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Weert, 17 december 1975.

MÍjnheer,

Namens de DirektÍe nod.ig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de
lrinterbÍjeenkonst 1976, welke gehouden zaL worden op zaterdag 10
januari 1976.

Ðe agenda ziet er uit a1s volgt:

10.10 uur: Aankonst en koffie ín d.e kantine van het kantoor,
Kasteelsingel 10 te Weert.

11.00 uur¡ Jaarred.e Hr. E.P.C. Maas.

11.20 uur¡ Jaarred.e Ir. C.A.M. Iranken.

12.00 uur3 Filn over Aquadelta Bruj.nisse.

12.J0 uutz Aperitief Hotel Juliana.
Aansluitend. lopend buffet.

! 16.00 uur: Einde Ïfinterbijeenkomst.
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Aanc Deel,nemers

W:lnterbiJ eenkons t l9'l 6.

Weert, 9 april 1976.

SIiJne Heten¡

Eterblj ctoe ik II toekonen cle teksten van cle toespraken van de

Ee:ren H.P.C. Maag en C.A.M. Franken.

Hopende 1I hiernede van d.Lenst te zlJn geueestt
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10 januari 1976"

Dames en Heren,

Het is altijd onze gel,roonte geweest om een winterbijeenkornst te houd.en.

ïk heb dat zelf ingevoerd. in de ti jd dat r{e nog I s zaterd.ags I s morgens

werkten.

En ond.at r,¡e we1 een hele d.ag nod.ig hadden om d.e zalcen te bespreken met

a1 het stafpersoneel , zowel van d.e bour¿¡ a1s van het kantoor, wetd. d.at

in d.e winter gepland. a1s er vorst r¡¡as - d.an gaf ôat het mins'b verlei,

We ha.d.d.en toen, net a1s nu, onze wekelijkse bed.rijfsv'ergacleri.ngen, naar

op zorn winterbijeenkomst-kwarn d.e. hele staf bij elkaar, t¡aarna een gezellig

saa..nzi jn met diner volgd.e.

Toen Dhr. Franken voorsteld.e oq hier dit jaar. wijziging ín aan te brengen,

w':s ik er in eerste ínstantÍe tegen, maar toen hij zei d.at er nu verschil-

lende zakelíjke bijeenkomsten j.n d.e loop van het jaar gehouden werd.en waar

d.e zaken ¡oet binnend.ienst en buitendíenst - wel in kle.ì-ner: verband., maar

zeker zo goed. - besproken werd.en, vond. ik d.it zelfs een goed idee.

Zodoend.e zi jn we hier weer op d.e winterbijeenkornst samenr'wel met een

mínder zakelijk progranma. Ik hoop, dat dit bij 1I a1len in goede aarde

zal vallen en dat erueel nieuwe kontakten r¡¡orden gelegd. en bestaand.e

kontakten verbeterd..
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Er is voor mj-j 20 ninuten i¡itgetrokken om U wat te zeggen.

Dhr. Franl:en kont na nij en die za1 wel over Wilma Weert sec. ptaten.

Ius zal ik U iets vertellen over het totaalbeeld. en enkele bijzond.erheden

over V.B.lI.-ond.erd.elen.

Waarom gaat het bij ons in ztn algemeenheÍd. nog goed. tegenover vele

and.ere aannemersbed.ri jven?

Dat heeft natuurlijk meerd.ere oorzaken, maar de voornaamste oorzaú<

is toch wel d.e goed.e me¡rtaliteit.

Goede nental Íteít houd.t in:

- kon eerlijk met je mening voor d.en d.a.g (i.rel opbour¡.¡end.e kritiek)

- tegenover je oncrer:gt-.schikte en med.erverkers eerlijk zÍjn

- geef een goed voorbeeld. van werklust en interesse,

Je bent geen baas alleen door je titel, maar d.oor je kennis, wilskracht

en persoonlijkheid. en je word.t op grond. va.n die eigenschappen gekozen of

geplaatst. Maak can ook d.at je op ei-genschappen baas blijft.

Tk heb bij nijn afscheid a1s d.irekteur van d.e V"3.10¡o gezegd. rror¡z,e kracht

heeft altijd gelegen in 5f" meer te presteren d.an een and.ertten a1s we

d.at blijven d.oenr dan hoef je je voor d.e toekomst geen zorgen te maken.

Maar d.at d.oe ik toch een beetje. Hoe kríjgt men de mensen blijvend. zo

gemotiveerd. dat ze die Jy'o meer prestatie zullen blijven opbrengen.

Eoe groter het bed.rÍjf, hoe nroeÍlijker <leze motivatie vol te houd.en.

Wij kunnen met onze gewone werkwi.jze, met ons goed. georganiseerd. bed.rijf

niet meer op de markt mee.
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Wij noeten, om met een redelijke kans het werk te krÍjgenr ínschrijven

met minstens Jy'o onõ.er kostprijs, d.us met veriies. Ðat wil niet zeg:gen

dat d.e aannemer d.ie het werk aanneent er wel r,¡inst opmaakt

mear ik heb toch sterk de índruk, dat wij niet meer bi-j d.ie goeC.kope

bed.rijven behoren.

En d.at kan alleen maar terugkomen doordat de motivatie verbeterd wordt.

Vanzelf te beginnen bij d.e staf, bi.j ons. Het is mogelijkr dat, als

ied.er op zijn plaats wil, er r.¡el een procent of ] uitgehaaLd. kan word.ent

en d,aar gaat het on"

Dat ís !u p9¡!þ"'

TIoe komt het d.an dat er tot nu toe red.elijke vinst genaakt wordt? En

in verhoud.ing net vele and.ere bed.rijven nog veel., a1 5-s bij ons ook de

r'¡inst ín procenten over d.e omzet d.e laatste jaren iets aan het zakken"

Dat komt

Ten eerste ond.at we z:aíníg zijn ger,reest.

Ten tl¡eed.e ond.at we op gepaste wijze risikors hel¡ben d.urven nemen d.ie

tot hed.en toe, op enkele uitzond.eringelt nar meegevallen aijn.

Ten derde omd.at r,¡e het vastgoed. als een van de beste beleggingen hebben

gezi.en.

Deze d-rie faktoren hebben ertoe bijged.ragen dat we momenteel meer d.an

5}y'o voar ei.gen risiko kunnen bouwen.
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J976 ziet er goed. uit.

In G-roningen zi.jn d.e nogelijkhed.en niet zo groot - hier Ís extra inzet

van de menõen een eerste vereiste. De P.0"-ontwikkeling begint a1 wat

beter te draaien. Ðe eigen materieeldienst j.n G::oningen d.raa.id.e net

verlies en d-at is een van cle red.enen waarom die bij en ond.er d.e

materieeld.ienst Ned-erweert gekonen is.

Ik hoop d.at Ned.erweert ze goed en naar hun tevredenheíd. za\ kunnen

bed.ienen. Wij zu"1len Groningen blijven stj.muleren.

Den Haag kont met omzetverhogíng. Wat staf personeel en sterkte aangaat

komen ze het clj-chst bij hreert. Ze zittetr in een goede omgeving r,¡aar wel

geknokt word.t, úaar, bij volled.ige inzetr nog groei nogelíjk is, vooral

in d.e eigen risiko sektor, tr{e moeten a1leen oppassen d.at we niet te grote

risikots aangaano Voor d.e konend.e jaren voorzie ik in len Haag grote'groei,

en zai- hier het aantrekken en opleíden van goed. personeel een vooïnaa¡n punt

zi jn.

Iltrecht ligt geografisch ook niet slecht, en er moet in d.e omgeving nog veei

gebouwdrn¡ord.en. Ie mogelÍjkheclen zíjn er wel, maar het noet er ook uítgehaald"

r¡orilen" Maar al met al hebben h¡e vertrouwen ín U-brecht al zal }:et nog wel

een paar jaar duren voordat het organisatorisch, met de juiste mensen op cle

juiste plaats, helenaal zijn beslag heeft gekregen, maar we zien een d.uíd.e-

lijke vooruitgang" :

Tilburg/3reda heeft een zeer goed jaar achter de rug, alleen is het jamner,

d.at er twee slechte werken bij zitten d.ie het goed.e resultaat wat zu11en

vermj.rrd.eren. Wij zijn bezig net versterking in de top. Iat was met hun onzet

geen overbodige luxe.
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1.*.T. TÍlburgr voornamelijk gespecialiseerd. op systeem

d.raaít goed.. !{ij gev'en hun d.e ruirnte om te groeíen, r,¡at

gestad.íg d.oen.

scholen,

ze ook

Weert

l¡Ie hebben el-k jaar geregd. dat de verhoogde omzet eld.ers zal gehaald.

moeterr wo:nden. Toeh i,¡eten ze in l,Ieert hun prod.uktie te verbeteren en

hun winst te hand.haven. Dat is een kompli¡nent waard., vooral als we

zien d.at in lvlaastricht de omzet achteruit lo,rpt.

P.0. Ïtreest heeft in \rrilhelmsha.ven een van onze grootste vastgoed-

projekten in voorbereidÍng en in Bruínísse een zeer groot vekreatie-

projekt - beid.e niet zond.er risikors. Maar met een zeer goed.e bege-

leid.ing en verzorging van P.0. kunnen d.eze werken toch tot de r.¡inst

g:aan bijdragert.

lfilma l^Jeert za\ dj-t jaar ín Srussel voor l,uma Gestio een groot

woningbouwprojekt met r,¡at winkels gaan bour¡en.

ne bouwbedrijven in 3e1giê zijn met verlies afgestoten, zod.at in d.e

toekomst geen wj.nst maar ook geen verlies te wachten staat.

In het kad.er van de herstruktureri.ng van betonfabrieken hebben we d.e

prod.uktie van d.e Ìfelvaart verkocht, zod.at d.e verlÍezerL uit d"eze fabriek

ook tot het verled.en gaan behoren.

De betonfabriek Weert en de l{aterieeld.ienst worden voortaan boekhoud.kunCig

buj.ten d.e resulta.ten van lli1ma lteert gehoud.en.
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Bij de betonfabriek is het gemakkelijker on na te g,aan of ze goed.

draaien, gezien d"e prijsvergelÍjking met and.ere betonfabrieken.

Ze kunnen met hun produkten d.e komurrentj.e aan.

3ii d.e ma.terieel-d.:'-enst is -ie verseli. jking nr:eili jker.

laar het naterieel steeds een groter pescentage van d.e boui¡ gaat

uítnaken' is het gewenst on clit zo gced. en zo vcorúelig nogelijk

te organiseren.

Een zware, d.ienst d.ie d.oor haay vol1e j.nzet d.e bed.rÍjven mee kan

helpen orn die Jy'o extra eruít te halen.

Ian is er Paríjs -'een bed.ri.jf met een klej-ne 80.000.000 omzet,

d.ie hun werk r¡an d,e ma::k'b moeten halen, We zijn bezig d.it bed-rijf

te reorganiseren en eventueel ook hier Langzaan d.e kant van P.0.-

werken uit te gaal'r. Het is d.e taak van de Heren Crijns en l(onirrg

on d.it bed.rijf z<' snel rnogelijì.- vrinstgevend te maken. Momenteel

maakt men nog wat verli-es.

Kortonz ín zrn totaal r,¡as 1p'i ! goed..

1976 word.t naar all-e verwachting ook goed.

Maar d.it jaar moeten we d.e omzet ín ztn totaal zorn ruj.m 700 mÍljoen

voor volgencl jaar binnen halen. En d.it zal met h.et nieuwe huur- en

subsidiebelej.d. een zeer moeilijke zaak word.en.

Het is nanelijk vcror beleggers - en dat is een groot deel van onze

lclanten - niet meer interessant om ond.er cleze voon¡aarden in verhuur-

woníngen te beleggen. Dat geldt ook voor onze eigen beleggingsmaat-

schappijen.
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Wi j zien d.an ook d.at d-e verhuurrt¡onÍngen net d.it huur- en subsi d-ie-

beleid. meer naar de u¡oningbourrrvèrenigingen zullen gê.âïrr

En het is juist de zorg dÍe bij nij leeft over or:.ze konkurrentie-

positie, zowel a,an anze relatiepositÍe a1s onze kostpríjspositie.

We zitten in een teruglopende markb. Veel zwakke bed"rijven zullen

afvallen. ne sterks'ben zullen zích.kunnen hand.haven"

Ik, persoonlijk, ben ervan overtuigd. r1a'u als we onze idiLma

mentali'beit vasthoud.en en wij met zrn allen S/I¡{EN orrze rug er

ond.er zetten - aL Ís d.ie van mij ar i^¡at krom - wij tot de sterkere

zullen blijven behoren.

ïk dank U voor IIr^¡ aand.acht,


