In Bedrijf
Bedrijf: B&O Groep, Krimpen aan de Lek
Gesprekspartners: Peter Breevoort, Oscar Ooms & Bas Ooms (directeur-eigenaren)
Aard bedrijf: Prefab timmerfabriek
Inkoop: Diverse groothandels
Klanten: Aannemerij
Werknemers: 11 à 15
Opgericht: 2002

‘Vrij snel schakelen’
Wat is de geschiedenis van de B&O Groep?

“Bas en Oscar hielden zich met B&O Bouw vanaf 2002 bezig met
timmerwerkzaamheden op de bouwplaats en het monteren van
diverse prefab onderdelen. B&O Producten is ontstaan nadat
Heuvelman Hout in 2013 werd samengevoegd met Jongeneel en
besloot de prefab timmerfabriek te beëindigen.
Bas en Oscar deden al de montage van de prefab elementen
voor onder andere Heuvelman Hout. Toen Heuvelman stopte
met de prefab timmerfabriek, hebben zij het bedrijf B&O
Producten opgezet en een deel van de prefab activiteiten van
Heuvelman overgenomen. Peter had een Heuvelman-verleden
in de prefab timmerfabriek en is na enige tijd overgestapt naar
de B&O Groep en mede-eigenaar geworden.”
Wat voor prefab is de specialiteit van de B&O Groep?

“Wij doen het werk waar de grote timmerfabrieken niet aan
beginnen, bijvoorbeeld dakranden en overstekken, en wij
maken prefab modules voor bergingen, binnenwanden en
zolderwanden. Daarnaast zijn wij goed in het produceren van
stelkozijnen, rekwerken, privacyschermen en bekistingsmateriaal - en uiteraard is alles maatwerk. We voeren ook grote
projecten uit, zoals enkele honderden stelkozijnen, al is B&O
geen machinale fabriek.
Al ons hout en plaatmateriaal is FSC-gecertificeerd; het wordt
bij ons op maat aangeleverd en wij assembleren het. Natuurlijk
hebben we wel een platenzaag en een afkortzaag staan voor het
geval er toch wat zaagwerk verricht dient te worden.”
Prefab wanden zijn tegenwoordig een gewild artikel. Zijn er
innovaties op dit gebied?

“Met innovaties zoals automatiseren zijn wij niet bezig; we
hebben daar op dit moment geen behoefte aan. Daarbij is het
een behoorlijke investering die terugverdiend moet worden. De
belangrijkste innovatie waar wij mee te maken hebben, zijn de
isolatiewaarden. De wanden zijn dikker geworden vanwege het
isolatiepakket en de daarbij behorende Rc-waarde. Wij isoleren
voornamelijk met minerale wol. Een andere ontwikkeling is het
luchtdicht bouwen, hier denken wij graag in mee en zorgen we
voor een passende oplossing.”
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Waarom monteren jullie alleen de bergingen en laten jullie
de rest aan de aannemer over?

“Wij monteren de bergingen met vaste partners en bijbehorende afspraken en voldoen daarmee aan de vraag van onze
klanten. Maar door de gestegen loonkosten is monteren voor
ons momenteel niet rendabel. Dan zouden we verlies leiden
op de montage. De aannemers zouden wel willen dat wij het
doen, want zij hebben zelf ook niet genoeg mensen op de
bouwplaats. Het tekort aan werknemers op de bouwplaats
leidt tot vertraging in de bouwprojecten. Voor ons is dat soms
lastig omdat wij graag just-in-time afleveren. Doordat ze op de
bouwplaats nog niet zover zijn, zijn wij soms genoodzaakt de
prefab elementen tijdelijk op ons terrein op te slaan.”
Hebben jullie genoeg ruimte op het terrein voor opslag?

“Meestal lukt het, maar af en toe is het krap. De oorzaak
hiervan is de huidige druk in de bouw. Wij krijgen een
opdracht met een datum waarop het af moet zijn. Daar
houden wij ons aan, desnoods werken we er voor over.
Wanneer het af is, willen we het ook graag afleveren en dat
kan niet altijd. Op de bouwplaats zijn ze vaak nog niet gereed
vanwege personeelskrapte en/of een tekort aan
bouwmaterialen.
Dus wat ons betreft mag de groei wel een beetje aftoppen,
zodat het allemaal wat gelijkmatiger verloopt. Zelfs de levertijden van het hout beginnen op te lopen. Gelukkig zijn we
flexibel en kunnen wij vrij snel schakelen. Er zijn altijd weer
andere projecten waar we aan kunnen beginnen. Door middel
van goede communicatie met de klant proberen we ervoor te
zorgen dat alles zo goed en soepel mogelijk verloopt.”
Oriënteren jullie je op een grotere opslag en werkplaats?

“Voorlopig zitten wij nog goed, maar wanneer wij zo door
blijven groeien moet dat wel gebeuren. Waar die nieuwe plek
zou moeten zijn, weten we nog niet. Wij werken landelijk en
dan is het prettig om in de Randstad te zitten. Bovendien
komen onze werknemers uit de buurt en hebben we nu de
beschikking over een goede ploeg mensen. Daar zijn we zuinig
op.”
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