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Een jaar te gast b¡j Van

De LEAN-planning is nagenoeg
op de dag nauwkeurig nageleefd
met de grootste uitdaging om het
vocht en kou tijdens de winterperiode uit het grote pand te krijgen.
Achteraf gezien helemaal niet zo'n
grote uitdaging, want we werden
er even aan herinnerd dat we
ons op het terrein van Van 't Hek
bevonden. Als het dan gaat over
materieel, in dit geval indirecte
dieselkachels en brandstoft oevoer,
gebeuren er verwonderlijke situaties waarbij het kwik behoorlijk
hoger kwam te staan.

't Hek

door Frank Duinmaijer
Een jaar te gast bij Van 't Hek.
Althans, bijna een jaar, want onze
"officiële" aftrap is na de bouwvak
geweest om verder te bouwen
op de betonnen kelderbak. Dit
was voor ons de fysieke starl om
een fantastisch project te realiseren, waar een voor ons relatief
korte voorbereiding aan vooraf is
gegaan.

Voordat we hier aan begonnen,
hebben wij ons zelf de vraag
gesteld of we zowel de kwaliteit,
snelheid en capaciteit konden
bieden om het project te laten
slagen. Omdat we dit onszelf niet
konden garanderen- en daarmee
ook naar Van 't Hek niet, hebben
we van begin af aan onze bouwcombinant Van der Gragt erbij
betrokken. Duinmaijer en Van der
Gragt was immers al een bewezen
succes combinatie, welke een jaar

en met de juiste papieren, want
op de verjaardag van Ruud van
't Hek werd op 22 juni 2016 de
aannemersovereenkomst samen
met hem ondertekend.

daarvoor ook samen het hoofdkantoor van Rabobank Waterland
heeft mogen verbouwen.
Ook voor de nieuwbouw aan de
Nekkerweg waren we overtuigd
dat we dit als regionale aannemer
met onze bouwcombinatie tot
een succes moesten brengen.
Blijkbaar oveduigend genoeg

Nu een jaar verdeç kijken we
terug op een bouwperiode waar
een mooie samenwerking met
alle betrokken partijen heeft
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plaatsgevonden. Professioneel,
waar ook gelachen wordt, is welIicht een bondige omschrijving van
de fantastische werksfeer.
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Er werd hard doorgewerkt aan het
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casco en halverwege hiervan is de
binnenafwerking nog met elkaar
tegen het licht gehouden, wat het
eindresultaat zeker ten goede is
gekomen.
Een eindresultaat dat nog wel voor

de bouwvak opgeleverd moest
worden. Hierop werd een LEANplanning georganiseerd om dit met
elkaar gedaan te krijgen.

Sinds Hemelvaart, op de open
dag, herkent mijn zoon van vier
jaar oud de blauw-grijze bedrijfsauto's en loopt zo nu en dan nog
steeds met een Van 't Hek pet.
Door deze pet werd hij door een
onbekende in de supermarkt
aangesproken met de vraag of
zijn papa soms ook bij Van 't Hek
werkt. Het antwoord op deze
vraag had moeten zijn dat zijn
vader er bijna een jaar met veel
plezier heeft gewerkt, samen met
het hele team. En daar zijn we
maar wat trots op.
Heel veel dank dat we bij jullie te
gast mochten zijnl

Typerend en sprekend voorVan't
Hek is dan om de betrokkenheid
van alle partijen te onderstrepen,
door de LEAN-sessie met een buffet met elkaar af te sluiten. Op de
dag van oplevering hebben we nog
een keer mogen genieten van een
heerlijke barbecue voor de betrokken medewerkers en partijen. Een
geslaagde dag voor een geslaagd
project.
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