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Deze BK BouwAktief staat in het
teken van service en onderhoud,
een door velen onderschat specialisme in de bouwbranche. Voor
BK Bouw is service en onderhoud
vanaf het begin een essentieel
onderdeel
geweest
van
de
bedrijfsvoering. Uiteraard is er in
de loop van ons 70-jarig bestaan
veel veranderd. Niet eens zozeer
in de werkzaamheden ter plaatse
als wel in de communicatie over
en de afrekening van het werk.
Tegenwoordig maken we volop
gebruik van de ‘elektronische
snelwegen’ die opdrachtgever en
BK Bouw verbinden: vanaf de melding van een opdracht tot en met
de gereedmelding en facturatie.
Dit alles aan de hand van een
zogenaamd SLA, Service Level
Agreement. Hierin liggen onder
andere de afspraken vast over
responsetijd en snelheid van
afhandelen. In het afgelopen jaar
heeft BK Bouw 7.600 opdrachten
verwerkt voor een scala van
opdrachtgevers in de verzekeringsbranche, vastgoedbeheer en
woningsector. De omzet bedroeg
€ 5,5 miljoen. Bij een dergelijke
omvang past een professionele
organisatie en een gerichte
opleiding. Gezien het belang
dat BK Bouw hieraan hecht, is
per 1-1-2009 de afdeling Service
en Onderhoud als zelf standige
eenheid binnen het bedrijf
opgezet. Zo willen wij recht doen
aan dit specialistische werk en aan
een goede herkenbaarheid naar
onze klanten.
Veel leesplezier.

Leen Otte

Service en Onderhoud, inclusief
24-uursservice: vakmanschap en
klantgerichtheid in optima forma
In Service en Onderhoud komt het aan op vakmanschap

Wat houdt het in?

en klantgerichtheid. BK Bouw is er groot mee geworden.
Aan het werk zelf en aan de communicatie en logistiek

Service en Onderhoud - het zoge-

eromheen worden steeds hogere eisen gesteld. Om hierop

naamde kleine onderhoud - staat

beter te kunnen inspelen, vormt Service en Onderhoud

voor een uitgebreide dienstverle-

sinds 2009 een apart organisatieonderdeel binnen BK Bouw.

ning in de vorm van schadeherstel
in natura en 24-uursservice, onderhoud en verbouw. Opdrachtgevers
zijn onder meer verzekeringsmaatschappijen,

woningcorporaties,

vastgoedbeheerders,

onderwijs-

en justitiële instellingen, gemeenten en andere (semi-)overheden,
detailhandel, bedrijven en particulieren. Voor deze opdrachtgevers zijn verschillende Service Level
Agreements (SLA) van toepassing.
De zelfstandig werkende onderhoudsvaklieden staan centraal. Het
zijn allround timmerlieden, die tevens bedreven zijn in loodgieters-,
metsel-, tegel- en stucwerk, maar
ook allround metselaars, tegelzetters en stukadoors. Er worden
Van links naar rechts:

hoge eisen gesteld aan persoon-

Henk van Ingen, Rob van Driel, Denny Krantz en Edwin Bremer

lijke vaardigheden, zoals inlevingsen communicatievermogen, flexi-

S

vanuit

door Edwin Bremer, samen met de

worden bediend. Het ‘schadeherstel

De regionaal gespreide vestigin-

vestigingscoördinatoren Rob van Driel

in natura’ voor verzekeringsmaat-

gen, dicht bij de klant, zijn een

(Zeist), Henk van Ingen (Naarden) en

schappijen is enorm gegroeid.

ideale uitvalsbasis om snel en flexi-

Denny Krantz (Amsterdam). Naast

Achmea, met onder andere Centraal

bel te kunnen reageren; een abso-

vakmanschap en klantgerichtheid zijn

Beheer en FBTO, is al sinds begin

lute voorwaarde in dit werk. Voor

snelheid en flexibiliteit een eerste

jaren 90 een grote opdrachtgever.

de organisatorische en logistieke

vereiste vertellen ze.

Ook Interpolis hoort nu bij deze

aansturing en de administratieve

“Service en Onderhoud vraagt een

groep. Daarnaast werken we tegen-

afwikkeling staan de modernste

andere organisatiestructuur, dan de

woordig voor ASR. Van oudsher zijn

hulpmiddelen

‘normale’ bouwactiviteiten. De afge-

woningcorporaties, zoals Goede Stede

zowel in de contacten met de

lopen jaren hebben we steeds meer

en

opdrachtgevers en hun klanten als

grote opdrachtgevers gekregen, die

belangrijke opdrachtgevers.

ervice en Onderhoud wordt geleid

de

verschillende

vestigingen

Woningstichting

Naarden,

biliteit en representativiteit.

ter

met de vaklieden.

beschikking,
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Het werk voor Verenigingen van
Eigenaren (VvE) groeit en we zijn
‘huisaannemer’ voor een groeiend
aantal bedrijven en instellingen, waar
we kleine verbouwingen, onderhoud
en reparaties uitvoeren.” De andere
organisatieonderdelen van BK Bouw
zijn eveneens ‘klant’: “Bij oplevering
van een nieuwbouwproject bijvoorbeeld verzorgen wij het garantiewerk.
Vaak blijven we daarna het onderhoudswerk doen. Kleinere renovaties
komen bij ons, terwijl wij andersom
de grote renovaties bij de andere
bedrijfsonderdelen onderbrengen.”

Gegevensuitwisseling

technieken, maar ook van de aller-

leveren naar hún klanten. In het

nieuwste. Ze komen in sterk uiteen-

schadeherstel in natura moet je bij-

lopende situaties: in villa’s én drie-

vestigings-

voorbeeld goed weten wat volgens

hoog-achter in de binnenstad; in de

directeuren verantwoordelijk voor

de polisvoorwaarden wel of niet

daklozenopvang, in winkels, scholen,

het service- en onderhoudswerk in

wordt vergoed. Ook woningcorpora-

kantoren en in de haven. Bij calami-

hun vestiging. Door de groei en de

ties en gebouwenbeheerders bieden

teiten moeten we binnen een uur ter

specifieke eisen die in service en

hun klanten steeds meer keuze in ser-

plaatse kunnen zijn, bijvoorbeeld als

onderhoud worden gesteld, groeide

vicepakketten. Onze mensen moeten

er een inbraak is geweest of bij

de behoefte aan uniformiteit en

dus goed geïnformeerd zijn als ze bij

brand- of stormschade. In zulke situa-

afstemming

werkzaamheden.

de klant komen, maar ze moeten ook

ties zijn het bijna sociaal werkers. Ze

Daarom is dit specialisme in een apart

gedetailleerd rapporteren over hun

krijgen daarvoor een speciale trai-

organisatieonderdeel ondergebracht.

werk.”

ning, net als in het beoordelen van

Vroeger
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tie. Zij willen steeds meer maatwerk

waren

van

de

“We hebben een nieuw computer-

schades. Ze moeten de kosten kunnen

systeem in gebruik genomen, waar-

Topvaklieden

inschatten en beoordelen of er een

door de uitwisseling van informatie

En daarmee komt het gesprek op de

expert of specialist moet worden

makkelijker is en de doorlooptijd

vaklieden. “Vakmanschap staat in dit

ingeschakeld.” Samenwerking is er

vanaf de eerste opname tot en met

werk voorop. Het gaat dan om het

bijvoorbeeld met specialisten op het

de factuur korter. Bovendien helpt

creatief zoeken naar oplossingen

gebied van schoonmaak en lekdetec-

het ons om onze werkzaamheden af

waarmee alle partijen tevreden zijn,

tie. Uiteraard wordt regelmatig de

te stemmen op de werkwijze van

technisch en financieel. Dat moeten

eigen timmerfabriek van BK Bouw in

onze klanten. Elke klant heeft zijn

ze bovendien aan alle partijen kun-

Naarden ingeschakeld, bijvoorbeeld

eigen systeem en specifieke wensen

nen uitleggen. Ze moeten op de

als er snel grotere reparaties moeten

voor te leveren managementinforma-

hoogte zijn van oude materialen en

worden uitgevoerd en als deuren,

kozijnen of trappen moeten worden

diger zijn dan tien jaar geleden.

vernieuwd of bij deelreparatie.”

Vrijwel altijd werken beide partners,
waardoor het maken van afspraken

Aan de vakmensen en het materieel

(liefst buiten werktijd!) nogal eens

ligt het meestal niet als er iets fout

lastig is. Wij kunnen ook niet altijd

gaat, constateren Edwin Bremer, Rob

precies op de minuut plannen hoe-

van Driel, Henk van Ingen en Denny

veel tijd er nodig is voor een klus. En

Krantz. “Meestal is er dan een mis-

er kunnen spoedklussen tussendoor

verstand in de communicatie. Soms

komen. We maken de planning altijd

ligt dat aan ons, maar we merken ook

voor een à twee weken vooruit, maar

dat mensen veeleisender en mon-

elke dag is weer een verrassing!”

De basis in ‘schadeherstel in natura’
is vertrouwen en controle.
De gedachte achter het ‘schadeherstel in natura’ is cliënten
bij schade de zorg uit handen te nemen en de schade zo
spoedig mogelijk te herstellen. Als bedenker van deze serviceverlening heeft Achmea Schadeservice er sinds begin
jaren 90 vorm aan gegeven, samen met onder andere
BK Bouw. Onder het motto ‘Achmea ontzorgt’ regelt het
bedrijf de schademeldingen voor Centraal Beheer Achmea, Avéro Achmea,
FBTO en Interpolis en voor onder meer grote leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders.
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A

chmea Schadeservice stuurt een

Vertrouwen is de belangrijkste pijler

uitgebreid netwerk van schade-

onder de samenwerking, vindt Van

herstelbedrijven aan. Een van de twee

der Zee. “De vaklieden hebben tot

netwerkbeheerders voor bouwbedrij-

circa € 10.000,- de vrijheid schades

ven is Peter van der Zee. Hij werkt al

direct te verhelpen. Is het bedrag

vanaf het begin samen met BK Bouw.

hoger, dan moeten ze een expert

“Dat de samenwerking al zo lang

inschakelen. De schademanager, die

standhoudt, laat zien dat het tot

samen met de interne medewerkers

ieders tevredenheid verloopt”, stelt

de contacten onderhoudt, voert de

Van der Zee vast. “Sinds kort is Edwin

controles in de praktijk uit. Dat heeft

Bremer mijn directe aanspreekpunt.

zowel betrekking op de uitgevoerde

Met hem bespreek ik elk half jaar de

werkzaamheden als op de financieel-

managementinformatie.”

administratieve afhandeling ervan.
Twee maal per jaar houden we audits.

De vaklieden krijgen trainingen bij

We hebben daarvoor een speciale

Achmea. “We maken ze wegwijs in de

auditor in dienst. Sinds oktober vorig

polisvoorwaarden, maar leren ze ook

jaar voeren we klanttevredenheids-

omgaan met de klanten. Ze krijgen

onderzoeken uit door middel van

handboeken en hebben kaarten in

enquêtes per e-mail. Al die controles

hun bus met de voornaamste punten,

zijn nodig om het vertrouwen te

waarop ze moeten letten als ze bij

ondersteunen, want daar draait het

een cliënt komen om de schade te

om in ‘schadeherstel in natura’: je

beoordelen en te herstellen.”

moet elkaar kunnen vertrouwen.”

“Je merkt dat het een echt servicebedrijf is.”
Service en onderhoud is specialisten-

onderhoud verricht om de woning op

medewerksters het gesprek door naar

werk, vindt Jan Bollemaat, manager

het door ons vereiste kwaliteitsniveau

Henk en hij maakt direct een af-

Beheer en Onderhoud van Woning-

te brengen: hang- en sluitwerk, sani-

spraak. Omdat hij zelf uit het werk

stichting Goede Stede in Almere.

tair, veiligheidszaken enzovoort. Be-

komt, kan hij goed inschatten wat er

BK Bouw voert al vele jaren het

langrijk is dat er allround vakmensen

moet gebeuren. Daardoor kan hij de

reguliere onderhoud en het mutatie-

op ingezet worden, die alle disciplines

vakmensen goed voorbereid naar de

onderhoud

beheersen, omdat het ondoenlijk is

klus toesturen. Ook hier is het

om in één dag ook nog eens verschil-

belangrijk dat de juiste mensen

uit

voor

deze

grote

woningstichting.

lende onderaannemers in te plannen.

worden ingezet. Zij werken in be-

eel woningcorporaties verhu-

woonde woningen en dat vraagt niet

“V

Zulke vakmensen zijn moeilijk te

ren een woning aansluitend

vinden. Op ons verzoek besteedt

alleen veel van de vakkennis, maar

bij vertrek van de huurder, maar wij

BK Bouw dan ook extra aandacht aan

ook van de persoonlijke kwaliteiten.”

willen onze nieuwe huurders niet las-

opleiding en training.”

tig vallen met het mutatieonderhoud.
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Jan Bollemaat merkt dat de orga-

Daarom laten wij er een dag tussen

Voor het reguliere onderhoud is er

nisatie nu meer centraal wordt aan-

zitten. In die dag wordt het basale

een directe telefoonlijn naar Henk

gestuurd. “BK Bouw heeft een goede

van Ingen van BK Bouw in Naarden.

stap gemaakt door dit werk onder te

“Wij hebben een rechtstreeks num-

brengen in een apart onderdeel en

mer, waar huurders hun reparaties

de specialisten bij elkaar te zetten.

kunnen melden. Als ze de melding

Je merkt dat het een echt service-

hebben geregistreerd schakelen onze

bedrijf is.”

Service en Onderhoud via
BOUWnet Vastgoedmanagement
BOUWnet Vastgoedmanagement BV

king tot en met de facturering volle-

is een netwerk van negen regionale,

dig inzichtelijk voor de opdracht-

in onderhoud en verbouw gespe-

gever.

cialiseerde aannemers. In 2003 was

Het netwerk is 24 uur per dag en

BK Bouw een van de initiatiefnemers

zeven dagen per week bereikbaar. De

van BOUWnet.

aangesloten bouwbedrijven hebben
veel ervaring in service en onderhoud

V

ia BOUWnet kunnen organisaties

en beschikken uiteraard allemaal over

met een landelijke of boven-

de vereiste ISO- en VCA**-certifica-

regionale spreiding hun vastgoed-

ten. De regio’s zijn verdeeld volgens

beheer onderbrengen bij regionaal

afgebakende postcodegebieden.

opererende bedrijven, via één aanspreekpunt. Op deze manier kunnen

Momenteel werkt BOUWnet voor

zij in heel Nederland rekenen op snel-

twee grote landelijk opererende op-

le assistentie met dezelfde gewaar-

drachtgevers en een tiental regionale

borgde kwaliteit en gelijke procedu-

opdrachtgevers.

res. BOUWnet biedt deskundig advies
en vakmanschap, tegen uniforme
prijzen. De opdrachtverwerking is
compleet geautomatiseerd en is vanaf
het moment van opdrachtverstrek-

“Grotere club, zekerder van goede service.”
B.V. Maatschappij voor Huizen Bezit en Beheer, kortweg Huizenmij, verzorgt

rapporteren doen ze allemaal anders.

sinds 1891 het vastgoedbeheer voor eigen bezit en voor derden, zoals VvE en

Bij de grotere bedrijven is het meestal

particuliere beleggers, vooral in Amsterdam en Heemstede. Directeur Felix van

overzichtelijker. Van BK Bouw krijgen

Asch van Wijck vertelt dat de relatie met BK Bouw al meer dan twintig jaar

we nu eenmaal per maand een

bestaat. “BK Bouw verzorgt voor ons renovaties en klein onderhoud. Voor het

overzicht. Het terugkoppelen van

kleine onderhoud hebben wij contact met Denny Krantz. Het is prettig om één

informatie is goed door ze opgepakt.”

aanspreekpunt te hebben.”
Als er sprake is van funderingswerk,

D

e huurders van Huizenmij kunnen

moet de aannemer binnen een uur

dan gaat de opdracht altijd naar

voor het kleine onderhoud aan

contact opnemen met de huurder en

BK Bouw. “Daar zijn ze erg goed in”,

hun woning een serviceabonnement

er zo nodig direct naartoe. Anders

zegt Van Asch van Wijck. “Ook onder-

afsluiten. Daarnaast is er uiteraard het

moet er binnen een dag worden

houd in het kader van het beheer

reguliere en mutatieonderhoud. Het

gebeld om een afspraak te maken.”

voor

werk wordt uitgevoerd door een pool

Huizenmij kan de aannemers goed

BK Bouw gedaan. We hebben dan te

van aannemers. “Onze afdeling Tech-

vergelijken. “We streven ernaar om

maken met huurders van onze klant-

nisch beheer stuurt de opdrachten

de

zoveel

en. Het is een grotere club, dan ben

naar de bedrijven. Is het urgent, dan

mogelijk gelijk te houden, maar

je zekerder van een goede service.”

gegevensuitwisseling

derden

wordt

vooral

door

“Je hoeft ze niets wijs te maken.”
Stichting Volksbond Amsterdam helpt

bewonerskamers en met het aanpassen van enkele ver-

dak- en thuisloze en sociaal kwetsbare

ouderde sanitaire ruimtes. We vragen natuurlijk vooraf

cliënten en wil bijdragen aan het duur-

meerdere offertes op, maar mijn ervaringen met BK Bouw

zaam verbeteren van hun leven. Daar-

zijn positief, dus als de toets van de offertes goed uitvalt,

toe beschikt de Volksbond over zeven

schakel ik ze graag in.”

wooncentra en twee dagbestedingscentra. Met het hoofdkantoor en de werkplaats van de

De werkomgeving is niet alledaags en dat is bij elke

technische dienst erbij heeft de Volksbond elf locaties ter

opdracht onderwerp van gesprek. “Onze bouwkundige

beschikking, waar in totaal 193 mensen wonen, circa 50

voorzieningen

mensen dagbesteding doen en 140 mensen werken.

‘molestbestendig’ zijn. Verder vragen we ook altijd om

Momenteel verbouwt BK Bouw een bestaand kantoorpand

vakmensen, die begrip hebben voor de situatie van onze

tot een woonvoorziening voor 75 mensen. Jan Billekens is

bewoners. Die zijn er bijvoorbeeld niet blij mee als ze om

hoofd facilitaire dienst bij de Volksbond.

acht uur beginnen met boren. Bij een groot deel van onze

moeten

tegen

een

stootje

kunnen,

bewoners is sprake van verslavingsproblematiek (alcohol

“O

nze eigen facilitaire dienst voert het onderhouds-

en/of drugs) en psychiatrische problematiek, mensen die

werk uit, maar voor specialistisch werk en grotere

medicijnen gebruiken om te kunnen functioneren in de

verbouwingen schakelen we een externe aannemer in.

maatschappij. Ze kunnen soms vreemd uit de hoek komen,

BK Bouw is nu bijvoorbeeld bezig met het plaatsen van

maar we hebben gemerkt dat de vaklieden van BK Bouw

scheidingswanden voor meer privacy in enkele grote

daar wel tegen kunnen. Je hoeft ze niets wijs te maken.”
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Levensduurverlenging
van utiliteitsgebouwen
‘Upgrading’, ‘herbestemming’, ‘revitalisering’,
‘verbouw’, ‘herinrichting’... het zijn allemaal
omschrijvingen voor hetzelfde doel: het
verlengen van de technische en/of economische levensduur van utiliteitsgebouwen. Duurzaamheid, levenscyclus en
nieuwe huisvestingsconcepten zijn
veelgehoorde termen in dit verband. De volgende BK BouwActief
gaat over dit specialisme, waarin
BK Bouw een aanzienlijke
expertise heeft opgebouwd.

