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NIEUWE DEELNEMER: Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat 
makkelijk via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch gaat er niets boven het 
echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten van 
IKT. Ook in Twentevisie stellen nieuwe IKT-deelnemers zich voor. 

NIEUWE DEELNEMER -

Bouwer van pandaverblijven (en meer :-)

Bedrijf: 

Bouwbedrijf Wessels Rijssen

Persoon: 

Paul Bekhuis

Functie: 

directeur

Vestigingsplaats: 

Rijssen

Website: 

www.wesselsrijssen.nl

PASPOORT INFO

WAT IS BOUWBEDRIJF  

WESSELS RIJSSEN? 

“Een dochteronderneming van het 

concern VolkerWessels. We doen grote 

utiliteitswerken, appartementencomplexen 

en woningbouwprojecten vanaf tien 

woningen. Ook renoveren en transformeren 

we bijvoorbeeld kantoren tot hotels en 

verbouwen we winkelcentra.”

WAAR KOMEN WE PROJECTEN VAN HET 

BEDRIJF TEGEN?

“In Zwolle leverden we onlangs een 

studentencomplex en een groot complex 

voor Primark op. In Hardenberg doen 

we nu twee appartemententorens. En 

in Apeldoorn de hele verbouwing van 

winkelcentrum de Oranjerie. We doen ook 

vaak heel specialistische werken. Zoals de 

pandaverblijven in Ouwehands Dierenpark. 

Verder zijn we onder meer nauw betrokken 

bij de voorbereiding van de ombouw van 

het vroegere gemeentehuis in Almelo naar 

appartementen.”

WAT IS DE KRACHT VAN HET BEDRIJF?

“We zijn klein, omdat we zelfstandig 

kunnen opereren. En groot door van het 

grote VolkerWessels gebruik te maken. De 

financiële stootkracht van ons concern 

geeft klanten de zekerheid dat ze een partij 

hebben die er over een aantal jaren nog is.” 

WAT IS ÚW KRACHT IN HET BEDRIJF?

“We hebben een tweekoppige directie. Ik ben 

met name gericht op de commerciële kant. 

Al 35 jaar werk ik binnen VolkerWessels. In 

die tijd bouwde ik een groot netwerk op; 

daar kunnen we op terugvallen.” 

WAT STAAT DE REGIO MET UW BEDRIJF 

NOG TE WACHTEN?

“Het is moeilijk mensen in de bouw te 

krijgen. In Rijssen werken we er met vijf 

grote aannemers en het Bouwgilde aan om 

buitenlandse werknemers hiernaartoe te 

halen. En om onze eigen werknemers hier 

te houden. In Arnhem zetten we zoiets zelfs 

op om mensen terug in het arbeidproces te 

krijgen.”

HEBT U EEN ADVIES VOOR IKT’ERS?

“We zitten met z’n allen steeds meer op 

Whatsapp, Instagram en mail. Dat is goed, 

maar laat ook je gezicht zien. Persoonlijk 

contact blijft belangrijk. Dan wordt het werk 

je gegund.

Neem een grote naam in de bouwwereld. Voeg daar in de loop van de tijd 
ruim 35 jaar netwerk- en commerciële ervaring aan toe. Mix het vervolgens 
met 100 man bouwpersoneel en iemand die verantwoordelijk is voor de 
werkvloer. Zie hier in een notendop Bouwbedrijf Wessels in Rijssen, met Paul 
Bekhuis en John Knoot aan het roer.
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