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Groei in het onderhoudGroei in het onderhoud
Talen Vastgoedonderhoud groeit nog steeds. Vandaag opent het
nieuwe kantoor in Makkum.

V
JAAP HELLINGA

Voor een bouwgerelateerde
onderneming doen ze het
niet slecht. Op dit moment
werkt de Friese vestiging

van Talen Vastgoedonderhoud aan
tien projecten. ,,We hebben nu 75
man aan het werk’’, vertelt project-
leider Victor van Horick. ,,En we
groeien nog steeds’’, aldus vesti-
gingsmanager Raymond van der
Werff.

Talen werd in 1928 opgericht in
Apeldoorn. Eerst als schildersbedrijf,
maar al in de crisisjaren merkte de
oude Talen dat zijn schilders vaak
nodeloos op de timmerman ston-
den te wachten. Hij verbreedde zijn
onderhoudswerk. Er zijn ook vesti-
gingen in Dronten en Nijmegen.

In Makkum bestaat de vaste kern
van management, staf, uitvoerders
en teamleiders uit 23 mensen. De
rest wordt aangevuld met inhuur-
krachten. ,,Grotendeels steeds de-
zelfde medewerkers’’, aldus Van Ho-
rick. Het Friese onderhoudsbedrijf
draait op een budget van zo’n €7,5
miljoen per jaar.

,,De marges zijn heel dun’’, vertelt
Van der Werff. ,,We blijven dit jaar
net in de zwarte cijfers.’’ Daar in is
Talen allerminst uniek. ,,Ik denk dat
we de bodem nu wel hebben be-
reikt’’, zegt de manager, al denkt hij
dat 2014 ook nog wel zwaar zal wor-
den.

Die economische tegenwind ziet
Van der Werff als een uitdaging. ,,Wat
nu heel erg leuk is, is dat je oplos-
singsgericht moet denken.’’ Nu de

Bij Talen wacht
de schilder
niet op de
timmerman

huizenbouw langdurig op zijn gat
ligt, klampen aannemers zich vast
aan onderhoudsklussen bij woning-
bouwcorporaties. Hoe onderscheidt
Talen zich op die verdringings-
markt?

,,Voeten vegen bij de klanten, stof-

zuigen en alles netjes achterlaten’’,
zegt de manager. ,,We doen het al ja-
ren en we hebben er een goede naam
mee opgebouwd.’’ Zo renoveert Ta-
len momenteel 145 woningen van
woningbouwcorporatie Accolade in
Sneek.

Het bedrijf werkt met vaste toele-
veranciers, zoals kunststofkozijnen-
fabrikant Europrofiel in Augustinus-
ga. De renovatiewerkers weten op-
drachten binnen te slepen dankzij
hun RGS-aanpak (Resultaat Gericht
Samenwerken). ,,In Friesland komt
alles wat later’’, legt Van Horick uit.
,,Maar wij werken daar al heel lang
mee en dat slaat aan bij onze op-
drachtgevers. Bij aanbestedingen
kun je 30 punten scoren met de prijs
en 76 punten met de aanpak. Wij sco-
ren 90 punten met onze aanpak.’’

Tjebbe Pieters en Mark den Boer vervangen een slaapkamerraam bij een van de woningen van Accolade in Sneek. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN


