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De directie: Frank Verkerk (links) en
Geron Verdellen.

Directeur Geron Verdellen van Veluwezoom Verkerk Bouw
ziet transitie in de bouwwereld

‘Van ambacht naar
bouwpakket’
Door Sjoerd Geurts

De bouwwereld heeft de afgelopen jaren heel wat
klappen te verwerken gekregen. Maar met het herstel
van de economie krabbelt de branche er op dit moment
voorzichtig bovenop. Dat merkt ook Geron Verdellen,
directeur van Veluwezoom Verkerk Bouw in Zevenaar.
De bouw zit aan het eind van veel processen
en dat betekent dat het herstel in deze branche doorgaans wat na-ijlt. Toch horen we
vanuit deze wereld steeds positievere geluiden. Maar er is meer. Hoewel er enerzijds
rust is gekomen in de markt, vormt de bouw28
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wereld anderzijds het middelpunt van een
ingrijpende transitie, een nieuwe werkelijkheid. Een mooi moment voor een bezoek aan
de mensen die er alles van weten. Het bedrijfspand van Veluwezoom Verkerk op industrieterrein Hengelder, pal langs rijksweg

A12, ligt er deze mooie voorjaarsmorgen
strak en verzorgd bij. We worden ontvangen
door Geron Verdellen. Hij vormt samen met
Frank Verkerk de directie van het bedrijf dat
onderdeel is van het ‘grote’ VolkerWessels.
Geron Verdellen is positief gestemd over de
ontwikkelingen in de branche en binnen ‘zijn’
bedrijf.
“Er is de afgelopen jaren veel gebeurd”, zo
begint hij zijn verhaal. “In 2010 zijn Verkerk
en Veluwezoom samen verder gegaan.
Verkerk was sterk in de utiliteit, Veluwezoom
in de woningbouw. Twee culturen smolten
samen, Ik ben in 2012 aangetreden als
directeur. Meteen daarna hebben we hier
een grote reorganisatie doorgevoerd. Dat
heeft arbeidsplaatsen gekost maar het was
gezien de omstandigheden een noodzakelijke
ingreep. De reorganisatie betekende dat veel

medewerkers, die zich tot dat moment nog
steeds afficheerden met òf Verkerk òf
Veluwezoom, nauwer gingen samenwerken.
Ze groeiden naar elkaar toe. We hebben mensen herplaatst, zodat hun kwaliteiten beter
tot z’n recht kwamen. Er is een open cultuur
gecreëerd binnen het bedrijf en we hebben
duidelijk aangegeven hoe we de toekomst
zien. Met een nieuwe visie en een nieuwe
gedachte. Op innovatieve grondslag! Met 65
mensen zijn we nu een gezonde en hechte
bouwer.”

MorgenWonen
Innovatief en creatief zijn belangrijke kernwoorden. Ze passeren regelmatig de revue.
Geron Verdellen: “MorgenWonen, de nieuwe
bouwstandaard van VolkerWessels, is een
activiteit die in deze vernieuwde gedachte
past. Via MorgenWonen maken we prefabwoningen op een industrieel platform, in een
supersnelle bouwtijd. De woning wordt geassembleerd met hoogwaardige plug and play
bouwdelen. Het resultaat is een duurzame
woning van hoge kwaliteit. Onderhoudsarm.
Energienotanul. Door de standaardisatie
geschikt voor projecten vanaf één woning.
De uiteindelijke bouw duurt amper een dag
omdat de onderdelen allemaal vooraf zijn
gefabriceerd. Het gaat zelfs zover dat we de
vloeren, wanden en tuin ook opleveren.
Verder is de woning in de toekomst in principe verplaatsbaar. Cradle to cradle. MorgenWonen is een mooi voorbeeld van de nieuwe
werkelijkheid in de bouw. Van een echt ambacht gaan we naar het bouwpakket en daar
is niets mis mee. Je kunt op deze wijze sneller en goedkoper bouwen en de gevraagde
huur ligt dan ook lager.”
Een andere verandering is de positie van de
aannemer in de bouwkolom. “We integreren
voorwaarts richting de klant. Dat betekent
dat we al aan tafel zitten voordat er een vraag
is. We moeten als bouwbedrijf steeds meer
een totaalpakket aanbieden. Dus ook als de
woning gereed is, blijven we in beeld om aan
garanties te voldoen en onderhoud uit te
voeren. Dat kan omdat we staan voor wat we
bouwen. Het klinkt logisch, maar in de bouw
is het echt niet de normaalste zaak van de

Geron Verdellen: “We integreren voorwaarts richting de klant.
Dat betekent dat we al aan tafel zitten voordat er een vraag is.”

wereld om zo ‘out-of-the-box’ te redeneren.
Toch moeten we met z’n allen anders durven
denken. Omdenken. We moeten meer lean
aan de slag. Samen slimmer bouwen.”
De nieuwe bouwwerkelijkheid betekent ook
dat een bouwbedrijf behoefte heeft aan ‘ander’ personeel. “De traditionele uitvoerder of
voorman bestaat straks niet meer. Je hebt
mensen nodig die kunnen communiceren,
leiding geven en monteren. Je moet dergelijke talenten zien te binden aan je bedrijf. Het
vreemde is dat de opleidingen nog steeds
vooral bouwende mensen afleveren en totaal
niet bezig zijn met de ‘nieuwe’ medewerker,
die veelal een hbo-opleiding moet hebben in
plaats van een mbo-diploma. Er ontstaan
twee werelden en dat moeten we snel zien te
veranderen. Ik ben zelf ook voorzitter van de
afdeling Bouwend Nederland De Liemers.
Zulke onderwerpen staan bij ons hoog op
de agenda. Maar ondertussen is het moeilijk
nieuwe aanwas te vinden op het juiste
niveau. We investeren als bedrijf daarom veel
geld in zogenaamde softskills. We leiden onze
mensen op met cursussen en opleidingen.
In leiderschap, klantwaardegesprekken,
functioneringsgesprekken, noem maar op.
Dat vinden we belangrijk.”

Nul-op-de-meter
Verkerk houdt zich met bijzondere projecten

Verkerk kijkt uit naar outlet Zevenaar
De discussies of die er wel of niet mag komen, zijn nog niet verstomd. Maar de kans bestaat dat
de Liemers een outlet krijgt aan rijksweg A12 in Zevenaar. En die mag Veluwezoom Verkerk bouwen. “Een geweldig project”, vindt Geron Verdellen. “Daar kunnen we echt laten zien wat we
kunnen en wie we zijn. We zitten ook al vanaf het eerste moment samen met partner KondorWessels Projecten (ook een VolkerWessels onderneming) aan tafel. Een prachtig project op een
mooie locatie die iets toevoegt aan de hele regio!”

bezig. Zoals de outlet die er in Zevenaar lijkt
te komen (zie kader). Maar ook de renovatie
van flats in Nijmegen, in het kader van De
Stroomversnelling en de bouw van nul-op-demeter woningen in Oosterhout passen in
deze tijd. “Die woningen leveren hun eigen
energie op. Daar gaan we met z’n allen steeds
nadrukkelijker naar toe.” In Brummen en
Doetinchem mocht Veluwezoom Verkerk
haar kennis aanwenden bij het verduurzamen
van enkele honderden woningen. “Het bijzondere is dat we bij deze projecten voor
woningcorporaties het hele traject op hebben
gepakt. Ook de ‘softe’ criteria zoals het overtuigen van alle huurders om mee te doen en
het onderhouden van klantcontacten. Ook
dat zijn taken voor het moderne bouwbedrijf
anno 2015.”
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen lijken tegenwoordig
containerbegrippen, die door Veluwezoom
Verkerk echter zeer serieus worden genomen.
“Natuurlijk zijn we duurzaam door vastgoed
te ontwikkelen en door gebouwen neer te
zetten die lang meegaan en waarbij je
rekening houdt met het milieu en energieverbruik. Cradle to cradle. Maar onze mvogedachte gaat verder. We zijn bijvoorbeeld
verbonden aan Hope XXL, waarin jongeren
werken aan een betere wereld en ondersteunen het Duurzaamheids Expertise Centrum
(DEC) Liemers waarin we binnen de Liemers
verbindingen leggen en kennisdelen op het
vlak van duurzaamheid. We vinden dat je
moet geloven in het delen van kennis.
Samen moet werken. Ook binnen ons gebied
met kleinere bouwbedrijven en andere partnerbedrijven. Samen sta je sterker. We hebben elkaar nodig en daar past het niet bij om
de deuren gesloten te houden. Die van ons
staan in ieder geval wagenwijd open…”
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