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‘Onderweg’ werken aan
goede wetgeving
Stichting NOA/AFNL-voorzitter
Sharon Gesthuizen op bezoek bij
Tegelzettersbedrijf Marcelis bv
Wetgeving wordt met de beste bedoelingen op ministeries geschreven en in fractiekamers bedacht.
Maar vaak niet met inzicht in wat de betekenis en de gevolgen van die wetgeving zijn voor bijvoorbeeld
– een middelgroot tegelzetbedrijf. Ze kondigde het al aan tijdens haar interview in de juni-editie van
‘Bouwbelang’ van de Aannemersfederatie: ‘Ik ga op bezoek bij MKB-bouwbedrijven, want ik wil precies
weten wat er leeft.’ Sharon Gesthuizen, na elf jaar politiek sinds enkele maanden onder andere actief
als voorzitter van de Stichting AFNL-NOA, is op zoek naar hoe ‘de politiek’ kan zorgen voor een beter
klimaat voor de gespecialiseerde MKB-bouw. En dit blad wilde eens op bezoek bij een tegelzettersbedrijf
dat ‘speciale’ ervaringen had met de wetgeving. Dus werd het een dubbel-interview!

Aan tafel!
Aan tafel: Sharon Gesthuizen, Angelique (junior) en Bas (senior)
den Braber. Angelique den Braber trapt meteen af: “Ik vond dat
je een goed verhaal had in het Aannemersfederatieblad! Maar
het verbaasde me tegelijk dat je kamerlid was geweest voor
de SP, en tóch behoorlijk staat voor de belangen van de kleine
MKB-bedrijven?” Sharon Gesthuizen (glimlach): “Voordat ik in
de Kamer kwam, had ik er een aantal jaren als ondernemer opzitten… en ik heb voor mijn kamerwerk binnen mijn portefeuille
Economische Zaken veel MKB-bedrijven gesproken. Zo kwam ik
destijds tot mijn publicatie ‘Hart voor de Zaak’, met daarin een
complete serie voorstellen om kleine bedrijven en ZZP-ers een
betere uitgangspositie te bieden.” “Maar de VVD is toch de partij voor ondernemers?” “Nou, vooral voor de grote bedrijven…
al heeft bijvoorbeeld Erik Ziengs absoluut het belang van de

kleine MKB-er voor ogen. Maar er zijn in de politiek juist
ook andere partijen die nog veel meer van het belang van
het MKB uitgaan.”
Wat moet er anders, wat kan anders?
Angelique den Braber heeft wel wat punten. “Ik wil het liefst
mijn vaste team uitbreiden. Maar a) er is niemand te vinden,
b) áls ik al iemand vind die het vak zou willen leren, dan kan
ik niet bij de opleidingen terecht omdat ze niet voor één of
twee leerling-tegelzetters een jaar kunnen opstarten. Dus ik
neem dan maar oudere medewerkers aan, met c) het risico op
WIA-kosten omdat ze al jarenlang zwaar werk gedaan hebben.
Is een medewerker langdurig ziek, dan kost me dat € 70.000,per jaar En de pensioenleeftijd stijgt… hoe groot is de kans dat
iemand zijn pensioen in dit zware beroep werkend haalt? Dus

Tekst & foto’s: Remus Aussen

huur ik meer ZZP-ers in dan ik diep in
mijn hart zou willen… en draag ik bij aan
het feit dat er straks een grote groep
middelbare voormalige ZZP-ers zonder inkomen of financieel perspectief
thuiszitten, omdat ze geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen pensioenvoorziening voor zichzelf geregeld
hebben… Nog los van het feit dat een
gemiddelde ZZP-er zich nauwelijks of
niet bijschoolt, en, zeker in deze tijd, vrij
gemakkelijk naar een andere opdrachtgever overstapt voor een paar euro per
uur of per m2 meer. . Ze zijn dus minder
betrouwbaar.” Sharon Gesthuizen ziet
het dilemma. “Ja, dat is zo’n punt. Het
is of lijkt aantrekkelijk om zzp-er te
worden, maar je moet wel voor jezelf
zorgen, door gezond te werken, door je
te verzekeren, of door je aan te sluiten
bij een ‘Broodfonds’. Wij pleiten ook
voor een eerlijke pensioenleeftijd… voor
de bouw is dat juist pensionering vóór je
65e! Jongeren in de bouw beginnen immers op hun 15e, en na 50 jaar zijn ze
nóg niet uitgewerkt, weten ze. Ze kiezen
niet voor de bouw...! En dan helpt een
postercampagne, of een spotje met een
Haagse mijnheer in pak die benadrukt
dat de jongelui vooral voor de bouw
moeten kiezen, natuurlijk ook niet…”
Prijzen…
Den Braber junior ziet dat de markt
vast zit. “Vakmensen zijn er bijna niet te
vinden op de arbeidsmarkt, de hoofaannemers willen ook niet meer voor
tegelzetters betalen. Ja, onze tarieven
gaan iets omhoog, maar mondjesmaat,

terwijl er een groot tekort aan tegelzetters is. Bovendien zijn veel prijsafspraken gemaakt tijdens de crisis, uitgesteld
maar contractueel vastgelegd met de
gespecialiseerde aannemers, dus de opdrachtgevers willen nog steeds niet omhoog met hun prijs! Wat ik hiermee wil
aangeven: het is te gek dat de bonden
in de crisis qua loonhoogte geen dubbeltje omlaag wilden, terwijl wij onze
prijzen met ca 25% moesten verlagen,
afgedwongen door hoofdaannemers.

‘Vakmensen zijn er
bijna niet te vinden op
de arbeidsmarkt, de

hoofaannemers willen ook niet meer voor
tegelzetters betalen.’
En nu wordt het iets beter, en moet het
uurtarief opnieuw omhoog. Ik mis maatschappelijk bewustzijn bij de bonden.
Nu we langzaam de crisis achter ons
laten, beginnen de bonden meteen over
loonsverhoging, terwijl het midden –en
kleinbedrijf nog helemaal geen reserves
heeft opgebouwd om deze loonsverhogingen te kunnen doorvoeren. Als door

de grotere vraag naar tegelzetters de
tarieven uiteindelijk omhoog gaan, zijn
wij uiteraard wel bereid om loonsverhogingen door te voeren, want dan is er
ook pas ruimte voor.
Innovatie is marketing…
Bekend onderwerp in dit blad: innovatie
op het gebied van gezond werken en
gezond gereedschap is er genoeg, maar
er is geen beleid of flankerende subsidie
om te zorgen dat iedere vakman kennis
maakt met die innovaties. Gesthuizen:
“Marketing is ALLES! Om een voorbeeld
te noemen: er was jaren terug al een
Nederlandse E-reader of tablet, maar
de uitvinder ervan werd links en rechts
ingehaald door Apple en anderen… juist
DAAR moet je je innovatie-impulsen op
inzetten… In de bouw moet je opletten
dat de landelijke innovatiediscussie niet
teveel wordt gedomineerd door de grote
bedrijven. Ook de kleine bouwbedrijven
moeten aan tafel zitten, want in het
algemeen worden de meeste innovaties
bij MKB-bedrijven worden bedacht. In
de bouw kan dat beter, alleen het is
ingewikkeld en kostbaar voor kleine
bouwbedrijven om zoiets helemaal zelf
te doen. Wij willen dus in Den Haag duidelijk maken dat er innovatiegeld voor
het MKB in de bouw beschikbaar moet
komen. Tot dusver zit het MKB nauwe-
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lijks aan de tafels waar de plannen worden gemaakt, ook al
omdat geen MKB-ondernemer zichzelf of een medewerker een
paar dagen per week vrij kan maken om in zo’n taskforce te
steken… Daar moeten we dus ook zijn!”
PAGO en DIA: verplicht stellen!
Angelique den Braber: “Tjeerd Hobma van Volandis sprak
tijdens onze BOVATIN-jaardag de ambitie uit dat ze in plaats
van 40%, 80% deelname aan de PAGO’s (‘gezondheidsgesprekken’, red.) wilden bereiken. Maar dat is niet realistisch, wat mij
betreft. Punt is, een medewerker hoeft alleen mee te doen als
hij dat wil. Ik vind het echt belangrijk en verleen graag mijn
medewerking om hen in de gelegenheid te stellen naar het
PAGO toe te gaan., maar ik voorspel dat slechts een enkele
tegelzetter het vrijwillig doet, zeker niet nu er een psychologisch gesprek aan toegevoegd is. Dat vinden ze te ingewikkeld
en te tijdrovend. Plus, ze zijn bang dat ze tijdens het PAGOonderzoek te horen krijgen dat ze hun levens –en werkwijze
zouden moeten aanpassen. Bijvoorbeeld zwaarlijvigheid
aanpakken, werken met beschikbare PBM’s of stoppen met roken. Hoogstens degenen die ouder zijn dan 57 zullen nog zo’n
PAGO interessant vinden, want dan komt die 67 in de buurt…
Het moet verplicht zijn, en elke twee jaar! Onder werktijd vind
ik dus geen probleem… Ik vind het belangrijk, voor hun eigen
gezondheid en welzijn, maar ook voor mijn bedrijf: want als ze
ziek zijn, dan zijn de kosten voor ons.

‘ze zijn bang dat ze tijdens het
PAGO-onderzoek te horen krijgen
dat ze hun levens –en werkwijze
zouden moeten aanpassen.’

Gesthuizen ziet gelukkig ook een andere ontwikkeling. “Maar
dat bewustzijn verandert wel… een paar jaar terug moest er
bij mij wat aan het huis gebeuren. Er moest geslepen wor-

den, gelast, gefreesd… PBM? Geen gehoorbescherming, geen
oogbescherming, niks. Dus ik vroeg ze of ze die beschermingsmiddelen niet van hun werkgever meegekregen hadden. Ze
lachten: ‘Ja hoor, alles ligt in de auto!’ ‘Maar zou je dat dan
niet op doen?’ “Nee hoor dat hoeft niet, ik kan daar niet mee
werken!’ Ik heb ze verteld dat ik het gevaarlijk vond, en dat
ik me er zorgen over maakte dat ze over 25 jaar doof zijn. Ik
constateer dat die PBM inmiddels echt wel gebruikt worden,
dat stoere ‘ik heb dat niet nodig’ begint gelukkig af te nemen.“
“ja, reageert Den Braber senior, “Dat is mij dus overkomen.
Toen ik jong was, heb ik ook niet met beschermingsmiddelen gewerkt… en nu heb ik in feite moeite om het gesprek te
volgen, als je begrijpt wat ik bedoel.” Sharon Gesthuizen is het
gewend, geeft ze aan. “ik heb een vader, van 82, die op zijn
14e begonnen is in de scheepsbouw. Die is nu vrijwel doof, en
is constant in de weer met gehoorapparaten omdat hij te veel
mist… Het is op papier wel goed geregeld in de wet. De werkgever zorgt voor de beschermingsmiddelen, en die werkgever
is vervolgens verantwoordelijk. Maar de verantwoordelijkheid moet ook bij de werknemer liggen; die moet zich ook
realiseren dat het zijn eigen belang is. Plus - het gebruik van
beschermingsmiddelen moet ook deel zijn van je opleiding, en
je instructeur en praktijkbegeleider moeten allebei het goede
voorbeeld geven. De stoerdoenerij van ‘ik moet zo’n kap niet’
verdwijnt dan hopelijk snel.”
Dan maar tegelzetters van elders?
Hoe vangt Marcelis het tekort aan tegelzetters op? Bas den
Braber vertelt dat ze nu één Poolse medewerker in dienst hebben. “Taal is een probleem, ja. Maar het is een keurige vent, en
hij leert zowel het werk zoals wij dat willen, als de taal snel.
Kijk, als hij nou over een halfjaar nog wat verder is, dan is
het voor ons te doen om een paar landgenoten aan te nemen,
dan kan hij functioneren als tolk. … Nee, we kunnen hem nog
niet alleen op projecten zetten, daarbij is het te belangrijk
dat hij kan overleggen met de klant over op welke wijze het
tegelwerk aangebracht moet worden. Maar als medewerker bij
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de projecten is zo iemand nu wel goed
inzetbaar, want dan zijn er meerdere
ervaren tegelzetters van ons aanwezig,
die hem kunnen begeleiden. … Maar we
willen investeren: iemand komt hier
die in zijn eigen land ook tegelzetter is
geweest, en die hebben we echt nog niet
in een half jaar op Nederlands niveau.
Ga maar na: het duurt echt járen voordat
een tegelzetter goed en efficiënt de huidige grootformaattegels kan verwerken.

’s avonds een drankje aan de bar…”
“Dat is ook niet zo gek!” weet
Gesthuizen, “Veel van die jongens
hebben als kind op de basisschool al,
vooral één ding geleerd: dat ze niet
goed kunnen leren, dat ze dom zijn.
Dus zou jij nog terug willen naar de
schoolbanken, ook al is het voor één
dag? Ons schoolsysteem is ingericht op
mensen die goed zijn in theoretische
vakken, maar iemand die goed met zijn

‘Ga maar na: het duurt echt járen voordat een

tegelzetter goed en efficiënt de huidige grootformaattegels kan verwerken.’

Het is dan ook lastig te bevatten dat
er in feite tegen het werk aangekeken
wordt alsof het ongeschoold werk is. We
lossen dit probleem als branche niet op
door weg te kijken. Het is zó jammer dat
niet meer verschillende jongeren voor
dit vak kiezen… Maar het wordt je, ten
onrechte, van alle kanten afgeraden om
tegelzetter te worden wegens het feit
dat werken in de bouw een zwaar beroep is. Ouders, klasgenoten, docenten,
stimuleren leerlingen om liever
de adminstratieve richting op school
te kiezen. .”
Wet Poortwachter
Het is ook voor een middelgroot tegelzetbedrijf als Marcelis onmogelijk om
tegelzetters die het werk fysiek niet
meer aankunnen, een andere carrière te
bieden. Bas den Braber: “Een tegelzetter begint als leerling op zijn 15e is. Hij
moet straks werken totdat hij 70 is. Stel
dat hij op zijn 50e last krijgt van zijn
rug, wat kan ik hem dan in het kader
van de Wet Poortwachter voor werk
bieden? We hebben alleen maar werk
voor tegelzetters… Het principe van een
leven lang leren is bedacht door hoger
opgeleiden, met hoger opgeleiden in het
achterhoofd,” vindt Den Braber senior.
“Natuurlijk, iedereen moet zich kunnen
ontplooien, maar wat als je dat gewoon
echt niet wilt of kunt? Wij sturen onze
tegelzetters naar eendaagse trainingen
van de lijmfabrikant, maar geloof me,
het kost echt moeite om ze daarvoor te
motiveren. Het zijn tenslotte mensen die
liever met hun handen werken dan in
de schoolbank willen zitten. Dat weten
die lijmfabrikanten ook, en dus is er een
hapje, een rondleiding in de fabriek, en

handen is komt niet van school af met
hoge cijfers… Maar kijk naar de mensen
die niet graag leerstof uit boeken leren,
maar wel super-getalenteerd zijn als het
erom gaat iets te creëren, te maken: we
moeten dat talent veel meer waarderen,
al van jongs af aan! En wat pensioenleeftijd betreft: bij deze wetgeving is
toch vooral gedacht vanuit de mensen
met een kantoorbaan, met fysiek nietbelastend werk. Punt is: fysiek zwaar
werk wordt nooit lichter wordt naarmate
je ouder wordt, maar zwaarder. terwijl
ervaring in mentaal werk zorgt dat het
lichter wordt, zoals ook ervaring in management ervoor zorgt dat je het steeds
beter kunt. ‘Jong van geest’ blijven
is prima mogelijk. ‘Jong van lichaam’
blijven, daar kun je een hoop aan doen,
maar met slijtage krijgt iedereen toch
te maken.”
Bijleren
Den Braber senior gaat verder: “…En
zelfs de jongens die WILLEN bijleren,
bijvoorbeeld in het EVC-traject (een
traject waarbinnen op basis van Eerder
Verworven Competenties alsnog een
diploma gehaald kan worden, red.),
dan blijkt dat dat traject bij gebrek aan
aanmeldingen niet meer doorgaat. Dus
zitten nu bij ons twee jongens met een
halve opleiding…“
Scholingsinstituten en bedrijven
lijken elkaar af en toe niet te ‘begrijpen’.
Volgens de berichten krijgen – net als
vóór de crisis – de opleidingscentra hun
tegelzet-leerlingen niet uitgeplaatst, terwijl bedrijven soms geen opleiding vinden voor talentvolle tegelzetters. Bas:
“Wij hebben een jongen, van 21, die we
nu zelf maar opleiden. Wij vinden dat

hij naast zijn werkzaamheden bij ons,
naar school moet, niet alleen voor zijn
tegelzettersvaardigheden maar omdat
hij ook andere zaken moet leren die hij
in zijn verdere leven nodig heeft.” Deze
kwestie neemt schrijver dezes even
mee naar het BOVATIN-bestuur, want
BOVATIN onderhoudt nauwe contacten
met de opleidingen. Wordt vervolgd!
Ook nog voor ‘het lijstje’: Wet DBA
Angelique den Braber: “Op mijn lijstje
staat de Wet DBA nog. Niet mee te
werken voor een bedrijf als het onze,
dat regelmatig ZZP-ers inhuurt! Er is
geen ZZP-er die over vol VCA beschikt.
Ze moeten hun eigen bedrijfskleding
dragen. Maar de opdrachtgever huurt
ons in, en eist dat ze Marcelis-kleding
dragen! Je moet voor elk werk, voor
elke badkamer een aparte overeenkomst
maken, met daarin de start, uurprijs,
en alle andere afspraken. Die wet DBA
is bedoeld om schijnzelfstandigheid te
voorkomen, maar het enige waar de
wet voor zorgt, is voor een enorme
papierwinkel.” “Maar hebben ze dan
ook andere opdrachtgevers?”, vraagt
de Stichting AFNL/NOA-voorzitter.
“Jazeker!,” bevestigt Den Braber. “Er
wordt van alle kanten aan ze getrokken! Tijdens de crisis was dat misschien
anders, maar nu nemen ze iedere klus
aan die meer betaalt. En zit ik wel eens
met een toezegging aan een klant dat
we maandag beginnen, en hebben de
ZZP-ers die ik ingepland had, een andere
klus aangenomen…” Er is in ons geval
helemaal geen sprake van schijnzelfstandigheid, want ZZP-ers willen niet
meer in dienstverband werken, zij willen
zelfstandig blijven. Terwijl ik juist mijn
personeelsbestand graag zou willen
uitbreiden met goede tegelzetters. “
Gesthuizen: “Terwijl de wet natuurlijk bedoeld is om er een stokje voor
te steken dat bedrijven die nog steeds
dezelfde 1.000 medewerkers nodig
hebben, er nu 100 in vaste dienst
nemen en er 900 als zelfstandige voor
een lager uurtarief laten werken. Met
welke criteria kunnen jullie dan wél uit
de voeten? Meerdere opdrachtgevers,
een eenvoudig contract?” “Dat zou een
mooi uitgangspunt zijn!”, vindt het
Marcelis-management.
Verzekeren…
Feit is dat veel ZZP-ers hun toekomst
niet geregeld hebben. Geen AOV, geen
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pensioenvoorziening. In de praktijk is het verplicht stellen van
een AOV echter geen oplossing, want – op 55, de leeftijd dat in
de bouw de kans op arbeidsongeschiktheid exponentieel toeneemt, wordt de verzekering door de verzekeraar opgezegd.
“Misschien zie ik het te simpel hoor,” vindt Den Braber
senior. “Maar ik zou het beter vinden als de AOW twee keer
zo hoog was, en al die pensioenfondsen opgeheven werden.
Dan heb je gewoon een modaal inkomen, en als je meer wilt
dan regel je dat zelf. Zo valt er niemand buiten de boot, en
het scheelt bovendien heel veel administratie…” “Ja, maar het
gaat in de praktijk juist de andere kant uit,” constateert Sharon
Gesthuizen. “De AOW is al lang niet meer voldoende om van
te leven,, en als je als zelfstandige meer wil, moet je echt alles
zelf regelen…”
Angelique den Braber maakt zich ook zorgen over de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever voor de ZZP-er. “Als
ik een jaar lang als opdrachtgever voor iemand optreed, dan
kan mijn bedrijf in de positie terechtkomen dat als hij door de
Belastingdienst niet als zelfstandige gezien wordt, en ik alsnog
, met terugwerkende kracht, werkgeverslasten moet betalen. !
En neem de Wet Kwaliteitsborging. Daarin staat dat je voor elk
project een checklist moet afwerken en een dossier moet aanmaken. Maar dat is veel te veel werk. Je kúnt niet alles vastleggen, en het is gewoon lastig voor onze mensen. Dat vastleggen, dat kost hen dik een uur per dag. En op kantoor moeten
de dossiers ook nog eens verwerkt worden. Dat scheelt dus
een uur per dag op een productietijd van acht uur op een dag.!
Veel te duur! In de praktijk kiezen wij er altijd voor om bij
klachten de problemen op te lossen. Dat is trouwens sowieso
onze stijl: een probleem van een klant lossen wij gewoon op.
Zonder discussie. Daar krijg je tevreden klanten van!”

bedrijfsrisico bij het aannemen van mensen gewoon lager is.
Deze mening deel ik ook als het gaat om ontslag om economische redenen.” Gesthuizen: “Je moet mensen – ook in de politiek – beter uitleggen hoe ingewikkeld het soms is voor een
werkgever. Geef voorbeelden, vertel eerlijk over de dingen
waar je soms mee te maken krijgt. Je moet dit soort dingen
verbeelden, is mijn ervaring, om uit te leggen waar het scheef
zit. Om aan te kunnen sturen op een ontslagrecht dat werkt
voor de goede medewerkers én de goede werkgevers, dan zou
ik graag over een zwartboek beschikken. Met voorbeelden van
hoe een goede werkgever er niet in slaagt om een duidelijk
niet functionerende medewerker te ontslaan, en over hoe een
slecht functionerend bedrijf met alles weg blijkt te komen. En,
in positieve zin, alle partijen willen toch gewoon een ontslagrecht waarbij partijen op een voor beiden acceptabele manier
uit elkaar kunnen gaan? Het is nu te vaak een zaak van winnen of verliezen. Wat ik jammer vind is hoe het beeld veel te
veel bepaald wordt door organisaties als VNO-NCW, met grote
werkgevers, die roepen dat een bedrijf ‘gewoon’ moet kunnen
ondernemen ‘en dus’ het ontslagrecht moet veranderen. 60%
van Nederland werkt bij een MKB-bedrijf, dus we moeten het
niet altijd over de grote (bouw)bedrijven hebben… MKB is de
basis! Waar de Aannemersfederatie erg zijn best voor heeft
gedaan is de MKB-toets: bij nieuwe wetgeving, toets die aan
de kleinere MKB-bedrijven. De vakbond heeft altijd voorbeelden van werknemers die het slachtoffer worden van oneerlijke wetgeving, maar MKB-voorbeelden zijn er ook! Laten
we realistisch zijn: ons ontslagrecht is toch wel gebaseerd op
barmhartigheid, in het bijzonder ten opzichte van de werknemer. Maar de menselijke kant van een MKB-bedrijf, van een
MKB-ondernemer, die komt vaak toch wat minder in beeld.”

Ontslagrecht, oplossing voor beiden?
Ontslagrecht is ook een onderwerp voor ‘het lijstje’. Bas: “Als
je een niet-functionerende medewerker wilt ontslaan, doe je
het nooit goed genoeg met je dossieropbouw. Ook al houd
je halfjaarlijks functioneringsgesprekken, hou je ze vaker als
het niet goed gaat en leg je ze keurig vast. Maar een ontslagvergunning krijgen blijft lastig. Bovendien moet je voor
de dossieropbouw een niet- functionerende medewerker
nog maanden lang of jaren lang in dienst houden, omdat je
voor dossieropbouw gewoon tijd nodig hebt. Zo belemmert
het huidige ontslagrechtsysteem het MKB-bedrijf nieuwe
medewerkers aan te nemen, omdat je niet-functionerende
medewerkers niet kan ontslaan, zonder uitzonderlijke hoge
kosten te maken. We moeten, naar mijn mening, meer naar
het ontslagsysteem dat in Denemarken gepraktiseerd wordt.
Daar heerst een soepeler ontslagrecht, wat betekent dat je
niet-functionerende medewerkers binnen een rechtvaardiger
systeem kan ontslaan. Als je de praktijk vergelijkt, betekent
dit dat bij ons in Nederland ontslagen medewerkers ca 15
maanden nodig hebben om een nieuwe baan te zoeken en in
Denemarken ca twee. Je wordt namelijk als werkzoekende
veel gemakkelijker aangenomen bij een bedrijf, omdat het

Klagen? Nee, ambitie!
“Hebben we nu niet erg veel gehamerd over de beperkingen
in de wetgeving voor MKB-ers? ?”, vragen de Den Brabers
een beetje besmuikt. “Weet je, we kijken vooruit, we hebben
ambities, en we willen Tegelzettersbedrijf Marcelis bv verder
opbouwen. We willen dat kunnen doen met een gezond, goed
opgeleid, bijgeschoold en verantwoord verzekerd team, en
we vinden dat dat ons door wetgeving wel een beetje onnodig lastig gemaakt wordt…” Sharon Gesthuizen vindt van
niet. “Nee, jullie hebben gewoon gelijk: in de wetgeving zou
veel meer rekening gehouden kunnen worden met waar jullie tegenaan lopen als MKB-bedrijf. En laat het nou precies
mijn missie zijn om dat met de Stichting AFNL/NOA onder de
aandacht van de politiek te brengen… Met jullie bouwstenen
kan de Stichting AFNL/NOA alternatieven laten zien, kunnen
we Kabinet en Tweede Kamer die MKB-bril bieden. MKB-proof
beleid is niet eens alleen een kwestie van geld, maar vooral
van je beleid goed organiseren!” ■
Meer weten/vragen?
http://afnl-noa.nl
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De overtuiging
van Sharon
Gesthuizen
“Ik denk dat ik realistischer geworden ben…”, blikt Sharon
Gesthuizen terug op haar politieke carrière. “En dat is iets anders dan cynisch. Je krijgt meer begrip voor waarom mensen
soms verkeerde beslissingen nemen, waarom bestuurders tegenvallen ook al doen ze enorm hun best. Het is niet makkelijk, dus je krijgt meer mededogen… ook voor jezelf, voor het
feit dat je wel een aantal, maar niet al je idealen hebt kunnen
verwezenlijken.” Na bijna 11 jaar werk in de politiek schreef
Gesthuizen een boek over onder andere die jaren, onder de
titel ‘schoonheid MACHT liefde In het leven en de politiek’.
In de interviews die daarop in kranten en op TV te zien en te
lezen waren, blijft Gesthuizen tegelijk kritisch en mild. “Dit
boek wilde ik gewoon echt schrijven,” stelt de ex-politica, “…
want ja, je leert bij, je leert dingen af, je standpunten worden
helderder of veranderen zelfs, maar je historie, je overtuiging, je redenen om te doen wat je doet, die blijven. Daarover
wilde ik vertellen.“
Goedbedoelde wetgeving
“Joh, mijn eerste ‘honderd dagen’ bij Stichting AFNL/NOA zijn
al weer zowat voorbij… En ik ben nog volop aan het verkennen… Ik ben één dag per week actief voor de Stichting, dus
daardoor gaat het me eigenlijk niet snel genoeg… gelukkig
spreek ik veel ondernemers binnen AFNL en NOA die nog
steeds één been stevig in de praktijk hebben. Het bezoek aan
Tegelzettersbedrijf Marcelis is mijn tweede bedrijfsbezoek,
en in dit soort bezoeken ligt een belangrijke basis voor mijn
werk: ik verzamel momenteel voorbeelden van wetgeving
waar gespecialiseerde aannemers onbedoeld last van hebben,
en ik wil, met behulp van die voorbeelden, Kamerfracties aan
de juiste informatie helpen om die wetgeving aan te passen.
Lobby? Ja, zo kun je het noemen. Maar dan wel een lobby

die gebaseerd is op de overtuiging hoe een MKB-ondernemer
zou moeten kunnen ondernemen. Waarbij dus zaken aan de
orde komen die momenteel misgaan DOOR wetgeving. Ik
heb inmiddels - ook tijdens het gesprek met Angelique en
Bas! – een stapel voorbeelden verzameld, en het liefst zou
ik die binnenkort aan fracties meegeven in de vorm van een
‘zwartboek’, met voorbeelden van hoe het mis kan gaan met
goedbedoelde wetgeving die averechts werkt. Denk maar aan
de twee jaar doorbetaling bij ziekte – waardoor het aannemen van personeel voor een kleine ondernemer gewoon een
te groot risico met zich meebrengt. En er dus te veel ZZP-ers
zijn die in ieders visie – ook die van henzelf… - eigenlijk een
vaste baan zouden moeten kunnen krijgen, maar hem niet
krijgen… concrete, geanonimiseerde voorbeelden.”
Concurrentie
“Natuurlijk is de concurrentie voor organisaties als Stichting
NOA/AFNL groot: iedere organisatie wil in gesprek met de politiek. Wat natuurlijk meteen opvalt, is het feit dat nog te veel
mensen denken dat Bouwend Nederland voor ‘De Bouw’ als
geheel spreekt. Natuurlijk, soms trekken we gelijk op. Bij de
CAO-onderhandelingen bijvoorbeeld gebeurt dat regelmatig.
Maar het is echt belangrijk om vast te stellen dat Bouwend
Nederland vooral spreekt voor de grote bouwbedrijven, en
niet voor al die kleinere MKB-aannemers. Dat zijn echt verschillende belangen, en de belangen van de leden van AFNL
en NOA verdienen meer platform en betere wetgeving. Ik
wil de verhalen horen van die ondernemers, en niet alleen
omdat ik weet dat hun inspiratie mijn inspiratie is, maar ook
omdat ik ervan overtuigd ben dat hun verhalen politici kunnen helpen om een beter MKB-aannemersklimaat
in Nederland te maken!” ■

17

Tegelzettersbedrijf
Marcelis bv is een
begrip voor kwaliteit
geworden!

Tekst & foto’s: Remus Aussen

“Papa, wil je koffie?” Angelique den Braber schenkt in het behoorlijk
Spartaanse kantoor van Tegelzettersbedrijf Marcelis een kop koffie in.
Vader Bas den Braber zit aan één van de bureaus en is druk met een
stapel papierwerk. Angelique is sinds januari 2015 directeur-eigenaar,
en Bas adviseert haar. En goed, want het bedrijf heeft de nodige
stormen doorstaan. Lezers van dit blad kennen Bas den Braber nog
als de vorige directeur, en misschien wel in het bijzonder als één van
de leden van het IPC-team dat samen met nog twee tegelzetbedrijven
en een ingenieursbureau een tegeltilmachine zou ontwikkelen. De crisis
gooide echter roet in het eten: Tegelzettersbedrijf Marcelis ging door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden failliet, maar startte sterk
afgeslankt door. Wat prima bleek te werken, al gooide begin van het
jaar een brand bij de buren opnieuw – en nu letterlijk – roet in het eten.
“Alles was zwart, ook het kantoor,” vertelt Angelique. “Daarom is het nu
nog een beetje rommelig… en ongezellig. Maar we hebben het ook nog
eens verschrikkelijk druk, dus het aankleden van de ruimte moest nog
even wachten… We hadden immers afspraken met opdrachtgevers, en die
komen wij graag na.” Maar aangezien het de mensen zijn die het gezellig
maken, werd het een gezellige ochtend aan de Houtschelf in Hardinxveld.
Ook al omdat Stichting AFNL/NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen was
aangeschoven om meer over het wel en wee van de tegelbranche te horen.

CenterParcs!
Sharon Gesthuizen: “Zoveel ‘vader-dochter-bedrijven’ zijn er
niet in de tegelbranche. Hoe is dat bij jou gelopen?” Angelique:
“Ehhh… ik wilde manager worden bij Center Parcs. Dus ik heb na
het VWO de HBO-opleiding Toerisme & Management gevolgd bij
de Hogeschool Breda, en ik werd ook manager bij Center Parcs.
Maar ik koos bij nader inzien toch niet voor een leven waarbij je geen avond of weekend thuis was, en ik heb vervolgens
als hoofd Bedrijfsbureau bij een full-service ontwerp-, druk- en
printbedrijf gewerkt. Mijn vader had het in die periode eigenlijk
te druk, en ik besloot in te gaan op zijn verzoek om hem in het

‘ik besloot in te gaan op zijn
verzoek om hem in het bedrijf te
gaan helpen totdat ik besloten had
wat ik ‘echt’ wilde gaan doen...’
bedrijf te gaan helpen totdat ik besloten had wat ik ‘echt’ wilde
gaan doen… totdat ik uiteindelijk voor de Bouw koos, en nu
nagenoeg hetzelfde doe als mijn vader…!” Vader Bas den Braber
was oorspronkelijk timmerman. “Toen ben ik uitvoerder geworden, en daarna was ik 19 jaar directeur van mijn eigen meubelfabriek. Dat bedrijf heb ik na 19 jaar verkocht, en toen nam ik
Tegelzettersbedrijf Marcelis bv over, in 1998. Ik heb die naam
gehandhaafd, het bedrijf had ook toen al een goede naam. Die
goede naam bleef, het team bleef ook, en beide waren me ook

alles waard… tsja, hoe werkt dat, je wilt koste wat het kost je
team van vaklieden bij elkaar houden, dus je investeert extra,
en nog meer… totdat het in 2013 niet anders meer kon, en ik het
faillissement moest aanvragen…”
Dat klinkt als een harde zakelijke beslissing, en dat is het uiteindelijk ook. Maar schrijver dezes – in die tijd ook optredend
als projectleider voor het BOVATIN IPC-innovatieproject - sprak
de heer Den Braber toen regelmatig, en weet wat de beslissing
voor hem betekende. “Te weinig werk en relatief oudere en dus
duurdere medewerkers, zolang het goed ging, was het prima.
Voor de crisis waren we zelfs trots op het feit dat we vakmensen jarenlang in dienst hadden en we prezen hun loyaliteit aan
Marcelis. Maar in crisistijd was het onbetaalbaar. Ach, ik wist
een jaar eerder eigenlijk dat ik die beslissing toen al had moeten nemen, maar ik ben nu eenmaal een idealist, ik wilde er
menselijkerwijs gewoon niet aan geloven…!”
Tegelzettersbedrijf Marcelis bv anno nu
Tegelzettersbedrijf Marcelis bv startte door met drie man, en
inmiddels is er weer een team van 12 man plus een flexibele
schil aan het werk. Bas is nog steeds actief in het bedrijf,
maar zoals al gemeld, per 1 januari 2015 nam Angelique den
Braber het bedrijf over, “Eigenlijk was ik in 2008 al aan het
bezien of ik het bedrijf niet over kon nemen. Mijn man heeft
een transportbedrijf, en dat is echt een heel andere wereld,
met kleinere marges, zeer hoge onkosten – al ging en gaat het
prima. Maar ik had toen net twee kleine kinderen, dus full time
werken, wat je toch doet in zo’n bedrijf, dat zat er gewoon niet
in. Maar zes jaar later stonden de zaken er anders voor, en

19

20

Bovatinfo

‘Mensen zeggen serieus tegen me dat ik
me wel wat meer bitchy mag opstellen.’

hebben we de stap alsnog gezet. En het
is enorm leuk om met mijn vader samen
te werken, ook al omdat hij niet zuinig
is in het overdragen van zijn kennis. Hij
is mijn klankbord, financieel echt een
kei, en ik vind het ook gewoon erg leuk
om met hem over managementzaken te
sparren… Maar mijn vader is inmiddels
72, en hij gaat toch echt een keer met
pensioen… dus die klankbordrol zal in
de toekomst overgenomen worden door
Richard Kroon die tevens mijn zakenpartner bij Marcelis is. Zo is er een goede
rolverdeling, en kan ik ook parttime werken in verband met mijn 3 kinderen.
“Terwijl je al bij het bedrijf werkte,
besloot je dus om het ook om je vader op te volgen. Is het anders om als
vrouw zo’n bedrijf te leiden?”, vraagt
Gesthuizen. “Lastig, soms…“, peinst Den
Braber junior. “Sommigen vinden het
leuk dat ze een vrouwelijke DGA tegenkomen, en af en toe is het gewoon eh…
handig als ik Richard meeneem. Maar
mijn vader zegt wél dat bedrijven van
mij toch iets makkelijker iets aannemen

dan van hemzelf…! Anderzijds, de bouw
is een wereld van stevige taal, en misschien moet ik…” “Aha, dus je bent op
zoek naar de cursus ‘Bitch in de Bouw’!”
lacht Sharon. “Mensen zeggen serieus
tegen me dat ik me wel wat meer bitchy
mag opstellen, maar ik maak mijn punt
volgens mij beter door eerlijk en direct
te zijn – maar wel correct. Dat is wie ik
ben, dat past bij me.” Gesthuizen: “Ook
jouw vader lijkt me trouwens iemand die
correct blijft…” “Dat is zo. Maar ik heb ‘m
wel eens gezien… die ene keer dát hij dan
echt boos wordt, dan is het ook terecht.
Nee, mijn vader is een sociaal mens.
Hij koos en kiest niet voor persoonlijke
rijkdom, maar voor de rijkdom van een
gezond bedrijf waar iedereen met plezier
werkt. En we zitten ook behoorlijk op
dezelfde lijn.” “Dat is mooi! Je hoort
trouwens vaak dat een ouder op een
onmogelijke manier blijft corrigeren. En
dat is bij jullie dus niet aan de hand!”
Angelique den Braber blikt nog even
terug. “Wat trouwens een bijzondere
ervaring is, is dat ik gemerkt heb dat het

ondernemen zo goed bij me past. Het
is zó anders dan toen ik hier in 2008
aanvankelijk in loondienst kwam… Dan
denk je meer aan ‘je werk’, terwijl ik nu
bij dezelfde beslissingen veel meer denk

‘Hij koos en kiest niet
voor persoonlijke
rijkdom, maar voor

de rijkdom van een
gezond bedrijf waar
iedereen met plezier
werkt.’

aan of iets wel bijdraagt aan het bedrijf,
of we er wel voldoende aan verdienen.”
“Eigenlijk zou iedereen in Nederland
eens een tijdje ondernemer moeten
zijn…”, filosofeert Gesthuizen. “Dan
begrijp je ook de rol van de werkgever
beter. Je beseft dan dat die werkgever
allereerst bezig is met het bouwen aan
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een goed bedrijf, aan een goed team,
mooie producten of diensten. En dat geld
verdienen daar een voorwaarde voor is.
Echt, er zijn niet zoveel werkgevers die
het alleen maar om de rijkdom van een
villa-met-zwembad gaat… Als ondernemer ervaar je ook de andere kant van de
tafel: personeelsbeleid. Mensen een kans
geven, maar ook soms moeilijke beslissingen nemen. Met veel geduld, bouwen
aan een team. Als het echt niet anders
kan, afscheid van iemand nemen.
En, zoals nu, op zoek naar nieuwe
talenten, die de merknaam ‘Marcelis’
kunnen dragen...!”
Het ‘begrip Marcelis’
Tegelzettersbedrijf Marcelis bv is dus
een begrip geworden. Wat haalt een
klant dan voor merk binnen, waar staat
‘Tegelzettersbedrijf Marcelis’ voor?
Bas den Braber gaat er eens goed voor
zitten. “Allereerst: strak tegelwerk.
Betrouwbaarheid: afspraak is afspraak.
We zijn betrokken, denken mee met de
klant. Of het nou om tegels, natuursteen

of glasmozaïek gaat… Dat zijn geen
enorm opvallende kenmerken, maar –
we maken ze wél waar. Kijk, we werken
vooral voor zakelijke opdrachtgevers:
hoofdaannemers en indirect dus voor
woningcorporaties, gemeenten, afbouwbedrijven, scholen… en voor zulke
klanten zijn dat wel de zaken die tellen.
Immers, we doen ook veel nieuwbouwen renovatiewerk: en dan telt niet alleen
het eindresultaat, maar ook hoe het
proces verloopt: vermijd je onnodige
overlast wanneer je in een bewoonde
huurwoning renoveert, houd je je aan
de afspraken, gebruik je verantwoorde
materialen… En dat telt ook als we
werken aan zwembaden, tunnels, gevels,
terrassen en bedrijfsvloeren. Kortom
– dit bedrijf heeft stormen doorstaan,
de kwaliteit is overeind gebleven, en ik
ben er erg trots op dat ik het met die
waarden aan de volgende generatie mag
overdragen…!” ■
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