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TROTS NIEUWE NAAM!

Bij de voorbesprekingen van onze nieuwe 
websites, die snel zullen volgen, onze 
nieuwe logo’s en ook het nieuwe uiterlijk 
van dit blad, gaf het communicatiebureau 
waar we mee samenwerken terug dat de 
door ons gegeven informatie en gedeelde 
foto’s 1 ding uitspraken: TROTS! En zo werd 
de nieuwe naam van ons personeelsblad 
geboren.

Ik sta zelf ook helemaal achter deze term.
TROTS staat voor positiviteit en staan voor 
je vak en eigen bijdrage. Ik ben ook trots;
Trots op onze stabiele groei, op de bouw van 
een gezonde en vooruitstrevende 
organisatie, op de mooie projecten die we 
dagelijks samen binnen halen en opleveren, 
op een hele mooie duurzame portefeuille, op 
de aanwezige ervaring, het vakmanschap en 
de kennis en op de beslissingen die we 

dagelijks nemen; niet altijd makkelijk, maar 
altijd weloverwogen met al het voorgaande 
als doel.

En vooral: trots op jullie!
Een groep mensen met allemaal een andere 
geschiedenis, daardoor een andere 
aanvliegroute en soms dus ook een andere 
zienswijze, maar met de gemene deler in 
het positief denken en de ambitie er iets 
moois van te maken. En die werken 
allemaal voor Takkenkamp, hoe mooi is dat?

In de TROTS praten we je 4 keer per jaar bij 
op het gebied van projecten, veiligheid en 
arbozaken, personeelszaken en collegiale 
nieuwtjes. Ik wens je heel veel leesplezier!

Rick

Colofon
Trots! is een uitgave van 
Takkenkamp Groep en 
verschijnt vier keer per jaar.

Redactieadres
Takkenkamp Groep BV
Handelsweg 1
7021 BZ Zelhem
T 0314 - 622 134
marjon@takkenkamp.com

Een nieuwe uitvoering van een bestaand medium (onze 
STAVAZA) passend bij alle veranderingen die plaats vinden bij 
onze organisatie. Professioneler, meer van deze tijd, passend 
bij onze vooruitstrevende doelen en vooral meer opererend 
als een groep.

In
ho

ud
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Vakantiepark BIO 
Een ander mooi project bij Takkenkamp 
Gevelonderhoud is het vakantiepark 
BIO in Arnhem (monument). Voor 
opdrachtgever Spoeltman Bouw uit 
Gendt mogen we verschillende 
gebouwen op het park onder handen 
nemen. Collega Faroeq laat hier het 

pure vakmanschap zien.  
Werkzaamheden: reinigen, bestaand 
snijwerk uitzagen en reparaties 
uitvoeren, nieuw snijwerk volgens 
monster en reperatiewerk aan de 
natuurstenen muurafdekkers. 

IJdok 
Begin mei zijn we gestart met dit 
nieuwe project. Het betreft IJdok 2 in 

Amsterdam, best een spannend plekje 
dus. Opdrachtgever is Hurks bouw & 
vastgoedontwikkeling en het project 
gaat ongeveer 2,5 maand duren. Wij 
gaan hier horizontale geveldragers 
vrijzagen met inzet van onze 
hoogwerker(s). 

Het bijzondere gebouw zie je op de foto 
hiernaast >

Voor Aan de Stegge Twello mochten wij het gevelmetselwerk van een appartementencomplex in 
Ridderkerk weer veilig maken. Het appartementencomplex Onyx met 26 luxe appartementen is 44 
meter hoog en nog geen 10 jaar oud. Toch was het metselwerk op diverse plaatsen gescheurd en 
stond het tot 3 centimeter uit ’t lood.

GEVELONDERHOUD VOOR
AAN DE STEGGE TWELLO

Gebouwen 
vakantiepark BIO 
in Arnhem. 

Mooi project

Wat we hier hebben gedaan: 
• 100 m² metselwerk gesloopt en 
opnieuw gemetseld.
• 500 m¹ dilataties gezaagd en 
verbreed. 
• Ca. 16.000 renovatie spouwankers 
aangebracht.

Andere projecten waar we trots op zijn
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Vorig jaar hebben we de nieuwe Leeuwenkop I aan de Zaanstraat met een feestelijke bijeenkomst op 
de plaats gehesen. In april is de nieuwe Leeuwenkop II aan de Oostzaanstraat op de plaats gezet.  
Een “sluitstuk” van een vier jaar lang lopend project.

RESTAURATIE VAN
DE TWEEDE LEEUWENKOP Mooi project

Voor ons als Van Milt Restaurateurs 
was het niettemin een feestelijk 
hoogtepunt. Twee Leeuwenkoppen 
m.b.v. enkele werktekeningen gemaakt 
door Archivolt o.b.v. slechts enkele 
foto’s, veel meet- en zaagwerk en 
vooral: vormgeven aan metselwerk.
Hulde aan onze vaklieden in het 

bijzonder onze restauratiemetselaar 
René. 
We vinden het jammer dat ook 
Leeuwenkop II Lunteren heeft verlaten 
(we raakten eraan gehecht!). 
Maar we zijn ook blij dat ze op de plek 
staan waar ze thuis horen, namelijk 
Het Schip.

Mochten jullie geïnteresseerd  
zijn in project het Schip 
Amsterdamse School.
Bezoek dan zeker museum Het 
Schip, dit is zeker de moeite 
waard - www.hetschip.nl

Tip: boek de rondleiding en bekijk 
ons mooie gerestaureerde 
metselwerk!

Herbestemming Willem 
Witsenplein
Het Haagse voormalig kantoorgebouw 
voor de Octrooiraad is omstreeks 1933 
gebouwd naar ontwerp van architect 
J.G. Robbers (Rijksgebouwendienst). Het 
omvat 5 bouwlagen op een souterrain 
in een strenge architectonische 
compositie met een voorname, gesloten 
uitstraling. De prominente ligging op de 
hoek van de Van Alkemadelaan en het 
Willem Witsenplein draagt bij aan de 
beeldbepalende aanwezigheid in Den 
Haag Benoordenhout.

In het gebouw worden 58 nieuwe 
stadsappartementen gerealiseerd van 
uiteenlopende omvang, maar alle met 
een karaktervolle stedelijke 
woonkwaliteit en fraaie buitenruimte. 
Alle woningen zijn via het souterrain 
bereikbaar vanaf het toegangsplein en 
per cluster via de entreehallen en 
trappenhuizen aan de straatzijden.

In het transformatieontwerp is ener-
zijds gezocht naar een behoud van de 
originele architectuurdetails en het 
herstel naar de oorspronkelijke 
verfijning in de detaillering, anderzijds 
naar de toevoeging van nieuwe 

bouwdelen in een eigentijdse harmonie 
met het bestaande gebouw. Zo is de 
nieuwe woonuitstraling het meest 
zichtbaar aan de Weissenbruchstraat. 
Hier wordt de bestaande middenvleugel 
van het gebouw verwijderd en een 
halfverdiept toegangsplein gecreëerd. 
Een nieuw geveldeel wordt ingevoegd, 
alsmede nieuwe balkons en buiten-
ruimten. Bovenop komt een nieuwe 
penthouseverdieping.

Door de toepassing van metselwerk en 
betonbanden wordt een aansluiting 
gezocht bij de stijlkenmerken van de 
Haagse School, kenmerkend voor de 
gehele directe omgeving. En ook al is de 
nieuwe penthouseverdieping in een 
moderne glasgevel uitgevoerd, toch 
zorgt de sterk geprononceerde dakrand 
voor een integratie met de bestaande 
architectuur. Tezamen met de plaatsing 
van nieuwe, slanke kozijnen en het 
herstel van bestaand metselwerk, voeg-
werk en keramische ornamenten zal 
het eindresultaat een beeld opleveren 
van grootstedelijke allure met een 
toegankelijke en vriendelijke 
woonuitstraling.

Nog een bijzonder project van Van Milt

UNIEK AAN DIT PROJECT
Wij zullen hier de complete gevels restaureren, deze zijn behoorlijk 
vervallen. Wat vooral bijzonder is: de vele verschillende keramische 
elementen van de gevels. Enkele honderden zullen door ons worden 
geproduceerd en worden vervangen.

Het complete werk zal vanuit 
hoogwerkers worden uitgevoerd.
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Op 30 april startten we met een mooi isolatieproject in Utrecht aan de Bangkokdreef. Voor 
aannemingsbedrijf Nijhuis isoleren we de betonnen vloer van de eerste woonlaag van een flat. Dit 
moet gebeuren door de plafonds van de bergingen te isoleren met pur: pur zichtspuiten. 

VLOEREN ISOLEREN MET
PUR IN UTRECHT Mooi project

Het is daarbij belangrijk dat het pur 
spuitwerk er strak en netjes uitziet. 
Vanuit vestiging Apeldoorn is Erik 
degene die het zichtspuiten met pur 
gaat doen. Bij dit project is bewoners-
communicatie heel belangrijk. 

De bergingen moeten namelijk 
helemaal leeg zijn als wij er aan de slag 
gaan. In het voortraject moeten we dan 
ook goed aandacht besteden aan het 
duidelijk informeren van bewoners. 
Op 30 april gingen we van start en in 

8 fasen van 3 dagen moet het project 
eind herfst worden opgeleverd. De 
foto hiernaast is van een vergelijkbaar 
werk in Alphen aan de Rijn voor BAM. 

Edisonlaan, Tilburg 
Als partner van Caspar de Haan mogen 
wij samen met Takkenkamp 
Gevelonderhoud werkzaamheden 
uitvoeren aan de Edisonlaan in Tilburg. 

Gevelonderhoud vervangt hier het 
voegwerk en zorgt voor gevelreiniging. 
Takkenkamp Isolatie isoleert alle 
spouwmuren door middel van isoplus-
schuim van Aminotherm. Weer een 
mooi project om te laten zien waar wij 

als Takkenkamp Groep zo sterk in zijn: 
verduurzamen. 

Studentensociëteit
Je hebt soms zo’n dag... Zo’n dag 
waarop je ‘s ochtends niet kon 
vermoeden dat... Zo’n dag had Herman 
Albers in april. Bij het nabellen van een 
van de vele leads (particuliere afdeling), 
scoorde hij in 5 minuten een opdracht 
van 10k!De complete na-isolatie van 
het gebouw van een studentensocië-
teit! Hoe? Met heel veel Herman en 
een klein beetje geluk ;-).

Meer isolatie nieuws

Pur zichtwerk,
door Erik.
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Beoordeel je een situatie als onveilig, 
dan doe je dat wat nodig is om de 
situatie te wijzigen. Heb je niet de 
middelen of mogelijkheid, dan neem je 
direct contact op met je 
leidinggevende. 

Veiligheid staat altijd op 1. 
Dat betekent werken volgens 
gemaakte afspraken, instructies en 
richtlijnen; deze zijn er niet voor niets!

Ongevallen
Helaas zijn we in maart van dit jaar 
kort na elkaar geconfronteerd met 
twee bedrijfsongevallen. In beide 
gevallen is er een ongeval geweest 
waarbij een collega tijdens  
werkzaamheden met een ladder ten 
val is gekomen. Men werkte beide 
keren niet volgens de instructies van 
juist ladder gebruik. Je werkt die dag 
dan in schijnveiligheid. Het lijkt wel 
veilig, maar dat is het dus niet…

LADDER INSTRUCTIE
In aanvulling op de toolbox die 
je hebt gekregen in de CRM-
app, volgt hier nog een korte 
instructie hoe om te gaan met 
ladders op de werkplek:
1. Gebruik altijd een ladder-
mat.
2. Plaats een ladder nooit op 
een gladde of schuine 
ondergrond .
3. Gebruik alleen een ladder 
met brede poot of 
stabilisatiebalk .
4. Controleer voor gebruik of 
de ladder vrij is van 
mankementen.
5. Haal een meerdelige ladder 
nooit uit elkaar.
6. Blokkeer deuren/ramen 
onder de ladder.

Robbert Mellendijk
KAM coördinator

E-mailadres
robbert@takkenkamp.com

De term veiligheid wordt dagelijks in de bouw gebruikt. Maar wat is nu precies veiligheid? Iets kan 
veilig zijn door jouw ogen, maar voor de ander kan dezelfde situatie juist als onveilig worden gezien. 
Tijdens de inspecties die ik zelf uitvoer op de bouw, zie ik vaak zaken die onveilig zijn. Van steigers 
zonder kantplanken tot het boren en uithakken zonder veiligheidsbril en stofmasker. Mijn definitie 
van veilig werken wijkt op zo’n moment duidelijk af van de vakman.  

VEILIGHEID, WAT KAN MIJ 
GEBEUREN?

Veilig werken

Vaak stel ik de vraag of de LMRA 
(laatste minuut risico analyse) is 
uitgevoerd en welke risico’s er te zien 
zijn op de werkplek waar rekening mee 
gehouden moet worden. Gelukkig hoor 
ik dan vaak dat de risico’s ook genoemd 
en dus gezien worden en hoe die 
risico’s opgelost kunnen worden en 
vaak ook al zijn. 
Het stellen van de vraag: ‘wat kan mij 
hier gebeuren?’ is misschien wel de 

belangrijkste die je jezelf kan (eigenlijk 
moet) stellen tijdens je werkdag. Stel je 
jezelf deze vraag, herken je de risico’s 
en los je deze op? Heel goed! Maar hoe 
gaan je collega’s hier mee om? 
Herkennen zij ook de risico’s op het 
werk? Zijn zij zich net zo bewust als jij 
van hun omgeving?

Om terug te komen op de vraag wat 
veiligheid precies is, is mijn antwoord 

dat we zonder ongevallen, zonder 
bijna-ongevallen en gezond na de 
werkdag weer thuis komen. 
Hier dragen we allemaal aan bij, door 
steeds weer de vraag te stellen:        
‘Wat kan mij gebeuren?’. Deze vraag 
stel je namelijk niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor je collega. Jouw 
handelen (of het uitblijven daarvan)  
heeft niet alleen gevolgen voor jezelf, 
maar kan ook je collega’s raken 
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WIST JE DAT...

Er 15 vrouwen werken 
bij Takkenkamp Groep? 
Verdeeld over (bijna) alle 
vestigingen!

WAT DEED JE VANDAAG?  Geen dag is 

hetzelfde bij Takkenkamp, maar vandaag 

begon mijn dag met het controleren van de 

uren van iedereen, tussendoor gaat de 

telefoon en de info-mail/post gaat hier in 

mee. Termijnfacturen gemaakt en de 

inkoopfacturen ingeboekt. Inkoop 

bestellingen weggedaan voor de werkplaats.

WAAR BEN JE TROTS OP IN JE 

WERK? Dat je het nooit alleen doet maar 

altijd samen!                

EN IN JE PRIVÉ LEVEN? Samen met 

mijn man en kinderen(14+17jaar) zijn we in 

onze vrije tijd sportief bezig. De zaterdagen 

kijken we naar de wedstrijden van onze zoon 

op het voetbalveld en/of bij onze dochter in 

de sporthal voor het volleybal. Zelf doen wij 

aan hardlopen en mountainbiken/wielren-

nen. Samen gaan we elk jaar heerlijk skiën/

snowboarden en in de zomer zijn we te 

vinden in Spanje aan de Costa Brave.

WAAR VIND JE DAT WE ALS 

BEDRIJF TROTS OP MOGEN ZIJN?

Dat de naam Takkenkamp en de uitstraling 

van het bedrijf inmiddels een groot begrip is 

geworden in niet alleen de Achterhoek maar 

ondertussen door heel Nederland.

ERIKA KOSTER

49 JAAR
Bij Takkenkamp sinds: 

februari 2013, nu 5 jaar. 

HOE KWAM JE BIJ  

TAKKENKAMP? 

Nadat ik hiervoor ruim 22 jaar in 

de bouw heb gewerkt is dit 

bedrijf in 2012 failliet gegaan en 

eind van dat jaar kwam ik via 

LinkedIn de functie tegen van 

administratief medewerkster bij 

Takkenkamp. Na een 1e gesprek 

met Cecile voelde het meteen 

van beide kanten goed. 

WAT DEED JE VANDAAG?  Ik heb vandaag gemetseld en loketten ingemaakt. Bij een kopgevel heb ik oude loketten 
vervangen en nieuwe erin gemaakt. De dag was weer zo voorbij. Mijn dagen zijn van 7 uur op de bouw, tot 3 uur ’s middags. 

WAAR BEN JE TROTS OP IN JE WERK? Sinds 2 jaar werk ik op het 
bijzondere project het Schip in Amsterdam. Ik ben er heel trots op dat ik het klokkenspel daar heb gemaakt. Naar mijn idee het 
bijzonderste werk van het Schip: sierwerk met pannen en bloempotten. 

EN IN JE PRIVÉ LEVEN? Dat ik naast mijn werk ook nog sportief ben en drie keer per week doe aan een verdedigingssport en powerliften. Dat helpt mij in mijn werk ook! Ik blijf zo fit en fysiek sterk. 

WAAR VIND JE DAT WE ALS BEDRIJF TROTS OP MOGEN ZIJN?Dat we ons in de recessie en in deze tijd als duurzaam bedrijf neerzetten. Onze kwaliteit blijft altijd hoog, dat is ons visitekaartje. Daarom mogen we ook zulke mooie projecten realiseren!

ANDRIES KOOIJ
21 JAAR
Bij Van Milt sinds: 
2,5 jaar.

HOE KWAM JE BIJ  
VAN MILT? 
Ik was werkzaam in de 
nieuwbouw sector, maar miste 
daar de uitdaging. Toen ik op de 
Restauratiebeurs in Den Bosch 
was, kwam ik Martinus tegen en 
raakten we aan de praat. Na een 
tijdje kreeg ik een baan 
aangeboden. Bij Van Milt kon ik 
het leertraject in! In april heb ik 
niveau 2-3 afgerond.  

MEER WETEN 
OVER... 

Paspoort

Takkenkamp Groep groeit! Inmiddels 
hebben we meer dan 200 vaste 
collega’s. Van de bouw tot op de 
kantoren. Ieder zijn of haar vak: van 
verkopen en adviseren tot metselen en 
isoleren. Maar weten we eigenlijk wel 
wie al onze collega’s zijn? Een heel 
aantal collega’s ken je niet persoonlijk, 
omdat je gewoonweg te ver uit elkaar 
werkt en dagelijks niet met elkaar te 
maken hebt. Daarom introduceren we 
deze nieuwe rubriek: ‘Meer weten 
over....’
In iedere TROTS! kun je meer lezen 
over een aantal van je collega’s. 
Want, wie werken er nou allemaal bij 
Takkenkamp? En waar zijn ze TROTS 
op? 

DEZE KEER

Andries Kooij, 
Van Milt Restaurateurs

Erika Koster, 
Takkenkamp Gevelonderhoud

Richard Huisman, 
Takkenkamp Isolatie
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WIJZIGINGEN IN 
BOUW CAO

Nieuws

Loonsverhoging
Alle (!) lonen gaan structureel met 
5,35% omhoog. Dit zal in twee stappen 
worden volbracht:
1. 1 augustus 2018 -> 2,35% stijging 
2. 1 juli 2019 -> 3% stijging

Uitzenden en payroll
In de nieuw cao is iedereen vakkracht 
en verdwijnen de ‘nieuwkomers’. 

Veiligheid
Het is duidelijk dat veiligheid op de 
bouwplaats de hoogste prioriteit moet 
hebben om zo ongelukken te 
voorkomen. Hiervoor komt er een 

speciale ‘bouwspraak’, dit zijn 
combinaties van plaatjes en woorden 
die iedereen moet kennen op de 
bouwplaats. 

De looptijd van de nieuwe cao is 21 
maanden en gaat in per 1 april 2018 en 
zal eindigen op 31 december 2019.
Voor vragen kun je contact opnemen 
met FNV bouw of met mij via 
irma@takkenkamp.com

Irma Klein Bleumink
HR Adviseur

Ben jij ook benieuwd naar de veranderingen binnen onze cao? De 
belangrijkste wijzigingen lees je hieronder!

MTO IN 
JUNI

Ben jij helemaal tevreden over 
je werk? Of heb je juist tips en 
ideeën over hoe het anders 
kan? Dan heb je binnenkort een 
kans om je mening met ons te 
delen! Het MTO (medewerker-
stevredenheidsonderzoek) 
komt er weer aan. Jij laat je 
stem toch ook (anoniem) 
horen? Want ook hier geldt; 
samen worden we beter.
Dit jaar krijg je de uitnodiging 
persoonlijk overhandigd met 
een zomers presentje vanuit de 
groep. We wensen je alvast 
veel plezier!

WAT DEED JE VANDAAG?  Vandaag heb ik voornamelijk spouwmuren gevuld met Aminotherm isoplusschuim, omdat we de dagen ervoor alle gaten al hebben geboord. Daarna deden we een laatste controle, zodat we het project goed konden opleveren. 

WAAR BEN JE TROTS OP IN JE WERK? Dat ik breed inzetbaar ben omdat ik verschillende isolatietechnieken beheer. Hiervoor ben ik loodgieter geweest, dus het technische aspect met de machines vind ik leuk om te doen en heb ik affiniteit mee. 

EN IN JE PRIVÉ LEVEN? Op mijn 7 jarige dochter. 

WAAR VIND JE DAT WE ALS BEDRIJF TROTS OP MOGEN ZIJN?Dat we meer doen om onszelf op de kaart te zetten. Daardoor heb ik het idee dat we niet achterover gaan zitten als het wat rustiger is, maar juist extra ons best doen om nieuwe projecten binnen te krijgen.

RICHARD HUISMAN28 JAAR
Bij Isolatie sinds: 
8 jaar.

HOE KWAM JE BIJ  
TAKKENKAMP? 
Via het uitzendbureau ben ik bij 
(toen nog) Nuon isolatie 
begonnen. Daarvoor was ik 
loodgieter. Ik wilde iets nieuws. 
Er werd toen een isolatie 
vestiging gestart in Zaandam. 
Die heb ik helemaal zien 
groeien tot wat het nu is. 

WIST JE DAT... 
Er dit jaar 48 nieuwe 
mensen zijn aangenomen 
bij Takkenkamp? Van 
kantoorfuncties tot op de 
bouw dragen deze mensen 
nu allemaal hun steentje 
bij. 
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Werken jullie nog steeds veel samen?
Ja, altijd. Een enkele keer is er iemand 
anders bij, maar meestal zijn we met 
z’n tweeën. Het mooie is dat we exact 
hetzelfde werken, omdat Marco vanaf 
het begin altijd met mij heeft 
meegelopen. Dat werkt gewoon super. 
Als we ‘s ochtends op de bouw komen 
en we stappen de bus uit, dan hoeven 
we eigenlijk al niets tegen elkaar te 
zeggen. De één begint al met iets 
terwijl de ander aan de slag kan met 
iets anders. 

We werken precies hetzelfde en 
daardoor leveren we ook hetzelfde 
werk af. Het loopt altijd, vanaf het 
begin al. 

Komt dat omdat je vader en zoon bent, 
of omdat je al zo lang met elkaar 
samenwerkt?
Allebei wel. Je hebt natuurlijk een 
familieband, dus je hebt aan minder 
woorden genoeg. Maar we hebben ook 
al heel veel ervaring met het samen 
werken.  

Gaat het ook wel eens mis tussen 
jullie?
Nee, daar hebben we helemaal geen 
last van. We hebben eigenlijk  nooit 
irritaties. 

Praten jullie veel over het werk als 
jullie vrij zijn?
Nee, dan hebben we het eigenlijk nooit 
over het werk. Dan hebben we het 
voornamelijk over voetbal, dat soort 
dingen.   
          

Wie zijn jullie? 
Ik ben Fatih Güllü, 35 jaar en 
woonachtig in Helmond. 
Bij Takkenkamp werk ik als isoleerder in 
verschillende disciplines, zoals 
spouwmuur- en bodemisolatie. 

Ik ben Hüseyin Güllü, 38 en woonachtig 
in Rosmalen. Ik heb een eigen bedrijf en 
werk regelmatig als ZZP’er voor 
Takkenkamp. Bij Takkenkamp breng ik 
voornamelijk binnendakisolatie aan, 
maar soms ook spouwmuurisolatie. 

Hoe zijn jullie bij Takkenkamp terecht 
gekomen?
In 2006 werkte ik (Hüseyin) voor Lintrad, 
een eerdere naam van Takkenkamp 
Isolatie, in die tijd heb ik Fatih gevraagd 
of hij niet ook isolatiewerk wilde gaan 
doen. Toen hebben we dat een aantal 
jaar gedaan.

Twee jaar geleden ben ik (Fatih) via het 
uitzendbureau weer bij hetzelfde 
isolatiebedrijf terechtgekomen, nu met 
de andere naam Takkenkamp Isolatie. 

Dat voelde echt als thuiskomen. 
Ongeveer een jaar geleden vroeg ik of 
Hüseyin ook weer werk voor 
Takkenkamp zou kunnen doen. Hij 
heeft veel ervaring en er was voldoende 
werk, dus hij is ook snel weer gestart. 
Nu werken we allebei weer bij hetzelfde 
isolatiebedrijf. 

Werken jullie nu ook wel eens samen?
Vroeger wel. Tegenwoordig doet 
Hüseyin veel binnendak isolatiewerk en 
ik doe andere isolatie disciplines, 
vandaar dat we met verschillende 
ploegen werken. 

Hoe vinden jullie het om bij hetzelfde 
bedrijf te werken?
Erg leuk! In het weekend hebben we 
het er nog regelmatig over. Ervaringen 
delen, bepaalde situaties bespreken. 
We leren ook echt van elkaar. 
Daarnaast kunnen we samen klagen 
over onze bedrijfsleider ;-)

“We delen ervaringen, bespreken bepaalde 
situaties op het werk en zo leren we ook van elkaar. “

Op de foto: broers Hüseyin (l) en Fatih (r)

Takkenkamp Groep wordt gerund door inmiddels de derde generatie van Takkenkamp. 
Een familiebedrijf met een bijzondere geschiedenis. En hoe leuk is het dat er ook andere 
familiebanden zijn binnen onze organisatie. Zo kennen we onder andere een vader en 
zoon en twee broers. Wij gingen in gesprek met Marcel en Marco (vader en zoon) en Fatih 
en Hüseyin (broers). 

FAMILIEBANDEN IN EEN 
FAMILIEBEDRIJF

Interview 

Kun jullie je even kort voorstellen?
Ik ben Marcel Wiegerinck, 57 jaar en in 
totaal werk ik al meer dan 30 jaar bij 
Takkenkamp.
Ik ben Marco Wiegerinck, 33 jaar en 
woon in Hengelo (GLD). Allebei zijn we 
voeger bij Takkenkamp. 

Marcel, jij bent bij Takkenkamp 
begonnen, hoe is dat gegaan? 
Toen Marco geboren werd, werkte ik al 

bij Takkenkamp. Ik ben begonnen bij 
Gerlach (vader Rick Takkenkamp). Toen 
zaten we nog met een klein clubje op 
vrijdagavond een borrel te drinken. 
Even overleg over de week. Dat is nu 
anders, we zijn veel groter. 

Hoe ben jij toen bij Takkenkamp 
begonnen Marco?
Als jongen van 14 ging ik met mijn 
vader mee om vakantiewerk te doen.

School was niet helemaal mijn ding en 
de bouw trok mij. Ik liep in het begin 
veel met mijn vader mee. Toen ik 
begon was er nog geen echte 
bouwopleiding, dat kwam allemaal 
later pas. Maar ik heb heel veel van het 
vak geleerd door mijn vader. Inmiddels 
zijn we 17 jaar verder en heb ik veel 
ervaring in het vak, maar ik heb alles 
van mijn vader geleerd.

Op de foto: vader en zoon Marcel en Marco Wiegerinck
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