“Ons gebied, onze boeren,
onze bagger”
Beukema Grondwerken verwierf een mooie opdracht via een Best Value Procurement
Als relatief kleine speler haalde Beukema
Grondwerken in het Groningse Onder
dendam onlangs een b
 aggerklus binnen
via een Best Value Procurement. Een
flinke stap, maar de Beukema’s voelden
dat ze het móesten doen. “Dit werk was
ons op het lijf geschreven. Het gaat om
óns gebied, ónze boeren, ónze bagger.”
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Ze komen net terug van een paar dagen Ameland, van een
korte vakantie. Even er tussenuit. Van mei tot oktober heb
ben Roelf en Janny Beukema intensief gewerkt aan het
binnenhalen van een baggerklus voor het Waterschap Noor
derzijlvest. Het gaat om het uitdiepen van een serie hoofd
waterwegen, waarvoor 80.000 kuub bagger moet worden
verzet, met een aanneemsom van 1,3 miljoen euro.
Voor het eerst hanteerde het waterschap een Best Value Pro
curement (BVP) voor een dergelijke klus en dat werpt toch
een drempel op voor een bedrijf met acht medewerkers. Ze
besloten echter om zich erin vast te bijten. “Het verbaasde
ons dat er geen enkel ander bedrijf uit de regio belangstel
ling toonde. Dat gaf ons een extra drive om ervoor te gaan”,
zegt Janny. Andere inschrijvers waren bedrijven uit onder
meer Noord-Holland en zelfs Noord-Brabant. “Het voelde
niet goed om dit uit handen te geven. Dit werk was ons op
het lijf geschreven. Het gaat om óns gebied, ónze boeren,
ónze bagger.”
Hoewel ze als lokaal bedrijf van meet af aan een streepje
voor hadden, bleef het tot laatst toe spannend. “Er waren
momenten dat ik slapeloze nachten had en het bijltje erbij
neer wilde gooien, zelfs toen we al in de concretiseringsfase
zaten. Er komt zoveel bij kijken”, zegt Janny. Ook de investe
ring die het aanbestedingstraject vroeg, was fors. Ze schat
ten die op bijna € 50.000,-. “Een groot bedrijf smeert dat uit,
voor een klein bedrijf is dat toch een risico.”

Interviewtraining
Na de definitieve gunning is de spanning snel vergeten en
kijken ze met een goed gevoel terug op de afgelopen maan
den. Ze hebben veel geleerd, uiteraard over de Best Value
Procurement, maar ook over zichzelf. “We hadden geen idee
hoe we dit moesten aanpakken, vandaar dat we een advies
bureau in de arm hebben genomen, Syntera uit Winschoten.
Samen hebben we stap voor stap de hele procedure door
lopen en alle dossiers opgebouwd. Syntera heeft ons veel
geleerd en ons zekerder gemaakt van onszelf.”
Eén van de onderdelen van de procedure was een interview,
waarin ze hun plannen moesten onderbouwen. Voor Janny
was het meteen een uitgemaakte zaak dat Roelf dat zou gaan
doen. “Hij is de expert en kan precies uitleggen waarom hij
bepaalde keuzes maakt”, zegt ze. Roelf dacht daar zelf echter

anders over. “Ik ben niet zo’n computerman, ik ken niet alle
procedures en borgingssystemen om het werk heen”, geeft
hij toe. Syntera adviseerde hen om het interview samen te
doen. Voor Janny was dat het moment waarop ze zich be
wust werd van haar eigen rol. “Eerst dacht ik: dat kan ik he
lemaal niet. Sinds ik in 2012 ben gestopt in het onderwijs en
volledig in het bedrijf werk, ben ik echter degene die de ach
terkant van het werk organiseert en ervoor zorgt dat alle pa
pieren in orde zijn. Ook al het voorbereidende werk voor de
BVP-dossiers had ik gedaan. Uiteindelijk hebben we een in
terviewtraining gehad en zijn we samen gegaan. Dat was een
bijzondere ervaring. Eigenlijk viel het heel erg mee. Je bent
jezelf en je vertelt gewoon je verhaal. Samen weten we alles.”

Boeren opzoeken
Eén van de scopes in de beoordeling was de inzet van lokale
bedrijven. Daarmee haalden ze een honderd procent score,
met eigen werk en inzet van collega’s in de buurt. Ook hun
aanbod om de klus in maart 2019 af te ronden, viel in goede
aarde. In de aanbesteding staat als einddatum december
2019. “Als we een dikke winter krijgen, dan lukt het niet”, zegt
Roelf. “We hebben het echter zo afgesproken: of we zijn in
maart klaar, of we gaan na 10 oktober verder. Daarmee om
zeilen we problemen met de belangen van akkerbouwers,
vaarroutes en flora en fauna.”
De afgelopen maand zijn ze alle veertig grondeigenaren
langs de route persoonlijk bij langs gegaan. Dat viel in
goede aarde. “Mensen vonden het leuk dat we als echt
paar k wamen. Je hebt meteen even een praatje, het is laag
drempeliger”, zegt Janny. “Tijdens de procedure waren we er
al mee begonnen, maar dat was te vroeg. Andere bedrijven
bleken ook al aan de deur te zijn geweest. ‘Er is al iemand
geweest. Jullie komen toch met een baggerzuiger?’, kregen

Beukema Grondwerken
Beukema Grondwerken uit het Groningse Onderdendam kreeg onlangs van het
Waterschap Noorderzijlvest de definitieve gunning voor het baggeren van een
aantal hoofdwaterwegen - maren - in Noord-Groningen, na een aanbesteding
op basis van Best Value Procurement. Een flinke stap voor een middelgroot familiebedrijf met acht vaste medewerkers. Beukema Grondwerken richt zich hoofdzakelijk op grondverzet en baggerwerk voor waterschap, provincie, Staatsbosbeheer en gemeenten. Zoon Niek is uitvoerder en ook zoon Wim werkt in deeltijd
thuis in het bedrijf. Volgend jaar bestaat het bedrijf veertig jaar.
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we te horen. Dat wekt verwarring en ook wrevel, als je niet
uitkijkt. Daar zijn we dan ook meteen weer mee gestopt.
Zodra we de opdracht rond hadden, zijn we echter meteen
ons rondje gaan maken.”

Geen Calimero
Alsof het nog niet genoeg was, waren ze dit jaar betrokken
bij nog een Best Value Procurement, maar dan in combina
tie met twee andere bedrijven. Samen met de Friese colle
gabedrijven Bart Kramer en Heinze de Boer won Beukema
een grote aanbesteding rond het Lauwersmeer, met als
hoofdaannemer Reef-Strukton. “Overigens liep dit al iets
langer dan onze eigen BVP, dus we hadden er al even aan
geroken”, zegt Roelf. “Als eenlingen zouden we deze klus
nooit aankunnen. Met onze combinatie, BBK, kunnen we dat
wel. ‘Samenwerken loont’, stond in de score vermeld. En het
mooie is: omdat je elkaar beter leert kennen, bel je elkaar
ook gemakkelijker voor andere klussen. Er gaan regelmatig
machinisten of apparatuur heen en weer.”

Wat is het verhaal achter de olifant, het logo
van jullie bedrijf?
Roelf: “Toen we in 2000 deze locatie bouwden, zeiden we
tegen elkaar: we moeten iets herkenbaars hebben. Op dat
moment liep ik toevallig ergens tegen een metershoog beeld
van een olifant aan, dat hier nu bij de weg staat.” Janny: “Het
is een mooi symbool, dat staat voor kracht. Een olifant kan
behendig tillen, hij vergeet niets en hij heeft ook nog eens
een dikke huid. Die moet je als ondernemer soms ook hebben. Toen ik nog les gaf op de basisschool stond ik bekend als
de juf die houdt van olifanten. We hebben er een vitrinekast
vol olifantenbeeldjes aan overgehouden.”

Beschrijf elkaars kracht eens?
Janny: “Roelf kan met iedereen goed communiceren en
kan zich verplaatsen in de opdrachtgever. Hij is oplossings
gericht. Als opdrachtgevers soms vastlopen in communicatie of in de methode van uitvoering wordt hij erbij gehaald
en krijgt hij dingen toch voor elkaar. ‘Kin nait bestoat nait’,
zegt Roelf altijd: kan niet, bestaat niet.”
Roelf: “Janny heeft de zaken altijd op een rij. Sinds ze gestopt
is in het onderwijs en volledig in het bedrijf werkt, is alles
nog verder geprofessionaliseerd. VCA, CO2-Prestatieladder
niveau 3 en nu de BVP: dat soort trajecten kun je alleen goed
doorlopen als je de zaken perfect voor elkaar hebt.”

Waar zijn jullie de afgelopen jaren door het ijs
gezakt: welke klus hadden jullie achteraf niet
moeten aannemen?

Voor 1 april hoopt
Beukema het
baggerproject afgerond te hebben.

Het laat volgens hen zien dat de kracht niet alleen in het
grote zit. “Ik geloof heel erg in samenwerking”, zegt Janny.
“Wat ik de kinderen op school heb geleerd, geldt ook in de
grote-mensenwereld: wat de één niet kan, dat kan de ander.
Samen kun je heel ver komen.”
Het is een manier van groeien waar ze zich goed bij voelen en
waarmee ze toch een positie kunnen verwerven die verder
gaat dan een verhuurbedrijf. Roelf: “Ik ben met niets begon
nen; een trekker en een pers die ik van mijn ouders kreeg.
Dat houdt je bescheiden, maar ik voel me geen Calimero
meer. Ook als kleine ondernemer heb je kracht, als je de kans
grijpt.”
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Roelf: “Dan denk ik meteen aan een klus die we als onderaannemer hebben opgepakt. We konden prima met de
opdrachtgever overweg, maar de hoofdaannemer dacht
vaak net even anders over dingen. Dat leverde heel veel
touwtrekkerij op. Het was het moment waarop ik dacht:
we moeten dit soort werk gewoon zélf doen. Al met al is het
toch een goed project geweest, want we hebben er veel van
geleerd.”

Hoe staan jullie in de lokale omgeving?
Wat merken ze van jullie?
Janny: “We hebben dit jaar samen met de mensen in het
dorp een energiecoöperatie opgezet, waardoor er nu 327
zonnepanelen op het dak van onze loods liggen. Dat begon
met een avond in het dorpshuis. Er waren al plannen voor
een collectief, alleen hadden ze nog geen dak. Dat kon ik
meteen bieden, want ik wilde al panelen sinds ik ben begonnen met de CO2-Prestatieladder. Mooi toch, als je dat samen
kunt doen?”

