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Ondernemen

TOM MICHIELSEN,
ARENDONK

Vanbetonmet ingewerkte Swarovski-kristal-
lenof lichtgevendefosforkorrels tot spitstech-
nologische projectontwikkeling: de toege-
voegdewaardevaneenschijnbaar traditione-
le bouwgroep als B&R zit in innovatie. Maar
toch ook in de unieke, kostenbesparende
structuur van 19 bouwbedrijven onder één
dak.

G rote stortkuipenmetbeton,ben-
gelend aan forse kraanbruggen,
vinden hun weg naar houten
bakken inallematenenvormen.
Daarin zalhetbetonuiteindelijk
uithardentoteen terrasofwand.

We staan in een betonfabriek van B&R-dochter
Verheyen ,waar zowat alles onder een fijne laag
stof zit.Helemaalachteraan isdeschrijnwerkerij,
waar demultiplex bakken in elkaarworden ge-
zet, een beetje verderop de afdeling waar het
staalwordt gevlochten en gelast totwapening.
‘Werkenmet prefabbeton is eenmanier om

dewerf teontlastenenveel sneller,betergepland
en goedkoper te bouwen’, zegt Stefaan Van der
Veken, hoofd productie bij Verheyen. Dat is een
vande 19 bedrijven in de groep B&R, die niet al-
leen instaat voor algemene aanneming, maar
ookeenpaknichebedrijven indebouwoverkoe-
pelt: schilderwerken, chapewerkenenbetegelen,
badkamers en keukens, elektriciteit en loodgie-
terij.
Nochtans begon het in 1995 maar met één

klein aannemingsbedrijf - Hooyberghs. Eddy
Bruyninckx, die tot dan projectleiderwas, vond
bijRavagoPlastics,hetkernbedrijf vande familie
VanGorp-Roussis, eenmedevennootomhetbe-
drijf te redden: beide aandeelhouders - de ‘B’ en
de ‘R’ in de bedrijfsnaam - houden tot vandaag
elk 50 procent in B&R. Hun strategiewas van in
het begin helder: een groep bedrijven bouwen
die alles in huis heeft wat een gebouw nodig
heeft. De voorbije tien jaar groeide het aantal
dochterbedrijven van 8naar 19.
En daar hoort prefabbeton ook bij. Meer en

meer zelfs. ‘Beton is allangnietmeerhet klassie-
ke, brute bouwmateriaal van vroeger’, zegt Van
derVeken. ‘Beton isaaneenrevivalbezig,dankzij
innovatie: gekleurdbeton, vezelversterkt beton.
Weexperimenterenzelfsmet lichtgevendbeton
(met fosforkorrels) en beton met fijne Swa-
rovsky-kristallen inverwerkt,waardoorhet schit-
tert inhet licht.Momenteelhebbenonzecarbon
gevelplatenveel succes: eencombinatievantwee
betonplaten, verbondenmet carbon verbindin-
gen. Doordat carbon veel sterker is, kunnen de
platen veel dunner en dus veel lichter gemaakt
worden. En hoe dunner de wanden, hoe meer
binnenruimte.Binnenkort staanwemetde tech-
nologie op een beurs inDubai.Wij zijn bekend
als de patissier vande betonbouw.’

Voorspelbaar
Hoogtechnologisch beton is maar één manier
vooreenbouwgroepomte innoveren.Eenande-
re vernieuwing komt voort uit de zoektocht van
zwaar besparende overheden om projecten in
pps (publiek-private samenwerking) te doen.
‘Daarbij willen steden en gemeenten, en gewes-
tenzoveelmogelijkuitbesteden’, zegtKarelBau-
wens, die al 30 jaar in de bouwwereld (onder
meerbijCFE)werkt, endrie jaargeledenbijB&R
dedochterB&RDevelopment(projectontwikke-
ling) oprichtte. ‘Dat betekent datwij niet alleen
de bouw voor onze rekening nemen,maar ook
het ontwerp vooraf en het onderhoud erna.
Steedsmeer komt daar zelfs de financiering bij,
waarvoorwij onderhandelenmetbankenen in-
vesteerders. Bouwbedrijven worden zo steeds
meer dienstenbedrijven, het zogenaamde de-
sign-build-finance-maintenancemodel (DBFM).
Zoweet de bouwheer op voorhandperfect hoe-
veel hij maandelijks - alles inbegrepen - opzij
moetzetten.Alleenalsookhetkostenplaatjebe-
heersbaarenvoorspelbaar is, zienoverhedennog
mogelijkhedenomte investeren in scholen, zie-
kenhuizen of rusthuizen.’
80procentvandebouwprojectenpasserenop

Bauwens’ dienst. Hij werkt daarvoor van bij de
eerste aanzet van een nieuw bouwproject met
eenbouwteam.Daarinzittenondermeereenar-
chitect, een stabiliteitsingenieur, een EPB-ener-
giespecialist en eenprojectleider. ‘Zo kan je van

bij het begin rekening houdenmet het budget,
technische beperkingen, dewetgeving, dewen-
sen van de bouwheer, enzovoort. En opnieuw
speelt het in ons voordeel datwe eenheel pallet
bedrijven kunnen aanspreken.’
Dat betekent echter niet dat de groep op-

drachten per definitie toewijst aan dochterfir-
ma’s. Gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx
enalgemeendirecteurSamDaemsmakenereen
punt van dat de bedrijven in de groep allemaal
werken tegen marktprijzen. 70 tot 90 procent
van de opdrachten van de dochterbedrijven
komt van aannemers buiten de groep. ‘Het ge-
beurt wel dat een bedrijf uit de groep inspringt
als eenexternbedrijf het laat afweten. Enmocht
een van de dochterbedrijven hetmoeilijk heb-
ben,danzoudenweookweleenhandjehelpen.’

Groei
WestappenmetprojectleiderNeleTheysoverde
werfwaarhetbouwbedrijf eennieuwhoofdkan-
toorvoorzichzelf bouwt. ‘Hierkomenvanaf vol-
gend jaar de 150 bedienden in de stafdiensten -
IT, hr, juridisch, fiscaal, enzovoort - die onze
19dochterbedrijvenondersteunen’, zegtdepro-
jectleider. Behalve de controle op de werf ver-
zorgt ze ook het contactmet de klant en houdt
zehetproject financieelopkoers.Ookbijdecen-
tralisering vanondersteunendediensten zit een
pak synergiewinst, zo lerenwe, net als bij de vo-
lumekortingenbijhetaankopenvangrondstof-
fen enmaterieel voor de hele groep.
Voor het DBFM-model levert de samenwer-

king ook voordelen op. Voor het langetermijn-
onderhoud(maintenance)bijvoorbeeldvange-
bouwen kande groepuit de 330 vaste arbeiders

van de dochterbedrijven net die loodgieter of
schilderplukkendienodig is.Maarook indeaf-
sprakenonderlingover timing, techniekenkos-
ten bij de projectontwikkeling ligt winst te ra-
pen. Het betekent dat de bouwgroep vandaag
meer toegevoegde waarde creëert en winst
maakt in zijn kantorendanopdewerven.
Behalve door de overnames groeide B&Rde

voorbije jaren toch vooral organisch: zowat 185
miljoen euro van de 230 miljoen euro omzet
komt van commerciële groei. En dat vraagt een
constante instroomvannieuwbloed.Het is een
kolfjenaardehandvanhr-coördinatorGuyVan
Echelpoel. ‘Doordatdegroepzogroot is gewor-
den -erwerkennu600mensen - loop jehet risi-
co dat de kennis steedsmeer versnipperd raakt.
MetB&RAcademyproberenwedatopte lossen.
Zowel de starters als de bestaandewerknemers
krijgen voortdurend opleiding. Projectleiders
bijvoorbeeldmoeten leren dat de centen zeker
ookworden verdiend buiten dewerf, door een
goedewerfinrichtingen-organisatie,doortekie-
zenvoorprefabbetonelementen,door tekiezen
voor een tijdelijkemobiele kraan in plaats van
een vaste kraan, of net andersom, enzovoort.’
Daarnaast houdt Van Echelpoel zich ookbe-

zigmetderekruteringvantechnischebediende-
profielen.Zijnachtergrondals seniorprojectlei-
derhelpthemdaarbij.Dat vindtNeleTheysook
zoaantrekkelijkaanhetbedrijfwaarze intussen
zes jaarwerkt. ‘Alles ishierdoordrongenvandie
bouwcultuur. Tot aan de top. Zelfs onze Eddy
Bruyninckx, die zelf ooit projecten leidde, komt
geregeld langsopdewerven. Enzelf ben ikaan-
geworven toen onze algemeen directeur een
kijkje kwamnemenop een schoolpresentatie.’

Nele Theys, projectleider bij dochterbedrijf Hooyberghs, op de werf waar B&R een nieuw
hoofdkantoor voor zichzelf bouwt. FOTO’S: WIM KEMPENAERS

Guy Van Echelpoel, hr-coördinator.
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OndernemingvanhetJaar

DEME,Accent Jobs, B&RBouwgroepof Renson.Op 20oktobermag een vandie vier Vlaamsebedrijven zich
Ondernemingvanhet Jaarnoemen.DeTijdgingpratenmet telkensviergedrevenwerknemersdie -devoeten
indeklei - gestalte gevenaande succesvolle aanpakvandegenomineerden.Vandaag: B&RBouwgroep.

4 KANDIDATEN
ONDERNEMING
VAN HET JAAR

Dinsdag 13 oktober
DEME

Woensdag 14 oktober
Accent Jobs

Donderdag 15 oktober
B&R Bouwgroep

Vrijdag 16 oktober
Renson

B&R BOUWGROEP
IN CIJFERS
> Bouwgroep die 19 aannemings- en
specialisatiebedrijven overkoepelt.
In 1995 ontstaan uit het aannemings-
bedrijf Hooyberghs.

> Oprichter en gedelegeerd bestuurder
Eddy Bruyninckx en de familie Van
Gorp-Roussis (ook de familie achter
Ravago Plastics) bezitten elk de helft
van het kapitaal.

> Omzet: 230 miljoen euro
(prognose 2015: 250 miljoen)

> Bedrijfswinst (ebit): 5,3 miljoen euro
> Aantal medewerkers: 600
(1.400 actief op werven)

Depatissiervandebetonbouw

CEO EDDY
BRUY-
NINCKX
IN VIJF
VRAGEN
Wat was eenmijlpaal
in uw carrière?
‘De start van B&R bij
het overlijden van Jef
Hooyberghs en de
overname door mezelf
en Ravago Plastics.’

Wat is uw grootste
blunder?
‘Natuurlijk hebben we
ooit bouwprojecten
gedaan die minder
hebben opgebracht
dan verwacht, maar we
zijn voorlopig gespaard
gebleven van grote on-
gelukken.’

Waar besteedt u het
meeste tijd aan?
‘Aan prospectie en het
detecteren van toe-
komstige trends. Vijf
jaar geleden werd
voorspeld dat er tot
2025 elke week 2.000
rusthuisbedden moes-
ten bijkomen, vandaag
zitten we volop in die
markt. De financiering
van projecten in naam
van de bouwheer
wordt vandaag steeds
belangrijker. Daarom
willen we goede con-
tacten met banken en
verzekeringen.’

Wat is de grootste
uitdaging voor de
sector?
‘Competente mensen
vinden. En bouwen en
wonen betaalbaar hou-
den door steeds verder
te innoveren.’

Stefaan Van der Veken, hoofd productie bij de betonproducent Verheyen. Karel Bauwens, algemeen directeur B&R.

80%
Ondanks de vele overnames komt
80 procent van de omzetgroei van B&R
Bouwgroep van organische expansie.


