“Mensen
moeten
je vinden”
Griekspoor wil altijd in het nieuws zijn
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Het bedrijf is inmiddels toe aan de zevende g
 eneratie van de website, heeft een eigen communicatie
medewerker in dienst en kiest voor specialismen waarmee het zich kan o
 nderscheiden. Voor Griekspoor is
communicatie allesbepalend, want mensen moeten je kennen en vinden. Met in die a mbitie ook een vleugje
topsport. “We willen wel b
 ovenaan staan.”
Het is de dag nadat Amsterdam de befaamde en beroemde
letters I Amsterdam verwijderde. Op de website en de sociale media van Griekspoor verschijnt diezelfde dag een kort
verhaal over de vorige keer dat de letters werden verwijderd.
Hoe die plaatstalen letters door het bedrijf w
 erden opgeknapt en teruggeplaatst op een free running parcours.
Een ongewoon bericht op de website en Facebook-pagina
van een cumelabedrijf. Daarom heeft eigenaar Frank
Griekspoor zijn nieuwe communicatie medewerker Stephanie Melgers onmiddellijk een compliment gemaakt. “Dit laat
zien waarom het zo belangrijk is om continu aandacht te
hebben voor pr. Tot nu toe deed onze IT-man het erbij. Op
een prima manier, maar je merkt dat het erbij inschiet als het
op het andere werkgebied spaak loopt. Terwijl je overal en
altijd aanwezig moet zijn. Dat hebben we nu veel beter geborgd nu zij continu meekijkt.”

Familiebedrijf
Hoe belangrijk dat goed aanwezig zijn in de digitale wereld
voor Griekspoor is, blijkt wel als ter sprake komt dat de geschiedenis van het bedrijf niet meer op de website is te
vinden. Dan gaat er direct een notitie in de smartphone. “Dat
heeft er altijd wel gestaan, dus daar moeten we naar kijken.
Dat laat namelijk zien dat we een familiebedrijf zijn en dat is
echt belangrijk voor onze opdrachtgevers”, zegt Griekspoor.
Hoe belangrijk die status als familiebedrijf is, blijkt wel in de
tuin voor het bedrijf in Nieuw-Vennep. Daar staat het beeld
van de inhakker. Een eerbetoon aan de grondlegger van het
bedrijf Joop Griekspoor. Bij het gesprek kiest Frank
Griekspoor bewust de stoel aan het hoofd van de tafel met
zicht op het beeld. “Mijn vader, die overigens nog leeft, is begonnen met het onderhoud van sloten, maar heeft dat vijftig
jaar geleden al heel snel gemechaniseerd. Dat heeft hij
steeds verder uitgebreid, telkens op zoek naar mogelijkheden om werk te doen dat anderen niet konden. Werk dat hij
het liefst ook zelf aannam, want aan werken voor een hoofdaannemer had hij een grote hekel. Dat verhaal kunnen we
wel dromen. Hoofdaannemers laten jou het werk doen, vinden jouw prijs te hoog en verdienen zelf het geld. Die filosofie delen we nog steeds.”
Griekspoor is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en
plaatsen van bruggen, het inrichten van speelplaatsen en
het belijnen en onderhoud van wegen, met ook nog een afdeling groen en waterbeheer waarin de werkzaamheden die
tot de oorsprong van het bedrijf behoren zijn ondergebracht. Een bijzonder onderdeel is de eigen constructiewerkplaats van het bedrijf. “Daar maken en renoveren we de
bruggen. Dat laatste is tegenwoordig onmisbaar, want onze
opdrachtgevers vinden hergebruik bijzonder belangrijk.

Daar kunnen we ons onderscheiden door mee te denken zoveel mogelijk afval te voorkomen.”
Naast bruggen heeft het bedrijf ook veel JOP’s gebouwd, de
zogenaamde jongerenontmoetingsplaatsen. Het is een
schuil
hut waar jongeren kunnen chillen, eventueel met
eigen graffiti-plek. Voor de loods is het voorbeeld een opvallend hangplekje voor het bedrijf. Griekspoor vindt het prachtig voorbeeld van alles wat het bedrijf kan. “Het is ons eigen
idee dat we zelf maken en afwerken in onze werkplaats.
Inclusief het tegengaan van graffiti. Tot slot plaatsen we ze
zelf, vaak als onderdeel van een project.”

Specialistisch werk
Griekspoor heeft de koers de afgelopen jaren bewust verlegd van de openbare aanbestedingen naar de meervoudige onderhandse inschrijvingen. “Wij willen ons onderscheiden met specialistisch werk, waar we het verschil maken.
Met openbare aanbestedingen zijn we erg selectief.”
Een voorbeeld daarvan is het onderhoudsbestek van het
maai- en slootwerk dat het bedrijf 35 jaar heeft gedaan in de
Haarlemmermeer. “Vorig jaar moest dat openbaar worden
aanbesteed en na lezing van een kwart hebben we het al terzijde gelegd. Onder die voorwaarden willen wij niet werken.
Ik weet nog dat ik als kleine jongen met een Herder langs de
hoofdvaart aan het werk was. Mijn vader reed aan de andere
kant voorbij en kwam even later naar me toe. Ik moest een
stuk terug, want daar was wat vuil blijven staan en dat kon
niet. Zo ging dat toen. Je was zelf verantwoordelijk en het
was je eer te na om er een rommel van te maken. Met de
huidige bestekken kan dat niet meer. Dat moet goedkoop en
bedrijven komen overal vandaan. Ik wil daar echter onze
naam niet meer aan hangen.”
Het is niet alleen het oordeel van de omgeving dat hem ervan weerhoudt om dergelijke klussen nu nog aan te nemen.
“Als je zo moet werken, dan geeft dat ook irritatie bij de toe-

Griekspoor BV, Nieuw-Vennep
Griekspoor heeft dit jaar het vijftig jarig bestaan gevierd. Aan het hoofd staat
nu de tweede generatie, Frank en Ron Griekspoor. Ron stuurt binnen het bedrijf
het bedrijfsbureau aan en is verantwoordelijk voor de aannemerij. Frank is het
gezicht naar buiten en verantwoordelijk voor het machinepark. Het bedrijf richt
zich op het bouwen, onderhouden en renoveren van bruggen en het belijnen
van wegen, met als eigen specialisatie het aanbrengen van een eigen coating
op fietspaden. Een derde specialisatie is het ontwerp, de aanleg, de renovatie
en het onderhoud van speelplaatsen. Daarnaast is er nog steeds een onderdeel
voor het infrawerk. Er is een eigen constructie- en afwerkbedrijf. Het bedrijf heeft
rond de honderd werknemers.
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zichthouder van de gemeente en krijg je discussie over de
uitvoering van het werk. Die praat bij de koffieautomaat ook
met de collega’s met wie wij zaken moeten doen voor het
onderhouden of bouwen van een brug of voor de aanleg
van een speelplaats. Dan wil je geen negatief verhaal dat de
mannen van Griekspoor er maar een rommeltje van maken.”
Liever vertoont hij zich op bijeenkomsten waar de oplevering
van een project wordt gevierd of waar de inzet van mensen
op social return wordt besproken. “Dat is belangrijk, want je
hebt de kans om de wethouder te spreken, even te laten weten wat je ergens van vindt en vaak krijg je ook nog een compliment omdat je erbij bent.”

ONDERNEMERSKRACHT
Wat is de kracht van jullie bedrijf?
“Dat we nog steeds een echt familiebedrijf zijn. Dat bepaalt
toch het handelen, want je werkt voor de toekomst van je
bedrijf. Daar heb je ook jaren voor gewerkt en dan wil je dat
niet weggooien door een foute beslissing. Zo’n misser als bij
de sluis van IJmuiden, waar je als aannemer miljoenen
achteraan moet brengen, dat gebeurt niet bij een familie
bedrijf. Wij zijn veel meer bezig met de toekomst. Samen met
mijn broer hebben we vijf jongens die interesse hebben in het
bedrijf. De komende tien jaar moet duidelijk worden wie
ermee verder kan gaan.”

Wat wil je de komende tijd anders doen?
“Het terugkijken en analyseren schiet er bij ons nog te veel in.
We hebben de neiging om als een project is afgerond snel
verder te gaan naar de volgende klus, maar je moet trots zijn
op wat je hebt gemaakt, dat vieren en vooral terugkijken.
Het allerbelangrijkste is de nacalculatie. Dan zie je waar je
geld hebt verloren of verdiend door het net anders aan te
pakken. Samen kun je vaststellen waar nog winst te behalen
is en hoe je het een volgende keer beter kunt aanvliegen.”

Het maken en
renoveren van
bruggen is één van
de specialiteiten
van het bedrijf.

Bovenaan staan
Het laten zien dat je er bent is voor het bedrijf al jaren onderdeel van het ondernemen. Als moderne onderneming kun je
niet anders, meent Griekspoor. “Dertig jaar geleden kon het
nog met een folder, maar sinds twintig jaar is de website
minstens zo belangrijk. Wij zijn inmiddels al aan de zevende
generatie toe.”
Naast de website is het hele spectrum van de sociale media
belangrijk voor het bedrijf, stelt hij. “Wij zijn altijd bezig met
onze vindbaarheid op Google. Door het gebruik van goede
zoekwoorden willen we zonder te betalen bovenaan staan
bij bepaalde zoektermen. Voor ons enorm belangrijk, want
hoewel we iemand voor de acquisitie op de weg hebben, zijn
er telkens mensen die ons niet kennen. Je ziet ook bij gemeenten heel veel tijdelijke ambtenaren, vaak jonge mensen die de omgeving niet kennen. Dat gebeurt ons zelfs hier
in de polder af en toe terwijl we hier al vijftig jaar aan het
werk zijn. Dat is de reden dat we voor iedereen die wat zoekt
over onze specialisaties direct vindbaar willen zijn. Hoe groot
je lokaal ook bent, je moet altijd zorgen dat je zoveel mogelijk in het nieuws bent. Daarin is het net als in topsport: alleen
degene die bovenaan staat telt.”
TEKST: Toon van der Stok
FOTO’S: Anjo de Haan
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Wat is je belangrijkste persoonlijke beslissing
van de afgelopen jaren?
“Het meer aandacht besteden aan mijn persoonlijke ge
zondheid. De afgelopen jaren kwam er telkens een kilootje
bij en dat is niet goed. Het afgelopen jaar ben ik begonnen
aan een dieet, heb ik zoveel mogelijk tussendoortjes laten
staan en ben ik veel meer gaan sporten. Dat gaat zover dat ik
als ik even tijd heb rustig overdag op de fiets spring om een
rondje te gaan rijden. Dat helpt enorm, want als je je lekker
voelt, ben je ook beter voor je medewerkers. Dan heb je energie en kun je zaken met een lach aan. Dat zouden andere
ondernemers zich meer moeten realiseren. Je kunt namelijk
prima even worden gemist. Al blijft het voelen als spijbelen
als je overdag wegfietst van het bedrijf. Maar beter dat ze je
dan even missen dan dat je met hartinfarct helemaal
wegvalt.”

Wat merken ze in de omgeving van het bedrijf
“Naast onze aanwezigheid op sociale media zijn we vooral
actief in de sportsponsoring. Mijn zoon is semi-professioneel
motorcrosser en mijn neven tennissen op hoog niveau. Dat
sponsoren we, maar ook verenigingen in de omgeving.
Daarnaast adverteren we in een regionaal magazine Sport
en Life. Dat levert ook de nodige verhalen op over het bedrijf
waarin we ons kunnen profileren.”

