
 
Erik den Breejen (l.), voorzitter van het directieteam en Frank van Dijk, commercieel adjunct-directeur van ABB Bouwgroep uit Sliedrecht.56
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In 2015 maakte ABB Bouwgroep een opmerkelijke 
omzetsprong van 36 naar 79 miljoen euro en kwam 
zo weer terug op het niveau van vóór de crisis. 
Het was vooral het resultaat van verstandig 
ondernemen, zegt directeur Erik den Breejen. 
“Het gaat nu best wel aardig.”

Een eeuw, zolang is het bedrijf van de familie 
Brandwijk, tegenwoordig geleid door Gert-Jan 
Brandwijk, al actief in de bouw. De huidige 
ondernemingsvorm waarin ABB zich, behalve 
met bouwen, ook bezighoudt met het ontwikkelen 

van projecten in opdracht of voor eigen risico, is van later 
datum: die werd in 1963 opgezet door Gert-Jans vader, Gerard 
Brandwijk. Hij gaf in 1967 ook opdracht voor de bouw van 
een nieuw bedrijfspand aan de Molendijk. Daar zetelt de 
� rma, honkvast en met respect voor de traditie, nog steeds.
ABB is specialist in woningbouw. Woningen zorgen voor 
85 procent van de omzet, zegt commercieel adjunct-directeur 
Frank van Dijk. Dan gaat het niet alleen om nieuwbouw. De 
transformatiemarkt is sterk in opkomst. “In de crisistijd  ▶ 

Nog meer 
met consument 
om de tafel 

Tekst: Peter de Lange 
Beeld: Guido Benschop

79.5 mln 74Sliedrecht

ABB Bouwgroep

Hoofdkantoor: Sliedrecht
Omzet: 79.5 miljoen
Aantal medewerkers: 74
Activiteiten: woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie
Algemeen directeur: Gert-Jan Brandwijk
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hebben we ondernemingszin en lef getoond door in deze 
nieuwe markt te duiken. Wij hebben er de mensen en 
de middelen voor. In moeilijke tijden moet je denken in 
oplossingen en niet in problemen.”
 
Niet van risico ontbloot 
De mooie omzetcijfers over 2015 waren onder andere 
afkomstig van een groot transformatieproject in Rotterdam. 
Daar werd de Nieuwe Admiraliteit, een voormalige kantoren-
kolos van 40.000 vierkante meter, verbouwd tot circa  
600 appartementen en succesvol verkocht. ABB bracht er  
een van de grootste transformatieprojecten van Nederland 
mee op haar naam.  
Het project was niet van risico ontbloot. Alle partijen 
die eerder overwogen het complex aan te kopen, waren 
afgehaakt wegens de grote risico’s en onzekerheid.  
De gemeente had ook nog geen woonbestemming afgegeven. 
Maar ABB anticipeerde erop dat die snel zou komen. 
Rotterdam wil graag afgestudeerde academici voor de stad 
behouden en ziet in de verbouwing van leegstaande kantoren 
geschikte huisvestingsmogelijkheden voor starters.  
Een ander omvangrijk project dat ABB in 2015 aan mooie 
cijfers hielp, was Nieuw Koningsduin in het Noord-Hollandse 
Bakkum. Daar ontwikkelt en bouwt de onderneming  
250 vrije sectorwoningen in combinatie met de nieuwbouw 
van meerdere zorgklinieken. 
 
Hoopgevend 
De productiecijfers van 2015 zagen er na de crisisjaren, toen 
ABB weliswaar bleef bouwen maar genoegen moest nemen 
met kleinere projecten, hoopgevend uit. Den Breejen en  
Van Dijk kunnen inmiddels melden dat het herstel doorzet. 
Er staan nieuwe grote ontwikkel-, bouw- en transformatie-
projecten in onder andere Rotterdam en ’s-Hertogenbosch  
op het programma. Onder deze omstandigheden denkt ABB 
uiteindelijk een jaaromzet van 80 tot 100 miljoen euro te 
kunnen bereiken. Den Breejen: “Dat is ons streven, daarmee 
kunnen wij onze bedrijfscultuur en bedrijfsstructuur het 
beste in stand houden.” Bij die omzet zou ABB tussen de 100 
en 120 werknemers tellen. Het bedrijf is aardig op weg dat te 

JONG IN DE BOUW
ABB Bouwgroep denkt een 
sterke troef in handen te 
hebben om jonge mensen 
enthousiast te maken voor 
een carrière in de bouw: 
diversiteit. ABB heeft 
behalve een bouwbedrijf ook 
een ontwikkeltak. “Bij ons 
kunnen stagiairs beide takken 
doorlopen en zo ontdekken 
waarmee ze de meeste 
affiniteit hebben”, aldus 
directeur Erik den Breejen.
ABB doet er alles aan om 
de eigen naam al vroeg 
bekendheid te geven bij 
potentiële medewerkers.  
Het bedrijf doet mee aan de 
Dag van de Bouw, hopend 
veel jonge kijkers te trekken. 
Stagiairs van hbo en mbo 
bieden beste kansen op 
succes, zegt Den Breejen.  
“En dan vooral studenten die 
vier dagen in de week werken 
en één dag naar school gaan. 
Dat zijn over het algemeen 
de meest gemotiveerde 
leerlingen. Zo bouwen we ook 
meteen betrokkenheid bij de 
organisatie op. Instroom van 
jongeren is voor ons van vitaal 
belang. Zij zorgen voor extra 
dynamiek en een frisse kijk op 
onze  producten en processen.”

‘ In moeilijke tijden 
moet je denken in 
oplossingen en niet 
in problemen’
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realiseren. Er staan nu 95 mensen op de loonlijst en er komen 
nog steeds nieuwe krachten bij. De crisis hee� bij ABB niet 
tot een drastische koerswijziging geleid.  
Den Breejen: “Wij blijven gewoon doen wat we altijd al 
deden: woningen ontwikkelen en bouwen. Die keuze 
hebben wij eind vorige eeuw bewust gemaakt. Wij doen 
alles in wonen en wat daarbij hoort, zoals winkelcentra met 
bijhorende commerciële units en parkeergarages.” 
 
Focus 
De woningmarkt, constateert Van Dijk, is wel aan veran-
deringen onderhevig. Hij refereert aan de appartementen 
in de Admiraliteit. Die waren compact, 20 tot 60 vierkante 
meter, en allereerst bedoeld voor jongeren, maar onder de 
gegadigden waren ook opvallend veel ouderen.  
“Je ziet dat de kleinere woonvormen in de grote steden bij 
meerdere doelgroepen goed in de markt liggen en dat huur in 
dat segment populairder is dan koop. Deze markt blij� voor 
ons zeker een focus. Naast de traditionele grondgebonden 
woningen, die vooral bij gezinnen in de randgebieden en of 
kleinere steden in trek zijn. Maar op binnenstedelijke locaties 
zal naar onze verwachting vooral de nadruk komen te liggen 
op gestapelde woningen.”  
 
Individuele benadering 
Om het juiste product aan te bieden zal ABB meer nog dan in 
het verleden vooraf met de consument aan tafel gaan.  
“De individuele benadering wordt verder versterkt. Het liefst 
betrekken we de consument al in de ontwerpfase,” zegt  
Van Dijk. “We zien het als een soort marktonderzoek dat ons 
in staat stelt gerichter te ontwikkelen met een evenwichtige 
marktmix.”  
Duurzame woningen met een lage epc-score zijn nog betrek-
kelijk schaars in het aanbod en ABB verwacht ook niet dat 
de vraag snel zal toenemen. “De consument lijkt het geld 
er simpelweg niet voor over te hebben,” stelt Den Breejen. 
“Bij de bouw bieden wij diverse opties aan, we kunnen 
desgewenst tot aan energieneutraal gaan. Maar we merken 
toch dat de consument liever een granieten aanrechtblad 
hee� dan zonnepanelen. Het zijn toch vooral de consument 

‘ Wij blijven gewoon 
doen wat we altijd al 
deden’

en de opdrachtgever die onze 
duurzaamheids ambitie bepalen.”  
 
Innovaties 
De innovaties zullen zich de komende 
jaren met name op het bouwproces 
richten, verwacht de directie. Meer 
prefab, wegens het tekort aan technisch 
personeel op de bouwplaats en de 
krappe ruimte op binnenstedelijke 
locaties, en verder aanscherping van 
het leanproces.  
Den Breejen: “We denken na over 
de implementatie van lean bij de 
ontwikkel tak, maar dat ligt lastig; 
ontwikkelen is afhankelijk van veel 
externe factoren waarop wij maar 
beperkt invloed kunnen uitoefenen. 
Maar in de bouwtak is het een succes, 
daar hee� lean werken de doorlooptijd 
van projecten sterk bekort. We halen 
meer omzet met hetzelfde personeel. 
Ook dat is een verklaring voor onze 
mooie cijfers.”  ■
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