
‘We zijn in de dertig jaar van ons bestaan in onze bedrijfstak 

een gerenommeerde partij geworden’, zegt Aalders. ‘En in het 

midden en Westen van ons land zijn we als het om ziekenhuizen, 

zorgvastgoed en overheidsgebouwen gaat marktleider in 

bouwbegeleiding. In de grote steden en het midden en westen van 

het land weten opdrachtgevers ons dan ook goed te vinden. Zo 

zijn we veelvuldig betrokken bij het bouwmanagement van Haagse 

overheidsgebouwen en zo zijn we ook betrokken bij de verbouwing 

van de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer. In Noordoost 

Nederland, ofwel Groningen, Friesland en Drenthe, is ons bedrijf 

als bouwmanagementbureau wat minder bekend. Daar willen we 

verandering in brengen.’

Aardbevingsgebied Groningen
Circa zeven jaar geleden maakten de toenmalige 

eigenaars van BBC de keuze om in het 

Groningse ‘aardbevingsdossier’ te stappen. 

Ferf Jentink: ‘Dat gaat in algemene zin om 

het opnemen en rapporteren van schades 

en het geven van versterkingsadviezen aan 

eigenaren van gebouwen in het noordelijke 

aardbevingsgebied. Het is een tijdelijk dossier 

dat, door steeds minder gaswinning uit de 

Groninger bodem, uiteindelijk over een tijdje 

afgelopen zal zijn. Mede daarom willen we de 

komende tijd onze core businessactiviteiten 

meer onder de aandacht brengen in de drie 

genoemde provincies. Ook omdat hier een derde  

van onze werknemers actief zijn en omdat we 

een vestiging in Groningen willen behouden. 

Onze medewerkers hebben een schat aan 

expertise en ervaring, en zeker niet alleen met 

het bevingsdossier. Die mensen gaan wij meer 

inzetten op onze bouwmanagement activiteiten.’

Aansprekende projecten in regio 
Groningen
BBC heeft in de regio Noordoost Nederland 

trouwens al meerdere bouwondersteuning 

projecten uitgevoerd bij zeer aansprekende projecten, zoals onder 

andere de nieuwbouw van de Hanzehogeschool in Groningen. 

Aalders: ‘Dat was een complex project, dat circa vier jaar 

heeft geduurd. De bestaande bebouwing is namelijk per kwart 

afgebroken, waarvoor dan, kwart na kwart, nieuwbouw in de 

plaats kwam. De toko moest openblijven en de opleidingen 

moesten gewoon doorgaan. En dat op een plek waar jongeren 

een hbo-opleiding volgen, met alle reuring die daarbij hoort. Een 

ingewikkelde klus voor alle betrokken partijen, zowel voor de 

opdrachtgever, de aannemer als voor ons. We zijn er best trots 

op dat we hieraan hebben meegewerkt en dat de doelstellingen, 

onder meer de voortgang van het onderwijs tijdens sloop en bouw, 

behaald zijn.’

Forum Groningen en ziekenhuis 
Scheemda
Een ander aansprekend project waarbij BBC 

in Noordoost Nederland recent betrokken 

is geweest, was de bouw van het Forum in 

Groningen, een opvallend gebouw in de 

binnenstad van Groningen. ‘Het is bijna net zo 

hoog als de Martinitoren’, weet Ferf Jentink. 

‘Er is onder meer een theater en bibliotheek 

in gevestigd. Een indrukwekkend en voor veel 

Groningers aansprekend gebouw. Hier hebben 

we ons ontfermd over het kwaliteitstoezicht en 

de kwaliteitsborging. Maar ook elders in de regio 

doen we grote projecten. Onder meer het drie 

jaar geleden opgeleverde nieuwe ziekenhuis in 

Scheemda. En heel onlangs hebben we bij de 

nieuwbouw voor het Isala ziekenhuis in Meppel 

het toezicht bij de uitvoering van het werk op 

ons genomen. We zijn landelijk natuurlijk ook 

marktleider als het gaat om bouwbegeleiding van 

ziekenhuizen. Zo zijn we ook recent betrokken 

bij nieuwbouw van het Academisch Medisch 

Centrum in Amsterdam en het Radboud UMC 

in Nijmegen.’

Lokale medewerkers inzetten
Als een belangrijke troef van BBC ziet het bedrijf 

de inzet van lokale medewerkers bij projecten. 

Aalders: ‘Wij kiezen ervoor zoveel mogelijk regionaal gebonden 

medewerkers in te zetten op de projecten. De voordelen zijn best 

groot, merken wij. Je spreekt de taal van de regio, je weet wat er 

gaande is en je zit dicht op de projecten. Maar ook opdrachtgevers 

hebben, zo merken we, een duidelijke voorkeur voor medewerkers 

met een regionale binding.’ 

Duurzaam
BBC ziet natuurlijk ook dat duurzaamheid, duurzaam bouwen, 

steeds belangrijker wordt. Ook in het Noorden heeft het bedrijf daar 

veel aandacht voor, zegt Aalders. ‘Een van de taakgebieden waar we 

ons met name in Noordoost Nederland nadrukkelijk op focussen 

is het begeleiden van bouwprojecten met het label duurzaam. 

In samenwerking met de noordelijke opleidingsinstellingen 

en het bedrijfsleven zal - vanuit onze vestiging in Groningen - 

duurzaam bouwen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze 

dienstverlening.’ 

BBC Bouwmanagement: 
aansprekende projeCten 
door het hele land

BBC Bouwmanagement is een landelijk opererend
ingenieursbureau dat met gepassioneerde professionals 
bouwkundige en installatietechnische klussen met een hoge 
klantentevredenheid uitvoert. Ze zijn in een aantal sectoren 
marktleider en doen uitdagende en aansprekende klussen, 
zoals bijvoorbeeld de verbouwing van het Binnenhof
in Den Haag. In dit interview met Hindrik Aalders,
vestigingsmanager Noordoost Nederland, en Bernard Ferf 
Jentink, hoofd projectmanagement, focussen we op de
klussen die BBC in het Noordoosten van het land uitvoert. 
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Groningse

Het bedrijf

bbC bouwmanagement

bbc bouwmanagement is een landelijk opererend 

bouwmanagementbureau - bouwbegeleiding, 

directievoering, toezicht en projectmanagement - met 

vestigingen in het Zuiden en noorden van ons land. 

in groningen is het bedrijf gevestigd in een bijzonder 

pand, het in deze stad en omgeving welbekende 

gebouw met de gigantische blauwe ketting, aan de 

osloweg, direct aan de zuidelijke ringweg. 

enkele expertises van bbc bouwmanagement: 

bouwkostenberekeningen, projectmanagement, 

uitvoeren quickscans, directievoering, toezicht, 

afbouw- en inhuiscoördinatie, nen 2767 inspecties 

en rapportages, brandveiligheidsinspecties, rgd boei 

inspecties, arbitrages/mediation.

bijzondere extra’s die het bedrijf kan bieden zijn 

continuïteitsgarantie: wanneer een medewerker niet 

actief kan zijn voor een project garandeert bbc (in 

samenspraak) dat er binnen drie werkdagen een 

invaller komt van gelijk kaliber. verder verricht het 

bedrijf met de klant tevredenheidsmetingen. de 

bevindingen worden ongecensureerd doorgegeven aan 

de betrokken medewerkers. bij resultaten lager dan 

met een 7 beoordeeld zal de medewerker aangeven 

op welke wijze hij verbeteringen invoert. de bbc-ers 

beschikken daarnaast over zeer adequate tools, zoals 

iso-processen en bijbehorende formulieren, een 

projectadministratie in de cloud en ed controls.


