Reportage

DE BOORDER EN KOREMAN 75 JAAR

Roel Kleyssen (l)
en Marcel Koreman.

‘ER IS HIER GEEN BAAS’
De liefde voor het vak en zijn bedrijf, dat is
wat Marcel Koreman (60) drijft. Zijn 75-jarige
aannemersbedrijf, ooit opgericht door de opa
Koreman, draait om vakmanschap en loyaliteit.
Met een hecht team van 12 mensen voert hij
dagelijks renovaties en verbouwingen uit.
Elke ochtend om 7 uur verzamelen de mensen
van De Boorder en Koreman zich in de kantine,
die volledig coronaproof is gemaakt. Daar wordt
het werk van die dag besproken. Om half 8 gaan
de allround timmerlieden op pad. De werklocaties
bevinden zich in en rond Alkmaar, dus de reistijden
zijn beperkt. Rond half 5 in de middag arriveert
iedereen weer op kantoor. De bussen worden
netjes binnen gezet, waarna iedereen weer
huiswaarts keert. Behalve op vrijdagmiddag. “De
afsluiting van de week gaat al 75 jaar gepaard met
een borrel en een bitterbal. Dat is een traditie waar
wij veel waarde aan hechten”, zegt Marcel, die
daaraan toevoegt: “Ik zie ons als familie.”

Aandelenpakket
Marcel vormt de derde generatie van het
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traditionele bouwbedrijf. Samen met Roel
Kleyssen, die al 21 jaar bij het bedrijf werkt,
staat hij aan het roer. Roel nam onlangs een
aandelenpakket over en het is de bedoeling dat hij
op den duur een groter belang koopt. Denk evenwel
niet dat Marcel aan stoppen denkt. “Ik wil nog zeker
10 jaar betrokken zijn bij dit bedrijf. Misschien
dat ik na verloop van tijd wat minder lange dagen
ga werken, maar ik kan en wil dit bedrijf niet
missen.” De belangrijkste reden: zijn medewerkers,
stuk voor stuk mensen die al 10 tot 35 jaar lang
onderdeel uitmaken van De Boorder en Koreman.
Roel (39) lijkt qua doen en laten op Marcel. “We
denken hetzelfde en hebben vaak aan een half
woord genoeg”, vertelt Roel. “We houden van ons
werk, koesteren onze collega’s en willen elke klus
tot een goed einde brengen. Wij zijn grotendeels
actief in de particuliere markt, maar ook bedrijven,
overheden en scholen weten ons te vinden.”
Marcel vult aan: “Het is altijd onze ambitie geweest
om een specialist in renovaties, restauraties,
verbouwingen en onderhoud te zijn. We doen dus
geen nieuwbouw. Een bewuste keuze, want zo
doen wij waar we goed in zijn.”

Verantwoordelijkheidsgevoel

Niet op vakantie

Roel werd door Marcel gevraagd of hij als medeeigenaar tot het bedrijf wilde toetreden. Roel:
“Ik zit hier al jaren op mijn plek, aanvankelijk als
timmerman en later als calculator, planner en
iemand die gesprekken met klanten voert. Ik heb er
daarom ook niet lang over hoeven nadenken.”
Marcel en Roel zwaaien dus samen de scepter over
De Boorder en Koreman, maar tegelijkertijd zeggen
zij: “Er is hier geen baas.” Marcel verduidelijkt:
“Iedereen weet hier wat hem of haar te doen
staat. Onze mensen hebben stuk voor stuk
verantwoordelijkheidsgevoel en staan voor hun
werk.” Gevraagd hoe hij De Boorder en Koreman
typeert, zegt Roel: “Nuchter en met twee benen
op de grond, transparant en dus open. Wij hebben
geen geheimen en vragen een eerlijke prijs. Dat
laten we onze klanten ook zien. We nemen alles
mee in de calculatie, waardoor klanten achteraf
nooit verrast worden met een meerwerkprijs.”

De orderportefeuille is gevuld. “Omdat veel
mensen niet op vakantie gingen, werd die lang
gekoesterde aanbouw of badkamer gerealiseerd.
Ook het onderhoud van de woning, dat was
blijven liggen, wordt nu wel opgepakt”, vertelt
Roel. “Daarnaast hebben we veel trouwe klanten.
Deze mensen vinden het fijn om elke keer weer
dezelfde gezichten over de vloer te krijgen.” Marcel:
“Er is hier geen verloop. Dat is fijn, want je weet
wat je aan elkaar hebt. Hetzelfde geldt voor de
leveranciers die wij inhuren, zoals de elektricien,
schilder en loodgieter. Ook dit zijn al jaren dezelfde
mensen.” Roel tot slot: “We kijken vol enthousiasme
naar de toekomst. Dat er nog vele mooie projecten
mogen volgen.”

ALKMAARS AANNEMERSBEDRIJF
STAAT VOOR VAKMANSCHAP EN LOYALITEIT

Marcel: “En we zijn flexibel. Als de nood aan de man
is, kunnen klanten altijd een beroep op ons doen.
Zoals na de brand in De Singelgarage. Meteen
plaatsten wij stempels zodat de boel niet zou
instorten. We komen meteen in actie in geval van
afgewaaide dakpannen of als een voordeurslot niet
meer werkt, soms komen onze jongens op één dag
op wel vijf locaties.”
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