“Deze rustdag is niet
voor niets bedacht”
Aldert van der Spek werkt zo min mogelijk op zondag

Geen tijd op zondag. De zondag is voor familie,
voor Hem, voor rust. Hoewel hij het niet altijd kan
voorkomen, streeft cumelaondernemer en christen
Aldert van der Spek uit Bergschenhoek ernaar deze
dag apart te houden. “Deze rustdag is niet voor niets
bedacht. De mens heeft dit nodig.”
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Van oudsher werd er op zondag niet gewerkt. Dat hoorde
niet, dat kon niet. Het was de regel. Aldert van der Spek van
Van der Spek Loon- en Grondwerk uit Bergschenhoek hield
zich daar ook aan. Hij is christelijk opgevoed en draagt zijn
christen-zijn nog steeds uit. Toch ziet hij het niet meer zo
zwart-wit als toen. “Pas later ben ik gaan nadenken: wat is de
functie van de zondag? Is het de kerk, het ontmoeten van
elkaar of zijn er andere redenen? Ik en mijn gezin wijden die
dag aan Hem, maar wat betekent de rustdag tegenwoordig
nog in onze maatschappij?”

“Je moet de balans samen vinden
met je partner”
“Ik vind niet dat we onze wil kunnen opleggen aan een
ander”, gaat hij verder. “Daar word ik zelf ook kriebelig van.
Als iemand wil winkelen op zondag, prima. Het gaat erom
dat de mens deze rustdag nodig heeft om bij te komen van
het werk. Het rust misschien op bijbelse principes, maar deze
dag is niet voor niets bedacht. Niemand trekt het om 24 uur
per dag, zeven dagen in de week te werken. De joden rusten
op zaterdag, anderen op vrijdag. Wij op zondag.”
Hij streeft naar de zondagsrust, maar kan het werken op zondag niet altijd voorkomen. “We doen veel strooiwerk. Ik kan
niet tegen een opdrachtgever zeggen: ‘We strooien niet op
zondag’. Daarnaast vinden veel wegafsluitingen in het weekeinde plaats. Ik probeer er altijd voor te zorgen dat we op
zaterdagavond klaar zijn, maar dat lukt niet altijd.”

Werken op zondag
Hij heeft het zelf wel ervaren, werken op zondag. Twee jaar
lang werkten hij en zijn medewerkers voor Rijkswaterstaat,
22 weekeinden lang. “Dat leek in eerste instantie een mooie
klus, maar twee jaar was gewoon te lang. Het trok een wissel
op het bedrijf en de jongens. Toen deze opdrachtgever me
een tweede keer vroeg voor zo’n klus heb ik ‘nee’ gezegd.
Om het weekeinde werken had een te grote impact op het
bedrijf. Dat vond ik het niet waard.”
Bang voor concurrentie is hij niet. “Je moet keuzes durven
maken. We hebben onze rust op één of andere manier toch
nodig.”
Dat is een zoektocht, geeft hij toe. “In de loop der jaren ontwikkel je je als bedrijf, maar ook als mens. Je moet een plek
innemen in je bedrijf die je past. In de beginfase, als je nog
zwaar leunt op de bank voor financiering, is het moeilijker
het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers dan als je een
mooie klantenkring hebt opgebouwd met klanten die bij je
passen. Dan kun je het je permitteren om te zeggen: hier
staan we voor en ik loop er niet voor weg. Dat je dan wellicht
afscheid moet nemen van een klant, dat zij dan zo.”

Goed rentmeesterschap
Hoewel hij zondagsrust belangrijk vindt, gaat het hem er
vooral om hoe hij zijn christelijke waarden uitdraagt in het
bedrijf. “Voor mij betekent het goed rentmeesterschap,
omzien naar elkaar. Daar moet je je weg in vinden, zeker in
de wereld van intentieverklaringen en VOG’s. Dat soort
documenten laten zien dat we niet meer uitgaan van het
goede in de mens. Dat vind ik jammer. Zo wil ik mijn bedrijf
niet runnen.”
Goed rentmeesterschap. Hij geeft een voorbeeld. “Acht jaar
geleden hebben we het bedrijf in samenspraak met de gemeente verplaatst naar een plek vijftig meter verderop. Ik
vond dat ik daarbij mijn maatschappelijke rol als ondernemer
moest pakken. Ik verhuur nu één van mijn loodsen aan een
bedrijf en creëer op die manier werkgelegenheid. Daarnaast
kijken we voor onze kerstpakketten wat de plaatselijke s lager
en bakker te bieden hebben.”
Zijn rentmeesterschap reikt echter verder. Zo reed zijn personeel vrachtwagens vol zand via een betonpad een polderweg op. Precies op dat punt stonden twee ongeheide huisjes. “Die mensen ondervonden overlast. Telkens een dreun
als die vrachtwagens te snel voorbij reden. Zodra ik daarop
werd gewezen, ben ik meteen op een zaterdagochtend met
twee bossen bloemen naar die mensen gegaan. Ik heb ze
mijn kaartje gegeven en aangegeven dat ze me meteen
moesten bellen als ze last ondervonden. Dat ik bij hen op de
stoep stond, vonden ze heel fijn. Ze voelden zich gehoord.
Daar wil ik voor staan. Je kunt die klachten wel afdoen als
‘gezeur’, maar zo kom je er niet. Pak je verantwoordelijkheid.
Het zijn kleine dingen, maar zeker als je in een drukke omgeving woont en werkt, is het belangrijk die verantwoordelijkheid te pakken.”

“Voor mij betekent het goed
rentmeesterschap omzien naar elkaar”
Op die manier geeft hij zijn christen-zijn vorm en dat hoeft
zeker niet alleen op zondag.

Van der Spek Loon- en Grondwerk
Van der Spek Loon- en Grondwerk in Bergschenhoek houdt zich bezig met infra,
verhuur en dienstverlening. Aldert van der Spek heeft samen met zijn broer Leo
van der Spek zestien vaste medewerkers en werkt daarnaast nog samen met
zzp’ers en inhuurkrachten. Op een gemiddelde werkdag zijn er 40 tot 50 man
voor hem aan het werk. “Inhuur betekent niet alleen het ter beschikking stellen
van mensen en machines, maar we denken ook mee met projecten over efficiënte en effectieve oplossingen. Dat is onze toegevoegde waarde. Het zorgt voor
langetermijnrelaties met onze opdrachtgevers.”
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Spiegel nodig
De cirkel is rond, zoals hij het zelf zegt. “We hebben een
mooie klantenkring opgebouwd, een fijn team van medewerkers, een nieuw pand en goed materieel. Ik voel me thuis
in het bedrijf. Dat voelt gaaf. Als je je als ondernemer niet
herkent in het bedrijf zit er iets fout.”
Toch moet ook hij, ondanks de zondagsrust, ervoor waken
de rust te bewaren en de balans tussen werk en privé niet uit
het oog te verliezen. Ook hij heeft een klankbord nodig, een

spiegel, zijn vrouw. “Mijn vrouw loopt hier met een spiegel in
de rondte. Zij neemt me mee om even een broodje buiten de
deur te eten of we gaan even een rondje lopen met de hond.
Af en toe moet je er gewoon even tussen uit, even een andere omgeving. Ik weet dat het me goed doet, maar ik heb
wel iemand nodig die me daartoe aanzet.”
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FOTO: Anjo de Haan

Vragen thema tijd
Wat kost je de meeste tijd?

Hoe maak je tijd voor dat wat belangrijk is?

“Planning, werk narijden en contacten onderhouden. Dat neemt zo’n 60
procent van mijn tijd in beslag. Dat vind ik leuk om te doen, de puzzel
kloppend maken. Een broodje meenemen voor de jongens als ik mijn
rondje rijd.”

“Dat blijft lastig. Het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Al heb ik
tijdens een weekeindje weg geen zin om te gaan nadenken over die stip
op de horizon. Wel is het goed om er met anderen over te praten. Moeten we iemand erbij op kantoor of verschuiven we dan het probleem?
Hoe kun je je nog meer profileren als bedrijf? Enzovoort. Erover praten
met anderen kan ook al verfrissende inzichten bieden.

Waar moet je altijd tijd voor maken?
“Vrije tijd en ontspanning. Daar moet ik me echt toe zetten en vaak door
mijn vrouw bij worden geholpen. Zo neemt ze me op zaterdag aan het
eind van de middag wel eens mee uit winkelen. Niet dat ik winkelen nu
zo leuk vind, maar het is wel goed er even tussenuit te zijn.”

Waar zou je meer tijd voor willen hebben?
“We hebben het de laatste anderhalf jaar erg druk gehad. Ik zou meer
tijd willen hebben om te bedenken: waar staan we nu? Waar wil ik over
vijf jaar staan? Ik wil nadenken over die stip aan de horizon. Dat soort
gedachten gaan nu tussendoor, maar ik zou daar meer tijd voor willen hebben. Misschien op de hei gaan zitten. Dat klinkt misschien raar,
maar het is wel een manier om even boven je bedrijf uit te stijgen en te
ontdekken waar je heen wilt.”

26

GRONDIG 10 2019

Is de tijd werk en privé in balans, wat doe je eraan?
“De ene week is dat beter in balans dan de andere week. De ene week
ben ik ’s avonds meer weg dan de andere, maar met facturen maken ’s
avonds ben ik gestopt. Dat gaat gewoonweg niet meer als je al vanaf
zes uur ’s ochtends op de zaak aanwezig bent. Je moet die balans ook
samen vinden met je partner. Ik heb het er geregeld over met mijn
vrouw. Dan kom je ook weer bij dat verhaal van die spiegel uit.”

Wat is jouw tijdtip?
“Beperk jezelf in de dingen die je erbij doet. Zoek en doe iets wat bij je
past. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om zo nu en dan iets met
vrienden te doen. Dan gaan we als mannen onder elkaar hier een
avondje biljarten bijvoorbeeld. Dan hoor je nog eens andere verhalen.”

