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Vink Bakker Bouw in beeld
langs de A28

‘Met de RGV is na een intensief proces
van met elkaar denken over budgetbe-
heersing, uitvoering en planning, over-
eenstemming bereikt over dit bijzondere
project’, zegt directeur Thea van Vliet -
Vink. ‘Ook door de huidige uitbreiding
van Hotel Baars en door de geslaagde
restauratie van cultuurcentrum ’t Kloos-
ter laten wij zien dat wij een betrouwba-
re partij zijn op het gebied van utiliteits-
bouw en woningbouw.’

‘Na mijn studies HTS Bouwkunde en
Weg- en Waterbouwkunde ben ik twaalf
jaar geleden begonnen bij ons bedrijf dat
net was opgericht.’ Thea van Vliet begon
op de werkvoorbereiding en administra-
tie. ‘Doordat je als klein bedrijf start
komen alle facetten van het werk en de
organisatie op jouw bord terecht, je moet
alles doen en leert daardoor veel. Sinds

twee jaar zwaait ze alleen de scepter.
‘Dit is prachtig werk: ik ben een “doe-
ner”, ik wil graag projecten ontwikkelen
en met mensen omgaan, bouwen is mijn
passie.’
Vink Bakker Bouw telt zo’n twintig
medewerkers, timmerlieden en een
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twee jaar negen strandpavil-

joens, dertig meter lang tien

meter breed met elk twee ver-
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bouwkundige en administratieve staf.
Een aanzienlijk deel van het werk wordt
uitbesteed aan vaste gespecialiseerde
onderaannemers.

Het bedrijf richt zich op nieuwbouw,
renovatie en onderhoud. ‘We zijn niet
van de Vinex-wijken, maar van het maat-
werk. We zijn goed in gespecialiseerde
opdrachten zoals een verbouwing bij het
Centraal Instituut voor Dierziekte
Controle CIDC, waar onderzoek wordt
gedaan naar virussen. Of bij steenfa-
briek Calduran, waar de productie door
moet gaan tijdens een verbouwing.’
Vink Bakker Bouw heeft zo’n vijf grotere
projecten tegelijk onder handen en daar-
naast de reguliere werkzaamheden bij
bedrijven en particulieren. Nieuw is
Woningstudio.nl een samenwerkings-
verband met architecten in Almere, waar
de gemeente 5.000 kavels voor vrije
woningbouw door particulieren heeft
uitgegeven.

Als directeur heeft Thea van Vliet het
bedrijf in de door haar gewenste vorm
gekneed. ‘Gedeelde verantwoordelijkhe-

den, de juiste jongens bij elkaar en op de
juiste bouw met goede spullen om mee
te werken maakt ons een gezond en sta-
biel bedrijf. ‘Wij doen het met zijn allen,
waarom zou ik dingen regelen die
iemand anders veel beter kan? Doen
waar je goed in bent dat geeft het beste
resultaat en plezier in je werk.’
‘Een aannemer heeft bijna altijd een
paar startproblemen: “je verstoort het
dagelijks leven van mensen, brengt
ongewenste mannen over de vloer en je
kost ook nog veel geld”.’ Door scherp cal-
culeren, intensieve begeleiding van
klanten en uitgekiend plannen worden
kosten en overlast zoveel mogelijk
beperkt om de wensen van klanten opti-
maal in te vullen.

Vink Bakker Bouw heeft een goed gevul-
de orderportefeuille. ‘Herkenbaarheid is
belangrijk, maar het werk dat je aflevert
is ons belangrijkste visitekaartje, daar
praten mensen over en kiezen de men-
sen voor. Als partijen gaan bouwen moe-
ten ze automatisch aan ons denken.
Binnenkort zullen wij ons ook via een
internetsite presenteren.’<


