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“WIJ MAKEN EEN WEG 
WAAR GEEN WEG IS.”

- AAN DE WEG TIMMEREN –

VEEL ACTIVITEITEN ONTPLOOIEN 

EN DAARMEE NAAR BUITEN TREDEN

OM VERANDERING EN VERNIEUWING 

TE BEWERKSTELLIGEN.

MEER DAN EEN 
SANITAIRBEDRIJF 
AAN TAFEL BIJ VERSENDAAL BV
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HOE BEN JE BEGONNEN MET DIT 

BEDRIJF?

Ik ben zoals zovelen in loondienst be-
gonnen. Toen ik eenmaal voldoende er-
varing had opgedaan, ben ik voorzichtig 
voor mezelf begonnen, althans dat was 
het plan destijds. Vier weken later had ik 
echter zoveel opdrachten, dat het totaal 
niet meer nodig was om in loondienst te 
werken. Na twee maanden nam ik zelfs 
m’n eerste personeelslid aan.  

HOE GROOT IS HET BEDRIJF 

INMIDDELS GEWORDEN? 

Inmiddels heb ik zes mensen in loon-
dienst en maak ik tevens elke week 
gebruik van een grote groep zzp-ers, 
onderaannemers en uitzendkrachten. 
Meestal schommelt dat aantal ergens 
tussen de twintig en de veertig personen.

JULLIE DOEN MEER DAN 

BADKAMERS ALLEEN TOCH?

Jazeker. Naast het bouwen van bad-
kamers kunnen klanten bij ons terecht 
voor het plaatsen van kozijnen, het 
leggen van laminaat, het aanbrengen 
van gordijnrails, het plaatsen van ra-
men en deuren. Ook verzorgen wij 
complete winkelinrichtingen met op 
maat gemaakte balies en projecten 
voor de gemeente, zoals parkbanken 
en picknicktafels. Onze vakmensen 
kunnen tevens worden ingezet voor 
deelwerkzaamheden zoals systeem-
plafonds, stukadoorswerk, timmer-
werk en schilderwerk. Je kunt rustig 
stellen dat wij zo’n beetje iedere klus 
in en om het huis kunnen verzorgen. 

meerdere plaatsen gebouwd wordt. 
Daarbij moet ik niet alleen letten op 
de werkzaamheden die moeten ge-
beuren, maar ook op de specialiteiten 
van onze mensen en hoe zij elkaar het 
beste kunnen aanvullen. Overigens 
houden wij voor elke badkamer stan-
daard drie weken aan, ongeacht hoe 
groot of klein deze is. Uiteraard bete-
kent dat niet dat elke badkamer ook 
daadwerkelijk drie weken in beslag 
neemt. Het aanhouden van diezelfde 
bouwperiode zorgt er alleen voor dat 
we net iets meer ruimte hebben om te 
anticiperen op eventuele onvoorziene 
omstandigheden.

KRIJG JE DE PLANNING ALTIJD 

100% ROND?

Dat is eigenlijk een van de redenen 
waarom wij zo graag met De Baden-
man samenwerken. Ook in drukke tij-
den valt er onverwachts wel eens een 
klus weg. Op zulke momenten is het 
super fijn om even snel met de men-
sen van de planning van De Baden-
man te schakelen. Zij kunnen ons met 
onze planning nagenoeg altijd helpen. 
Overigens werkt het andersom ook 
zo, want soms worden wij juist  gebeld 
met de vraag of we een badkamer 
extra kunnen aannemen. Ik denk dat 

daar de waarde van onze samenwer-
king met name naar voren komt. 

WAT VIND JE NOG MEER PRETTIG 

AAN DE SAMENWERKING MET DE 

BADENMAN?

Bij elke samenwerking is sprake van 
onduidelijkheden of lastige situaties, 
ook als het een hele goede samen-
werking betreft. Het mooie van de sa-
menwerking met De Badenman is dat 
men er niet wegloopt voor dergelijke 
zaken, maar juist dat de moeite wordt 
genomen om ze aan te horen. Bepaal-
de onderwerpen worden zelfs met 
meerdere aannemers op het hoofd-
kantoor besproken. Achteraf zie je dan 
ook dat er ook echt iets ,met datgene 
wat wij als aannemers hebben aange-
geven, wordt gedaan. 

“WIJ BOUWEN 
MEER DAN 
TWEEHONDERD 
BADKAMERS 
PER JAAR.”

TIMMER- & KLUSBEDRIJF VERSENDAAL BV
GEVESTIGD TE: Capelle aan den IJssel

RECHTSVORM: BV

OPGERICHT IN: 2005

BEDRIJFSGROOTTE: 20-40 werknemers

WEBSITE: www.eenaanspreek.nl

VERSENDAAL BV IS PEFC EN FSC 

GECERTIFICEERD. WAT HOUDT 

DAT PRECIES IN?

Dit betekent dat wij onze klanten 
producten met het FSC-label kun-
nen leveren. De Forest Stewardship 
Council (FSC) en Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
schemes (PEFC) zijn beide internati-
onale organisaties die zich sterk ma-
ken voor verantwoord en duurzaam 
bosbeheer overal ter wereld. Een be-
langrijk principe is daarbij dat de pro-
ducten en voorzieningen van het bos 
zodanig efficiënt worden benut dat de 
economische, ecologische en sociale 
functies ook op lange termijn worden 
veiliggesteld. Ik vind het belangrijk dat 
wij als mensen verantwoord met onze 
planeet omgaan, ook voor wat het ge-
bruik van natuurlijke materialen betreft. 

TOT HOEVER REIKEN JULLIE 

WERKZAAMHEDEN MOMENTEEL?

Hoewel wij in Capelle aan den IJssel 
gevestigd zijn werken wij ook regel-
matig in Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Rotterdam, Moerkapelle, Moordrecht, 
Zevenkamp, Nesselande, Waddinx-
veen, Boskoop en ver daarbuiten. Dat 
is het mooie van het hebben van zo’n 
grote groep medewerkers. 

HOE IS DE SAMENWERKING MET DE 

BADENMAN TOT STAND GEKOMEN?

Eigenlijk via mijn zwager die ook in 
de badkamers zat. Via hem kwam ik 
in contact met Alex Reek en niet veel 
later konden we de eerste badkamer 
voor De Badenman opleveren. Inmid-
dels is dat aantal uitgegroeid tot meer 
dan tweehonderd badkamers per jaar. 

HOE VERHOUDT ZICH DE 

PLANNING VAN ZO’N GROOT 

BEDRIJF MET DIE VAN 

KLEINERE ONDERNEMINGEN?

Onze planning zit best heel ingewik-
keld in elkaar, omdat er continu op 

 “IK DRAAG 
GRAAG BIJ 
AAN DE 
LEERSCHOOL 
VAN JONGE 
BOUWLIEDEN.”
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maakten we veelal gebruik van Kerlite 
tegels. Dat zijn natuurlijk hele mooie 
materialen om mee te werken. 

HEB JE MEER SPECIALISTEN OF 

ALLESKUNNERS IN DIENST?

In ons geval betreffen het eigenlijk al-
lemaal mensen die gewoon heel veel 
kunnen. Natuurlijk heeft iedereen zo 
zijn specialiteiten, maar ons bedrijf is 
er ook op ingericht dat je meerdere 
dingen goed moet kunnen. Zo ben 
je de ene week aan de gang met het 
stuken van een badkamer en sta je 
een week later een systeemplafond 
te plaatsen. Die mate van flexibiliteit is 
niet voor veel bedrijven weggelegd.

WAT IS PRECIES DE UITDAGING 

VAN HET PLAATSEN VAN 

SYSTEEMPLAFONDS?

Met name het niet beschadigen van 
de delen is erg belangrijk. Dat kan best 
heel lastig zijn, want uiteraard moet je 
zo’n plafond wel netjes verstek kunnen 
krijgen. Het plaatsen van systeempla-
fonds is gewoon een vak apart. 

HEB JE NOG TIJD OM TE 

ONTSPANNEN?

Daar maak ik gewoon tijd voor. Ik heb 
een huisje in Rockanje waar ik met 
mijn gezin veel tijd doorbreng, hetzij 
aan het strand of in mijn boot. On-
danks het feit dat ik best een hectisch 
zakelijk bestaan leidt, heb ik nog nooit 
een nacht wakker gelegen. Ik ben me 
gewoon heel erg bewust dat ik mezelf 
daarmee totaal niet mee zou helpen. 

ALS BEDRIJF IS VERSENDAAL 

BV NAUW BETROKKEN BIJ 

HET OPLEIDEN VAN JONGE 

BOUWLIEDEN TOCH?

Klopt. Ik vind het belangrijk om jonge 
mensen een serieuze kans te bieden 
om goed uit de startblokken te ko-
men. Naast reguliere stagiairs hebben 
wij hier ook regelmatig jonge mensen 
over de vloer die iets meer moeite 
hebben met leren en de wijze waarop 
je jezelf binnen een zakelijke omgeving 
moet gedragen. Dergelijke gevallen lo-
pen dan vaak ook wat langer mee. Het 
geeft mij altijd heel veel voldoening om 
zulke jonge mensen iets bij te bren-
gen. Zodoende heb je toch een klein 
aandeel in hun toekomst.  

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN 

JE EIGEN BEDRIJF?

Ik denk dat het steeds lastiger zal gaan 
worden om goede mensen te houden. 
Vandaar dat ik probeer om voor al mijn 
jongens een goede bedrijfsleider te 
zijn. Goed betaald worden is natuur-
lijk leuk, maar als persoon werkelijk 
gewaardeerd worden is misschien 
nog wel belangrijker. Dat is tenslotte 
het gevoel waarmee je dagelijks op de 
werkvloer verschijnt. 

WAT VIND JE DE LEUKSTE 

BADKAMERS OM TE BOUWEN?

Persoonlijk ben ik wel fan van grote 
projecten, waarbij we vaak meerdere 
badkamers en toiletten in één woning 
moeten bouwen. Niet eens omdat 
dergelijke projecten lucratief zijn, maar 
meer omdat je in die gevallen met hele 
mooie, exclusieve producten mag 
werken. Die heb je nu eenmaal niet 
elke dag vast. 

HEB JE EEN VOORBEELD VAN 

EEN MOOIE BADKAMER DIE JE 

ONLANGS HEBT GEBOUWD?

We hebben onlangs een woning in 
Zwijndrecht van drie badkamers en 
twee toiletruimtes voorzien. Daar 

BAD

 “ DANKZIJ DE BADENMAN KUNNEN WE 
GATEN IN DE PLANNING SNEL VULLEN.”


