''Ik ga nooit bij mijn
vader werken!''
Bedrijf
Tegelzettersbedrijf Marcelis
BV, gevestigd in HardinxveldGiessendam

Gezinssamenstelling
Man René, zoons Daan (12) en
Rens (10), en dochter Roos (7)

Woonplaats
Arkel

Hoe lang lid van TCM?
Vanaf mijn 11e jaar, dus al 33 jaar

Aan het eind van de rondleiding door het bedrijf
in Hardinxveld-Giessendam komen we bij de
opslag. Voor nu nog prima, maar het begint al
wat aan de kleine kant te worden. De toekomstplannen, groeien, niet alleen met het pand, maar
ook in mensen, mét behoud van kwaliteit, vormen zich al in haar hoofd. Angelique den Braber,
algemeen directeur van Marcelis, kijkt alvast
om zich heen naar een geschikte bedrijfsruimte.
“De vaste kern van 12 eigen tegelzetters en ca. 10 vaste
ZZP’ers, echte vakmensen, komen stuk voor stuk hier uit
de buurt. Deze mensen willen we dolgraag behouden, dus
zoeken we een locatie dichtbij. Tot nu toe ben ik nog niets
tegen gekomen wat aan onze wensen voldoet”, begint
Angelique. “Gelukkig kunnen we denken aan de toekomst,
maar dat is weleens anders geweest. In 1998 nam Bas, mijn
vader, het tegelzettersbedrijf over van de heer Marcelis.
De bedrijfsnaam werd behouden en vele succesvolle jaren
volgden. Tot de crisis. Mijn vader moest de stekker er toen
uittrekken. Gelukkig kon hij na 6 weken een doorstart maken,
maar dan wel in afgeslankte vorm, van maar liefst 30 man
naar vier man. In 2015 vroeg hij mij het stokje van hem over
te nemen en die kans greep ik met beide handen aan.”

Nooit bij mijn vader werken
“Dat had ik zelf nooit gedacht”, gaat Angelique lachend
verder. “Ik heb altijd gezegd dat ik nooit bij mijn vader zou
gaan werken, niet in de bouw en niet op kantoor. En kijk nu
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bedrijfsportret

eens! Ik heb HBO Toerisme en Verkeer gestudeerd en leiding-

toch anders dan een man in de bouw. Ik moet zeggen dat

Trouwe sponsor

geven en organiseren ligt me. Na mijn studie ben ik begonnen

we nu de wind in de zeilen hebben. We hebben de markt

“Wij sponsoren TCM al járen. Naast clubsponsoring was dat

bij Center Parcs als teamleider receptie en sportcafé. Ik

mee en goede vakmensen in dienst. Als we nog een crisis

ook het open toernooi, waar ik ooit zelf in de commissie zat.

leerde René kennen en wilde na verloop van tijd niet meer in

krijgen, moet ik nog maar zien wat er gebeurt”, voegt ze

Tijdens de crisis was de sponsoring een tijd minder. Nu kun-

de weekenden werken. Ik zocht een baan dichterbij. Jarenlang

daar bescheiden aan toe.

nen we gelukkig weer een doek sponsoren en sinds kort ook

was ik leidinggevende van het bedrijfsbureau van GCC in

een telbord. We hebben als bedrijf altijd een binding met de

Gorinchem. Toen ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging

Mensen zijn leuk

club gehad. Zelf zou ik wat vaker willen tennissen, maar is dat

bleek dat mijn vader op kantoor omhoog zat. Ik zou daarom

“Een ondernemer zijn vind ik een leuk spelletje. Nadenken

met de onregelmatige tijden van René, mijn werk èn 3 kinde-

tijdelijk, voor een half jaar hadden we afgesproken, bij hem op

over de toekomst, verbeteren, investeren, hoe gaan we geld

ren, lastig te plannen. Gelukkig draai ik mijn kantinediensten

kantoor komen werken en ondertussen verder kijken. Daar

verdienen. Mijn baan is erg veelzijdig, van de dagelijkse lei-

bijvoorbeeld tijdens het open toernooi, zodat ik de gezellig-

kwam ik erachter dat we zakelijk van nature hetzelfde denken

ding, debiteuren en crediteurenbeheer tot het bijhouden van

heid nog wel meepik.”

en erg goed kunnen samenwerken.”

onze social media. Ik heb, naast ondernemerskwaliteiten, ook
de sociale instelling van mijn vader geërfd. Ik vind mensen

Een vrouw in de bouw

leuk. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn collega’s in hun

“Ik had het zo naar mijn zin, dat ik uiteindelijk ben gestopt met

waarde te laten en correct met hen, klanten en leveranciers

zoeken naar een nieuwe baan. Waar ik erg trots op ben, is dat

om te gaan. Als zich problemen voordoen, proberen we deze

mijn vader zoveel vertrouwen in mij heeft”, zegt ze met een

altijd samen op te lossen. De reden dat we zo goed draaien,

grote glimlach. “Hij is op zijn beurt weer trots op mij dat het

is dat we echte vakmensen in dienst hebben”, vertelt ze trots.

allemaal doorgaat en goed loopt. Een vrouw in de bouw is

“Die zijn bijna niet te vinden, maar wij hebben ze. Ze werken
hard, zijn loyaal en betrouwbaar.”
“Als Marcelis verzorgen wij vloer- en wandtegelwerk, voornamelijk in de regio’s Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Ons
specialisme is nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw, zoals
zwembaden en sanitaire ruimten bij bedrijven. Wij leveren
hoogwaardige kwaliteit en zitten daarmee vaak in het wat
luxere segment. Er zijn maar weinig bedrijven van onze
grootte, met ca. 20 tegelzetters, die ook een dergelijke
kwaliteit kunnen leveren.”
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