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De drie schilders die in de jaren zestig van de vorige 
eeuw in het West-Friese Andijk de handen ineensloegen, 
zullen niet bevroed hebben waar hun samenwerking toe 

zou leiden. In 2020 staat er een firma met ruim 
250 medewerkers die een compleet pakket aan 

nieuwbouw, energetische maatregelen, en renovatie en 
onderhoud levert. Directeur Jan Piet Konijn schetst de 

ontwikkeling van een bijzonder bedrijf. Dat de toekomst 
vol vertrouwen tegemoetziet.’
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Zakelijke 
vooruitblik 2021
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021?
Met plezier blijven 
werken, dit door de 
processen nog beter te 
borgen, zodat de klant 
exact krijgt wat de klant 
heeft gevraagd.
2 Grootste uitdaging? 
Alle neuzen dezelfde 
kant op blijven/laten 
kijken, een positieve 
swing binnen en buiten 
het bedrijf houden. Er zo 
voor zorgen dat mensen 
bij ToekomstGroep willen 
werken en er bij willen 
horen. 
3 Wat staat in elk geval op 
de planning? 
Er voor zorgen dat 
DUURZAAMHEID en 
CIRCULARITEIT ook bij 
onze opdrachtgevers door 

maart 2020 onze focus 
binnen ToekomstGroep 
verplaatst naar blijven 
werken, dus de Corona-
maatregelen heel strikt 
hanteren, zodat er 
minimale besmettingen 
zijn thuis en op het 
werk. De grootste 
les is dan ook dat de 
mens nog zoveel kan 
plannen in het leven, 
maar gezondheid of 
een pandemie kan veel 
veranderen. Het mooie 
is wel weer dat de mens 
ongelofelijk flexibel is. 
Welk cijfer geef je 2020:
Een acht
Belangrijkste moment:
Iedere keer als wij weer 
een opdracht mogen 
ontvangen. 
Mooiste deal: 
Weer enkele 
meerjarige contracten 

et is bijna een complete 
regenboog; de vijf vrolijke 
kleuren van de vijf divisies 
van ToekomstGroep. 
Bouw, Glas, Schilders, 
Service en de nieuwste loot 
aan de stam: Techniek. 
Een indrukwekkend geheel 
dat klaar staat voor een 

breed scala aan opdrachten in de nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud. Of het nu om een precisiewerk als de 
renovatie van een kerkgebouw gaat of de complete 
nieuwbouw van een appartementengebouw in 
Amsterdam. De drie schilders Rinkel, De Jager en 
Haak hadden er in 1965 geen weet van dat hun 
samenwerking een halve eeuw later hier allemaal toe 
zou leiden. ‘In het zwaar gelovige West-Friesland 
was hun idee om samen op te trekken een gewaagde 
onderneming. Ze wilden hiermee meer kans maken 
om een grote klus binnen te halen: het schilderen van 
een bejaardenhuis.’ Dat ze daarbij van katholieke, 
gereformeerde en protestante huizen kwamen, maakte 
de zaak echter niet gemakkelijker. ‘De respectievelijke 
achterbannen stonden niet te juichen.’ Toch zetten de 
drie door – ze volgden hun eigen gevoel en haalden 
de opdracht binnen. Een succes dat naar meer 
smaakte en zo werd de kiem gelegd. Het motto van 
het nieuwe schilderbedrijf werd toen bedacht en siert 
ToekomstGroep nog steeds: ‘Door samenwerking 
sterk’. 

Hoe heeft ToekomstGroep zich zo sterk kunnen ontwikkelen in de 
afgelopen decennia?
‘Mijn voorgangers hebben steeds slim ingespeeld 
op de kansen die zich voordeden. Zo werd het 
schilderbedrijf al snel uitgebreid met een glasbedrijf - 
beide liggen in elkaars verlengde. In de jaren zeventig 
kwam het bouwbedrijf erbij en slaagden we erin 
door een overname een vestiging in Hoofddorp te 
creëren, dichtbij de Amsterdamse markt. Inmiddels 
bedienen we heel Noord- en Zuid-Holland, Utrecht 
en Flevoland. Met hier en daar een uitstapje zoals de 

winkels van Action en Albert Heijn in België. Dat zijn 
bijzondere krenten in de pap.’

Kijkend naar jullie overzicht van projecten valt op dat 
woningcorporaties een belangrijke klantengroep vormen.
‘Dat is vanouds her het geval. Wij sturen daarbij op 
langdurige samenwerkingen en dat lukt in de praktijk 
goed. Of het nu op contractbasis of met “een man een 
man, een woord en woord” - wij staan ervoor open. 
Het gaat erom dat je elkaar met een open blik tegemoet 
treedt. Een goed voorbeeld is de samenwerking met 
corporatie Intermaris. Zij verdeelde aanvankelijk 
elke nieuwe opdracht onder drie aannemers. Wij 
hebben toen op een gegeven moment gezegd: kunnen 
we het woningbezit niet verdelen? Zodat we niet 
steeds opnieuw hoeven te rekenen maar op basis van 
eenheidsprijzen aan de slag gaan. Daarbij leggen wij 
alle gegevens open op tafel en is het een kwestie van 
de hoeveelheden invullen en starten maar. Je komt 
tot snellere prijsvorming en wij reserveren de tijd 
en capaciteit voor onze opdrachtgevers. Met grote 
beleggers in ons werkgebied zoals Vesteda, Amvest 
en Achmea werken we overigens op eenzelfde manier 
samen. Je vertrouwt elkaar en werkt aan een wederzijds 
belang. We kijken bij elkaar in de keuken en delen 
de kennis die we opdoen. Daarbij treden we ook 
steeds vaker als adviseur op, bijvoorbeeld wanneer we 
met corporaties in gesprek gaan over hun meerjarig 
onderhoudsbeleid. Daardoor schuiven we in de keten 
naar voren. Met succes: we hebben inmiddels 8.500 
woningen energetisch verbeterd en hebben hierbij ruim 
22.000 labelsprongen gemaakt.’

Hoe zouden we het onderscheidende karakter van ToekomstGroep het 
beste kunnen duiden?
‘Wij willen toegevoegde waarde leveren. En gaan liever 
voor een complex project dan een eenvoudige opgave. 
Ik werk hier nu 13 jaar en heb het bedrijf overgenomen 
van de vorige aandeelhouders. Zij waren eveneens 
directeur. Dat is onze stelregel: als eigenaar doe je mee 
in het bedrijf. ToekomstGroep is geen familiebedrijf 
maar ademt wel die sfeer en heeft die cultuur. Ik heb 

gaan dringen en dat we dit 
SAMEN beetpakken.
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
In detail niet alles meer 
bijhouden en zo van 
alles wat willen weten, 
dus dingen los laten.

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? 
Beter voor mij zelf en 
mijn dierbaren zorgen, 
door meer tijd aan 
mijn vrouw en gezin te 
besteden. 
2 Wat staat absoluut in je 
agenda? 
WK 2021 en Tour 
de France met Tom 
Dumoulin in het geel in 
Parijs.
3 Goed voornemen? 
De balans tussen 

werken en ontspannen 
beter organiseren. 
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Meer: Er voor zorgen dat 
onze collega’s zich nog 
beter kunnen richten op 
hun werk. Dit doordat 
alle randverschijnselen 
rondom het werk super 
geregeld zijn en blijven. 
Zodat ze zich kunnen 
focussen op hun 
prestatie.

Zakelijke 
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij:
Dat een jaar compleet 
anders wordt ingevuld 
dan dat wij hadden 
gepland. Dit komt door 
de Corona die onze 
wereld overspoelt. 
Wij hebben vanaf half 

H

‘ Het gaat erom dat je elkaar met 
een open blik tegemoet treedt’

binnengehaald waarin 
alles disciplines van 
ToekomstGroep zich 
mogen uitleven.
Beste beurs: 
Nergens geweest 
Mooiste stad: 
Amsterdam om er te 
werken, niet om er te 
wonen
Welk effect heeft Corona op 
je business gehad:
Zeer groot. 
ToekomstGroep doet 
ongelofelijk veel voor 
en in de zorg. Op 15 
maart gingen deze 
deuren letterlijk op 
slot en mochten wij 
geen werkzaamheden 
meer uitvoeren. 
Tevens werken wij 
veel voor de overheid 
en semioverheid, en 
wij merkten dat sinds 
15 maart 2020 de 

besluitvorming minder 
snel is geworden. 
Waarvan had je meer willen 
doen dit jaar: 
Relatieonderhoud 
met mijn 25 grootste 
opdrachtgevers.
Top 3 projecten: 
Cavaljeplein te 
Purmerend; 216 
woningen Energetische 
maatregelen - 
Nieuwbouw hal voor 
GAM Bakker van 
ruim 10.000 m2 - De 
Meester in Haarlem 
- een samenwerking 
om een oude school te 
transformeren naar 112 
woningen met daarbij 
57 nieuwbouwwoningen 
inclusief een tweelaags 
parkeerkelder
Opvallendste nieuws: 
Het hele jaar door 
Donald Trump
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zelf de divisies Bouw en Service onder mijn hoede; 
dat zijn 125 werknemers. Op hun verjaardag bel ik ze 
allemaal op. En mijn mededirecteuren doen dat ook. 
Wij komen allen van onderop in het bedrijf en zijn allen 
een mensenmens.

En dat straalt uit. We krijgen veel open sollicitaties 
van mensen die bij ons willen werken. Ze zien dat we 
succesvol zijn. Van een omzet van 28 miljoen in 2013 
zijn we gegroeid naar 100 miljoen in 2021. We stralen 
positiviteit uit.’

Hoe vertaalt zich dat in de voorbereiding en uitvoering van projecten?
‘We geven onze medewerkers zoveel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid. We zijn met 250 mensen die 
allemaal aan acquisitie doen. Dat begint bij netjes 
en verzorgd werk leveren; dan komen de nieuwe 
opdrachten vanzelf op je af. Ik meng me ook niet in 
de contacten die onze medewerkers hebben met hun 
opdrachtgevers: wanneer een projectvoorbereider met 
een corporatie een project ontwikkelt, prima! Ik kom 
dan hooguit nog een keer langs om met de directeur-
bestuurder een klap erop te geven.

Bij de projecten zie je de toewijding terug. Een goed 
voorbeeld is het dubbele pand dat we momenteel 
renoveren in Amsterdam, vlakbij de Nieuwendijk. 
Dat wordt omgezet naar een functie met flexibele 
kantoorruimte. Wij hebben in de startfase gezegd 
- omdat we daar ook veel ervaring mee hebben 
opgebouwd - dat het in zo’n geval slim is om ook direct 
een kelder eronder aan te brengen. De waarde daarvan 
overstijgt de stichtingskosten ruim. Dat advies heeft de 
opdrachtgever zich ter harte genomen. Verder besteden 
we bijvoorbeeld ruime aandacht aan duurzaamheid; 
deze panden worden nagenoeg als Nul Op de Meter 
uitgevoerd. Het is chirurgisch maatwerk in de stad, ook 
gezien de eisen die er aan de bereikbaarheid van de 
binnenstad worden gesteld.’

Elk project krijgt dan een specifiek samengesteld team? 
‘Dat stemmen we af op de wensen van de opdrachtgever 
en de aard van het project. In dit geval in Amsterdam 

was oplossingsgerichtheid veel gevraagd. Tijdens de 
sloop kwamen we een monumentale vloer tegen: 
verrot maar hij moest wel behouden blijven. Samen 
met de opdrachtgever gaat ons team dan onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn. Het is tekenend dat 
ruim 70 procent van onze werken in bouwteam 
wordt verricht. Dat vinden wij prettig werken. Onze 
medewerkers staan graag voor een uitdaging. Voor 200 
nieuwbouwwoningen in de wei – met alle respect – kan 
een opdrachtgever beter een ander bedrijf bellen. Wij 
doen bijvoorbeeld liever een project in de Leidsestraat 
waar om 5 uur ’s ochtends de trams al weer gaan 
rijden. Dat betekent ’s nachts werken. Gelukkig hebben 
wij de mensen die daarvoor gaan.

Bij veel van onze renovatietrajecten in bewoonde 
staat werken we met een technische en een sociale 
uitvoerder. Je komt dan namelijk heel dicht bij de 
persoonlijke leefwereld van bewoners. Onze sociale 
uitvoerder gaat dan even een kopje koffiedrinken 
en neemt dan allerlei zaken door: de planning, wat 
er gaat gebeuren, hoeveel medewerkers er over de 
vloer komen. Zo kun je bewoners - zeker de ouderen 
- geruststellen. Dit zijn competenties die we niet uit 
willen besteden; dit moet je als bedrijf zelf in huis 
hebben. Onze focus op de sociale vaardigheden 
leidt er bijvoorbeeld ook toe dat wij zelf als bedrijf 
de 70 procent instemming van bewoners ophalen 
die nodig is voor een renovatietraject. Corporaties 
vinden het prettig wanneer wij daar het draagvlak voor 
organiseren.’

Tot slot nog even over jullie nieuwe divisie, Techniek. Wat is daarvan 
de ratio?
‘We hebben in Nederland een enorme bestaande 
voorraad aan woningen en andere panden. Daar zit 
allemaal techniek in waar veel aan moet gebeuren. 
Cv-ketels vervangen door warmtepompen bijvoorbeeld. 
Daar ligt een groeimarkt waarin wij ons nu profileren. 
Met succes; volgend jaar realiseren we daar al 7 miljoen 
euro aan omzet. Zo benutten we voortdurend nieuwe 
kansen.’ •

‘ Het is tekenend dat ruim 70 procent van onze 
werken in bouwteam wordt verricht’

Grootste irritatie: 
Het populisme in de 
samenleving
Grootste misser: 
Moet ik denk ik nog 
maken
Grootste verlies: 
Weer van een dierbare 
om mij heen afscheid 
moeten nemen
Welk app het meest 
gebruikt: 
NU.nl 
Leukste spontane 
ontmoeting: 
Door corona zou ik het 
nu niet weten
Aan wie geërgerd: 
Mensen die veel praten 
en niets zeggen; zonder 
echte oplossingen 
komen
Held: 
Mathieu van der Poel, 
bijna iedere keer 
waarmaken wat de 

media maar suggereert 
en dat is winnen
Beste event: 
De laatste 
voetbalwedstrijd waar ik 
aanwezig mocht zijn
Beste speech: 
David Attenborough, a 
life on our planet
Het meest geleerd van:
cursus Nyenrode 
business universiteit
Opvallendste LinkedIn 
bericht:
Vastgoedman van het 
jaar: niet 1 man of vrouw 
maar een organisatie 
Bouwinvest
Beste koffie: 
Thuis met een koekje 
er naast 
Uw devies: 
Als je goed kan delen 
dan kan je ook samen 
vermenigvuldigen 

Persoonlijke 
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij: 
Blijven communiceren. 
Iedereen wil gehoord 
worden, maar wil ook 
op de hoogte worden 
gehouden van wat er 
gaat gebeuren
Welk cijfer geef je 2020: 
Een acht 
Topserie Netflix: 
Viking 
Sportieve hoogtepunt:
 “Ingestapt” bij een 
fietsgroepje met 
vrienden om iedere 
zaterdag samen een 
“rondje” te toeren
Corona effect positief: 
Flexibiliteit van de 
mensen
Corona effect negatief: 
Financieel kan het heel 
hard gaan

Genieten: 
Iedere ochtend als ik 
op bed lig en mijn ogen 
open doe, dan denk ik 
“ik kan en mag weer”
Indrukwekkend: 
De persconferenties van 
Rutte en De Jonge
Boek: 
Actie/thrillers boeken 
Beste aankoop: 
Ons nieuwe huis 
Vakantie: 
Gewoon in Nederland op 
de camping gestaan met 
de caravan 
Goede traditie: 
Met de familie rondom 
de wintermaanden een 
weekend weg
Leukste stedentrip: 
Berlijn of Barcelona 
Leukste festival: 
Lowlands 
Guilty pleasure: 
Spandau Ballet het 
nummer Gold 
Theater: 
Normaal ieder jaar zeker 
15 x 
Beste artiest: 
Denzel Washington 
Beste song: 
Liedjes van Queen 
Avontuur: 
Een rondreis in de 
Sahara en een rondreis 
door Thailand, beide 
fascinerend en daarna 
sta je weer met twee 
benen gewoon op de 
grond en koester je 
Nederland 
Inspirerend: 
De doorzetting van mijn 
vrouw en 2 zoons
Sportief hoogtepunt: 
Mountainbiken en 
dan berg op fietsen 
in Frankrijk of de 
Pyreneeën 
Afscheid: 
Bestaat niet, houd 
contact met lieve 
mensen of hun 
nabestaande(n) 
Kippenvel: 

Beste Zangers 2019 
Floor Jansen en Henk 
Poort samen zingend 
Phantom of the Opera 
Onvergetelijk: 
Mijn trouwdag 12-12-12 
om 12.12uur 
Onverslaanbaar: 
Ons winning team, 
dat we inzetten bij 
bouwteams  
Hartverwarmend: 
De Zorg 
Sportmaatje: 
Mijn compagnon; 
ieder maandag- en 
woensdagochtend 
samen sporten 
Zwaar: 
Als mensen geen passie 
hebben in hun leven of 
werk 
Dankbaar: 
Mijn ouders hebben ons 
goed afgeleverd 
Meest gehecht aan: 
Familiebanden
Zorgwekkend: 
Dat onze jeugd geen 
huis meer kan kopen
Welke eigenschap 
waardeert u in uw partner: 
Altijd zorgzaam 
Geluk: 
LEEF, samen met ons 
gezin en vrienden 
Smakelijk: 
Als mijn vrouw heeft 
gekookt, een echte 
keukenprinses 
Tragisch: 
Als mensen ons 
ontvallen vooral in 
coronatijd en je kan/mag 
er niet heen 
Held: 
Mijn vader; een 
ongelofelijke doorzetter 
Restaurant: 
Snackbar, daar kan ik al 
heel veel van genieten 
Jammer: 
De samenleving 
polariseert, niet wij en 
zij, maar doe het samen. 
Alleen ga je sneller 
maar samen kom je veel 

verder
Vergissing: 
Als ik tekort aandacht 
geef aan lieve mensen 
om mij heen 
Afzien: 
Tijdens het sporten
Grootste ondeugd: 
‘s Avonds voor het 
slapen gaan de koelkast 
plunderen 
Onmogelijk: 
Alles 100% voor iedereen 
goed doen
Meest gelachen: 
Ieder jaar met mijn 
vrienden een week skiën 
in Oostenrijk 
Verdriet: 
Het verlies van mijn 
vader en moeder en 
andere dierbaren 
rondom ons gezin 
Eerste keer: 
Een bedrijfsovername is 
best spannend 
Grootste irritatie: 
Dat mensen/
organisaties zich niet of 
nauwelijks voorbereiden 
op een afspraak 
Allergezondste: 
Steeds meer groente en 
minder vlees eten 
Wanneer het meest 
gelukkig: 
Als de mensen om ons 
heen goed in hun vel 
zitten   
Beste plek om te wonen:
Daar waar faciliteiten 
zijn 
Hoe ontspant u zich:
Film kijken, rondje 
fietsen, sporten 
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
ouders?
Beiden zijn helaas 
overleden, maar dat ze 
ongelofelijk TROTS op 
hun kleinste zoontje zijn, 
om wat hij heeft bereikt 
en hoe hij in het leven 
staat.  


