
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» De markt heeft het steeds moeilijker om aan 
geld te komen voor investeringen in de bouw. 
De bouw staat daardoor stil. Je ziet dat men 
daarom veel meer op zoek gaat naar goedko-
pere aanbiedingen. Dat is jammer, want de 
kwaliteit komt daardoor ter discussie te staan. 
De markt is dus té prijs georiënteerd gewor-
den. Maar achteraf concludeert men vaak wel 
dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is.

ONZE VISIE
» De economische crisis is geboren uit de lucht-
bel van 15 jaar geleden. Men had zich veel te 
rijk gerekend. Wij denken dat in 2015 de crisis 
wel voorbij is, maar we verwachten nog wel 
een na-effect omdat veel technisch personeel is 
uitgestroomd. De vraag zal dus het aanbod 
overstijgen.

UW OPLOSSING
» Kwaliteit zal altijd de doorslag blijven geven. 
Uiteindelijk wil de markt zaken doen met goed 
gereputeerde en gediplomeerde bedrijven.

QUICK SCANDe twee erkennen dat in de laatste jaren de 
markt onrustig is geweest. “Men geeft ge-
woon minder geld uit aan nieuwbouw,” zegt 

Gert-Jan. “We zagen die tendens al vanaf de introductie 
van de Euro, aan het begin van deze eeuw. Echter, de re-
novatiemarkt groeide wel. Mensen wilden verbouwen 
om hun overwaarde immers te kunnen verzilveren. 
Maar sinds de economische crisis, waarin de bouw toch 
behoorlijk is stilgevallen, werd het moeilijker. Toch 
mogen we niet ontevreden zijn. Ik denk dat dit komt 
omdat we in die 50 jaar een stevige en stabiele reputatie 
hebben opgebouwd. We zijn bekend in de Zaanstreek en 
daarbuiten. We werken namelijk ook regelmatig in 
Hoorn, Beverwijk, Uitgeest en uiteraard Amsterdam.” 
 
René vertelt dat Koman Bouwbedrijf zich richt op zowel 
de particuliere als de zakelijke markt. “Een goed voor-
beeld van een recent opgeleverd project op de zakelijke 
markt is het gebouw van Verweij Voetcentraal in 
Zaandam. We hebben het hele pand gerenoveerd, het 
was helemaal kaal. We hebben de werkplaatsen inge-
richt en eigenlijk vanaf scratch alles opgebouwd. 
Komende september is de feestelijke opening. Ja, ik mag 
met recht zeggen dat we trots op onze bijdrage zijn.” 
 
Voor het tweetal is bouwen niet alleen bouwen. “Het is 
meer. We investeren veel in onze kennis. Zo zijn we aan-
gesloten bij de SEI, de Stichting Erkenning 
Installatiebedrijven. We hebben daar cursussen voor ge-
volgd. Zo monteren we nu steeds vaker zonnepanelen. 
Dat vereist een nieuwe deskundigheid. Zo hebben we 
van het KBI (Kwaliteitsborging bouw- en 

Installatiesector) ook een Certificaat 
Zonne-Energiesystemen ontvangen. 

Hier is ook Agentschap NL van het Ministerie van 
Economische Zaken bij betrokken. Verder hebben we 
het Keurmerk Bouwgarant, dat staat voor een betrouw-
bare partij in het realiseren van projecten . Het 
Keurmerk betekent dat je offertes kloppen en aan een 
streng protocol voldoen. Ook worden we gescreend op 
onze financiële situatie: die is op orde. Verder hebben 
wij de CAR verzekering, die staat voor Construction All 
Risk. Men doet dus zaken met een betrouwbaar bedrijf .” 
 
De twee verwachten dat in 2015 de markt weer goed zal 
aantrekken. “Wij proberen daarop te anticiperen door 
weer aan groei van personeel te gaan denken. Sowieso 
hebben we via Bouwend Zaanstreek Waterland een kop-
peling met het onderwijs; elk jaar loopt een aantal jonge-
ren stage bij ons. We hadden laatste zelfs een meisje dat 
de bouw in wil. Zeer talentvol! En leuk om mee te wer-
ken. Want, laten we wel zijn: door de crisis is veel talent 
iets anders gaan doen en dus is het van 
belang om in het onderwijs op zoek te 
gaan naar die jongeren die ook echt iets 
kunnen betekenen voor de bouw. Want 
(met een dikke glimlach, red.) ook de 
komende 50 jaar is de Zaanstreek 
nog niet van ons af. Wij bou-
wen verder!”  «

EEN HALVE EEUW JONG!

Goede reputatie opgebouwd in 50 jaar
Koman Bouwbedrijf uit Krommenie bestaat in 2014 50 jaar. De tweede generatie, de gebroeders Gert-Jan en René Koopmans, 
zullen in het najaar deze feestelijke mijlpaal zeker niet zomaar voorbij laten gaan. Ook vader Laas, die het bedrijf in 1964 
oprichtte is er nog steeds bij. “Als je een halve eeuw jong bent, dan móet je daar even bij stilstaan,” lachen Gert-Jan en René. 
“Maar natuurlijk kijken we ook altijd vooruit. De bottomline? We gaan op dezelfde innoverende voet verder!”

REPORTAGE Tekst: Jerry Helmers // Fotografie: Jan Jong

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 17


