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Procesgericht denken leerde hij bij de 
grote retailmakers zoals Ahold, T-mobile 
en Schoonenberg binnen de Benelux. 
En die meters aan ervaring zie je terug 
in zijn bedrijf Building Retail. Efficiënt 
kunnen werken, is een win-win situatie 
voor de opdrachtgever en zijn bedrijf. Dus 
denkt Albersen mee met opdrachtgevers 
aan de voor- en achterkant. ‘’En dan 
pak ik ook wel eens dingen op die niet 
onder ons takenpakket vallen, maar 
die wel het proces aan de voorkant 
versnellen waardoor de (ver)bouw sneller 
en efficiënter van start kan gaan. Bij 
de splitsing van een pand denken we 
bijvoorbeeld mee, en geven advies over 
de Nutsvoorzieningen en eventuele 
technische eisen. Building Retail is snel 
gegroeid en dat heeft vooral met gunnen 
en vertrouwen te maken. Mond-op-mond 
reclame. Als je bewust een stapje harder 
zet, loont dat. Building Retail mag mooie 
projecten realiseren.’

Roots De roots van bouwkundige 
Albersen liggen in de retail, afbouw 
en transformaties. Een sector die hem 
als student al fascineerde omdat er 
tijdsdruk, een krappe deadline op zit. 
Grote internationale merken als G-Star, 
Lindt, Oger, maar ook starters zoals de 
ondernemers van flagstore Labfresh zijn 
in zee gegaan met Building Retail. ‘De 
ondernemers van Labfresh zijn bekend 
van het tv-programma Dragons Den met 
hun duurzame mannenkleding dat niet 
kreukt, vlekt, stinkt en langer schoon blijft. 
Beter voor de portemonnee en de planeet. 
Een uniek concept.’ Building Retail 
realiseert turnkey projecten of laat zich 
inhuren op basis van projectmanagement. 
‘Bij (ver)bouwen van retail is het vooral 
belangrijk dat de planning en de vorm 
efficiënt is. Een winkel kan - net als een 

Zakelijke 
vooruitblik 2022
Wat zijn jouw plannen 
voor 2022?
onze klanten 
behouden en nieuwe 
marktgebieden 
aanboren. Wij gaan 
er een olympische 
campagne van maken 
naar 2024 (door de 
partnerships met 
twee olympische 
topsporters), laten zien 
wat wij kunnen en de 
meerwaarde van onze 
diensten 
Grootste uitdaging?
De grillen van de 
markt momenteel qua 
prijsniveau en leveringen
Wat staat in elk geval op 
de planning?
Diverse retail ver-
bouwingen, doorlopend 
kapsalons verbouwen, 
apparte-menten 
realiseren, restaurants 
en nog veel meer 
Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Wij proberen elke dag 
beter te worden en te 
ontwikkelen

Persoonlijke 
vooruitblik 2022
Wat ga je anders doen 
dan in 2022?
Zakelijk stellen 
wij doelen, ik ga 
persoonlijk ook een 
eigen sportief doel 
stellen (bijvoorbeeld 
een nk toernooi 
spelen)
Wat staat absoluut in 
je agenda?
inspiratietours naar 
lissabon en londen, 
als de agenda het 
toelaat ook new York
Goed voornemen?
Goede voornemens op  
1 januari geloof ik niet 
in, ik probeer elke 
dag het maximale te 
genieten van wat ik 
doe
Waar ga je meer tijd 
en aandacht aan 
schenken? Waaraan 
minder?
Privé zorg ik dat ik de 
balans goed hou zoals 
ik die nu ook heb, mijn 
familie en kids zijn 
de basis om goed te 
functioneren zakelijk

restaurant - niet te lang dicht, want dat 
kost klanten. We flikken het toch maar 
iedere keer weer, denk ik dan bij de 
heropening. Natuurlijk ben ik daar trots 
op.’

Kennis Om risico te spreiden moet je 
nooit op één paard wedden, wist Albersen 
al snel. Dus vertaalde hij het kenmerkende 
efficiënte werken in de retailmarkt naar 
andere sectoren zoals sport, hospitality 
- van horecagelegenheid tot hotelvleugel 
- en de transformatie van kantoor- en 
monumentale panden naar woningen. 
Een gouden slag. ‘Onze kennis op de 
retailmarkt kun je makkelijk verbreden 
naar andere markten, blijkt. In korte tijd 
hebben we de markt laten zien dat we 
goed kunnen bouwen en verbouwen. Met 
de keten Equal Yoga haalden we onze 

Wat Was voor jou 
De Grootste les uit 
2021?
in onze projecten en 
realisaties draait alles 
om samenwerkingen 
en vertrouwen hebben 
in elkaar en ook echt 
mét elkaar werken. als 
daarin de communicatie 
goed is dan is er een 
heel goed fundament 
om mooie dingen te 
realiseren. onze les 
is dat wij hier met alle 
betrokkenen hard aan 
moeten blijven werken, 
zeker in een markt van 
topdrukte en schaarste.

ik begin voor mezelf, dacht Robin Albersen van 
Building Retail vijf jaar geleden. Hij startte op 
een zolderkamer en gaat nu sky high met een 
mooi team om zich heen. Goede communicatie, 
efficiënt werken en nieuwe wegen in durven slaan, 
kenmerkt Building Retail.

eerste sportopdracht binnen. Van het 
een komt het ander. Ik ben nu bezig met 
een Amerikaanse partij die een keten 
boutique fitnesscentra in Nederland wil 
openen. De eerste komt op een A-locatie in 
Amsterdam.’

GRoei Building Retail groeit bewust 
organisch. ‘Ja, het bedrijf groeit hard, 
maar tientallen miljoenen omzet draaien 
is niet het eerste doel. Ik kijk wat de markt 
doet en waar de kansen liggen. Hoe het 
bedrijf daarin mee kan groeien. Zo gaan 

we binnenkort aan de verbouw van de 
franchise ondernemingen van Team 
Kappers beginnen. Deze keten zit door het 
hele land.’

VAstGoed Die kansen liggen ook op 
de privé en zakelijke vastgoedmarkt. En 
daar speelt Building Retail op in. ‘In een 
monumentaal pand in Oss realiseren 
we turnkey appartementen boven de 
drogisterijketen Kruidvat midden in het 
centrum. Dan is samenwerken met alle 
betrokken partijen belangrijk voor een 

zo efficiënt mogelijk traject. Ook dan 
denken we bijvoorbeeld mee over de 
logistieke aanvoer van materialen, zodat 
omwonenden en winkelend publiek er 
geen last van heeft. En hoe de reclame-
uiting van de winkel nog in het zicht van de 
klant blijft. Of over de bouw van de gevel 
die binnen de normen aangepast moet 
worden.’

PAssie ‘Wat mij drijft? Dat we als 
bedrijf iets kunnen toevoegen aan een 
leefomgeving. Een pand dat waarde heeft, 
maar het niet uitstraalt, geeft Building 
Retail nieuw elan. Als hoofdaannemer of 
met projectmanagement brengt Building 
Retail een stukje geluk naar mensen die er 
werken of wonen.’ 


