ONDERNEMEN MET MENSEN - BALANS

‘Het plezier en
het vakmanschap
draag ik graag over’

SJAAK KEUNEN: VAN JARENLANG
MACHINIST NAAR EEN GEZOND
BEDRIJF DOORGEVEN AAN ZIJN ZOON
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Op 50-jarige leeftijd startte machinist Sjaak Keunen zijn eigen bedrijf. Hij begon als zzp’er en zijn
bedrijf groeide de afgelopen tijd uit tot Keunen Huys BV, dat nu zelf klussen aanneemt. Hij is nu
bezig het bedrijf klaar te maken voor zijn zoon Tom. Sjaak, die in hart en nieren machinist is, heeft
op late leeftijd ontdekt dat het overdragen van zijn kennis hem ligt en van grote waarde is.
“De mooiste belevenis was een groot project, de
aanleg van industrieterrein in de buurt van Dresden, net na de val van de Muur. Opstappen in een
weiland annex vliegveld met een getrokken
streep op het gras als startbaan. Wat een belevenis”, aldus Sjaak Keunen. Het ging daar om het
totale plaatje dat je als machinist op de graafmachine uitvoerde, van leidingwerk tot funderingen
uitgraven en afwerken. “Heel groots en indrukwekkend om mee te maken wat daar gebeurde”,
zegt Sjaak, die toen werkte voor het bedrijf Keunen, dat door zijn broer werd gerund. Als één van
de velen uit het grote gezin Keunen groeide Sjaak
op een landbouwloonbedrijf op. Sjaak, die een
grote liefde had voor het machinistenwerk, was
één van de vaste machinisten op graafmachines.
Met die rolverdeling kon Sjaak prima leven. “Het
was een prachtige tijd bij een destijds veelzijdig
bedrijf. In die jaren rondde je als machinist projecten geheel zelfstandig af. Dat vond ik mooi”, zegt
hij. De ambitie om zelf een bedrijf te runnen,
speelde op de achtergrond, maar dat kwam er
niet van. Het bedrijf van zijn broer werd in 2000
verkocht en omgevormd tot een recyclingbedrijf.
“Ik werd automatisch machinist op een overslagmachine en ontdekte dat dit niet mijn ding was.”

‘IK BEN NU 61, MAAR STAP NOG STEEDS
MET HETZELFDE PLEZIER OM HALF ZES UIT BED
OM MET DE GRAAFMACHINE OP PAD TE GAAN’
OVERSTAPPEN
Sjaak stapte toen over naar het familiebedrijf
Huys, dat werd gerund door zijn zwager, en had al
de intentie het op termijn over te nemen. Hij besloot in 2009 zich definitief als zzp-eenmansbedrijf te vestigen. “Ze verklaarden me wel een
beetje voor gek om in de crisistijd en op 50-jarige
leeftijd zelfstandig te worden, maar ik wilde graag
doen waar ik goed in ben: problemen oplossen en
klussen doen die niet iedereen doet”, aldus de
ondernemer. Het was in die begintijd hard werken
voor Sjaak, die daarnaast ‘s avonds en in de weekends nog de administratie moest doen. “Het was
in de crisistijd, dus niet de gemakkelijkste peri-

KEUNEN HUYS BV,
HOUT-BLERICK
Keunen Grondwerken werd in 2009 opgericht door Sjaak Keunen nadat hij zich als
zzp er vestigde. Inmiddels telt het bedrijf,
dat nu Keunen Huys BV heet, zes vaste
medewerkers, waarbij zoon Tom inmiddels in het bedrijf is ingetreden. Het bedrijf is gespecialiseerd in grondwerken en
groenvoorziening. Kenmerkend voor de
aanpak van Keunen Huys BV is dat alle
projecten met eigen materieel en eigen
mensen worden uitgevoerd. Stobben
rooien en rioolwerk zijn enkele specialismen. Het werkgebied bevindt zich vooral
in en rondom Hout-Blerick.

ode”, zegt hij daarover. Al snel maakte de eerste
graafmachine plaats voor een nieuwe Terex TW
110. “Een mooie, compacte machine en we waren
toen één van de eersten met een draaikantel op
zo’n machine”, vertelt hij. Voor Sjaak is dat belangrijk. “Ik heb ervoor gekozen me verder te specialiseren in werken die anderen niet of nauwelijks
doen en daar speciale machines en hulpstukken
voor te ontwikkelen”, legt hij uit. Zo heeft hij een
Becks-mulchdeck voor het snoeien van hagen,
hulpstukken voor het leggen van grasbeton en
een speciale stille en spatvrije stobbenknipper.
Sjaak zocht het daarbij vooral in werkzaamheden
voor gemeenten en in het groen, maar het infra-

‘DE JONGE GENERATIE DE KNEEPJES
VAN HET MACHINISTENVAK BIJBRENGEN,
IS EEN VERRIJKING IN MIJN LEVEN’
werk bleef hij ook trouw. Vanwege het werkaanbod heeft hij het machinepark de afgelopen jaren
uitgebreid en het eerste personeel aangenomen.
In 2017 nam hij uiteindelijk het bedrijf J. Huys &
Zn. van zijn zwager over. Sjaak bleef al de jaren
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een probleem. “Nee, dat is een logische consequentie. Ik heb nu zelfs tijd om tussendoor met
mijn vrouw te lunchen”, zegt hij met een knipoog.
“Heel anders dan al die jaren met de broodtrommel en thermosfles hele dagen van huis.”

KENNIS OVERBRENGEN

Tom Keunen draait al volop mee in de uitvoering en wil graag het bedrijf op termijn voortzetten.

ook zelf volop meedraaien. “De cabine was mijn
kantoor en het nodige papierwerk moest ‘s
avonds en in de weekends gebeuren. Lange dagen, amper vrij, maar dat hoort bij dat bestaan en
ik heb geen moment spijt gehad de stap naar
zelfstandigheid te hebben gezet.”

KINK IN DE KABEL
Afgelopen voorjaar kwam er een kink in de kabel
toen één van de grote opdrachtgevers onverwacht
de stekker eruit trok, net op het moment dat Sjaak
mede voor dat werk een heel compleet uitgeruste
Liebherr 916 had aangeschaft. “Ik had net daarvoor nog tegen mijn vrouw gezegd dat het wel
eens mijn laatste nieuwe kraan zou kunnen zijn”,
vertelt Sjaak. Na die afzegging besloot hij het roer
om te gooien en voortaan zelf werken te gaan
aannemen. Daarin speelde mee dat zoon Tom (22)
over dezelfde genen bleek te beschikken en aangaf
het bedrijf op termijn te willen voortzetten. Sjaak

‘HET HARDE WERKEN EN DE LANGE DAGEN
BETALEN ZICH NU TERUG MET HET OVERDRAGEN VAN
EEN GEZOND BEDRIJF AAN MIJN ZOON’
kijkt tevreden terug op de stap om zelf projecten te
gaan aannemen. “Ik was het zat om alleen op uurbasis te draaien, met het risico dat ze je ineens aan
de kant zetten. We hebben het afgelopen jaar goed
gedraaid en ik heb er plezier in om zo zelfstandig
projecten te realiseren samen met nu naast Tom al
zes enthousiaste medewerkers”, aldus de ondernemer. Dat hij daardoor meer op kantoor zit en op
pad is om klussen aan te nemen, ziet hij niet als
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Naast zijn werk is Sjaak ook praktijklessen op de
praktijkschool gaan geven en begeleidt hij op het
eigen bedrijf aspirant-machinisten met een
leer-werktraject. “Die kennis overbrengen is echt
een verrijking in mijn leven. Je moet hen goed
leren hoe ze efficiënt klussen klaren. Dat is een
vak apart”, zegt hij daarover. Volgens hem krijgt
dat op menig leerbedrijf te weinig aandacht. Hij
stapt ook nog regelmatig met veel plezier op de
graafmachine, maar kan het ook prima aan zijn
mensen overlaten. “We hebben onlangs al een
machinist aangenomen die op ‘mijn laatste’ Liebherr 916 gaat draaien.”
Ter afsluiting lopen we nog even rond op het terrein. Sjaak wijst op de toekomstcontouren. “Alles
staat nu nog buiten, maar de aanvragen voor een
groot pand met kantoor, werkplaats en opslag zijn
nagenoeg rond. Als we dat hebben gerealiseerd,
kan het bedrijf vol door”, stelt hij tevreden vast.
“En ik hoop dan nog eens de tijd te vinden een
keer naar Dresden terug te gaan om te zien wat
ervan geworden is. De jongens redden zich wel.”

HOE IS HET MET
DE BALANS?
Waar sloeg de balans positief uit?
“Het zelf gaan aannemen van klussen. Dat
geeft je meer zelfstandigheid en je kunt
gerichter op de langere termijn investeren.

Waar sloeg de balans negatief uit?
“Voor mij persoonlijk betekent dat meer
kantoor- en aanneemwerk en dus minder
uitvoerend werk, iets wat ik toch steeds
nog graag doe. Dat zie ik echter als een logische consequentie.

Waarvoor laat je de balans los?
“Het menselijke. Ik maak nu meer tijd vrij
om rustig met mijn vrouw te lunchen, om
mensen te bezoeken en om medewerkers
extra te begeleiden als dat nodig is.”

