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JEROEN PHILTJENS

CELEBRATING 
CHANGE

BESIX 25 JAAR
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Voor u ligt alweer het tweede nummer van 
Building Change, het magazine van BESIX 
Nederland. Het afgelopen jaar stond voor 
ons in het teken van onze 25e verjaardag. Dat 
jubileum hebben we groots gevierd. Onder 
titel Celebrating Change beleefden we een 
inspirerende dag. We blikken er hiernaast nog 
een keer kort op terug. 

Want onze blik is alweer op de toekomst 
gericht. Aan het begin van 2018 kregen we 
twee prachtige, grote opdrachten gegund; 
de aanleg van de Groene Boog bij Rotterdam 
en het Theemswegtracé. Dat is niet alleen 
een compliment voor het vakmanschap van 
de mensen van BESIX, het is voor ons ook 
belangrijk in de strijd om toptalent. In deze 
krappe arbeidsmarkt moet iedereen zijn best 
doen om de beste mensen aan te trekken. 
Dit soort hele grote en uitdagende projecten 
maken van BESIX een aantrekkelijke werkgever 
waar de beste mensen graag komen werken.

Goed werkgeverschap is daarom ook het 
thema van dit magazine. We zetten de mensen 
die vaak onzichtbaar blijven nu eens in de 
spotlights. Bij BESIX werken we met een relatief 
kleine groep mensen aan hele complexe 
klussen. Die medewerkers moeten zich volledig 
op hun werk kunnen focussen. Ze moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun werkgever 
hen correct behandelt, fair beloont, oog heeft 
voor hun ontwikkeling en laat merken dat zijn 
mensen belangrijk zijn.

Die mentaliteit weerspiegelt zich ook in ons 
nieuwe hoofdkantoor. Om iedereen de ruimte te 
geven die hij of zij nodig heeft, zal ons gebouw 
in Dordrecht straks vele verschillende soorten 
werkruimtes bevatten. Dit voorjaar zijn we met 
de bouw gestart en zullen er in 2019 intrekken.

Voor nu wens ik u veel plezier met dit magazine 
vol inspirerende verhalen van en over onze 
mensen. 

Jeroen Philtjens, directeur BESIX Nederland

AANDACHT VOOR  
ONZE MENSEN

BEELD CHRIS VAN DIEMEN (TAKEN BY STORM)



TERUGBLIK 

SYMPOSIUM

Op 12 december 2017 vierde BESIX Nederland haar 25e 
verjaardag. Ter gelegenheid daarvan nodigden we medewerkers 
en relaties uit in het door haar gebouwde Rotterdamse theater 
Lantaren Venster. Onder de titel Celebrating Change luisterden 
zij onder andere naar technologie-expert Peter Hinssen, 
langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden en   
Tesla-medewerker Rombout Heestermans. Een terugblik.

PETER HINSSEN,  
Technologieondernemer  
en  spreker:
‘Het BESIX Symposium was een 
fantastische inspiratiereis naar de 
toekomst, niet alleen die van bouw 
en infrastructuur, maar hoe wij 
nadenken over de maatschappij, 
leven en werken in de toekomst. 
Een heerlijke bijeenkomst om te 
denken over morgen.’

HANS VAN ROSSUM,
 directielid  
bij Realconomy:
‘BESIX bood een fris programma 
met onorthodoxe sprekers die een 
nieuw licht op de bouw konden 
werpen. De bijdrage van Rombout 
Heestermans van Tesla bijvoor-
beeld, over de transformatie van 
de organisatie en haar bijdrage aan 
de sector, vond ik verrassend.  Ook 
het verhaal van Peter Hinssen was 
inspirerend omdat hij de ontwikke-
lingen van ons vak naar een hoger 
niveau tilde.’ 

ASTRID BOUMANS, 
 Adviseur bouw juridische 
zaken RWS:
‘Met veel plezier heb ik deelgeno-
men aan het symposium. Ik heb 
genoten van de open sfeer en de 
sprekers. Vooral het verhaal van 
langeafstandszwemmer Maarten 
van der Weijden is mij bijgebleven. 
Het was inspirerend om te horen 
welke andere middelen dan alleen 
de training hij inzet om ervoor te 
zorgen dat hij de beste zwemmer 
in openwater werd.’

PIETER 
 NIEMANTSVERDRIET, 
Directeur Verwerving 
bij Dura Vermeer Infra 
Landelijke  Projecten: 
‘Ik kwam er heel enthousiast 
vandaan. Dat kwam door de 
goede mix van sprekers. Vooral het 
verhaal van langeafstandszwem-
mer Maarten van der Weijden die 
kanker overwonnen heeft, vond ik 
enorm inspirerend. Hij vergeleek 
het winnen in sport met het winnen 
van projecten in onze sector en dat 
sprak me aan. Hij organiseerde de 
mensen om zich heen zodanig dat 
hij optimaal kon presteren. Zelf 
ben ik ook constant bezig met het 
optimaliseren en aansturen van 
teams, dus daar herkende ik veel 
in.’ 
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UPDATE 

Op 23 mei 2018 ging de bouw van 
het nieuwe hoofdkantoor van BESIX 
officieel van start. Burgemeester 
Wouter Kolff van Dordrecht drukte 
in het bijzijn van directeur Jeroen 
Philtjens en adjunct-directeur Koen 
De Mey op een rode knop. Die zette 
de confettikanonnen in werking, 
waarna de feestelijkheden konden 
beginnen. 

Het nieuwe hoofdkantoor komt te staan op 
Businesspark Amstelwijck in Dordrecht; een 
locatie die zowel vanuit de Randstad als voor de 
Belgische collega’s goed te bereiken is.

In het ontwerp van RoosRos architecten komt de 
identiteit van BESIX goed tot uiting. De heldere en 
zichtbare constructie bestaat uit vakwerkliggers, 
waarmee de civiele tak van BESIX wordt gevisu-
aliseerd, terwijl de glazen gevel een verwijzing 
is naar de complexe hoogbouw, waar BESIX in 
uitblinkt. 

De missie van BESIX is om duurzame oplossingen 
te creëren voor de wereld van morgen. Ook die is 
terug te vinden in de vorm en inrichting van het 
nieuwe kantoor. Zo wordt het gebouw helemaal 
gasloos, krijgt het driedubbel glas en eigen 
warmtepompen. 

Ook aan het welzijn van de medewerkers is 
gedacht. In het hart van het kantoor komt een 
open, transparant atrium met levend groen. De 
belangrijkste functies bevinden zich allemaal 
op één etage. Dat garandeert korte lijnen, goede 
samenwerking en inspirerende ontmoetingen. 
Met verschillende soorten werkplekken 
 stimuleert het nieuwe gebouw flexibel  werken: 
staand of zittend, geconcentreerd alleen of juist 
een fijne ontmoetingsplek. 

Bert Bakker, als projectleider verantwoordelijk 
voor de bouw van het nieuwe kantoor van BESIX 
Nederland in Dordrecht: ‘Met het nieuwe gebouw 
willen we uitdragen dat BESIX een open en 
innovatief bedrijf is met een platte organisatie. 
Dat gevoel willen we met het nieuwe kantoor 
versterken.’

 

EERSTE PAAL
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Nieuw hoofdkantoor BESIX

80
De ruimte biedt plaats  
aan 80 medewerkers

1.800 m2
De vloeroppervlakte is  
1.800 m2.
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NIEUWE
LOKATIE

Businesspark 
 Amstelwijck,  
Dordrecht.  
Aan de A16,  nabij 
de  N3/A15.

Eind 2018 kan het verkeer over 
de A6 van Almere naar Lelystad 
al gebruiken maken van vier 
rijkstroken. Halverwege 2019 
krijgt ook het verkeer van 
Almere richting Amsterdam de 
beschikking over twee keer zo-
veel rijstroken als nu. Daarmee 
wordt de verbreding van de A6 
tussen  Almere Havendreef en 
Almere Buiten-Oost een jaar 
eerder opgeleverd dan gepland. 
Aannemerscombinatie 
Parkway6, waar BESIX deel van 
uitmaakt, verbreedt de snelweg 
over een lengte van ruim dertien 
kilometer naar vier rijstroken 
per rijrichting. Het wordt de 
eerste energieneutrale weg 
van Nederland. Zonnepanelen 
bij knooppunt Almere voorzien 
dit deel van de snelweg in zijn 
eigen energiebehoefte. Ook 
andere duurzame maatregelen, 
zoals het gebruik van ledver-
lichting, het beperken van 
transport over de weg en het 
gebruik van gerecyclede mate-
rialen, zorgen voor een grotere 
leefbaarheid in de omgeving.
Volgens planning zouden 
weggebruikers in 2020 beter 
kunnen doorrijden van en naar 
de Randstad. Dat kan nu dus al 
veel eerder. Dat het verbreden 
van een snelweg tot een betere 
doorstroming leidt, blijkt uit 
het traject A1/A6. Sinds die in 
oktober 2017 opengesteld is, 
zijn de files daar met meer dan 
80 procent afgenomen.

VERBREDING  
A6 BIJ ALMERE 
EEN JAAR  
EERDER KLAAR 

In maart van dit jaar won BESIX Nederland met de 
bouwcombinatie De Groene Boog de aanbesteding 
voor de nieuwe ring Rotterdam Noord. Op 9 mei vond 
in aanwezigheid van de directeur-generaal van Rijks-
waterstaat, Michèle Blom, de contract close plaats. Zij 
zette, net als de zes leden van de Groene Boog - Dura 
Vermeer, John Laing, Van Oord, Rebel, TBI PPP en BESIX 
–hun handtekening onder het contract. Het consor-
tium gaat de verbindingsweg ontwerpen, aanleggen, 
 voorfinancieren en twintig jaar lang onderhouden. 
 
 
Beter doorrijden
De elf kilometer lange autoroute 
loopt van luchthaven Rotterdam 
Airport naar knooppunt Terbreg
seplein bij Ommoord. Deze nieuwe 
Noordring moet ervoor zorgen dat 
het verkeer op de A13, de A20 en 
de lokale wegen daaromheen straks 
beter kan doorrijden. 
De aanleg van de energieneutrale 
weg start naar verwachting begin 
2019. Eind 2024 moet de weg open
gaan voor verkeer. Het projectbud
get is 984 miljoen euro. 

Fiets- en wandelpaden 
De Groene Boog won de aanbeste
ding omdat het ontwerp ‘energie
neutraal is, innovatief en optimaal in 
de omgeving past’, aldus opdracht
gever Rijkswaterstaat. 
De weg vormt het eerste deel van 
de nieuwe snelweg A16 Rotterdam. 
Er komt geluiddempend tweelaags 
zoab op de weg te liggen en geluids
schermen en grondwallen moeten de 
overlast voor de omgeving tot een 
minimum beperken. Het aangren
zende Terbregseveld, Vlinderstrik 
en Lage Bergse Bos worden met 
fiets- en wandelpaden met elkaar 
verbonden. 
  

GROENE BOOG WINT 
AANBESTEDING 

Ring Rotterdam Noord
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TEAMDYNAMIEK

BIJ EEN TENDER

‘DURF TE 
WINNEN, 
ANDERS 

LUKT HET 
NIET’

De aanleg 
van de A16 
Rotterdam is 
een uitdagend 
project. 
Projectmanager 
Ernst Mol 
verklaart het 
succes van 
consortium  
De Groene Boog 
(DGB) onder 
meer uit het 
goede team dat 
de tender heeft 
voorbereid. 
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TEKST BERT POTS

SAMENWERKING IS 
CRUCIAAL BIJ HET 

BINNENHALEN VAN EEN 
TENDER

ij de voorbereiding van de tender voor de bouw van de nieuwe 
snelweg waren zeker honderd mensen betrokken. Zo’n tender is 
op zich een organisatievraagstuk, verklaart projectmanager Ernst 
Mol. ‘Het functioneren van zo’n team is één van de doorslag
gevende factoren voor succes. De concurrentie was sterk. Alleen 
als optimaal wordt samengewerkt, lukt het de beste oplossingen 
te bedenken en de opdracht binnen te slepen.’

Voldoende kennis
Volgens hem is er geen truc voorhanden om het beste uit al die 
mensen te halen. ‘Het gaat erom dat de betrokken bedrijven 
mensen beschikbaar stellen die ervaring hebben met tenders en 
weten hoe het werkt. Zij kunnen de stip op de horizon naar de 
aanbieding zetten. Ook moet er voldoende inhoudelijke kennis 
voorhanden zijn. Vervolgens is het afhankelijk van de betrok
ken mensen en de cultuur die zij meebrengen of een team goed 
functioneert. Mensen moeten elkaar steunen maar ze moeten 
elkaar ook de waarheid durven te vertellen. De ene keer is dat 
harder werken dan de andere keer.’

Bij De Groene Boog waren zes bedrijven en een groot aantal 
adviseurs betrokken. ‘Hoe meer partijen aan tafel zitten, hoe 
groter de uitdaging. Uiteindelijk zijn we daar goed doorheen 
gekomen; je moet durven winnen, anders lukt het niet. En wij 
hadden op alle aspecten de kwaliteit aan boord om te winnen.’ 

Balans herkennen
Hij omschrijft de aanleg van de Groene Boog met onder meer 
een circa 2,5 kilometer lange landtunnel, de kruising met de 
HSL-lijn, een fly-over bij het Terbregseplein en het realiseren 
van energieneutraliteit, als een bijzonder project. ‘’De uitdaging 
ligt echter niet alleen bij de feitelijke bouwopgave, de beheersing 
van de risico’s en de implementatie van innovatieve oplossingen, 
zoals de voeding van de tunnel met gelijkspanning. Dat is ons 
vak. Daarnaast is de bestuurlijke omgeving ook ingewikkeld. 
We hebben te maken met diverse gemeenten, meerdere water
schappen en heel kritische burgers. Over de aanleg van de weg 
is lang gepraat. Daarbij is tussen al die partijen een bepaald 
evenwicht ontstaan. Voor ons team was het belangrijk die balans 
te herkennen en recht te doen aan die verschillende belangen. In 
2024 moet iedereen trots kunnen zijn op de uitkomst.’

Buiten de opgave van de constructie en het respect voor de om
geving wijst Ernst Mol nog op de uitdagende bedrijfsmatige kant. 
‘In heel korte tijd moet een complete onderneming met een omzet 
van tweehonderd miljoen per jaar worden opgericht. Daarvoor 
is bijna een miljard aan gecommitteerde externe financiering 
benodigd. Ook dat maakt zo’n project complex.’ 

ERNST MOL 
Ernst Mol werkt al meer dan twaalf jaar voor BESIX Nederland. Daarvoor 
studeerde hij civiele techniek aan de TU Delft en financiële economie aan de 
 Erasmus Universiteit Rotterdam. Door deze verschillende opleidingen lukt 
het hem goed bij tenders en projecten discussies in een ander perspectief te 
plaatsen en soms op meerdere borden tegelijk te schaken.

TENDER A16 ROTTERDAM 
Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te 
vergroten legt Rijkswaterstaat aan de noordoostrand van de stad een 
nieuwe snelweg aan. Vanuit de BESIX Group waren met name de onderdelen 
Tendermanagement, Engineering en PPP bij het bij het tenderproces 
betrokken. Het consortium DGB bestaat verder uit Dura Vermeer, Van Oord, 
John Laing Investments, RebelValley en TBI. Ook is een aantal adviesbureaus 
aan het project verbonden. De bouw van de A16 Rotterdam start naar 
verwachting in het voorjaar van 2019. 
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WERKEN

IN HET BUITENLAND

BUITEN
STAANDERS

NICO DE KONING 
Nico de Koning werkt sinds een jaar in Dubai als 
tendermanager voor complexe installaties voor 
afvalverwerking en ontziltingsfabrieken. Eerder 
verzorgde hij in Nederland en België biedingen voor 
wegen, bruggen en sluizen. ‘Ik doe hetzelfde soort werk 
als in Europa, maar de omgeving is heel anders. Nu zit 
ik in een team met mensen uit Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, België, Pakistan en India. Dat is 
ontzettend leuk. Ik woon hier met mijn vrouw en kinderen 
van 8 en 4. Ook zij hebben hier hun draai gevonden. We 
wonen op een compound met andere westerlingen; goed, 
ruim en heel veilig.’
Het contrast met de Nederlandse bedrijfscultuur is 
tamelijk groot, vindt De Koning. ‘Hier bestaat meer een 
cultuur van het gesproken woord dan van het geschreven 
woord. Van vuistdikke contracten houden ze niet.’ 
Er wordt volgens hem ook heel makkelijk van eerder 
gemaakte afspraken afgeweken. ‘Dan moeten stukken 
ineens weer op een andere manier worden aangeleverd. 
Dat overkomt je bij Rijkswaterstaat niet. Soms gebeurt 
er na het uitbrengen van een offerte een lange tijd 
simpelweg niks, of het moet juist heel snel. Voor die 
grilligheid was ik vooraf wel gewaarschuwd, maar ik 
moest daar toch wel aan wennen.’

Hoe is het voor een Nederlander 
om in een Arabisch emiraat 
te werken? Hoe beleeft een 

Vlaming de Nederlandse 
werkvloer? Nico de Koning in 

Dubai en Stephan Van Puyvelde 
in Barendrecht vertellen.

-

10  BUILDING CHANGE



STEPHAN VAN PUYVELDE
Stephan Van Puyvelde heeft kortgeleden 
Qatar verwisseld voor een baan in 
Barendrecht. Hij werkt tien jaar bij BESIX en 
is als een van de weinigen binnen het bedrijf 
gespecialiseerd in staalconstructies. In zijn 
huidige baan is hij betrokken bij de twee grote 
stalen bruggen in het Theemswegtracé. 
In Nederland is de werkcultuur heel anders, 
heeft Van Puyvelde inmiddels ondervonden. 
‘Ik voel me hier wel een beetje alsof ik in 
het buitenland zit. Nederlanders reageren 
in vergelijking met Belgen stukken minder 
diplomatiek. Er wordt over veel zaken ook heel 
lang gediscussieerd. In Vlaanderen zouden we 
daar niet zoveel tijd aan spenderen. We zijn 
niet zo verbaal ingesteld. Vlamingen bekijken 
de zaken wat nuchterder.’ 
Ook verbaast hij zich over de vele regeltjes 
in ons land. ‘In het Verre Oosten was ik de 
afgelopen zeven jaar gewend geraakt aan 
een meer chaotische manier van werken. 
Een verandering in positieve zin is, dat in 
Nederland alles heel gestructureerd verloopt. 
Overal zijn regeltjes, afspraken en procedures 
voor. Ook gebruiken Nederlanders voor van 
alles en nog wat afkortingen. Dat is wennen, 
echt waar. Soms ben ik te trots om te vragen 
wat het betekent en dan zoek ik het via  
het internet snel even op.’ 

TEKST JOOST ZONNEVELD FOTO LINKS SIDDHARTH SIVA FOTO RECHTS NIELS BLEKEMOLEN
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‘MEER VERANTWOOR-
DELIJKHEID ZORGT 
VOOR BETROKKEN 

WERKNEMERS’

In gesprek met 
directeuren van Rebel, 

Facilicom Group en 
BESIX Nederland

»
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Als medewerkers zich prettig voelen presteren ze beter en 
wordt de band met het bedrijf sterker. Dat is de gedachte 
achter goed werkgeverschap. Maar wat houdt dat in? 
Hoe organiseer je zo’n goed klimaat? Een gesprek met de 
CEO van Facilicom Group Geert van de Laar, directeur en 
oprichter van Rebel Jeroen in ’t Veld en directeur Jeroen 
Philtjens van BESIX Nederland. 

RONDETAFEL

acilicom, Rebel en BESIX Nederland zijn heel ver
schillende bedrijven. Facilicomdirecteur Geert 
van de Laar: “Wij zijn een facilitaire dienstverlener 
die schoonmaak, beveiliging en catering aanbiedt, 
maar we doen ook bouwkundig en technisch onder
houd. Daarnaast zijn we een aantal jaren geleden 
een nieuw bedrijf gestart dat zich richt op zorg en 
welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om welzijnswerk 
in wijken tot de bouw en exploitatie van kleinscha
lige verpleeghuizen. Wij zijn goed in het creëren 
van een inspirerende leefomgeving voor iedereen. 
Al onze activiteiten hebben tot doel bij te dragen 
aan een mooie omgeving voor onze opdrachtgevers 
en hun klanten.”

Rebel is begonnen als financieel adviesbureau 
voor overheden en breidt de activiteiten ook steeds 
meer uit. Rebeldirecteur Jeroen in ‘t Veld: “Onze 
missie is maatschappelijke impact. Ons werkveld 
is heel breed; van zorg en energie tot infrastruc
tuur. Wij denken dat sectorkennis ook niet het 
belangrijkste is, het begrijpen en verbinden van 
publiek en privaat én daar iets aan toevoegen des 
te meer. Wij zijn nu steeds vaker ook zelf ontwik
kelaar van maatschappelijke impact en dat is op 
een heel organische manier gegaan. We doen veel 
samen met BESIX, we investeren bijvoorbeeld in 
infraprojecten, zijn medeontwikkelaar van het 
Feyenoord-Citygebied en onlangs zijn we in een 
voor ons nieuwe wereld gestapt, namelijk die van 
de schuldhulpverlening.”

‘ 80 PROCENT VAN 
ONZE WERKNEMERS 
IS MEDE-EIGENAAR 
EN ZIJ BESCHOUWEN 
HET OOK ALS HUN 
BEDRIJF’ 

Jeroen in ‘t Veld is directeur van 
Rebel Group. Rebel begon in 2002 als 
adviesbureau, maar transformeert naar 
een ontwikkelaar van projecten met 
maatschappelijke impact. Daarnaast 
investeert Rebel in infrastructuur. 
De medewerkers zijn ook eigenaar en 
organiseren in hoge mate hun eigen 
werk en bijbehorend salaris.

GOED WERKGEVERSCHAP
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»

BESIX Nederland richt zich al 25 jaar op een gro
te diversiteit aan bouwprojecten. Vooral als het 
gaat om complexe projecten heeft het een reputatie 
hoog te houden. Van tunnels tot stations en van 
innovatieve havens tot de hoogste woontorens van 
Nederland. Het zijn juist die complexe projecten 
waar BESIX Nederland zich in de markt op onder
scheidt, zegt directeur Jeroen Philtjens.

Cellen en roosters 
Hoe zijn de drie bedrijven georganiseerd? Zijn 
de verschillen afhankelijk van het soort werk, het 
gevolg van een overtuiging of afgestemd op de 
werknemerspopulatie?

Jeroen in ‘t Veld: “Toen wij met Rebel begonnen 
hebben we gezegd: onze activiteiten vormen het 
bedrijf en niet andersom. Van de huidige 130 
werknemers met een arbeidscontract, is 80 pro
cent medeeigenaar en zij beschouwen het ook als 
hun bedrijf. Om binding met het bedrijf en met 
elkaar te hebben en te houden, werken we in een 
platte cellenstructuur, met teams van maximaal 
vijftien mensen. Zij kunnen bijna alles zelf bepalen 
inclusief hun eigen salaris en bonussen, binnen een 
paar randvoorwaarden die werknemers en mede 
eigenaren samen hebben vastgesteld. Deze hoge 
mate van autonomie is mogelijk omdat de mensen 
die bij ons werken relatief jong en hoog opgeleid 
zijn. Zij hebben geen traditioneel management no
dig, maar enthousiasme en motivatie. Bovendien 
vinden de meeste mensen die ik ken het ook hele
maal niet leuk om zelf op een traditionele manier 
te managen.”

Geert van de Laar: “Wij zien ook dat jonge mensen 
minder met bezit bezig zijn en minder hechten aan 
een arbeidscontract. Bij Facilicom werken ruim 
dertigduizend medewerkers, waarvan het meren
deel laaggeschoold is en de gemiddelde leeftijd is 
50 jaar. Onze werknemerspopulatie vergrijst en 
wij merken dat deze groep een vaste contract wel 
belangrijk vindt. Wij zijn nog best traditioneel ge
organiseerd, maar willen wel meer toe naar zelf
sturende teams. Om een voorbeeld te geven: onze 
beveiligingsmedewerkers zijn gefrustreerd op het 
moment dat wij in het rooster interveniëren. Om 
die reden zijn we nu serieus de mogelijkheid van 
zelfroostering aan het bekijken, zodat medewerkers 
daar zelf de regie kunnen voeren.”

Jeroen Philtjens: ‘BESIX Nederland zit denk ik 
een beetje tussen Rebel en Facilicom in. Bij de hele 
BESIX Group werken wereldwijd zo’n 18 duizend 
mensen, maar bij BESIX Nederland zijn er maar 
140 in dienst. Wij zijn hier in Nederland geëvolu
eerd tot een projectmanagementorganisatie met 
een platte structuur die decentraal georganiseerd 
is en veel autonomie heeft.’

‘ WIJ BEKIJKEN DE 
MOGELIJKHEID VAN 
ZELFROOSTERING, 
ZODAT MEDEWERKERS 
ZELF DE REGIE  
KUNNEN VOEREN’

Geert van de Laar is al bijna dertig jaar 
in dienst bij familiebedrijf Facilicom 
Group. Sinds de zomer van 2016 is hij 
CEO van het bedrijf dat zich naast 
schoonmaak (Gom), beveiliging (Trigion) 
en catering (Albron) onder meer op de 
zorg (Incluzio) richt en kleinschalige 
complexen ontwikkelt voor mensen die 
aan Alzheimer lijden (Compartijn).  

TEKST JOOST ZONNEVELD FOTOGRAFIE MARCEL KRIJGER
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Verantwoordelijkheid en trots
Rebel, Facilicom en BESIX willen alle drie aan
trekkelijke werkgevers zijn. Verantwoordelijkheid 
is daarbij een kernbegrip. Rebel heeft autonomie 
van de werknemer tot onderdeel van de bedrijfs
cultuur gemaakt. Zover gaan Facilicom en BESIX 
niet, maar ook bij die bedrijven speelt verantwoor
delijkheid van de werknemer een steeds grotere rol. 
Jeroen Philtjens: “Als mensen het gevoel hebben 
dat ze zelf controle hebben over een situatie, dan 
hebben ze het meer naar hun zin en zullen zij meer 
uit zichzelf kunnen halen.” 

BESIX deinst er niet voor terug om complexe pro
jecten op te pakken. “Ik denk wel dat steun vanuit 
het bedrijf van groot belang is, ook als iets een 
keer niet goed gaat. Voorop staat het waarderen 
van initiatief, ondernemerschap en eigen verant
woordelijkheid van werknemers.”

Van de Laar spreekt zich in vergelijkbare termen uit 
als hij zegt dat: “wij vakmanschap meer zijn gaan 
waarderen en onze medewerkers meer een gevoel 
van trots  geven. Schoonmaken gebeurt in de mees
te kantoren redelijk anoniem in de avonduren. Wij 
proberen het werk te verplaatsen naar overdag 
zodat de schoonmaker zich meer verbonden gaat 
voelen met de omgeving. Ik ben ervan overtuigd 
dat je door het werk en de mensen zichtbaarder te 
maken je de trots van de medewerkers en daarmee 
de binding met het bedrijf groter maakt.”

War on talent
Nu de economie aantrekt hebben werknemers de 
banen voor het uitkiezen. Toch lijken Rebel, Faci
licom en BESIX Nederland relatief weinig last te 
hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Voor 
Van de Laar is het aantrekken van nieuwe goede 
mensen wel een kwestie, maar hij vindt het vooral 
een vraag hoe oudere werknemers, die langer door 
moeten werken, vitaal blijven en hoe het bedrijf 
het werk aan hun mogelijkheden kan aanpassen. 

Jeroen Philtjens vindt eveneens dat de worklife
balance en thema’s als gezondheid voor alle ge
neraties meer aandacht verdienen. Voor BESIX 
Nederland is de concurrentie met andere bouw
bedrijven om talentvolle werknemers overigens 
wel een thema. Philtjens: “goede nieuwe mensen 
vinden is zeker een punt. We hebben te maken met 
een ‘war on talent’. De markt trekt aan en iedereen 
is op zoek.” 

Jeroen in ‘t Veld heeft de luxe dat hij zich daarover 
nauwelijks druk hoeft te maken, de interesse om 
bij Rebel te werken is behoorlijk. In ‘t Veld: “Dat 
komt omdat ons motto is: als je iets anders wil 
doen, bedenk het en ga het doen. Daardoor is er 
weinig reden om weg te gaan, want ons bedrijf volgt 
de inventiviteit en het ondernemerschap van onze 
medewerkers.” «

‘ VOOROP STAAT 
HET  WAARDEREN 
VAN INITIATIEF, 
 ONDERNEMERSCHAP 
EN EIGEN VERANT-
WOORDELIJKHEID  
VAN WERKNEMERS’ 

Jeroen Philtjens werkt al twintig jaar 
voor BESIX Nederland. Hij heeft in die 
periode in diverse functies meegebouwd 
aan de groei van het bedrijf dat vele 
aansprekende en complexe projecten 
op zijn naam heeft staan. Sinds 2014 is 
hij directeur van de Nederlandse tak van 
BESIX. 

RONDETAFEL

GOED WERKGEVERSCHAP
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425
De garage bevat in totaal 425 
parkeerplekken.

€27.OOO.000
De omvang van het  project is circa 
27 miljoen euro.

Om de bereikbaarheid van de binnenstad te ver-
beteren, worden er in Leiden twee  ondergrondse 
parkeergarages gebouwd aan de rand van het 
centrum. Onder de Garenmarkt bouwt BESIX 
 Nederland in combinatie met Dura Vermeer een van 
die garages die in totaal 425 parkeerplekken moet 
gaan bieden. De locatie bevindt zich middenin de 
oude binnenstad, naast monumentale panden. Extra 
complicerende factoren zijn dat het een archeolo-
gische vindplaats is, dat de bouwruimte beperkt is en 
dat de omgeving tijdens de bouw bereikbaar moet 
blijven. Deze bijzondere omstandigheden vragen om 
technische oplossingen met minimale hinder en een 
beperkt ruimtebeslag. Om transportbewegingen te 
beperken, wordt grond uit de bouwput via leidingen 
naar een depot buiten het centrum gepompt en van-

daar per schip afgevoerd. De garage wordt zestien 
meter diep en krijgt vijf lagen waarop in totaal 425 
auto’s terechtkunnen. Hij is zo ontworpen dat het 
 daglicht tot diep onder de grond doordringt.  
De parkeervloeren zijn open en helder dankzij 
 geavanceerde en doorlopende lichtlijnen.

Wat: 425 parkeerplekken, 5 lagen, 16 meter diep.
Waar: Onder de Garenmarkt in Leiden.
Realisatie: Combinatie Parkeergarages Leiden  
Dura Vermeer – BESIX.
Bouwperiode: 2017 – 2020.
Soort contract: Design, Build and Maintain met 
onderhoud voor 15 jaar.
Architect: Studio VVKH.
Omvang project: ca 27 miljoen euro.

GARENMARKT LEIDEN

2015

2017

START
2020

EINDDATUM

201920182017 2020

16 m
De ondergrondse garage is tot circa 
16 meter diep en heeft 5 lagen.

TEKST JOOST ZONNEVELD BEELD BURO JP FACTS & FIGURES

GARENMARKT
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IN BEELD

MIJN WERKPLEK

RONNY DEMEULENEIR (51) is 
meestergast bij BESIX  Nederland 
en werkt momenteel aan de 
Rioolwaterzuiverings installatie 
(RWZI) in Den Bosch.

‘De nieuwbouw van de RWZI is klaar en nu zijn 
we bezig met de renovatie van het bestaande 
complex. Dat is een hele uitdaging, want iedere 
dag is anders. Ik heb in de afgelopen vijfentwintig 
jaar bij BESIX onder andere aan de Maastoren en 
Montevideo in Rotterdam en de Radartoren op 
Neeltje Jans gewerkt. Mijn vaste team van zes 
man en ik weten precies wat we moeten doen. In 
het geval van de rioolwaterzuivering komen we 
steeds voor verrassingen te staan. Dat maakt 
het veel spannender. De bestaande installatie 
is afgelopen decennia regelmatig aangepast, 
waardoor de werkelijke situatie soms anders is 
dan op de originele tekeningen staat. Het vraagt 
creativiteit, samenwerking en overleg om veilige 
en juiste oplossingen te bedenken. De installatie 
zuivert straks energieneutraal en het complex ziet 
er weer mooi strak uit. Ook al vult het geheel zich 
straks met water uit het riool.’
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AAN HET WERK
Bij BESIX Nederland werken veel verschillende mensen 
op uiteenlopende plekken aan onze projecten. Wat 
doen ze daar? En wat vinden ze van hun werkplek? 

TEKST JOOST ZONNEVELD FOTOGRAFIE JAAP VAN DEN BEUKEL
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IN BEELD

MIJN WERKPLEK

FREDERIK DEURINCK  
is senior projectmanager 
bij BESIX  Engineering 
 Department (BED). Hij 
werkt aan de uitbreiding 
van de noordoostelijke 
ring van Rotterdam.

‘Op dit moment ben ik bezig met de 
opstartfase van de Groene Boog in 
Rotterdam. Het gaat om een bypass 
van de Noordoostelijke ringweg, 
een stuk snelweg van dertien 
kilometer lang waarvoor we in maart 
de opdracht gegund gekregen 
hebben. Als projectmanager houd 
ik mij bezig met het organiseren 
en bewaken van het ontwerp. 
Daarvoor spreek ik de hele dag 
met veel verschillende mensen. 
Afhankelijk van de fase van een 
project ligt de nadruk anders. 
Zo ben ik op dit moment vooral 
bezig nieuwe mensen in te werken 
en te begeleiden. Maar ik heb 
bijvoorbeeld ook meegewerkt aan 
de tender. Het is een uitdagend 
project in een bestaande stedelijke 
omgeving waar we onder meer een 
tunnel van 2,2 kilometer lang in 
moeten passen. Interessant aan 
werken voor BESIX is dat we vaak 
complexe projecten uit moeten 
voeren, waarbij veel van ingenieurs 
gevraagd wordt. Technische 
expertise is altijd het uitgangspunt, 
maar dat gebeurt in een bijna 
familiaire sfeer.’
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MARIEKE DUINEVELD  
is  omgevingsmanager bij 
het project Garenmarkt 
Leiden, waar  
BESIX  Nederland een 
ondergrondse parkeer-
garage bouwt.

‘Voor mijn werk ben ik veel in 
overleg met omwonenden en 
bedrijven. We bouwen midden in 
de binnenstad van Leiden en dat is 
een complexe omgeving. Zo staan 
naast de bouwlocatie meerdere 
monumentale panden en is 
bereikbaarheid van winkels tijdens 
de bouw voor de lokale ondernemers 
van groot belang. Het is mijn taak 
om de onvermijdelijke overlast zo 
draaglijk mogelijk te maken. Dat 
betekent rekening houden met de 
omgeving, vertrouwen opbouwen 
door steeds aan te geven wat we 
doen en waarom en maatregelen te 
treffen om hinder zo veel mogelijk 
te beperken. Uiteindelijk is mijn doel 
dat bewoners en ondernemers ook 
trots zijn op wat we hier maken. Dan 
ga ik weer naar een volgend project. 
Die afwisseling maakt werken 
voor BESIX zo leuk. We bouwen 
complexe projecten op bijzondere 
locaties. Samen met het team, een 
goed ontwerp en uitvoeringsplan 
is het tot nu toe altijd gelukt om de 
projecten succesvol af te sluiten.’
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BESIX

FIT

TEKST BERT POTS  BEELD NIELS BLEKEMOLEN

Philippe Collette heeft niet het postuur  van een 
lange afstandsloper, toch deed hij met circa 180 
collega’s mee aan de 20 kilometer door Brussel. Hij 
is eerlijk over zichzelf. Met zijn bijna twee meter en 
een gewicht van meer dan 130 kilogram heeft hij 
niet de ideale bouw voor een hardloper. Philippe 
Collette is sinds december 2017 één van de ‘Run 
like a Devil/Flame’ambassadeurs van het BESIX 
Fitprogramma voor een gezondere leefstijl. ‘In dat 
programma heb ik geleerd heel geleidelijk mijn 
conditie te verbeteren en goed op mijn voeding 
te letten. Eerder ben ik ook bezig geweest met 
hardlopen, maar toen vroeg ik teveel van mezelf. 
Binnen de kortste keren had ik een knieblessure. 
De huidige trainingsaanpak; trager en minder lang 
lopen dan ik zou kunnen, brengt mij vruchten.’ 

De 20 kilometer door Brussel is dit jaar voor de 
39e  keer is gehouden. Er deden meer dan 35.000 
deelnemers uit ruim 120 landen mee, onder wie 
180 mensen van de verschillende BESIXbedrijven, 
onder wie Philippe.

‘Mijn hoofddoel was om gezond aan de start te 
verschijnen. Dat is gelukt. Ten tweede wilde ik 
de finish halen in ongeveer drie uur. Dat is ook 
gelukt! Ik heb er 3 uur en 7 minuten over gedaan. 
Onderweg heb ik ook nog mijn persoonlijk record 
op de 16 kilometer verbeterd; ik was 10 minuten 
sneller dan bij de Ten Miles van Antwerpen. Nu 
ga ik natuurlijk gewoon verder blijven doen! Mis
schien doe ik wel mee aan de halve marathon van 
Brussel in oktober.’ 

KLAAR 
VOOR DE 
20 KM IN
BRUSSEL

Fit zijn op het werk gaat niet alleen over 
sporten. Het gaat ook over gezond leven en 
het beste uit jezelf halen. De uitdaging van 
BESIX Fit is om iedereen aan het bewegen te 
krijgen. Of dat nou wandelen, fietsen, lopen, 
zwemmen of iets anders is; alles is goed. Als 
de medewerkers er in slagen om in totaal 
acht keer de wereld rond te gaan, zal het 
Uitvoerend Comité van BESIX Group in de 
herfst van 2018 een triatlon afleggen. 
 Dus kom in beweging! 
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ENERGIE UIT AFVAL
Dubai

BESIX Group gaat in  
Dubai een van ‘s werelds 
grootste afvalverbran-
dingscentrales ontwerpen, 
bouwen en gedurende 
 dertig jaar lang onder-
houden. De installatie 
zal afval dat niet op 
een andere manier kan 
 worden  gerecycled of 
verbrand, omzetten in een 
 hernieuwbare  energiebron.

Het contract werd toegekend aan 
BESIX in een consortium met het 
Zwitserse Hitachi Zosen Inova, een 
van de wereldleiders op het gebied 
van thermische valorisatie van afval. 
BESIX is verantwoordelijk voor het 
ontwerp en de uitvoering van de 
infrastructuurwerken, de bouw- en 
civieltechnische werken en de wa-
terzuivering.
 
De installatie zal 120.000 
 huishoudens in de regio rond Dubai 
voorzien van elektriciteit. Per uur 
zal 171 MW elektriciteit worden 
opgewekt door dagelijks vijfduizend 
ton vaste afvalstoffen te valoriseren 
door middel van verbranding, mee-
verbranding, pyrolyse en vergassing.

Deze installatie zal de levenskwa-
liteit en de leefomgeving van de 
inwoners van Dubai verbeteren. Bo-
vendien helpt ze de doelstellingen 

van de stad Dubai te verwezenlijken 
om het stedelijk stortafval te ver-
minderen en alternatieve energie-
bronnen te ontwikkelen.

Energiewinning uit afval
BESIX Group is een voorkeurspart-
ner van de Verenigde Arabische 
Emiraten (VAE) bij de realisatie van 
hun doelstellingen op het vlak van 
milieubescherming en duurzame 
ontwikkeling. Dit nieuwe contract is 
het eerste project voor energiewin-
ning uit afval voor de Groep, na het 
Jebel Ali waterzuiveringsstation in 
Dubai, de elektriciteitscentrale en 
ontziltingsinstallatie in Hamriyah en 
de SAFI-installatie voor hergebruik 
van water in Ajman.
 
‘Dit contract illustreert de vertrou-
wensrelatie die wij al decennialang 
onderhouden met het stadsbestuur 
van Dubai’, zegt Pierre Sironval, 

General Manager Business Unit 
Middle-East bij BESIX Group, ‘vooral 
in publiek-private samenwerkingen, 
een domein waarbij wij als experts 
een belangrijke toegevoegde waar-
de kunnen bieden.’
 
Duurzame oplossingen
Dit project is een belangrijke mijl-
paal in de ambitie van BESIX om 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen 
en duurzame oplossingen te be-
denken voor een betere wereld. Het 
project past goed binnen de diver-
sificatiestrategie, aangezien BESIX 
zowel betrokken is bij activiteiten 
voor als na de bouwwerken. 
BESIX onderzoekt daarnaast in de 
regio andere mogelijkheden om, 
naast de lopende waterprojecten, 
energie te winnen uit afval
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WERELDWIJD

120.000
huishoudens krijgen elektrici-
teit van de nieuwe installatie.

171 MW 
elektriciteit zal er dagelijks per 
uur worden opgewekt. 

5000 ton 
Dagelijks wordt vijfduizend 
ton afval verbrand.



BESIX

WERELDWIJD

Samen met haar Australische partner Decmil 
werkt BESIX aan het ontwerp en de bouw van een 
installatie voor sleepboten voor de Fortescue Metals 
Group (FMG) in Port Hedland, West-Australië. Deze 
installatie is bedoeld om de sleepboten ook tijdens 
de cyclonen veilig te laten aanmeren. 

 HET ANKER UIT 
IN DE OUTBACK

Port Hedland, West-Australië
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Wat is de toegevoegde waarde van BESIX bij 
dit project? Worden er speciale technieken 
gebruikt?
Technical Manager Thibaud Clerboi: ‘Voor de cy
cloonbestendige ligplaatsen bevestigen we drij
vende aanlegpontons aan twee monopalen met 
een diameter van twee meter. Voor zover ik weet, 
is dat een primeur in WestAustralië. Dat hebben 
we te danken aan het Engineering Department van 
BESIX, dat het ontwerp zodanig kon optimaliseren 
dat we een competitieve offerte konden indienen.’
Willem Hoefkens, Senior Technical Office Engi
neer, voegt daar aan toe: ‘Om binnen het budget 
te blijven, moest het projectteam op zoek naar al
ternatieve markten. Via onze contacten in China 
vonden we een staalfabrikant en een leverancier 
van fenders die de materialen binnen het budget 
konden produceren en leveren.’

Welke rol speelde BIM in het succes?
Bram Gruwez, National Manager Australia: ‘We 
hebben het hier over een turnkeyproject voor de 
bouw van maritieme infrastructuur en geïntegreer
de diensten, zoals brandstoflijnen, waterbevoorra
ding, afvoer van afvalwater, stroomvoorziening en 
brandweersystemen. Om die diensten te integre
ren in de structuur moest de coördinatie naadloos 
verlopen.’ 
‘Met BIM konden de ontwerpers een virtueel mo
del bouwen en op voorhand mogelijke knelpun
ten oplossen. Ook operationele controles waren al 
mogelijk. Zo zouden bijvoorbeeld de meerkabels 
tegen de structuur kunnen botsen door de grote 
getijverschillen in Port Hedland.’
Willem Hoefkens: ‘Door gebruik te maken van 
BIM kan onze klant het project in 3D bekijken. 
Iedere vraag om een wijziging kunnen we meteen 

visualiseren en bespreken. Het model werd tijdens 
de constructie voortdurend aangepas, zodat we 
problemen gemakkelijk konden identificeren. Het 
BIMmodel hielp ook het team ter plaatse om de 
complexe tekeningen voor de stalen structuur te 
begrijpen.’ 

Het werk vindt plaats in de afgelegen 
 Pilbara-streek. Welke invloed heeft dat op 
de werkomstandigheden?
Thibaud Clerbois: ‘Deze streek ligt inderdaad zeer 
afgelegen, het is hier heet, tot wel 45 graden celcius 
en de luchtvochtigheidsgraad is met 90 procent en 
meer zeer hoog. In het cycloonseizoen hebben we 
bovendien te maken met periodes van hevige wind 
en zware regenbuien die dagenlang duren. De fau
na is ook niet bepaald vriendelijk met slangen, bij
tende zandvliegen, spinnen enzovoorts. Het leven 
is hier vrij hard. Daarom werken we telkens vijftien 
dagen en vliegen daarna terug naar Perth waar 
we een paar dagen bij onze families doorbrengen. 
Zelf heb ik in 2011 en 2012 al in Port Hedland 
gewoond. Een van mijn kinderen is er zelfs ge
boren, dus toen ik er terugkeerde wist ik wat me 
te wachten stond. Ook al zijn de omstandigheden 
moeilijk, ik ben blij dat ik terugben in de outback 
en kan meewerken aan deze boeiende uitdaging.’ 
Olivier Lavaud, Construction Manager: ‘Twee keer 
per dag veroorzaakt het getij een hoogteverschil 
van zeven meter. Dat maakt het moeilijk om het 
platform te verplaatsen, materiaal aan te voeren 
en de veiligheid te garanderen. Daarnaast hebben 
we procedures ingevoerd om cycloonwaarschu
wingen uit te sturen voor de activiteiten op het 
land en op zee.’

Zal dit project nieuwe deuren openen voor 
BESIX in Australië?
Bram Gruwez:’ Het project verbindt het merk  
BESIX aan een van de grootste mijnbouwbedrijven 
van Australië en dat is strategisch belangrijk. Na 
het succesvolle project in Wheatstone dat we in 
2015 opleverden, versterkt het ook onze reputatie 
voor maritieme projecten.’
Willem Hoefkens: ‘Australië heeft veel natuurlijke 
bronnen, waaronder olie, gas, ijzererts, goud en 
koper. Er is veel infrastructuur nodig om die te 
exporteren. In de toekomst zullen er meer wegen, 
bruggen, spoorwegen, aanlegsteigers en havens 
moeten worden gebouwd. Onze contacten ter plaat
se zullen ons zeker helpen om nog meer projecten 
binnen te halen.’ 

Vlnr: Bram Gruwez, Thibaud Clerbois, Willem 
Hoefkens, Fabian Boucher (Area Manager) en 
Olivier Lavaud.

45 °C
Het kan hier 45 graden celcius wor-
den, met een luchtvochtigheid van 
90 procent en meer

 

7 m
Twee keer per dag veroorzaakt  
het getij een hoogteverschil van  
7 meter.

2 m
De drijvende pontons liggen aan 
twee monopalen met een diameter 
van 2 meter. Een primeur.
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EEN SNELWEG  
OVER EEN 
NATUURGEBIED  

Frederikssund Brug, Roskilde 

BESIX

WERELDWIJD

8,2 km
De nieuwe snelweg is  
8,2 kilometer lang.

1,4 km
De tolbrug die daar onderdeel 
van is, is 1,4 kilometer  lang. 
Daarnaast wordt er gewerkt 
aan elf kleinere bouwwerken, 
waaronder bruggen, fauna-
passages en fietspaden. 

€133.000.000
De contractwaarde is 133 miljoen euro’ 
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EEN SNELWEG  
OVER EEN 
NATUURGEBIED  

In Denemarken wordt een 
nieuwe vierbaans snelweg 
over het Roskilde Fjord 
aangelegd. De Deense 
opdrachtgever deed daarvoor 
een beroep op de expertise 
van een aantal project-
managers van BESIX met 
 ervaring op het gebied van 
Design & Build. 

CHRISTOPHE BAUDUIN,  
technical director 
 engineering bij BESIX:
‘De Denen zijn op zoek gegaan naar 
organisaties die hen kunnen helpen met 
het inrichten van D&B- processen. Ze 
zijn erg realistisch en pragmatisch en wij 
helpen ze graag met onze expertise.’ 

ANDRÉ DE GROEN,  
teamleider  systems 
 engineering bij BESIX 
 Nederland:
‘Wij hebben geholpen bij het opzetten 
van het informatie management. Op dat 
gebied lopen we in Nederland voorop, 
mede dankzij Rijkswaterstaat die erg 
hoge eisen stelt aan hoe je als opdracht-
nemer je processen inricht. 
Denen zijn introvert, heel netjes, maar in 
het begin ook wat afwachtend. 
Inmiddels hebben we 30.000 docu-
mentversies en 15.000 reviews gedo-
cumenteerd. Als je bedenkt dat er eerst 
helemaal geen systeem was, is dat een 
heel goed resultaat van het team.’

MARC BECHT,   
kwaliteitscoördinator  
bij BESIX Nederland:
‘Wij hebben een geïntegreerde aanpak 
geïntroduceerd. Er is bijvoorbeeld niet 
slechts één manager verantwoordelijk 
voor de kwaliteit, maar het hele team. In 
iedere laag van de organisatie zijn daar-
door mensen bezig met hun aandeel in 
de kwaliteit. Het voordeel is dat iedereen 
zich daardoor betrokken voelt bij het 
onderwerp. 
Er is een hoop kennis aanwezig bij de 
Denen en ze staan open voor nieuwe 
ontwikkelingen. Ze werken hard, maar 
houden zich ook strak aan hun werk-
tijden. Als het tijd is, gaan ze naar huis, 
of het werk af is of niet. Verder zorgen 
ze erg goed voor hun medewerkers. Je 
kunt goed eten op het werk en er is veel 
 aandacht voor goede werkplekken. Dat 
soort dingen is goed  geregeld.’ 

€133.000.000
De contractwaarde is 133 miljoen euro’ 

DE WEG LOOPT DOOR EEN NETWERK 
VAN BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN. 
ZOWEL ONTWERP ALS DE UITVOERING 
VAN HET WERK MOETEN DAAROM AAN 
STRIKTE EISEN VOLDOEN
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INTERVIEW

GEERT AELBRECHT

Geert Aelbrecht

‘  WE STAAN OPEN VOOR  
NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
EN INNOVATIES’
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ESIX kan en mag niet voorbijgaan aan alle ver-
anderingen die de sector doormaakt, stelt Geert 
Aelbrecht: ‘Door technologische veranderingen en 
de steeds hogere snelheid van die veranderingen 
moet de organisatie zich voorbereiden anders te 
leren. De generaties die nu leidinggeven hebben 
vanuit boeken geleerd. Ze hebben universitaire 
studies gevolgd, maar vandaag de dag is kennis 
vergaren niet meer de uitdaging. Via een opzoe-
king op het internet is voor iedereen heel veel 
informatie beschikbaar. Het gaat er veel meer 
om wat je uit alle beschikbare informatie kunt 
destilleren. Welke informatie is relevant? Wat is 
het beste voor mijn probleem?’

Hij verwijst naar het bakken van pannenkoeken. 
‘We hebben de beschikking over duizend filmpjes 
met duizend verschillende recepten. De recepturen 
kloppen allemaal, maar welke oplossing past het 
beste bij jou? Dat is heel anders dan vroeger; toen 
bakten we allemaal volgens het recept van onze 
grootmoeder. We hebben dus permanent nood 
aan een lerende organisatie. Bovendien moet de 
organisatie zich openstellen voor de buitenwereld. 
Juist in de buitenwereld is veel meer informatie 
voorhanden dan binnen de organisatie.’

Cultuurverandering
Aelbrecht benadrukt de noodzaak van cultuurver-
andering. ‘We hebben behoefte aan openheid. De 
bedrijfscultuur moet ruimte bieden voor discussie. 
Mensen moeten gestimuleerd worden met hun 

ideeën naar voren te komen. Reden ook waarom 
we vorig jaar met een innovatieproject zijn gestart. 
Elk idee is even goed; kom ermee naar boven en 
het bedrijf probeert daar serieus iets mee te doen.’ 
Ook hecht hij veel waarde aan een andere leider-
schapsstijl. ‘Old-school leiderschap, van bovenaf 
bepalen wat goed is, maakt plaats voor een vorm 
van netwerken. Niet alleen binnen, maar ook bui-
ten de organisatie. De klassieke aanpak met de 
nadruk op ‘command and control’ zal geleidelijk 
plaatsmaken voor een netwerkmodel, waaraan 
iedereen zijn specifieke bijdrage levert. De lei-
dinggevende is vervolgens de coördinator van de 
informatie.’

Wat is daarvoor nodig? ‘De leider zal veel meer 
aan vertrouwen moeten werken. Ook moet die 
 ervoor zorgen dat de geesten naar elkaar toe groei-
en. Want één ding blijft binnen ons vak voorop 
staan: een project moet binnen de tijd en binnen 
het budget correct worden opgeleverd.’ 

Kennismaatschappij
Op de derde plaats moeten bedrijven zich meer 
richten naar de moderne kennismaatschappij, 
vindt Aelbrecht. ‘De juiste informatie moet op 
het juiste moment bij de juiste persoon terecht-
komen. Dat is een enorme uitdaging. Als mensen 
op Youtube zoeken naar een oplossing voor hun 
probleem, dan krijgen ze antwoorden in verschil-
lende maten, geuren en kleuren. Maar welke uitleg 
kunnen wij het beste toepassen? Daarom moe-
ten we tools ontwikkelen waarmee we de juiste 
antwoorden heel makkelijk met elkaar kunnen 
delen. Aansluitend moeten expertise-communities 
worden opgericht. Dat vraagt om een heel andere 
manier van nadenken.’

Aelbrecht is zich ervan bewust dat cultuurverande-
ring een zaak is van langere adem: ‘Bij onze bedrij-
ven werken mensen van verschillende generaties. 
Iedereen krijgt te maken met veranderingen, maar 
de aanpak is niet steeds dezelfde. We moeten ons 
een paar jaar de tijd gunnen. Bedenk ook: we willen 
een evolutie genereren, geen revolutie. Vorig jaar 

hebben we al wel een grote oefening gedaan. We 
hebben ons de vraag gesteld wat het doel is van 
onze organisatie en welke waarden we belangrijk 
vinden.’ 

Meer openheid
Wat zijn daarbij de belangrijkste hefbomen? ‘Een 
van de belangrijke is: openstaan voor nieuwe ont-
wikkelingen en innovaties. En open zijn naar de 
buitenwereld.’ Mensen moeten volgens hem op 
een of andere manier opnieuw worden geprogram-
meerd om meer openheid aan de dag te leggen. 
De eerste stappen zijn gezet, aldus Aelbrecht. ‘Het 
is heel belangrijk wereldwijd voorstellen met el-
kaar te delen. Wat aan de ene kant van de wereld 
praktijk is, kan aan de andere kant van de wereld 
mensen wellicht op nieuwe ideeën brengen.’ 

Het besef dat in de wereld van morgen vaker spra-
ke is van netwerkorganisaties heeft onder meer 
geleid tot het ontstaan van BESIX Young Com-
munity. ‘Bouwen blijft mensenwerk. Laat onze 
jonge mensen vandaag via allerlei evenementen 
contact met elkaar maken, zodat ze ook later in 
hun  carrière makkelijker verbindingen met elkaar 
aangaan.’  
  

Hoe vindt BESIX aansluiting bij alle technologische 
veranderingen en de veranderende wensen 
van jonge werknemers? Geert Aelbrecht, chief 
human resources officer BESIX Group, over nut en 
noodzaak van een lerende organisatie.

Geert Aelbrecht  verzorgt sinds 2007 het 
HR-management van de BESIX Group. Hij leidt 
ook sinds 2017 de QHSE afdeling van de BESIX 
Group. Voor BESIX was hij werkzaam bij de Bel-
gische telecomoperator Belgacom, nu Proximus, 
onder meer als vice-president Compensation 
& Benefits. Aelbrecht studeerde ingenieurs-
wetenschappen aan de Hogeschool Antwerpen. 
Aansluitend volgde hij masteropleidingen aan 
de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit 
Antwerpen en volgde hij diverse programma’s 
aan de Vlerick Business School, London Business 
School en Harvard Business School. In 2013 en 
2017 werd hij genomineerd voor ‘HR-manager of 
the Year’.

TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE DAVID PLAS
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PROJECT

OPGELEVERD

De tachtig jaar oude keersluis 
 Limmel bij Maastricht moest vervan-
gen worden omdat er geen eigen-
tijdse, grote binnenvaartschepen 
door konden. Nu het project is vol-
tooid kan de Maasroute uitgroeien 
tot een van de belangrijkste scheep-
vaartverbindingen van Europa. De 
keersluis vormt de toegangspoort 
van de Maas naar het Julianakanaal. 
De vernieuwing van de sluis door 
Keersluis Limmel Company, een 
samenwerkingsverband tussen 
BESIX en mede-investeerder Rebel 
Group, is het eerste ‘natte’ project 
dat opdrachtgever Rijkswaterstaat 
met een DBFM-contract in de markt 
heeft gezet. De aannemer neemt het 
onderhoud dertig jaar lang voor haar 
rekening.
Om de sluis en omgeving gereed 
te maken voor de toekomst moest 

niet alleen binnen de bestaande 
infrastructuur een nieuw ‘keermid-
del’ gebouwd worden. Er moest ook 
een nieuwe  verkeersbrug over het 
Julianakanaal komen. Bovendien 
moest een aantal oude bouwwerken 
gesloopt worden; een project op 
zich.
Voor de bouw van de nieuwe sluis 
is volgens Ken Watzeels, technical 
manager EPC bij BESIX, gekozen 
voor een combinatie van ‘betrouw-
baarheid, onderhoudbaarheid en 
bouwbaarheid’. Zowel in vormgeving 
als techniek worden technieken ge-
bruikt die zich bewezen hebben. De 
nieuwe infrastructuur is sober, ge-
degen en tijdloos. Volgens Watzeels 
zijn de twee torens van de keersluis 
de blikvangers van het project; 
opgetrokken uit beton, cilindrisch 
en slank.

KEERSLUIS 
LIMMEL
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TEKST JOOST ZONNEVELD

190 X 11,4 m
De nieuwe keersluis is geschikt voor 
schepen van 190 meter lang en 11,4 
meter breed.

3,5 m
De nieuwe keersluis is geschikt voor 
schepen met een diepgang van 3,5 
meter.

5 m
De nieuwe sluis is 47 m breed en 
circa 5 m diep.

9 m
De brug en hefdeur bevinden zich 
circa 9 meter boven de waterlijn.

22 m / ø 6 m
De twee ronde betonnen torens 
zijn 22 meter hoog en hebben een 
diameter van 6 meter .
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JOERI VEREBES is  machinist 
op een torenkraan. Bij 
 Nieuwegein werkt BESIX 
Nederland aan de uitbreiding 
van de Beatrixsluis.

‘Werken op de kraan is prachtig. Soms 
steekt de kraan boven de wolken uit 
en als het helder is, dan is het uitzicht 
altijd speciaal. Het werk zelf is bijzonder 
omdat het om enorme materialen gaat. 
Als je het met een gewoon huis vergelijkt: 
alles is hier drie keer zo groot en tien 
keer zo sterk. We zijn nu bezig met 
uitkisten en met vlechtwerk. Ik verplaats 
daarvoor zware stalen elementen en 
dat is best precies en intensief werk. Als 
zelfstandige werk ik vaker samen met 
BESIX. Eerder werkte ik bijvoorbeeld 
aan de sluizen bij Born en Maasbracht. 
Dat is plezierig werken omdat BESIX 
altijd goede ploegen met vakkundige 
mensen heeft. En dat is ook nodig bij 
zulke grote en uitdagende klussen. Aan 
de Beatrixsluis werk ik in ieder geval nog 
tot juli en dan volgt hopelijk een nieuw 
BESIX-project.’

›  meer werkplekken  
op pagina 18

MIJN WERKPLEK

BESIX Nederland
Trondheim 22-24
Postbus 8 / 2990 AA Barendrecht
+31 180 641 990
nederland@besix.com
besix.nl

BESIX Group
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel, België
+32 2 402 6211
besix.com


