
B&R Bouwgroep finalist
Onderneming van het jaar 2015
B&R Bouwgroep uit Arendonk is een van de 4 genomineerde bedrijven voor de 
award Onderneming van het Jaar 2015. Een vakjury zal een winnaar kiezen tus-
sen B&R Bouwgroep, uitzendbedrijf Accent, baggergroep DEME en ventilatie-
specialist Renson. De jury van ‘Onderneming van het Jaar’ zet ieder jaar een uniek bedrijf 
in de kijker dat zich op meerdere vlakken onderscheidt: sterke resultaten, inspirerend 
ondernemerschap, goed bestuur, internationale visie en een duidelijk groeipotentieel.

Dit jaar behoort ook B&R bouwgroep uit Arendonk tot de finalisten. De groep is een 
snelgroeiend bouwbedrijf die de laatste vijf jaar haar omzet wist te verdubbelen. Dit is 
de professionele jury niet ontgaan. Ondanks de traditionele sector, speelde ook het sterk 
innovatieve karakter van de firma een rol bij de nominatie. B&R Bouwgroep ervaart de 
nominatie als een enorme eer en een extra motivatie om verder te gaan op de ingesla-
gen wegen.

Groei 
De groep heeft de afgelopen jaren een sterke maar duurzame groei gekend. In 2014 was 
de geconsolideerde omzet 215 miljoen euro en het huidige orderboek belooft voor 2015 
ook weer een stijging. Maar niet enkel op financieel vlak maakt B&R Bouwgroep spron-
gen vooruit. Ook zijn er de laatste jaren diverse firma’s aan de groep toegevoegd, zowel 
eigen oprichting als overnames.

Innovatie
B&R Bouwgroep staat voor flexibel zijn en kunnen anticiperen op uitdagingen. Innovatief 
denken is daarom een noodzaak voor de groep, dit onderscheidt hen op de markt en in 
de toch wel klassieke sector. Door innovatief te zijn kan B&R Bouwgroep een meerwaar-
de betekenen voor klanten en relaties.

Uniek
Wat B&R Bouwgroep uniek maakt is dat binnen één bouwgroep bijna alle bouwdiscipli-
nes zijn ondergebracht. Dit maakt dat B&R Bouwgroep projecten kan realiseren met een 
meerwaarde en bouwprojecten van A tot Z tot een succes kan afronden. Daarnaast is 
de groep, ondanks de sterke groei, nog steeds een familiebedrijf waar men veel belang 
hecht aan een aangename werkomgeving. Het is voor de groep zeer belangrijk dat dit 
familiale karakter behouden blijft maar dan in een professionele jas.

Persbericht

Fingers crossed
Op 20 Oktober maakt de vakjury de winnaar bekend die de prijs van ‘Onderneming van 
het jaar 2015’ in ontvangst mag nemen. Dit zal plaatsvinden in het Auditorium 2000 van 
de Heizel. Finalist zijn is voor B&R Bouwgroep al een grote erkenning en men realiseert 
zich dat de titel nog niet binnen is. Maar eenmaal zover gekomen zal de groep niets an-
ders doen, dan er samen volledig voor gaan! Zoals de interne slogan luidt: 

Samen Succesvol!

B&R Bouwgroep 
B&R Bouwgroep telt zo’n 17 bedrijven waaronder meerdere bouwbedrijven, enkele ge-
specialiseerde bedrijven in nichemarkten zoals elektriciteit, beton, sanitair, en wegenin-
frastructuur. Daarnaast vallen ondersteunende bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld 
logistiek onder de holding. Het succes van B&R Bouwgroep steunt op de samenwerking 
van verschillende dochterbedrijven met elk hun eigen specialisatie. De Holding B&R bouw-
groep bestaat dit jaar 20 jaar. De laatste jaren is de omzet sterk gestegen. In 2014 was de 
geconsolideerde omzet zo’n 215 miljoen euro. Momenteel telt de groep zo’n 600 werkne-
mers.
Meer informatie: www.benrbouwgroep.be

Prijs ‘Onderneming van het jaar’
‘Onderneming van het Jaar®’ is een unieke bekroning die al even unieke bedrijven in 
de spotlight zet. Deze bedrijven verdienen dat niet alleen omdat hun cijfers bewij-
zen dat hun ondernemerschap vruchten afwerpt. Zij geven ook blijk van een gedurfde 
visie, deugdelijk bestuur, internationalisatie en geëngageerd teamwork. Als basis voor de 
selectie weerhoudt de jury criteria zoals een coherente strategische visie, een aanzet tot 
meer corporate governance, een sterke financiële structuur met een voldoende transpa-
rantie en een positieve attitude tegenover innovaties en kwaliteitsbewustzijn.
Meer informatie: 
http://www.ey.com/BE/en/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/NL_
Onderneming-van-het-Jaar
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