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2020
Aan het einde van een werkweek denk

WAT HEEFT 2020 ONS GEBRACHT

ik regelmatig: ‘Never a dull moment’

De rode draad was natuurlijk het
coronavirus. Voor sommigen kwam
het virus dichtbij en voor anderen
was het wat verder van hun bed. Terwijl iedereen thuis in lockdown zat
draaiden onze projecten ‘gewoon’
door. Kantoormedewerkers moesten weken lang via een scherm op de
zolderkamer werken. Het vroeg veel
creativiteit en flexibiliteit om met
elkaar een manier te vinden om ons
bedrijf, binnen de RIVM-richtlijnen,
door te laten draaien.

bij Bouwmij Janssen. Iedere dag is weer
anders en die dynamiek maakt dat
ik mijn baan erg leuk vind. Misschien
vertellen die vier Engelse woorden ook
kort en krachtig hoe ik tegen dit jaar
aan kijk, aldus Harold Verrijdt.

2020

Daarnaast heeft corona gezorgd voor vertragingen in projecten en had het invloed
op het ziekteverzuim, als gevolg van het feit
dat collega’s zich moesten laten testen en in
thuisquarantaine gingen. Toch kijken wij,
hoe vreemd dat misschien ook klinkt, zeer
tevreden terug op 2020. We wisten met een
druk tweede deel van het jaar meer omzet te
behalen dan in 2019. Het financiële resultaat is weer heel goed te noemen, zeker als
je het afzet tegen hetgeen er dit jaar allemaal
is gebeurd.
De verklaring voor de mooie resultaten zit
in het optimaliseren van onze processen en
toevoeging van engineering en planontwikkeling. Door onze engineering zijn wij met
onze partners in staat om in zeer korte tijd,
voor een zeer concurrerende prijs, betere
plannen tot uitvoering te brengen. Omdat
het gros van onze projecten door onszelf
wordt gemodelleerd, hebben wij steeds minder faalkosten.

VOORUITBLIK 2021

Corona heeft het vertrouwen van onze
opdrachtgevers minder dan verwacht beïnvloed. De toestroom van projecten gaat
onverminderd verder en de verkoop loopt
misschien wel beter dan ooit. Bijvoorbeeld
bij ons project Annahaeghe Venray waar twee
fases in recordtempo verkocht werden. Maar
ook bij Aan den Heuvel Venray, Korenhuys
Sevenum en De Kuyperij Horst was dit het
geval. Natuurlijk moeten wij reëel zijn; er zal
een economisch mindere tijd volgen, maar
ook dan zal er nog steeds een grote woonbehoefte bestaan. Zoals wij het nu zien, is de
orderportefeuille voor het komende jaar al
weer grotendeels gevuld en werken we aan
diverse projecten voor 2022 en daarna. Wij
zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
Tot slot willen wij de collega’s bedanken
voor hun inspanningen in het afgelopen jaar
voor ons mooie bedrijf Bouwmij Janssen!
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en
een goed en gezond 2021. Wij zien er naar
uit om ook van 2021 een fantastisch jaar te
maken met nieuwe uitdagingen!

Harold Verrijdt mede namens Bart van Roy

		 De directie

CIJFERS

Een groot gevolg van het coronavirus was
dat diverse bijeenkomsten geen doorgang
konden vinden. Hierdoor hebben wij elkaar
als collega’s veel minder gezien en gesproken
dan normaal, een groot gemis! Daarnaast
bestaat Bouwmij Janssen dit jaar 75 jaar.
Door de omstandigheden hebben we deze
mijlpaal helaas niet uitbundig kunnen vieren, iets wat misschien nog wel de meeste
impact heeft gehad. Maar, ‘wat in het vat
zit...’. Hopelijk kunnen wij in 2021 een verlate viering van dit 75-jarig jubileum plaats
laten vinden. Daar gaan we voor.

Dit jaar konden wij diverse planontwikkelingen succesvol in de markt zetten en er wordt
al weer hard gewerkt aan diverse nieuwe
projecten. Planontwikkeling zetten wij in
voor het creëren van gezonde bouwomzet
samen met grondeigenaren en/of ontwikkelaars. Wij hebben veel kennis, ervaring en
creativiteit in huis om ook in deze hoedanigheid klanten te bedienen.
Klanten ervaren de voordelen van onze kennis en kiezen er steeds vaker voor om ons op
voorhand aan te laten sluiten. Een mooier
compliment dan een terugkerende klant
bestaat voor ons niet. Wij beseffen onvoldoende dat we als bedrijf koploper zijn op
veel vlakken!
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HET IS HEM
MET DE PAPLEPEL
INGEGOTEN

Tom Vullings

vertelt over zijn hobby...
Waterpolo, een passionele hobby van onze

collega Tom Vullings. Het is hem met de paplepel
ingegoten. Hij weet niet beter dan dat hij als
kind elke zaterdag meeging naar de waterpolowedstrijden van zijn vader en moeder. Zodra Tom
zelf kon zwemmen, begon hij met trainen en vanaf
ongeveer zijn zevende levensjaar is hij officieel
begonnen met waterpolo. “Mijn vader speelt nog
steeds en mijn oom in de leeftijd van 60 ook”,
zegt Tom. “Het zit dus echt in de familie”.

Conditie en doorzettingsvermogen zijn heel belangrijk, geeft
Tom aan. Hij heeft elke week een wedstrijd waarnaast hij twee
tot drie keer in de week traint bij zwembad De Berkel in Horst.
Het vergt dus veel tijd. “Gelukkig staat mijn partner er helemaal
achter en komt ze regelmatig naar de wedstrijden kijken”, zegt
Tom. “Een wedstrijd duurt ongeveer één uur en het team bestaat
uit maximaal 13 personen, waarvan er zeven spelen en gedurende de wedstrijd wissel je constant door’.
Na een goed seizoen is het team afgelopen seizoen gepromoveerd
naar de landelijke klasse, iets waar Tom ontzettend trots op is.
Het is niet alleen een leuke sport die hij al jaren beoefent; de club,
de gezelligheid en de leuke mensen om hem heen maken het allemaal bij elkaar erg leuk om deze sport te blijven doen. Daarnaast
is het voor Tom een uitlaatklep. Dat biertje aan het einde van de
wedstrijd werkt ook wel goed mee.
Het hoogtepunt voor Tom was dat het team in 2010 kampioen is
geworden van de toenmalige eerste klasse en in datzelfde seizoen
de beker heeft gewonnen. Het doel voor het komende seizoen
is handhaving in de huidige klasse. “Het is een intensieve sport,
maar het is me de tijd en energie zeker waard. Zolang het lichaam
en de privésituatie het toelaten, zal ik hier voorlopig zeker nog
mee doorgaan”, aldus Tom.

2020

Opening
Bouwhuis
Wij dragen graag een steentje bij aan
de enthousiasmering van jeugd voor
Techniek! Op 16 januari vond de feestelijke opening plaats van het Bouwhuis in

andere activiteiten zoals dakpannen leggen

Venray. Het Bouwhuis is een initiatief van

en metselen. Wij waren van de partij bij de

het Xpeditielab, gevestigd in het Raayland

totstandkoming van dit Bouwhuis door een

College, en is bedoeld om kinderen kennis

mooie samenwerking met diverse andere

te laten maken met verschillende onder-

bedrijven. Het Xpeditielab is het techniek-

delen van de bouw. Ze gaan aan de slag

lokaal voor alle basisschoolleerlingen van de

met elektrotechniek, installatietechniek en

gemeente Venray.

BOUWH UI S WER D
M ED E MO GEL I JK
GE MAA KT D O OR :

Cursus bouwliften

Door het Coronavirus waarmee
we begin dit jaar plotseling
geconfronteerd werden,
kwamen gedurende het jaar
veel activiteiten te vervallen.
Het aantal gesponsorde
evenementen is dan ook drastisch
gedaald. Zo kon bijvoorbeeld
de Kleffenloop niet doorgaan,
evenals kindervakantiewerk
Venray. Evenementen waar
we normaal gesproken een
bijdrage aan leveren en ons als
bedrijf graag willen laten zien.
Een aantal lopende financiële
bijdragen (meerjarige afspraken)
zijn in stand gebleven. Een van
de mooiste acties dit jaar was de
terugkeer van het bordes van De
Piëlhaas tijdens Carnaval.

››

De Piëlhaas Venray

››

SSS ’18 Overloon

››

Theatersociëteit Schouwburg
Venray

››

Ondernemersprijs
Horst aan de Maas

››

Muziekvereniging Concordia

››

Hockeyclub Horst

Op 25 juni stond er een cursusdag over bouwliften gepland. Onze collega’s Valdet
Zyrapi, Dave Spreeuwenberg, Pim Gommans, Rick Philipsen, Wiel Teeuwen en Mark
Steeghs hebben tijdens deze dag veel geleerd over de richtlijnen en voorschriften met
betrekking tot het opbouwen en afbouwen van steigers en goederenliften. Er werd besproken wat de risico’s zijn op dit gebied, de maximale toelaatbare belastingen en de veiligheid. Met belangstelling hebben de collega’s deze cursus gevolgd, die werd gegeven
door collega Hans Broeren. Hans is KAM-medewerker en verdiept zich maar al te graag in
dit soort zaken. Een goed initiatief, want veiligheid is essentieel in dit beroep!

NIEUWS

›› SPONSORING
2020
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Ze werken
open, eerlijk en
transparant

2020

IN GESPREK MET
			

Victor Beerkens Bouwadvies Beerkens

‘Ze denken mee
met mijn suggesties’
BouwAdvies Beerkens is uitsluitend betrokken bij projecten met natuurlijke
houtbouw. Voor de ambulancepost in Bergen (Noord-Limburg) koos hij Bouwmij
Janssen als partner. ‘Ze denken mee in mijn filosofie van gezond bouwen’.
‘Mijn ervaring met Bouwmij Janssen is dat

plafond, dus zonder cv-ketels. En hij gebruikt

ze open, eerlijk en transparant werken’,

geen dubbelglas, maar triple. Zijn slogan:

zegt Victor Beerkens. ‘Ook als het gaat over

‘eerst goed bouwen en isoleren, dan bekijken

kosten, doen ze niet geheimzinnig. En het

wat nog nodig is aan installaties’. In Bouwmij

belangrijkste: ze staan voor kwaliteit. Bij mijn

Janssen vindt hij een partner die wil meegaan

aanbesteding voor de bouw van een ambu-

in zijn vernieuwende aanpak. ‘Ze denken mee

lancepost in Bergen boden zij de beste prijs-

met mijn ideeën. Dus geen WTW, maar een-

kwaliteitverhouding’.

voudige mechanische afzuiging en natuurlijke luchttoevoer. Keep it simple. Isolatie uit

Victor Beerkens mag zich inmiddels een spe-

houtvezels, naden vullen met schapenwol, dus

cialist noemen op het gebied van ambulance-

geen pir of pur’. Gewoon je gezond verstand

posten; die in Bergen was zijn vijfde (inmiddels

gebruiken, noemt Victor Beerkens zijn aanpak:

staat de teller op zes) en de tweede die hij

‘ik vraag me altijd af: hoe zou ik het zelf doen?’

samen met Bouwmij Janssen realiseerde. De
ambulancepost in Bergen heeft plaats voor

LEF TONEN

twee ambulances en is volledig ingericht als

Wat Victor Beerkens ook prettig vond, was

24-uursvoorziening met slaapkamers, een

dat Bouwmij Janssen steeds dezelfde men-

keuken, douches, een wasplek en een opslag-

sen inschakelde. ‘De twee vaste timmer-

plaats voor medicijnen en kleding.

lieden vonden het geweldig om elke dag
resultaat te zien van hun werk. Bovendien

VOLLEDIG UIT HOUT

werkt vaste mensen ook het beste voor

Victor Beerkens werkt alleen mee aan gebou-

de communicatie. Heel goed dat Bouwmij

wen die volledig uit hout worden opgetrok-

Janssen het nut inziet van continuïteit’. Tot

ken. ‘Dat is wat duurder qua bouw, maar die

slot spreekt Victor Beerkens nog een wens

extra kosten verdient de opdrachtgever dub-

uit. ‘Het zou geweldig zijn als de directie het

bel en dwars terug dankzij zeer lage onder-

lef toont als groot bouwbedrijf om woningen

houds- en beheerskosten’. Warmtepompen

en/of een zorgproject in houtbouw te realise-

en andere ingewikkelde installaties zijn uit

ren. De tijd is er rijp voor. Hiermee kun je sco-

den boze. Verwarmen doet Victor Beerkens

ren. Wie weet durven ze het in 2021?’ vraagt

zijn gebouwen met infraroodpanelen aan het

Victor Beerkens met een knipoog.

PROJECT

PROJECT Ambulancepost Bergen (Noord-Holland)
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Een echte
Bouwmij
Janssen
man word
je niet
zomaar
maar Gerrie Mulders
is het gelukt en zo
ambitieus als hij
is, stoomde hij
meteen flink
door.

JAAR

12,5

Gerrie Mulders
aan het woord...

Zijn citotoets gaf aan dat MAVO/HAVO
haalbaar was en zijn ouders waren vastberaden dat advies te volgen, maar Gerrie wilde
graag met de handen werken. Na een jaar op
de MAVO de kantjes eraf te hebben gelopen,
gingen zijn ouders akkoord met een switch
naar VMBO-T en daarna naar het Bouw
Opleiding Centrum in Horst. In augustus
1999 meldde Gerrie zich bij Bouwmij
Janssen als leerling timmerman. Het project
Medisch Centrum Antoniusveld, met oudmedewerker Harrie Seuren als eerste leermeester, was zijn start bij Bouwmij Janssen.
Na zijn BOC-tijd krijgt hij in augustus 2001
een vast contract. Snel daarna, in december
2002, kwam er een crisis in de bouw bij een
project in Helmond en werden er meer dan
20 collega’s ontslagen, waaronder Gerrie. Na
een jaar in de WW zonder uitzicht op werk,
werd Gerrie in september 2003 door oud
medewerker Bert Korstjaans weer opgevist
voor het project ‘Mamesta’ in Lomm. Na een
aantal jaren en tussendoor geswitcht van
bedrijf, keerde hij op 2 april 2007 terug op
zijn, je mag het al bijna zeggen, oude nest.
In 2008 aanvaarde hij de functie als voorwerker bij de bouw van 24 woningen Aan
den Heuvel Venray. Zijn eerste uitvoerdersklus was in februari 2012 de tien seniorwoningen in Siebengewald. Het snel carrière
maken heeft, natuurlijk los van zijn kwaliteiten, te maken met het ongemak aan zijn

polsen dat begon in 2007. Van de chirurg
kreeg Gerrie het advies de hamer wat minder ter hand te nemen.
Mooie bouwen uit het verleden zijn:
Brandevoort, appartementencomplex
Veldhoven en als uitvoerder Schouwburg
Venray en Kantoor Marel Boxmeer. De carrière krijgt vervolg in Roermond waar in
het monumentale Villa Casimir twintig
zorgstudio’s gerealiseerd worden en in de
kantoortoren aan de overkant dertig zorgappartementen. Voor deze projecten gaat
Gerrie aan de slag als projectleider. Gerrie
heeft behoorlijk wat stappen gezet binnen de
firma. Daarnaast is Gerrie reeds zeven jaar
voorzitter van de personeelsvereniging, wat
hij nog steeds met veel plezier doet.
In de vrije tijd trapt Gerrie graag een balletje
met de veteranen, nadat hij 14 jaar in het
eerste elftal van America heeft gevoetbald.
Daarnaast is hij trainer van het voetbalteam
van zijn zoontje, Stijn, de oudste van de
twee kinderen van Gerrie. Als tweede kwam
hun prachtige dochter Lisa.
‘Bouwmij Janssen is een fijne organisatie
om voor te werken, met name door de mogelijkheden om door te groeien’. Aldus Gerrie
Mulders. Hij heeft het super naar zijn zin.
Kan natuurlijk ook niet anders als je een
echte Bouwmij Janssen man wilt zijn.

2020
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Extra kantoorruimte:
gebouw Zuid!
Na de bouwvak vakantie zijn we gebruik gaan maken van onze extra kantoorruimte.
Doordat wij als bedrijf groeiend zijn, groeien wij letterlijk ‘uit onze voegen!’. Er is van
binnen én buiten volop gewerkt om ook hier de Bouwmij Janssen uitstraling te creëren,
en dat is gelukt! In het nieuwe gebouw, ook wel kantoor Zuid genoemd, bevinden zich
op dit moment werkplekken voor vijf collega’s. Daarbij zijn er drie vergaderruimtes
gevestigd in kantoor Zuid. We zijn erg blij met deze uitbreiding!

KLAAR VOOR
DE TOEKOMST!
Vanaf juli vond er een servermigratie
plaats op kantoor. Dat wil zeggen dat alle
data van alle computers en laptops zijn
verplaatst naar servers in een datacenter
buiten kantoor en die zich niet meer op
onze eigen locatie bevinden. Het was een
proces van een aantal maanden en zijn
druppelsgewijs één voor één de kantoormedewerkers omgezet naar de nieuwe
online situatie. Voor de medewerker is er
weinig veranderd, maar achter de schermen hebben we hiermee een heleboel
voordelen behaald, zoals onder andere:
alle servers zijn voortaan up to date, er
kan sneller geschakeld worden bij storingen en er is een betere beveiliging tegen
cybercrime. “Het proces is positief verlopen en grote storingen hebben we gelukkig niet gehad’, aldus Patrick Reijntjes.
Gert-Jan en Patrick noemen het een geslaagde operatie! Bouwmij Janssen is
klaar voor de toekomst.

›› Bente

›› BEZOEK VAN

DE OOIEVAAR

›› Ties

Op zaterdag 26 september is Bente ge-

Zondag 12 juli is Ties geboren. Ties is

boren! De dochter van Dennis Rutten

de zoon van Teun Vorst en zijn partner

en zijn partner Milou en zusje van Nils.

Sandra. De kleine man werd met 38 we-

Bente werd met 40 weken geboren en

ken geboren en was in anderhalf uur ter

woog bij de geboorte 3700 gram.

wereld.

JUBILEUM
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Bouwmij
Janssen
past bij
mij
Als jonge jongen droomde
Dave er van om een
profvoetballer te worden.
Helaas ontbrak het
hierbij een beetje aan de
kwaliteiten en ging hij
zijn vader achterna als
tegelzetter. Tijdens het
klussen op de zaterdagen
kreeg hij de liefde voor dit
vak te pakken. Helaas deed
een operatie aan beide
knieën hem afzien van deze
wens, waarna hij de focus
legde op zijn technische
opleiding die hij tussendoor
volgde, om zo uiteindelijk
timmerman bij Bouwmij

aan het woord...
De Ysselsteynse Dave begon met VMBO-K
aan het Raayland College in Venray. Een
goede leerling met aan het eind van het jaar
een zeven als gemiddeld cijfer. Niets aan de
hand zou je zeggen, maar de school schaalde
hem vanwege problemen een niveau lager
in. De vader en moeder van Dave waren ‘not
amused’ en Dave beloofde beter zijn best te
doen. De school dacht er toch anders over
en Dave ging het tweede jaar een stapje
lager. Met twee vingers in de neus en een
heleboel negens, haalde Dave het einde van
het schooljaar, waarna hij weer terug mocht
naar VMBO-K en uiteindelijk zijn welverdiende diploma heeft behaald.
Na zijn tijd bij het Raayland College ging
Dave naar het Bouw Opleiding Centrum in
Horst en deed daarnaast werkervaring op
bij een aannemer in Ysselsteyn. Hier werkte
Dave anderhalf jaar waarna hij door Nico
Ghijsen (oud directeur) werd ingelijfd bij
Bouwmij Janssen. In vergelijking met waar
Dave vanaf kwam, was Bouwmij Janssen
een groter bedrijf met veel verschillende
mensen. Hij was er dan ook zo gewend en
zijn intro in Grubbenvorst met collega Wiel
Teeuwen heeft dan ook een vervolg gekregen van de afgelopen 12,5 jaar.

Janssen te kunnen worden.

JAAR

12,5

Waar Dave mooie herinneringen aan heeft,
is het project 18 appartementen in Waalre.
Een groot appartementencomplex met luxe
woningen. Hij ervaarde dit als een spe-ciale
bouw. Wat hij ook een leuke klus vond,
waren de woningen in de Brabander, Aan
den Heuvel. Kleinschalig en gezellig samen
met collega Rick Simons. Want gezelligheid
op de bouw, daar houdt Dave wel van.
In de vrije tijd houdt Dave van muziekfestivals en grote reizen. ‘Jera on Air’ kon jarenlang op hem rekenen als het ging om de
inrichting van het terrein. Daar nam hij drie
of vier dagen vrij voor. Achter de bar staan
tijdens dit festival vond Dave ook geen probleem, behalve zodra zijn favoriete bands
begonnen te spelen, dan stond hij liever
voor de bar.
Zijn reizen brachten hem onder andere naar
Afrika en Nicaragua. In Nicaragua ontmoette
hij zijn vrouw. Uit liefde, maar ook om er voor
te zorgen dat zij in Nederland kon komen
wonen, trouwden ze in februari 2020.
Dave geeft aan nog altijd graag bij Bouwmij
Janssen te werken. “Bouwmij Janssen past
bij mij”, aldus Dave.

2020
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Stefan de Wit Metselbedrijf Kleeven de Wit

BOUWKEET 1
draait de rollen om
Al jaren was Bouwmij Janssen

van een metselaar tot een dakdekker, van

een van de belangrijkste

een architect tot een installateur. ‘Het fijne

opdrachtgevers van

partijen samenwerkt’, zegt Stefan de Wit. ‘Het

van Bouwkeet1 is dat je steeds met dezelfde

metselbedrijf Kleeven de Wit.

is geen ratjetoe. We weten wat we aan elkaar

Maar in 2020 werden de rollen

leg, het bouwtempo ligt hoger dan normaal

hebben. Er gaat dus geen tijd verloren aan uit-

omgedraaid: Kleeven de Wit

én het project is kwalitatief beter. Samen-

schakelde Bouwmij Janssen

zelfde team kun je ook steeds beter, sneller

in. ‘Bij hen was ik aan het

en effectiever werken. Ik denk bijvoorbeeld

juiste adres’.

getekend wordt en wat we buiten maken nóg

werking zorgt voor minder ruis en met het-

dat de afstemming tussen wat er binnen
beter kan. De marges qua maatvoering en

‘Ik had altijd al de indruk dat Bouwmij

detaillering kunnen in de bouw nog verder

Janssen er alles aan doet om kwaliteit te

omlaag. De job van werkvoorbereider is dan

een rolstoelgebruiker. Beneden zijn overal

waarborgen’, zegt Stefan de Wit. ‘Dus toen

ook de meest onderschatte die er is’.

brede deuren waar een ziekenhuisbed door-

gemeente Someren, hoefde ik niet lang na

ZIJ DENKEN MEE

voor zo’n project aan het juiste adres, meent

te denken’. Het gaat om het project Koevink,

De acht patiowoningen in Someren zijn

hij: ‘ik kan aangeven wat ik wil en zij denken

waar acht patiowoningen worden gebouwd.

bedoeld voor vijftigplussers. Dat brengt spe-

met me mee. We zijn steeds open en eerlijk

heen kan’. Bij Bouwmij Janssen is De Wit

wij zelf dit project konden ontwikkelen in de

cifieke eisen met zich mee, vertelt Stefan de

naar elkaar. Ik overleg bijvoorbeeld veel met

BOUWKEET1

Wit. ‘Het betekent dat we extreem onder-

de directie over de bouwkosten, het totaal-

Kleeven de Wit en Bouwmij Janssen kwamen

houdsvriendelijk bouwen, dus bijvoorbeeld

plaatje, over rendement versus investering.

met elkaar in contact dankzij ‘Bouwkeet1’, de

met kunststof kozijnen. En qua levensloop-

Hij heeft samen met de andere Bouwkeet1-

ketensamenwerking van vijftien disciplines:

bestendigheid bouwen we volgens de streng-

partners een nette prijs neergelegd en er is

ste normen, met bijvoorbeeld een extra grote

full commitment’. Hoe bevalt het Stefan de

slaapkamer op de begane grond en een zeer

Wit dat de rollen een keer zijn omgedraaid?

ruime doucheruimte. Alles geschikt voor

‘Ik ben daar zeer tevreden over’.

BOUWKKEET 1

PROJECT Bouwkeet 1
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26 mei 2020
Bouwmij Janssen
bestaat 75 jaar!
26 mei 2020 was de dag dat Bouwmij Janssen 75 jaar bestond! Ondanks de coronaperiode hebben we er een mooie dag van gemaakt. In gesplitste groepen hebben
we op drie verschillende bouwplaatsen op ludieke wijze stilgestaan bij deze dag.
De aftrap vond plaats in de ochtend bij project ‘Villa Casimir’ in Roermond. Onder
een stralende zon hebben we hier getoast en een heerlijk stuk taart gegeten. De directie vervolgde de weg naar de Buizerdlaan in Venray en vervolgens Aan den Heuvel Venray. Op deze creatieve manier hebben we tóch met z’n allen kunnen genieten
van een mooie dag. Na afloop mocht iedereen een attentie mee naar huis nemen,
iets wat perfect bij het weer en de periode paste, een heerlijk aspergepakket.
Om het groots te vieren, hadden we dit jaar een feestweekend op de planning staan
voor niet alleen onze eigen collega’s maar ook voor al onze betrokken klanten. Uitstel
is geen afstel en daarom verplaatsen we dit feestelijk weekend naar volgend jaar,
in de hoop dat we het dan kunnen inhalen!

2020

Villa Casimir, Roermond

Buizerdlaan, Venray

Aan den Heuvel, Venray
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PROJECT 24 zorgstudio's Stichting PSW
IN GESPREK MET

Maurice Gorissen manager vastgoed bij Stichting PSW

Bouwmij Janssen bouwt samen met Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk)
24 zorgstudio’s in Sevenum waar mensen met een verstandelijke beperking
begeleid gaan wonen. Een project dat tot nu toe vlekkeloos verloopt, vertelt
Maurice Gorissen, manager vastgoed bij Stichting PSW.

Maurice Gorissen: ‘Bouwmij Janssen pakt

groep van Stichting PSW. Zo kijkt hij niet

dit project heel professioneel aan. Dat

raar op van zichtlijnen (lijnen waarmee

begon al met de grote sessie die we vooraf

medewerkers altijd goed zicht hebben op

hadden met het hele bouwteam. Dit was

de cliënten) of van badkamers met een

een initiatief van Bouwmij Janssen, voor

douchebrancard. Bouwmij Janssen dacht

ons was het nieuw. Alle onderaanne-

steeds mee, paste calculaties aan, was

mers waren erbij. Het begon met de vra-

daarin open en transparant én bleef binnen

gen: “waarom willen we juist dit project

het taakstellend budget. Natuurlijk waren

als opdrachtnemers realiseren? Wat is je

we het wel eens oneens, maar er was altijd

betrokkenheid? Wat betekent het om voor

bereidheid om te overleggen. Dat siert ze’.

deze bewoners bezig te zijn?” Er werd diep
in elkaars ogen gekeken en er werd eerlijk

FANTASTISCH GEBOUW

aangegeven als iets niet haalbaar was. Die

‘Wat ik ook sterk vind van Bouwmij Janssen:

sessie vond ik een van de mooiste dingen

er is een strakke en duidelijke planning tij-

in dit proces. Los daarvan hadden wij ook

dens het ontwikkeltraject. Dit manageden

nog een eigen engineer en architect die

ze heel goed én ze zorgden voor een moni-

we wilden laten meekijken. Dat was voor

toring door steeds de vinger aan de pols

Bouwmij Janssen geen probleem’.

te houden. Dat laatste wordt nog wel eens
vergeten. Al met al wordt het gebouw con-

SPECIALISTEN

form planning in oktober 2021 opgeleverd,

‘Bouwmij Janssen heeft specialisten voor

precies een jaar na de start van de bouw.

verschillende disciplines. Geert Martens

Ik mag wel zeggen dat het hele proces tot

deed de ontwikkelfase, Rogier Rutten is

nu toe van a tot z in harmonie verloopt. Het

procesmanager én hij is bouwkundig goed

wordt een fantastisch gebouw midden in

onderlegd. Bovendien kent hij de doel-

de wijk Korenhuys fase 2’.

2020

Ze hebben
specialisten voor
verschillende
disciplines
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Een
bescheiden
multifunctionele
kracht
bij Bouwmij
Janssen
Wiel is in Horst geboren, heeft
25 jaar in Sevenum gewoond en
heeft zich daarna gevestigd in
Wanssum, waar hij nu nog steeds
woont. Hij kwam als timmerman
bij Bouwmij Janssen en heeft
zich daar gemanifesteerd als een
rustige stille kracht. Bij alles wat
hij doet, houdt hij zijn hoofd erbij.
Overleg en transparantie staat bij
hem hoog in het vaandel.

JAAR

25

aan het woord...
Wiel volgde de vakopleiding Timmerman
aan de LTS in Horst en ging daarna naar het
BOC. Hij wilde van jongs af aan al timmerman worden, maar wist toen nog niet zo
goed in welke sector. Zijn eerste bedrijf had
een werkplaats waar kozijnen en betonmallen gemaakt werden. Dit bedrijf ging failliet, waarna hij bij een bouwbedrijf in Kessel
terecht kwam. Hier had hij het na twee
dagen wel weer gezien, maar bleef er toch
nog twee maanden werken. In Panningen
ging Wiel voor het eerst de bouw op. Deze
verbintenis duurde zeven jaar, tot het
bedrijf failliet ging. Wel was hij er achter
gekomen dat de bouw zijn ding was en hij
stuurde een open sollicitatie naar een drietal bedrijven waaronder Bouwmij Janssen.
Zijn keuze viel onder andere op Bouwmij
Janssen omdat hij een structuur meende
te herkennen waaraan hij in Panningen
gewend was geraakt. Daarnaast kende
Bouwmij Janssen een betere beloning. Via
oud medewerker Jac Hendriks kwam Wiel
op het project Langstraat/Henseniusstraat
in Venray terecht.

Inmiddels zijn er heel wat projecten voorbij
gekomen en heeft Wiel zich verder in zijn
vak kunnen bekwamen. De grootste uitdaging vindt hij in gecompliceerde dakconstructies. Zijn inzicht in de materie maakt
dat hij moeilijke klussen graag verteerd.
Wiel heeft in Eindhoven de lerarenopleiding 2e graad acte bouwtechniek gevolgd
en daarin ook het diploma behaald. Dat
maakt hem uitermate geschikt als leermeester en daar is in het verleden en heden
al dankbaar gebruik van gemaakt.
Schietsport is al jaren een hobby van Wiel
en fotografie lonkt soms om de hoek. Wat
hij verder leuk vindt om te doen is geocaching. Wanneer hij op vakantie is, vermaakt
hij zich graag met het zoeken naar een
zogenoemde ‘cache’ die ergens in de wereld
verscholen ligt, met behulp van een gpsontvanger. Zelf heeft hij ook een cache aangemaakt die in zijn voortuin verborgen ligt.
Wiel geeft aan prima op zijn plaats te zitten bij Bouwmij Janssen. Hij kijkt met een
goed gevoel terug op de afgelopen 25 jaar.
De stille kracht is nog steeds multifunctioneel inzetbaar.

2020
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Adjudant
Rick Philipsen
We hadden dit jaar een adjudant in ons midden:
Rick Philipsen zwaaide samen met prins Eddie en
adjudant Kal Cremers de scepter tijdens carnaval
2020 in Castenray.

Prijsuitreiking
vakantiefoto 2020
Mooie foto, zoom gebruikt
waardoor het een mooi portret
wordt. Klein beetje onderbelicht.
Compositie is mooi, rechte
horizon. Goede balans tussen
onderwerp en omgeving.

licht de fotograaf toe

Wederom hebben we dit jaar de vakantiefotowedstrijd georganiseerd. Geen blauwe zeeën en palmbomen dit jaar,
máár zeker wel andere leuke en mooie plaatjes! Harold, Peter,
Jeanine, Pleunie, Paul en Sander: bedankt voor jullie enthousiaste inzendingen! We hebben onze fotograaf Perry Filippini
weer bereid gevonden om de vakantiefoto’s te beoordelen
en een winnaar te kiezen. Hij heeft onze collega Jeanine als
gelukkige winnaar uitgeroepen. Jeanine gaat graag de natuur in en met haar twee kinderen wilde zij graag een mooi
plaatje laten vastleggen tijdens haar vakantie.

C A R NCAAVRANL A V A L | V A K A N T I E F O T O W E D S T R I J D

›› CARNAVALVIERDERS
BOUWMIJ JANSSEN

S TAG I A I R ( E ) S
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Stagiair(e)s

Max Clephas
››

3e leerjaar
Bouwkunde HAN Arnhem
3 februari 2020 t/m 26 juni 2020

Daan
van Sinten
››

Ik heb meegelopen op de bouwplaats en

Juul Seuren

heb aan verschillende leerdoelen gewerkt.

››

kunnen aanvullen met een hoop praktijk

2e leerjaar
Opleiding allround timmerman
Bouwmensen

Daarmee heb ik mijn theoretische kennis

2e leerjaar
BBL
Timmermansopleiding
Bouwmensen
vanaf 17 april 2020

kennis. Als Venraynaar ken ik Bouwmij

In 2018 heb ik twee keer stage gelopen

Janssen al van naam, maar nu ik hier stage

bij Bouwmij Janssen via het Raayland

heb gelopen weet ik ook hoe het bedrijf

College. Tussendoor maar ook ná 2018

Ik ben werkzaam bij Bouwmij Janssen als

is; namelijk een zeer hartelijk bedrijf met

heb ik tot het voorjaar van 2020 vakantie-

timmerman en ik heb het enorm naar mijn

leuke collega’s. Na mijn studie zie ik mezelf

werk gedaan op diverse bouwplaatsen.

zin. Leuke collega’s en de sfeer is goed.

hier eventueel wel terug komen.

Op dit moment volg ik mijn BBL traject

vanaf 1 november 2018

Samen met uitvoerder Chiel Smulders
zijn we momenteel acht woningen aan
het realiseren in Boxtel. Door middel van
alle kneepjes van het vak te leren hoop ik
een goede timmerman te worden. Ik heb
intussen geleerd steeds meer zelf initiatief

Mike JanssenGroesbeek
››

te nemen. Ik kom met een glimlach naar
het werk en ga met een glimlach weer
naar huis. Ik hoop hier dan ook nog lang te
mogen werken.

via Bouwmensen Limburg en ben ik weer
te zien bij Bouwmij Janssen. Het is dus
ondertussen bekend terrein geworden
voor mij. Ik heb het goed naar mijn zin en

3e leerjaar
BBL Middenkaderfunctionaris Bouw
Bouwmensen Horst

ben nieuwsgierig naar alle activiteiten die

vanaf 3 februari 2020, circa 2 jaar

man of uitvoerder.

op de bouw gebeuren. Na mijn opleiding
zie ik mezelf als timmerman en daarna
misschien wel doorstromend naar voor-

Ik ben in februari bij Bouwmij Janssen
binnen gekomen om meer te leren over

Jens
Oudenhoven

BIM. In mijn eerste vijf weken heb ik één

2e leerjaar
Middenkaderfunctionaris Bouw
ROC ter Aa Mierlo
Projectleiding/werkvoorbereiding

vit. Daarna ben ik gestart aan een project

2e leerjaar
Middenkaderfunctionaris Bouwmensen

van opdrachtgever Goed Wonen. Met de

vanaf 31 augustus 2020, circa 2 jaar

››

11 november 2019 t/m 31 januari 2020

Collegialiteit staat hoog in het vaandel
bij Bouwmij Janssen. Door mijn stage bij
Bouwmij Janssen weet ik dat ik graag projectleider zou willen worden.

dag per week een BIM cursus gevolgd in
Hardinxveld-Giessendam bij Itannex. Hier
heb ik de basis kennis opgedaan van Re-

››

2e leerjaar Bouwkunde
Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Werkvoorbereiding/BIM

11 november 2019 t/m 31 januari 2020

››

voorbereidingen van dit project heb ik
veel geleerd over het bouwbesluit en het

Driemaal is scheepsrecht. Ik ben namelijk

modelleren. De band met de medewer-

voor de derde keer te zien bij Bouwmij

kers is prettig, leerzaam en heel gezellig!

Janssen. Na verschillende kneepjes van

Menno Visser

het vak te hebben geleerd blijf ik deze keer

››

Siem Duijkers

Jimmy Peeters

2e leerjaar
Middenkader
Bouw en Infra
ROC Nijmegen
3 februari 2020 t/m 17 april 2020

twee jaar gedurende mijn BBL opleiding
en mag ik meehelpen met de dagelijkse
werkzaamheden van een uitvoerder.
Tijdens mijn eerste stage heb ik op de
bouw gewerkt en voorbereidend werk
gedaan op kantoor. Gedurende mijn

Het was een erg leerzame stage op de afde-

tweede stage ben ik voornamelijk bezig

ling werkvoorbereiding, waar ik begeleid

geweest met de afbouw van een bouw-

werd door Hans van Neerven. Ik heb erg

project. Ik vind het wel tof dat ik op deze

veel van hem geleerd over de werkzaamhe-

manier de mogelijkheid heb om te zien

Het voelde alsof ik werd opgenomen in een

den die op deze afdeling gebeuren. Tussen-

wat het beste bij me past.

warme familie. Iedereen bereid om iets uit

door heb ik mijn Revit en AutoCad kunnen

te leggen. Ik zie mezelf na mijn studie hier

opschroeven. Leuk werk, leuke mensen en

wel fulltime werken.

iedereen is vrolijk. Een top bedrijf.

2020

››

4e leerjaar
Bouwtechnische bedrijfskunde
minor van een half jaar Bouwkunde
Avans Hogeschool Den Bosch
31 augustus 2020 t/m 27 januari 2021

›› Jippe Peters

›› Pim Gommans

Timmerman

Voorman

›› in dienst

›› in dienst 1 april 2020

1 april 2020

Ik ben op dit moment bezig met een
minor bouwtechnische bedrijfskunde
omdat ik heel geïnteresseerd ben in projectontwikkeling. Drie dagen per week

›› Martijn Serrarens

ben ik bij Bouwmij Janssen en daarnaast

BIM-modelleur

volg ik twee dagen per week online les.

›› in dienst

De stage bevalt me goed, vooral omdat

17 augustus 2020

er de tijd wordt genomen om dingen uit
te leggen en de medewerkers ook geïnteresseerd zijn in mijn visie op bepaalde

›› Lara Arnoldus

vlakken. Ik mag me momenteel vooral

Receptioniste

bezig houden met onderzoeken over het

›› in dienst

beleid van gemeentes en verschillende

17 augustus 2020

locaties, dit vind ik super interessant.

Sabine Boonen
››

2e leerjaar Bouwkunde
HAN Arnhem- Nijmegen
9 november 2020 t/m
29 januari 2021

›› Linda Neessen
Klantcoördinator

›› in dienst
8 september 2020

Ik ben bezig met een uitvoerende stage

›› Anke van Sonsbeek

op de bouwplaats. Ik leer ontzettend veel

Werkvoorbereider

in een korte tijd over alles wat er bij een

›› in dienst

bouw komt kijken en welke taken een uit-

1 oktober 2020

voerder doet. Mensen op de bouwplaats
kijken soms een beetje raar op als ze zien
dat er een meisje aan het werk is. Dit vind

Uit dienst

ik wel grappig. Krijg veel positieve reacties! De werksfeer is top en als ik vragen
heb wordt alles me op een fijne manier
uitgelegd. Ik verwacht nog veel te leren
tijdens mijn stageperiode en ben heel
benieuwd of het beroep uitvoerder iets
voor mij is.

›› Joop Dierx
Uitvoerder

›› in dienst
2 november 2020

›› Martijn Vaes
››

BIM-modelleur
uit dienst 1 augustus 2020

MEDEWERKERS

In dienst

Daniel
van den Broek
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O pdrachtgever Focus bezo
bier pakket voor medewerk rgt
bij bouw Roermond ers

Paasattent ie thuisbezorgd
ffels

Sto
Uitgebreide lunch Renee

Versierde werkplek rdJeaganine
op haar verjaa

Positiviteit
in bizarre tijden
Zoals bij iedereen,
is ook bij Bouwmij
Janssen de bizarre
tijd waarin we leven
voelbaar.

In maart 2020 werd het kantoor gesloten, iets wat we nooit voor mogelijk hadden
gehouden. Onze kantoormedewerkers konden niet meer doen dan afwachten en thuis
werken. Gelukkig liep het op de bouwplaatsen, met aangepaste maatregelen, nog vlotjes door. Om elkaar af en toe op te peppen met positieve energie, kwamen er zo nu en
dan leuke foto’s voorbij van onze collega’s. Iedereen probeerde er ondanks alles het
beste van te maken! We zijn trots op alle medewerkers!

en
Kinderen Hans van Neerv
tijdens kleur plaatact ie

bonden

stge
Patr ick heeft kinderen va
tijdens werkuren

Fred Kersten
1,5 meter afstand op bouwplaats

P leunie met een lunch, dochter en headset

2020

Vanaf 2017 zijn we ons binnen Bouwmij

Binnen projectontwikkeling spreken we

We hebben contact gelegd met een lokale

Janssen meer gaan richten op projectont-

over een tweetal exploitaties; de grondex-

ontwikkelaar, JAVO Vastgoed BV, en zijn met

wikkeling. Dit met oog op het eerder kunnen

ploitatie en de opstalexploitatie. De grond-

hen naar Smedema Makelaars & Taxateurs

instappen in projecten. Vanuit ons netwerk

exploitatie laten we het liefst bij de eigenaar

gegaan om de behoefte aan woningen voor

zien we kansen op projecten voorbij komen

of een derde ontwikkelaar liggen omdat dit

dit gebied te onderzoeken. De uitkomst van

waarbij we zo vroeg mogelijk contact leg-

onze balans enorm kan verlengen. We par-

dit onderzoek is vertaald in een woning-

gen met eigenaren van locaties die mogelijk

ticiperen wel graag in de opstalexploitatie

bouwprogramma. Het woningbouwpro-

ontwikkelt gaan worden. Ook worden we

omdat hier onze expertise ligt en tevens

gramma en de door ons bijbehorende

benaderd om mee te denken in de ontwik-

omdat dit ons rendement mogelijk kan ver-

stedenbouwkundige uitgangspunten zijn

keling van locaties.

beteren. Ons uiteindelijke doel is om het

door adviesbureau Kragten vertaald in een

project te bouwen.

stedenbouwkundig plan. Dit plan is door

Door het op gang brengen van een ontwik-

ons samen met JAVO Vastgoed BV gepre-

keling ziet de eigenaar van de locatie de

Eén van de projecten die we op dit moment

senteerd bij de gemeente Gennep. Het plan

potentie die deze ontwikkeling mogelijk

in ontwikkeling hebben, is het Hoenderpark

werd direct positief omarmd. Het totale plan

kan genereren. Voor veel eigenaren is deze

in Ottersum. We zijn in 2018 gestart met het

omvat 35 seriematige koopwoningen, zes

materie lastig te doorgronden en zien ze, in

voeren van verkennende gesprekken met de

vrij uitgeefbare bouwkavels en een zorgge-

verband met de enorme regelgeving, door

grondeigenaar Ruimte voor Ruimte van een

bouw van circa 18 appartementen.

de bomen het bos niet meer. Daarnaast spe-

gebied van acht hectare aan de rand van de

len er in de meeste gevallen ook politieke

kern Ottersum.

Aan de hand van het plan zijn berekeningen

belangen om wel of niet mee te werken aan

gemaakt om de grondpositie van Ruimte

de ontwikkeling van een locatie.

voor Ruimte over te nemen. Dit is uiteindelijk gelukt waarbij enerzijds JAVO Vastgoed
BV de grondexploitatie voor rekening neemt
en anderzijds de opstalexploitatie gezamenlijk door JAVO Vastgoed BV en Bouwmij
Janssen BV wordt gedaan. Het doel is dat wij
bouwproductie genereren voor 35 woningen en een zorggebouw.
Op een enigszins vergelijkbare manier zijn we
momenteel in de gemeente Sint Anthonis,
Boxmeer, Venlo en Horst aan de Maas aan de
slag zodat onze werkvoorraad voor de langere
termijn beter geborgd is. Voor Bouwmij Janssen zijn dit diepte-investeringen waarbij we
nog verder naar voren schuiven in het proces.

ONTWIKKELING

Projectontwikkeling
binnen Bouwmij Janssen
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Bouwmij Janssen
wil het elke keer nog
beter doen, dat past
bij onze aanpak

2020

IN GESPREK MET

Vincent Hofs Renschdael Groep

op Annahaeghe
Vincent Hofs valt met
de deur in huis: ‘Wij
zijn geen doorsnee
projectontwikkelaar’, zegt
hij onomwonden. Zijn
Renschdael Groep koos
voor Bouwmij Janssen
om nieuwe woningen te
bouwen op een historische
plek: project Annahaeghe
op het Annapark in
Venray. ‘Ze willen het elke
keer nóg beter doen. Dat
past bij ons’.

Bij Renschdael Groep houden ze zich graag
bezig met details, zegt directeur vastgoedontwikkeling Vincent Hofs. ‘Kwaliteit en
zorgvuldigheid gaan bij ons altijd boven
snelheid. En over kritische elementen willen we rustig kunnen beslissen’. Hij illustreert het met een voorbeeld dat zich
voordeed tijdens de eerste klus die Bouwmij
Janssen uitvoerde op het Annapark: de
cascorenovatie van het Centrumgebouw.
‘De installaties, het dak en de kozijnen hebben we zelf ingekocht. Het betekende dat
Bouwmij Janssen op een gegeven moment
op ons zat te wachten omdat wij nog twijfelden over de keuze van de kozijnen. Het
was een mooie testcase. Waar we elkaar in
vonden, was dat zij het elke keer nóg beter
willen doen. Dat past bij onze aanpak’.
Uitstekend ingeleefd
Toen volgde de aanbesteding voor de bouw
van 64 woningen op Annahaeghe. Wat
Bouwmij Janssen daarbij heel goed deed,
zegt Vincent Hofs, is dat het tijdens de aanbesteding contact zocht met de architect.
‘Samen hebben zij zich uitstekend ingeleefd
in onze wensen als opdrachtgever. Vervolgens begonnen de onderhandelingen.
Bouwmij Janssen snapte dat wij het maximaal haalbare wilden. Dat hier alleen maar
prachtige oude gebouwen staan en dat de

nieuwe gebouwen daarbij moeten aansluiten, inclusief ornamenten, een fraaie
baksteen, een mooie rollaag hier en een
muizentand daar. Bouwmij Janssen pikte
dit goed op en op enig moment kwamen ze
zelf met suggesties’.
Houding en gedrag
Behalve oog voor detail verwachten ze
bij Renschdael Groep nog iets anders van
opdrachtnemers: de juiste houding en
gedrag. ‘Klanten kopen bijvoorbeeld bij
ons de grond en bij Bouwmij Janssen hun
woning. Wij steken veel tijd, geld en energie
in wat we noemen de “klantreis”. Ofwel: de
klant is koning. Die houding verwachten we
ook van Bouwmij Janssen. Zo gingen we in
gesprek met hun klantcoördinator: als zij
weet dat mensen op zaterdag naar de showroom gaan om sanitair uit te zoeken, vraag
dan op maandag even hoe het gegaan is. Ze
pakt dat goed op. En we gaan nog in gesprek
met de door Bouwmij Janssen te contracteren onderaannemers, want wij verwachten
dat een bouwplaats opgeruimd is en dat
ze toekomstige bewoners netjes te woord
staan. Iemand verwoordde het laatst heel
mooi: “Wij zijn geen muurtjes aan het metselen, we bouwen het droomhuis voor de
bewoners. Kijk, dan heb je het begrepen.”

PROJECT

PROJECT Annahaeghe, Annapark in Venray
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Gewoon
al 25 jaar
zijn werk
doen
Roel Derkx, geboren en
getogen in Grubbenvorst,
volgde de LTS in Horst. Hij
twijfelde tussen metaal
en hout. De warmte van
het materiaal en de
mogelijkheden die het
bood deed hem voor het
timmervak kiezen. Maar
wel de ruimte in, niet in een
werkplaats. Roel is namelijk
een echt buitenmens.
De jongens uit het dorp
noemen hem “Boes”, naar de
animatieserie over de
‘oer-Hollandse os op
klompen’.

aan het woord...
Roel komt na de LTS terecht op het Bouw
Opleiding Centrum in Horst met de schooldag bij Gilde Opleidingen in Venlo. Zijn
eerste stage begon in februari 1994 bij
Bouwmij Janssen bij project Basisschool De
Samensprong in Grubbenvorst. Het beviel
Roel zo goed, ook de evaluatie met oudmedewerker Jac Hendriks, dat hij gebleven
is. Zijn vaste aanstelling staat gedateerd op
14 augustus 1995. Iedere dag ging hij met
de brommer naar Venray, werken aan een
nieuw kantoor voor zijn werkgever op het
Keizersveld, samen met zijn maat en oud
medewerker Frans Hendriks.
In alle jaren heeft Roel zijn vrijheid behouden. Zonder ambities om wat dan ook te
bereiken, gewoon zijn werk doen. Hij is
zich bewust van de verantwoording die hij
heeft als vakman, hij denkt mee, maar staat
niet meteen met zijn vingertje omhoog
op de eerste rij. Hij heeft wat werkzaamheden betreft geen voorkeur, maar vindt
het wel fijn om een bouw van begin tot eind
mee te maken. Hij noemt zo voor de voet wat
geweldige bouwwerken op die hij mee mocht
maken: Zorghotel Roermond, Hof van Loon
Overloon, Zorgcentrum Overloon, Eldershof
Well en Residentie De Meeris Waalre.

Het vrije jongensgevoel uit zich ook in zijn
privéleven. Sinds 2013 woont hij samen met
Inge. Samen hebben ze in Grubbenvorst
een huis gekocht met veel ruimte eromheen. Een huis wat buiten het centrum ligt.
De ruimte is er voor het moestuintje van
Inge en de houtopslag van Roel. Ze stoken
een houtkachel, die via een systeem de taak
van de verwarmingsketel overneemt.
Uitgaan, wat vroeger een grote hobby was,
gaat nu aan Roel voorbij. Lekker thuis
rondom de buitenkachel of bij het kampvuur in de tuin. Dat betekent wel dat er
veel kachelhout gezaagd moet worden.
Het crossen in het bos, of de weg op met
de wegmotor, staat op een heel laag pitje.
De Zwarte Cross is nog wel in beeld, maar
het gaan wordt bepaald door de bands die
op het programma staan. Daar staat tegenover dat de TT in Assen weer is opgepakt.
Om toch nog wat met zijn vriendenclub
te doen zit ‘Boes’ in de bouwploeg van het
jaarlijkse motortreffen.

2020

Dit zijn de leden van onze ondernemingsraad: Teun Vorst, Renée Stoffels, Anne van Ool,
Dave Spreeuwenberg, Mark Ruggenberg en Dennis Rutten. Een leuke dynamische groep
met zowel bouwplaats- als kantoorpersoneel. Allemaal dragen zij hun steentje bij aan
het behartigen van de belangen van het personeel.
De ondernemingsraad (OR) van Bouwmij

De OR vergadert één keer in de drie maan-

daarnaast willen zij zich meer bezig gaan

Janssen bestaat sinds het voorjaar van 2020.

den, waarin ze hun agendapunten voor dat

houden met de maatschappelijke verant-

Voorheen was dit de personeelsvertegen-

moment bespreekbaar maken. De OR is nu

woordelijkheid van het bedrijf. Daarmee

woordiging (PVT). Omdat het aantal mede-

bezig met onder andere de onderwerpen

wordt bedoeld dat zij graag kansarme men-

werkers boven de 50 kwam, is de organisatie

bedrijfskleding en reiskostenvergoeding.

sen de mogelijkheid willen geven tot het

overgestapt naar een OR. Iets waar zij als leden

Tegen het einde van het jaar vindt het zoge-

verwerven van vaardigheden en een baan

best blij mee zijn; ze hebben meer instem-

noemde ‘artikel 24 overleg’ plaats, waarin

en ze dezelfde kansen te bieden als anderen.

mingsrecht in veranderingen die het hele

de directie de OR op de hoogte brengt van

bedrijf aan gaan, in plaats van alleen advies-

de plannen voor het komende jaar. Op deze

“Als leden van de OR zijn we trots dat we

recht bij een PVT. Om wat meer duidelijkheid

manier heeft de OR de mogelijkheid zich

mee mogen denken in de vaarrichting van

te krijgen over wat dit nu precies inhoudt,

voor te bereiden op deze punten en tijdig

het bedrijf. We vinden het belangrijk om

hebben de leden op 3 september een cursus

hun inbreng te geven.

iedereen met elkaar te blijven verbinden!”,

gevolgd. Als relatief ‘nieuwe’ leden van de OR

aldus voorzitter Teun Vorst.

vonden zij het belangrijk om handvatten te

Aankomend jaar willen de leden het milieu

krijgen om een goede start te maken. Ze zijn

van Bouwmij Janssen op de kaart zetten en

meer te weten gekomen over de rechten van
een OR, hoe ze het beste kunnen communiceren met directie en achterban, waar een
OR zich sterk voor kan maken en hoe ze hun
doelen kunnen bepalen. Een zeer leerzame
cursus!

We zijn trots dat we
mee mogen denken in
de vaarrichting van
het bedrijf

ONDERNEMINGSRAAD

Ondernemingsraad
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Projecten
in uitvoering
››
››
››
››
››
››

››
››
››
››

Annahaeghe 64 woningen
Venray

Nieuwbouw 7 woningen Bakel en
12 woningen, Gemert
Opdrachtgever: Goed Wonen

Nieuwbouw 8 woningen, Boxtel
Opdrachtgever:
Helder Projectontwikkeling B.V.

Nieuwbouw 12 woningen, Someren
Opdrachtgever: Hilum B.V.

Villa Casimir
Roermond

Nieuwbouw 8 woningen, Someren
Opdrachtgever: Kleevendewit B.V.

Nieuwbouw 50 woningen, Gemert

›› OPGELEVERD
IN 2020
››

Opdrachtgever: Goed Wonen

Nieuwbouw 40 wooneenheden,
Waalre

››

Opdrachtgever: Wilibrordushof
Projectontwikkeling B.V.

››

Nieuwbouw 15 appartementen
Marktstraat, Venray
Opdrachtgever: Wonen Limburg B.V.

Nieuwbouw 24 zorgstudio’s, Sevenum
Opdrachtgever: PSW

››

Nieuwbouw 64 woningen
‘Annahaeghe’, Venray
Opdrachtgever: Renschdael Groep

››

Nieuwbouw 12 appartementen +
Restaria, Horst
Opdrachtgever: Restaria Horst

››

Projecten in engineering/
voorbereiding/ontwikkeling
››
››
››
››
››
››
››

Nieuwbouw 17 woningen, Sevenum

››

Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Nieuwbouw 41 woningen en
zorgcomplex ‘Hoenderpark’, Ottersum
Opdrachtgever: Javo Vastgoed B.V.

Nieuwbouw Aan den Heuvel
Cluster IV fase 1 en 3, Venray

››

Nieuwbouw locatie ‘De Peelkant’,
Sint Anthonis

››

Nieuwbouw 10 woningen
Buizerdlaan, Venray
Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Nieuwbouw 6 woningen
Meister Rongenstraat, America
Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V

Nieuwbouw 18 zorgappartementen,
15 huurappartementen en
30 zorgwoningen
Opdrachtgever:
Focus International Real Estate B.V.

Nieuwbouw Centrumgebouw
Anna Terrein, Venray
Opdrachtgever: Renschadael Groep

Nieuwbouw Ambulancepost,
Nieuw-Bergen
Opdrachtgever: Ambulancezorg
Limburg-Noord

Nieuwbouw Jumbo/Lidl en
20 appartementen, Venray
Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V.
& Wonen Limburg

Nieuwbouw 26 woningen
fase 1 Aan den Heuvel, Venray
Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Nieuwbouw Uitleggebied Pasveldweg,
Overloon
Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Nieuwbouw 9 woningen, America
Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Nieuwbouw 22 appartementen,
Boxmeer
Opdrachtgever: Dichterbij

Nieuwbouw 6 woningen, Melderslo
Opdrachtgever: D&BG Vastgoed B.V.

Nieuwbouw Groesbeek fase II,
Groesbeek
Opdrachtgever: Hinke Fongers Beheer B.V.

17 woningen
Sevenum

2020

NIEUWS

NIEUW LOGO
75-JARIG JUBILEUM

De mijlpaal van 75 jaar mag gezien worden en daarom
hebben wij op diverse plekken ons logo aangepast naar
het jubileumlogo!

ZOMERBARBECUE
2020
Op 17 juli 2020 stond onze jaarlijkse
zomerbarbecue op de planning. Wederom een gezellige bijeenkomst! De
laatste vrijdag vóór de bouwvak luiden
we samen met alle collega’s de vakantie in, onder het genot van wat lekkers
van de barbecue en een biertje. Daarbij
mochten we dit jaar, in verband met
ons 75-jarig jubileum, genieten van
een swingende band! Een leuke muzikale verrassing.

›› DE ASVB
LEERFABRIEK
De ASVB Leerfabriek vond plaats op 9 en
10 september en is een periodiek terugkerend event, waar per keer zo'n 100 ASVB-ers
aan deelnemen. Een ontmoetingsplaats
om je te oriënteren op het brede aanbod aan opleidingen, modules, collegiale
ondersteuning over de bedrijven heen.
Je kunt het zien als dé marktplaats voor
groei; kennismaken met de verschillende
ASVB-bedrijven, je netwerk vergroten en
‘proeven’ van wat er op het ontwikkelplatform zoal te koop is: dat is het idee achter
de Leerfabriek. Ook Bouwmij Janssen heeft
zich weer goed op de kaart gezet tijdens
dit event.

V&G borden
ALLES VOOR DE VEILIGHEID!
Veiligheid op de bouw is van
groot belang. We hebben daarom
alle veiligheidsmaterialen op één
bord opgehangen en deze borden ophangen in onze bouwketen. Een project van collega Hans
Broeren. Leuk detail is dat de
zonnebrandcrème van CareLyn
is en hiermee steunen we tevens
een goed doel. CareLyn draagt
per verkochte liter een bedrag af
aan het Rode Kruis, Huidfonds en
KWF.
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De woningen
hebben een luxe
uitstraling en staan
op grote kavels

2020
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IN GESPREK MET

Anne van Ool klantcoördinator bij Bouwmij Janssen

Medewerker
aan het woord
Het project 10 woningen Buizerdlaan in Venray, in de wijk ‘Aan den Heuvel’, werd in mei
2020 opgeleverd. “Een project om trots op te zijn”, geeft Anne van Ool aan. Anne is sinds
augustus 2018 klantcoördinator bij Bouwmij Janssen en begeleidt klanten vanaf de eerste
informatiebijeenkomst tot aan de oplevering. “Buizerdlaan vind ik een bijzonder mooi
project, aangezien het allemaal gestucte woningen zijn. Op die manier onderscheidt het zich
van andere woningen die we gebouwd hebben. De woningen hebben een luxe uitstraling en
staan op grote kavels”.

Zoals vele andere projecten, heeft Anne ook

de optie kregen om hier niet voor te kiezen.

gesprekken met de kopers vindt zij het

bij dit project de kopers begeleid. “Het was

“Ik vind het leuk hoe enthousiast mensen

meest uitdagende aan haar werk. “Elke keer

een leuke enthousiaste groep jonge men-

kunnen worden tijdens de persoonlijke

andere mensen tegenover je en het feit dat

sen”, zegt Anne. Tijdens de kopersbijeen-

gesprekken”, geeft Anne aan. “Ik liet ze het

ik ze kan helpen mee te denken over hun

komst heeft zij de kopers meegenomen in

monster van de gestucte buitenmuur zien

woning, daar word ik blij van. Ik merk dat

het proces wat komen gaat, waarna er een

en hier werden de mensen al blij van. We

de klantcoördinatie de afgelopen jaren flink

paar weken laten individuele gesprekken

maken tegenwoordig ook gebruik van een

geprofessionaliseerd is. We houden infor-

hebben plaatsgevonden om de wensen van

digitale showroom. Via deze weg kunnen

matiebijeenkomsten, reiken een kopers-

de kopers te bespreken. Deze wensen ver-

kopers zelf nog hun binnendeurkozijnen

informatiemap uit waarin veel informatie zit

schillen natuurlijk per koper en bij dit pro-

en/of binnendeuren wijzigen als ze zich

voor de kopers en we zitten strakker in de

ject is er gebruik gemaakt van veel opties

bedenken. Deze tool wordt positief ervaren

deadlines. Door al deze vooruitgangen mer-

die zijn toegepast bij de woningen. Aan

en gaat helemaal mee in de tijd”.

ken we dat de score van de klantbeoordeling ook omhoog is gegaan en dat is natuur-

iedere woning is bijvoorbeeld de uitbouw
gerealiseerd. Daarnaast hadden de kopers

Het aankopen van een woning is geen

lijk super! Ik vind het gaaf dat ik hierin mag

de keuze tussen gasloos of wonen met een

dagelijkse bezigheid en dat realiseert Anne

bijdragen”, sluit Anne af.

traditionele gasaansluiting. Tegenwoordig

zich maar al te goed. “Ik wil er graag voor

is die keuze er niet meer en wordt er alleen

zorgen dat dit proces voor de klanten zo

nog maar gasloos gebouwd. Dit project zat

soepel mogelijk verloopt en zij er een goed

net in de overgangsfase waarbij de kopers

gevoel aan over houden”, aldus Anne. De

PROJECT

PROJECT 10 woningen Buizerdlaan Venray
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ACTIVITEITEN PV
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Sinterklaas
In verband met het Coronavirus hebben wij dit jaar een leuk
alternatief bedacht om ons jaarlijkse Sinterklaasfeest tóch door
te laten gaan. Sint en zijn piet gingen op zaterdag 21 november
‘on tour’ en brachten een persoonlijk bezoekje aan de kinderen
van onze collega’s. Het was hartverwarmend om alle reacties
op hun gezichten te zien. Een hele geslaagde dag!

Wandeltocht
De Groote Peel
Op 6 september hadden we een heerlijke buitenactiviteit op de
planning staan; een wandeling door de Groote Peel in Deurne.
Het was die dag prachtig zonnig, perfect om van de mooie
natuur te genieten. We werden in vier groepen verdeeld en
mochten daarna per groepje met een GPS op pad voor een
wandeling van 6 kilometer. Bij terugkomst hebben we
genoten van een heerlijke lunch.

20

Splitsing PV
definitief
Twee bestuursleden van de personeelsvereniging, Gerrie Mulders en Siem Centen, hebben in het voorjaar een bezoekje gebracht aan de
notaris voor de afronding van onze nieuwe Personeelsvereniging. Vorig jaar hadden wij met Raedts Bouwbedrijf een gezamenlijke PV,
maar door het groeiende personeelsbestand van beide bedrijven hebben we in goed overleg besloten om de PV apart voort te zetten.
Ondertussen hebben we als nieuwe PV al een aantal dingen georganiseerd, maar ook helaas wat annuleringen in verband met het COVID-19 virus. We proberen, in zoverre mogelijk, toch een op creatieve manier van ons te laten horen en blijven positief.

Bestuursleden
Personeelsvereniging
De personeelsvereniging
is uitgebreid met nog een
enthousiast bestuurslid;
Siem Centen. Siem is
timmerman en kan
de ideeën vanaf de
bouwplaats meenemen
naar de PV. Een mooie
aanwinst!

Not only
entertainment

De personeelsvereniging houdt zich niet alleen bezig met het organiseren van
activiteiten, ook brengen wij regelmatig een bezoekje aan het thuisfront. Wanneer
iemand met ziekteverlof is gaan wij op ziekenbezoek om hem of haar een hart
onder de riem te steken, maar ook wanneer een collega papa of mama is geworden, staan wij te popelen om de kleine spruit te bewonderen. In alle gevallen
nemen wij een gepaste attentie mee, zoals hier bijvoorbeeld een stoere hamerbank
met de naam van de kleine er op. Op deze manier blijven we betrokken bij onze
collega’s en dit vinden we als PV natuurlijk een belangrijk iets!
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PROJECT het rijksmonument Villa Casimir in Roermond
IN GESPREK MET
		

Ruud Jacobs
investeringsmaatschappij Focus International Real Estate

‘Korte lijnen,
weinig schijven,
snelle reacties’
Eerst was het een
hotel, toen een kantoor
en sinds kort zijn er
18 zorgappartementen
gevestigd: het
rijksmonument Villa
Casimir in Roermond.
Bouwmij Janssen
werd gevraagd de
verbouwing voor
rekening te nemen.

‘Ik ken Bart van Roy al 25 jaar, we waren
collega’s bij Ballast Nedam’, zegt Ruud
Jacobs van de investeringsmaatschappij
Focus International Real Estate. Hij was
het die Bouwmij Janssen inschakelde om
het prachtige pand Villa Casimir geschikt
te maken voor zorgappartementen. ‘Ik heb
vertrouwen in Bart en in Bouwmij Janssen.
Het is een bedrijf van korte lijnen, weinig
schijven en snelle reacties’.
Slim gedaan
Villa Casimir ligt midden in Roermond,
en dat betekende dat Bouwmij Janssen
moest woekeren met de ruimte rondom
het gebouw. Normaal gesproken gaat al
het materieel gewoon via de voordeur naar
binnen. Maar in dit geval kwam Bouwmij
Janssen met een creatieve oplossing op de
proppen. ‘Ze stelden voor om een tijdelijk
gat te maken in een van de muren, zodat ze
meer ruimte hadden om al het grote spul
naar binnen te brengen. Dat scheelde tijd en
gedoe. Ik kom zelf uit de bouw, maar deze
oplossing kende ik nog niet en zou ik ook
niet zelf hebben bedacht. En nee, je ziet er
nu helemaal niks meer van. Slim gedaan’.

Duidelijkheid
Naast creativiteit heeft Bouwmij Janssen
nog een andere eigenschap die Ruud Jacobs
op prijs stelt: ze houden van duidelijkheid.
Zo werd ontdekt dat er vermoedelijk asbest
in het gebouw zat en dat moest dus worden
verwijderd. ‘Zoiets wil ik als opdrachtgever
natuurlijk eerst helemaal zeker weten’, zegt
Ruud Jacobs. ‘Bouwmij Janssen liet er geen
enkele twijfel over bestaan: het rapport was
betrouwbaar, er zat asbest. Akkoord, aan de
slag ermee’.
Af en toe improviseren
Hoewel Ruud Jacobs vertelt dat er geen
grote tegenvallers waren tijdens de verbouwing van het monumentale pand, moest
Bouwmij Janssen toch af en toe improviseren en plannen aanpassen. Jacobs noemt
als voorbeeld de villatuin rondom het
gebouw: ‘Die tuin moest worden aangepast
en geschikt gemaakt voor bewoners met
een zorgvraag. Vanwege de coronatijd verliep de afstemming grotendeels via online
vergaderingen met de gemeente Roermond
en de zorgaanbieder. Dat leverde de nodige
vertraging op en tussentijdse wijzigingen.
Bouwmij Janssen was flexibel genoeg om
daar telkens op in te spelen. De tuin is opgeleverd na de overdracht, maar vóór de ingebruikname van het pand’.
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Ze houden van
duidelijkheid
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