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Van Schaik BV viert 65-jarig bestaan

‘Als moderne aannemer heb je
meer kennis en kunde nodig

dan alleen van bouwen’

INDUSTRIE

Of het nu gaat om een renovatieproject 
van vijfhonderd woningen of het vervan-
gen van één deurkruk: Van Schaik BV 
doet het met evenveel zorg en aandacht. 
Precies zoals oprichter Anton van Schaik 
het 65 jaar geleden voor ogen had. En net 
zoals zijn opvolger Cees, die het roer in 
1960 overnam. Derde generatie Mark van 
Schaik vertelt: “Je moet als aannemer be-
trokken zijn en de regie in handen willen 
nemen. Alleen dan kun je ervoor zorgen 
dat een klus naar tevredenheid verloopt. 
Dat vloeit voort uit een familiebedrijf: 
ik voel me écht verantwoordelijk voor 
mijn medewerkers en opdrachtgevers.”  

A tot Z
Je vindt Van Schaik BV op diverse soorten 
projecten in de regio: van renovatie en 
kleinschalige nieuwbouw tot groot onder-
houd en verbouw. “Onze opdrachtgevers 
zijn lokale bedrijven, particulieren en 
woningbouwcorporaties”, vertelt Mark. 
“Momenteel zijn we bijvoorbeeld in 
de stad bezig bij het oude Mariënburg-
gebouw, dat wordt gerenoveerd tot stu-
dio’s en een commerciële ruimte. We heb-
ben ook recentelijk een vrijstaande woning 
in Puiflijk opgeleverd, waar we de bouw 
van A tot Z hebben verzorgd. Daarnaast 
werken we graag samen met collega-
bedrijven. Samen met Klok Groep en 
Hagemans Vastgoed renoveren we vijf-
honderd woningen in de Spoorbuurt.”

Van 18 tot 60 plus
Met ruim twintig medewerkers is Van 
Schaik BV een middelgrote aannemer. 

En wie hier komt werken, gaat meestal 
niet snel meer weg. Het team is een mooie 
mix van jong en oud. “We hebben echte 
vaklieden bij ons werken die al in dienst 
waren toen ik nog een broekie was”, zegt 
Mark. “Maar ook een knul van achttien 
die nog met zijn opleiding bezig is. We in-
vesteren in onze medewerkers en bieden 
hen kansen. Het belangrijkst is dat er een 
klik is. Ik sta dag en nacht voor mijn men-
sen klaar, maar daar verwacht ik ook iets 
voor terug.” 

App
Van Schaik BV probeert altijd nét iets 
meer te doen om het de opdrachtgever 
naar de zin te maken. De telefoondienst en 
app voor een woningcorporatie zijn een 
mooi voorbeeld. “Een corporatie houdt 
zich liever niet te veel bezig met het dage-
lijks onderhoud. Daarom schakelt één van 
onze klanten de telefoon rechtstreeks door 

naar ons. Wij nemen het reparatieverzoek 
op en maken direct een afspraak. Daar-
naast hebben we een app ontwikkeld 
waarmee huurders zelf een storing kunnen 
melden en een afspraak kunnen inplannen. 
Bovendien hanteren wij bloktijden van 
slechts twee uur. Ik heb er zelf ook een 
hekel aan om een halve dag thuis te moe-
ten blijven omdat er iemand langskomt.”  

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
komt bij Van Schaik BV in diverse opzich-
ten terug. Het bedrijf leidt veel leerlingen 
op, de bedrijfswagens rijden op aardgas en 
er worden regelmatig goede doelen ge-
steund. Zo leverde de aannemer een aan-
zienlijke bijdrage aan regionale projecten 
als de Voedselbank Nijmegen en de stich-
ting Onky Donky. 

Toekomstgericht bouwen
Mark van Schaik wil op dezelfde voet 
doorgaan qua aandacht en duidelijkheid 
richting de klant, maar wil ook vernieu-
wen richting de toekomst. “Als moderne 
aannemer heb je meer kennis en kunde 
nodig dan alleen van bouwen. Je moet 
anders gaan denken, bijvoorbeeld over 
klantgericht bouwen en bewonerscommu-
nicatie. En we willen ons nog meer profi-
leren op het gebied van samenwerking, 
met als doel continuïteit voor onze mede-
werkers en opdrachtgevers.” 

Meer weten?
www.vanschaikbouw.nl

DIRECTEUR MARK VAN SCHAIK

De bouw is in 65 jaar tijd behoorlijk veranderd. Toch blijft er bij aannemingsbedrijf Van Schaik BV 
één ding als een paal boven water staan, namelijk het motto: ‘Het maakt niet uit wat je doet, als je 
het maar goed en met volle overtuiging doet’. Directeur/eigenaar Mark van Schaik vernieuwt 
graag, maar mét behoud van de vertrouwde waarden van het familiebedrijf. 

‘Wij bouwen 
continu aan het 
vertrouwen van 

onze eigen 
mensen en 

opdrachtgevers’ 
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