
Bart Oude Wolbers 
31 jaar

 Wim Oude Wolbers
55 jaar

‘Je moet er niet aan 
denken, zo’n omslag’ 

Familiebedrijven – Twente zit er vol mee. En da’s maar goed ook, want zij presteren 

meestal beter. Wat kunnen andere (familie)bedrijven van hen leren? En waar liggen de 

valkuilen? Twee generaties bij Bouwonderneming Oude Wolbers uit Borne vertellen 

erover en halen herinneringen op: ‘oom’ Wim en ‘neef’ Bart.
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Wat is je oudste herinnering aan het bedrijf?

De werkplaats grensde aan onze tuin. Op zaterdag dus niet 

voetballen, maar de werkplaats en het wagenpark schoonma-

ken en de vrachtwagen laden voor de maandag.

De werkplaats zat naast ons huis en was voor mij een groot 

avonturenpark. Oudere medewerkers kennen mij trouwens nog 

uit de zandbak naast het bedrijf…

Waarom zijn familiebedrijven succesvoller?

Omdat lange tijd dezelfde mensen verantwoordelijk zijn, bouw je 

een langdurige relatie met opdrachtgevers op. In bijvoorbeeld de 

politiek ga je na vier jaar zo van links naar rechts. Je moet er voor 

je bedrijf toch niet aan denken, elke vier jaar zo’n omslag? Míjn 

taak is het bedrijf gezond overdragen op de volgende generatie. 

Het bedrijf en de continuïteit op langere termijn staan altijd op de 

eerste plek. Dus ook boven jezelf. Daarnaast is de sociale betrok-

kenheid groter, bij de regio en bij je mensen. Als zij ziek worden of 

een baby krijgen, staan wij er. Als het werk af moet, staan zíj er.

En het geheim van jullie familiebedrijf?

Vroeger waren we aannemer, namen we bouwprojecten aan 

die anderen engineerden. Wij voelen ons meer productaanbie-

der en ontwikkelen nu dus zelf op maat voor opdrachtgevers. 

Ook blijven we investeren in research en ontwikkeling.

Ons eigen karakter: betrokken, ambitieus, samenwerken, 

doorzetten en eigenwijs. We willen niet alleen op prijs winnen, 

maar ons onderscheiden op toegevoegde waarde en klantte-

vredenheid.

Waar zie je nu de grootste uitdaging?

Het aantal grote woningbouwopdrachten neemt in Twente 

af. Daarom halen we al veel van ons werk van buiten Twente, 

mede dankzij ons modulaire prefab-bouwsysteem. Hierdoor 

kunnen we op grote afstand en met weinig arbeidsuren op de 

bouwplaats efficiënt produceren.

Mijn overgrootopa ging met een hamer en beitel op zijn fiets 

overal heen om te timmeren. Door dit generaties lang uit te 

bouwen, kunnen wij ons nu onderscheiden met hoogwaardige 

producten en diensten. Mijn droom is dit verder door te ontwik-

kelen en het bedrijf steviger te positioneren.

Welke grootste valkuil zie je voor je bedrijf?

Zaken en privé gescheiden houden. In de beginjaren zei men 

dat mijn broer Hans en ik zelfs op familiefeestjes met elkaar 

leken te vergaderen.

Elke tijd vraagt om een eigen blik op de toekomst. Onze cultuur 

is sterk. Het gevaar is dat ik te veel naar Wim en Hans (zijn vader, 

red) kijk.

Doe je dingen anders dan de vorige/volgende generatie?

Vroeger werkten wij met voor de branche typerende korte 

commando’s. Uitvoerig bouwplaatsoverleg - toolboxmeetingen 

- zijn echt iets van de laatste jaren

Ik leef meer in wat nu actueel is. Zo groeide ik op school al op 

met duurzaamheid. Vastgoedverduurzaming trek ik nu meer 

naar me toe. 

Heb je een boodschap voor ondernemers?

Een stoel heeft vier poten om stevig te staan. Dat geldt ook 

voor een gezonde onderneming. Zorg dus voor kennis van en 

omzet in meer markten.

Betrokken, ambitieus, samenwerken, doorzetten en eigenwijs; 

deze eigenschappen maken Twente groter dan Nederland.
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