Alleen met Sigma
S2U Allure Gloss
kan de lat
zo hoog liggen
Aan dynamiek geen gebrek bij vastgoedonderhoudsbedrijf
Burghouts. Het familiebedrijf uit Nijmegen zit midden in
een transitie naar een nieuwe organisatie en is druk met
lopende projecten. Zoals de Radboud Universiteit, waarvoor
Burghouts onlangs de buitenkant van ‘het kasteeltje’ aan het
Geert Grooteplein-Noord schilderde. Dit met Sigma S2U
Allure Gloss, tot tevredenheid bij directeur Joep Burghouts.
‘Deze lak biedt meerwaarde voor onze klanten.’
Bij Joep Burghouts geen gevoel van twijfel. Het is er niet en het zal er niet komen
ook, zo verzekert hij. Hetzelfde geldt voor zijn vader Wim, van wie hij in 2002 de
dagelijkse leiding van het bedrijf overnam. ‘We zijn allebei overtuigd van deze
stap. Ondernemen is inspelen op de vraag vanuit de markt. En precies dát is wat
we nu doen.’
Nog pakweg een half jaar en dan neemt familiebedrijf Burghouts uit Nijmegen
afscheid van de eigen naam. Klaar om vanaf dan samen met collegaonderhoudsbedrijven Burgers van der Wal en Jacobs definitief verder te gaan
als De Variabele. Gericht op totaalonderhoud voor de vastgoedsector, van
strategie en innovatie tot en met renovatie en energetische verbeteringen.
Resultaatgericht samenwerken, dat is waar het om gaat. De Variabele draait
weliswaar al, maar nog altijd naast de drie bedrijven. En aan die situatie komt
binnenkort een eind, vertelt Joep. ‘Burghouts zit in een transitiejaar. Veel blijft
hetzelfde: onze processen, onze locatie, noem maar op. Maar de naam Burghouts
verdwijnt. Veel van onze medewerkers vinden dat jammer, al leg ik dat vooral
positief uit. Het zegt veel over hun loyaliteit.’
Vaste opdrachtgevers
Voor familiebedrijf Burghouts volgt de naderende naamsverandering negentig
jaar na oprichting. Het was al in 1928, dat Piet Burghouts in Nijmegen zijn
schildersbedrijf begon. En het was vanaf dat moment dat het bedrijf bouwde aan
een kring vaste opdrachtgevers in en rondom de stad. Eén van hen is de Radboud
Universiteit, waarvoor Burghouts vandaag de dag vrijwel continu bezig is.
Het bedrijf beschermt en verfraait de universiteitsgebouwen en doet dat veelal
op basis van planmatig onderhoud. Zo ook aan het Geert Grooteplein-Noord 9,

waar Burghouts onlangs onderhouds- en schilderwerkzaamheden uitvoerde aan
het bestuursgebouw van de Stichting Katholieke Universiteit.
‘Een aansprekend object’, vertelt Joep. ‘Mensen kennen het hier in Nijmegen als
‘het kasteeltje’. Het is een toonaangevend pand, dat hoogfrequent wordt gebruikt.
Uitstraling is belangrijk, maar bescherming uiteraard net zo. Dat vraagt om secuur
werk, dat deze keer bestond uit het onderhoud en schilderen van de buitenkant.’
Esthetisch en beschermend
De kozijnen, ornamenten, deuren en balustrades: Burghouts nam ze met twee
man vakkundig onder handen, met een doorlooptijd van ongeveer een maand.
Voor de verf koos Burghouts voor Sigma S2U Allure Gloss, tot grote tevredenheid
bij Joep. ‘Hoogglans past mooi bij dit gebouw. Maar los van de esthetische
waarde is natuurlijk ook de bescherming door de verf van belang. Sigma S2U
Allure Gloss is duurzaam, de lak heeft een bovengemiddeld lange levensduur.
Voor ons biedt dat een flinke toegevoegde waarde richting onze opdrachtgevers.
Die willen toe naar zo laag mogelijke onderhoudskosten, beheersbaar over
langere tijd. Een product als Sigma S2U Allure helpt daar enorm bij.’
Bovendien draait het voor Joep niet alleen om de producten van Sigma Coatings.
‘We werken al jaren samen met Sigma. Ook voor advies als het gaat om de keuze
voor verf en kleur, zoals onlangs bij een project voor woningcorporatie Oosterpoort.
Als familiebedrijf moet je voorop durven gaan, zoals we nu doen met De Variabele.
Uit je schaduw durven stappen, je opdrachtgevers optimaal rendement bieden:
je kunt zulke kreten alleen waarmaken wanneer jouw partners voor hetzelfde
gaan. Hoe dat uitpakt, bewijst Sigma keer op keer.’

