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De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het  
familiebedrijf. Dat verwondert ons niet. Familiebedrijven zijn immers 
de ruggengraat van onze economie, gekenmerkt door gedegen 
bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en 
een directie die het langetermijnbelang voorop stelt. 

Het vakblad Family Business spoort familiebedrijven op en portret-
teert ze. We bieden een levendig beeld van deze dynamische  
bedrijven. Prefab Beton Veghel is daarvan een mooi voorbeeld. 

In het Brabantse Veghel praten de zussen Nancy en Francoise van 
Rhee over het familiebedrijf dat hun vader Frans een halve eeuw 
geleden grondvestte. Zelf was hij ook geboren in een familiebedrijf, 
maar in Veghel wilde hij iets zelf doen, op zijn manier. Het prachtige 
bedrijf Prefab Beton is het resultaat van deze wilskracht. 

Het jaar  2012 is een belangrijk schakeljaar in de geschiedenis van 
Prefab Beton, wanneer grondlegger Frans overlijdt en zijn twee  
dochters het roer overnemen, vrouwen in een mannenwereld.  
De economische crisis is op zijn hoogtepunt en de nieuwe directie 
besluit direct de bakens te verzetten. Reorganisatie en herstructure-
ring gingen vooraf aan de bloei die het familiebedrijf nu meemaakt. 

In deze editie van Family Business maakt u kennis met Prefab Beton 
Veghel, een dynamisch familiebedrijf van een halve eeuw oud. 

Veel leesplezier,
Redactie familybusiness  

Beste lezers,
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Voorwoord
In dit magazine maakt u kennis met 
Prefab Beton Veghel, gegrondvest 
door vader Frans van Rhee in 1967.  
Hij wilde graag voor zichzelf werken en 
toen zijn vader een betontegelfabriek 
in Veghel overnam, bouwde hij die uit 
op zijn eigen manier. Vader was echt 
een techneut, die de machines zelf 
ontwierp en altijd op een servetje zat 
te tekenen. 

Voor ons als dochters was het niet 
vanzelfsprekend dat we de zaak in 
zouden gaan, al was het maar omdat 
we het zelf aanvankelijk niet wilden. 
Maar, het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en zo zijn wij allebei in 
hetzelfde jaar in dienst getreden bij 
Prefab Beton. Het is voor ons beiden 
een eigen keuze geweest want vader 
Frans heeft er nooit op aangedrongen. 
Na zijn overlijden in 2012 hebben we 
het bedrijf gemoderniseerd en vooral 
transparanter gemaakt, met 

inachtneming van enkele belangrijke lessen van vader.  
We zijn er trots op dat Prefab Beton dit jaar vijftig jaar bestaat!

Natuurlijk kijken mensen er vreemd van op dat wij, twee 
vrouwen, leiding geven aan een betonbedrijf in de 
bouwwereld, nog steeds een mannenbastion.  
Zelf zijn we daar helemaal niet mee bezig. We vinden 
ondernemen an sich spannend en vooral leuk. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat onze medewerkers weten welk 
aandeel ze hebben in het reilen en zeilen van Prefab Beton. 

Ons product zie je niet maar kom je overal tegen, bijvoorbeeld 
in het nieuwe gebouw Pontsteiger in Amsterdam, waarvoor we 
49.700 m2 breedplaatvloeren produceerden. Maar, wij werken 
met evenveel inzet ook voor kleinere bouwprojecten in heel 
Nederland. Hoe groot of klein een project ook is, we werken 
met kennis van zaken en een passie voor beton, een bouwstof 
die de Romeinen al gebruikten voor het Colosseum en het 
Pantheon! Onverwoestbaar en daardoor tóch groen. 

In Veghel werkt een sterk team aan een kwaliteitsproduct.  
U bent hier van harte welkom voor een kennismaking!

Nancy en Francoise van Rhee
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over. Geen van twee heeft ooit getwijfeld aan de eigen capaciteiten 
omdat zij de onderneming immers door en door kenden. De over-
name mag dan voor de zussen niet spannend zijn geweest, maar 
was dat wél voor de medewerkers van Prefab. Wat zouden de 
nieuwe eigenaren doen? “Achteraf gezien denk ik dat de meesten 
dachten dat we het bedrijf zouden verkopen. Het was voor iedereen 
een spannende tijd. We hebben ongelooflijk veel medewerking 
gehad van onze medewerkers.” 

Reorganisatie, herstructurering
Het jaar 2012 was ook in andere opzichten cruciaal. Al een maand na 
het overlijden van Frans van Rhee startte de nieuwbouw in Veghel, 
terwijl de crisis in de bouw juist intensiveerde. “De bouwwereld lag 
in puin”, vat Nancy samen. Het had zijn weerslag op het familie-
bedrijf. Nancy en Francoise bemerkten dat er te veel vaste 
medewerkers waren voor een krimpende sector. De twee besloten 
tot een reorganisatie én herstructurering van de onderneming. 
Nancy: “We kozen voor specialisatie en stootten activiteiten af die 
niet relevant genoeg waren.”
Reorganisatie en herstructurering volgden elkaar in hoog tempo op. 
De medewerkers van Prefab Beton hielden steeds vertrouwen in de 
veranderingen die de zussen doorvoerden, als bestuurder, 
aandeelhouder en eigenaar. “Iedereen heeft gezien waar we 
vandaan kwamen en waar we nu zijn. De crisisjaren waren moeilijk. 
We hadden volop ambities, maar kwamen niet vooruit. Nu zijn de 
tijden anders en trekt de bouw aan. We kunnen investeren en doen 
dat ook. De jaren dat we ‘op de winkel pasten’ liggen achter ons.  
We bedrijven topsport om de bedrijfsprocessen te blijven 
optimaliseren.” Met resultaat want Prefab Beton viert dit jaar zijn 
vijftigjarig bestaan. 
 

Trots
In de jaren van “puinruimen”, zoals de twee het noemen, hebben  
ze hun medewerkers steeds bij de veranderingen betrokken. 
Francoise: “We wilden laten zien waarom we bepaalde beslissingen 
namen.” Nancy: “Die transparantie is wat wij hebben toegevoegd, 
want vader hield alles altijd binnenskamers. Wij willen opener zijn; 
dat mensen weten welk aandeel ze hebben in de verbeteringen.  
Je hoort vaak dat managers alleen cijfers presenteren als het slecht 
gaat, wij delen ook de goede berichten.” De zussen zijn trots op  
hun team. “We hebben trouw personeel; de meesten werken hier  
al heel lang. Het contact is nauw. Ze vinden het fijn dat wij het 
bedrijf voortzetten en er niet een onbekende, nieuwe eigenaar  
is gekomen.”

dan zette hij het op papier. Hij zat áltijd te tekenen op een servetje.” 
Nancy, algemeen directeur: “Alles stond thuis in het teken van de 
zaak en het bedrijf kwam altijd op de eerste plaats.” Hun moeder 
werkte niet in het bedrijf, zij had een eigen interieur- en modezaak. 

Carrière plannen
Ook Nancy en Francoise hadden aanvankelijk andere plannen.  
Maar het liep anders. Toen Nancy stopte met haar studie 
bestuurlijke informatiekunde vroeg vader Frans of ze in de zaak 
wilde komen werken. “Het leek hem een beter plan dan een 
sabbatical, wat ik wilde”, lacht Nancy. Aangezien Francoise na haar 
middelbare school nog geen duidelijke studieplannen had, ging 
ook zij voor Prefab werken. De zussen startten op dezelfde dag in 
1993; Nancy op de afdeling personeelszaken, Francoise in de 
verkoop binnendienst. “Vader had niet de intentie de zaak aan ons 
over te dragen”, vertellen ze. “Hij wilde de regie in handen houden. 
Altijd. Dat deed hij ook tijdens zijn ziekbed en aangezien hij niet aan 
overlijden wilde denken, regelde hij de bedrijfsoverdracht niet.  
Hij wilde en kon geen afstand doen, Prefab was zijn kind.”
Toen Frans in 2012 overleed, namen zijn dochters de onderneming 

Frans van Rhee grondvestte Prefab Beton 
in 1967. De zoon van een aannemer en één 
van drie broers, ging na zijn HTS 
Bouwkunde voor zijn vader werken.  
Toen deze in Veghel een betontegelfabriek 
overnam, kreeg Frans daar de leiding en 
bouwde de zaak uit tot een zelfstandige 
onderneming. Het was echt zíjn zaak, 
benadrukken dochters Nancy en Francoise. 
Prefab Beton specialiseerde zich in 
betonplaten voor begane grond en 
verdiepingsvloeren. Aan de haven van 
Veghel, gelegen aan een zijtak van de Zuid 
Willemsvaart, groeide Prefab Beton uit tot 
een krachtige speler in de bouwwereld. 
“ Vader was een echte techneut”, vertelt 
Francoise, hoofd inkoop. “Hij ontwierp zelf 
de machines voor de productie van 
betonplaten en de automatisering van het 
productieproces. Had hij iets in zijn hoofd, 

“Iedereen heeft gezien waar we vandaan kwamen en waar we nu zijn”

Vijftig jaar Prefab Beton Veghel

Je komt het maar weinig tegen, twee zussen die een 
familiebedrijf runnen, laat staan in de bouwsector. 
Nancy en Francoise van Rhee zijn dan ook een opval
lend koppel in de bouwwereld, waaraan zij sinds  
jaar en dag betonnen vloersystemen en betonstaal 
leveren. Na het overlijden van  hun vader Frans,  
in 2012, namen zij het bedrijf over en zetten het  
naar hun eigen hand. Met succes. 

De lessen van pa

Nancy en Francoise van Rhee nemen twee lessen van hun vader 
mee. “Prefab is altijd financieel gezond geweest, zonder vreemd 
vermogen. Dat is ook de belangrijkste les van vader: Investeer 
nooit met vreemd vermogen. Zijn tweede les: Blijf zelf achter het 
stuur zitten, dan neem je andere beslissingen. Als iets nog niet 
kan, wacht dan.”  

”We bedrijven topsport om de 
bedrijfsprocessen te blijven optimaliseren”
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De Nijs en ook regelmatig met Dura 
Vermeer. Zij kennen ons als een 
gespecialiseerde, betrouwbare partij. 
Precisie is altijd belangrijk, maar hoog  -
bouw stelt nog eens specifieke eisen.  
In september 2014 vroeg de 
bouwcombinatie ons een calculatie te 
maken. De exacte uitvoering stond toen 
nog niet vast. Op basis van de beschikbare 
gegevens maakten we een constructieve 
beoordeling, waaruit bleek dat er 
onduidelijkheden in het project zaten.  
We hebben dit voorgelegd aan de 
bouwcombinatie en toen ons de opdracht 
werd gegund, hebben we inspraak in de 
uitvoering gehad. Wij werden toegevoegd 
als co-maker. Het was al met al een lang 
proces.”

Wat is lang?
“Normaliter duren de voorbereidingen 
ongeveer acht weken, waarna we de 
tekeningen naar de productie sturen en  
de platen gaan maken. Hier duurde de 
voorbereidingen alleen al twee jaar en 
duurde de bouw zelf ook nog eens twee 
jaar. Maar, het is dan ook een heel bijzonder 
project en we zijn trots dat we daaraan 
hebben kunnen meewerken. We hebben 
graag in de tijd en kennis geïnvesteerd.”

Wat was nieuw voor Prefab Beton?
“Inmiddels werken we standaard met het 
programma BIM, maar toen we aan 

diverse ruimten, zoals parkeerdekken.  
Het totale project telt 49.700 m2 
breedplaatvloeren: 27.400 m2  
voorgespannen breedplaatvloeren en 
22.300 m2 traditioneel gewapende 
breedplaatvloeren.”

Hoe is Prefab Beton hierbij  
betrokken geraakt?
“Pontsteiger is uitgevoerd door de 
bouwcombinatie De Nijs en Dura-Vermeer. 
We werken al vijfentwintig jaar samen met 

Wat is Pontsteiger voor gebouw?
“Het IJ loopt dwars door Amsterdam en verdeelt de stad in twee 
delen. Om de verbinding van zuid naar noord tot stand te brengen, 
voeren ooit pontjes over het IJ. Inmiddels zijn ze vervangen door 
tunnels en bruggen. Op de plek van de vroegere aanlegsteiger is 
het gebouw Pontsteiger gebouwd. Door zijn opvallende 
constructie —  twee torens die met elkaar verbonden zijn door  
een brug — en het gebruik van gouden stenen is het echt een  
eye catcher.”

Hoe oogt immens! Wat zijn de precieze specificaties?
“In totaal telt het gebouw 26 verdiepingen. Ook in de grond zijn 

Pontsteiger begonnen, niet. We ontvingen de benodigde 
gegevens via Docstream en tekenden het gebouw in 3-D met BIM. 
Elk detail, materiaal wordt hierin getekend, waardoor je meteen 
ziet waar mogelijk fouten kunnen ontstaan. Het gaf een nieuwe 
dimensie aan de werkvoorbereiding. Verder werden wekelijks 
aparte vergaderingen in Hoofddorp belegd, waarbij alle co-makers 
aanwezig waren. We stroomlijnden zaken als lean-werken, het 
gebruik van BIM en knelpunten in constructieve zin. We hebben 
Adviesbureau van Opzeeland ingeschakeld om de engineering van 
de vloeren in onze opdracht uit te laten voeren, want álle 
tekeningen van álle vloeren moesten kant-en-klaar uitgewerkt zijn 
voor er ook maar één vierkante meter breedplaatvloer 
geproduceerd zou worden.”

De bouw kreeg te maken met een bijzondere tegenslag…
“Halverwege het bouwproces werd de bouwcombinatie verrast 
met de mededeling dat daar waar de damwanden geslagen 
zouden worden, in de Tweede Wereldoorlog de aanvoerroute liep 
van Engelse bommenwerpers, die zich op Duitsland richtten. 
Gevreesd werd dat niet ontplofte bommen in het IJ lagen. Een 
speciale eenheid van de mijnopruimingsdienst heeft het gebied 
minutieus doorzocht, wat drie maanden duurde. Al die tijd lag de 
bouw stil, waardoor we alle opgestelde schema’s en planningen 
hebben moeten aanpassen. Pas toen het sein op groen stond, 
konden de damwanden en heipalen worden geslagen.”

Hoe kijk je op het project terug?
“Prefab Beton heeft veel veel tijd en energie gestoken in de 
werkvoorbereiding en er heeft veel overleg plaatsgevonden, 
voordat alles zover was. Wij kunnen als Prefab Beton trots zijn op 
het feit, dat wij de leverancier van de breedplaatvloeren voor dit 
bijzondere project waren. Het is een groots en opvallend gebouw, 
de poort naar Amsterdam. We hebben het project te danken aan 
het vertrouwen dat wij in de bouwwereld genieten.”

De skyline van Rotterdam telt diverse appartementencomplexen met 
betonvloeren van Prefab Beton. Ook filmmuseum EYE in Amsterdam  
heeft vloeren van het Brabantse familiebedrijf. Het meest recente  
gebouw is Pontsteiger in Amsterdam, de iconische nieuwe stadspoort  
voor aanvarende schepen op het IJ. Dingeman van Eersel vertelt over  
dit project van goudkleurig steen.

Bijzondere project: Pontsteiger in Amsterdam

Groots, hoog en opvallend

”Pontsteiger telt 49.700 m2 
breedplaatvloeren: 27.400 m2  

voorgespannen breedplaatvloeren 
en 22.300 m2 traditioneel 

gewapende breedplaatvloeren”
familybusiness 9



De Ribcassettevloer van Prefab Veghel wordt sinds jaar en dag als 
traditioneel gewapende vrijdragende systeemvloer toegepast voor 
een geïsoleerde begane grond in de woning- en utiliteitsbouw. 
Aannemers hebben nog altijd een voorkeur voor dit type vloer door 
de afwerkkwaliteit en het installatiegemak. Nieuwe technieken 
maakten het interessant om een compleet nieuw assortiment 
samen te stellen. Hiervoor werd een projectteam samengesteld 
waarbij professionals van Prefab Beton Veghel, IsoBouw uit 
Someren en Synprodo uit Wijchen hun kennis zijn gaan delen. 
Uiteindelijk is daar een compleet nieuwe vloer uitgekomen waar bij 
de vloer zo is geconstrueerd dat isolatie exact wordt geplaatst op 
plekken waar dat nodig is. Tevens wordt sterkte gecreëerd op de 
plekken waar dat moet. Optimale materiaal-inzet is dus het 
codewoord. 

Concreet houdt deze unieke oplossing het volgende in. Het 
polystyreen element wordt samengesteld uit drie verschillende 
materialen.  Op de meest cruciale plekken (bij de ribben) wordt 
hoogwaardig isolatiemateriaal ingezet welke een hoge RC-waarde 
van de vloer garandeert. Middenin zit een constructief polystyreen 
materiaal welke wordt omgeven door hoogwaardig isolatie-
materiaal. Op deze wijze ontstaat een optimaal isolerend en 

constructief vloerelement. Uiteindelijk resulteert dit ook in een 
strakke, schone en kaarsrechte vloer. 

Projectleider Peter Rensen van de firma IsoBouw kijkt terug op een 
uniek proces. “Dit is een samenwerking om trots op te zijn. Onze 
ideeën hebben we met het creatieve team van Prefab Beton Veghel 
kunnen ontwikkelen tot een compleet nieuwe type vloer welke 
uniek is in de branche”. De introductie heeft inmiddels plaats - 
gevonden en de eerste delen zijn in de markt gezet. “De klant is 
uitermate tevreden over het eindresultaat. Wij zijn er zeker van dat 
deze innovatie de klant veel zal gaan brengen de komende jaren” 
aldus Peter Rensen.
Meer informatie: www.synprodo.nl en www.prefab.nl

Na jaren van voorbereiding vond in augustus 2017 
de introductie plaats van een compleet nieuwe 
Rib-cassette vloer, ontwikkeld door de R&D- 
afdelingen van Synprodo, IsoBouw en Prefab 
Beton Veghel. Resultaat is een ultra isolerende 
vloer welke beschikt over een unieke 
gepatenteerde multi-lamd ba-technologie.

Synprodo 

Wereldinnovatie 
voor Prefab Beton Veghel

Synprodo goo.indd   1 12-09-17   11:44

Draadtrekkerij  
Van Meirvenne is 
gespecialiseerd in de 
productie van betonstaal. 
Nick Van Meirvenne, 
sedert vijftien jaar 
zaakvoerder van het 
familiebedrijf:  
“Wij produceren koud 
getrokken betonstaal, wat 
als voordeel heeft dat het 
makkelijk plooibaar en 
lasbaar is. Het is een wat 
verfijndere soort dan 
warmwalsstaal. Wij 

leveren dit product als blank geribde draad op rollen, als 
staven en als blank getrokken draad. Ook handelen wij in 
gegloeide en verzinkte draad.” Om aan de Nederlandse 
markt te kunnen leveren, beschikt Van Meirvenne over een 
certificering van KOMO. Voor de Belgische markt heeft het 
bedrijf de licentie BENOR. 
Evenals Prefab Beton werkt Van Meirvenne volgens het  
just-in-time-principe. “Zodra de order binnenkomt, starten wij 
de productie. Doorgaans leveren wij binnen een week, via 
eigen transport”, aldus Nick Van Meirvenne. Hij typeert de 
samenwerking met Prefab Beton in Veghel als familiair en 
relaxed. “We voelen elkaar blindelings aan en weten wat we 

Draadtrekkerij Van Meirvenne & Zonen produceert koud 
getrokken betonstaal voor de Belgische en Nederlandse markt.  
Daarnaast handelt het familiebedrijf in gegloeide en verzinkte 
draad. Alles kan op maat worden gemaakt. Afmeting, gewicht of 
diameter: het is de klant die bepaalt.

Draadtrekkerij Van Meirvenne

Sinds 1955 maatwerk 
in betonstaal

elkaar kunnen bieden. Het is een meerwaarde als je elkaar 
goed kent; je kunt elkaar tips geven, verwachtingen 
uitspreken.” 

Familiebedrijven
Ook in België wordt de bouwsector gekenmerkt door het 
grote aantal familiebedrijven, al zijn het er wel minder dan 
voor de economische crisis die eind 2008 zijn intrede deed. 
Nogal wat familiebedrijven zijn onderdeel geworden van 
grote concerns.  Zelf is Van Meirvenne trots dat hij aan het 
roer zit van een familiebedrijf dat inmiddels drie generaties 
teruggaat. Het biedt de klant bovendien voordelen. “Als 
familieonderneming zijn we zeer flexibel en zetten we 
service áltijd op de eerste plaats. De band met de klant is 
voor ons zeer belangrijk. We willen relaties voor de lange 
termijn aangaan.” De langdurige samenwerking met Prefab 
in Veghel getuigt daarvan. 

Meer informatie: www.vanmeirvenne.be

Al meer dan 35 jaar werken het Vlaamse familiebedrijf Van Meirvenne en Prefab Beton samen. Nick van 
Meirvenne, de huidige dga, vertelt hoe zijn vader en grootvader in 1955 in Beveren de onderneming in 
betonstaal startten en al snel ook in Nederland klandizie zochten én vonden. Prefab Beton was een van hun 
eerste Hollandse klanten.

Van Meirvenne goo.indd   1 14-09-17   16:14
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Just-in-time
De duurzaamheid, snelle verwerking en het feit dat het zovele 
gebruiksmogelijkheden bieden, maken dat beton nog steeds de 
meest gebruikte ‘bouwstof’ is, of het nu om bruggen of vloeren 
gaat. Toch is de markt de afgelopen tien jaar flink veranderd. 
Jongeren kiezen minder vaak voor een bouwkundige/technische 
opleiding waardoor de parate vakkennis slinkt. Dat raakt ook 
bouwbedrijven die minder kennis in huis hebben. “Dat merken we 
al bij de bestellingen”, vertelt Francoise van Rhee, hoofd inkoop van 
Prefab Beton. “Ons projectteam heeft de begeleiding daarom 
geïntensiveerd, gedurende het hele proces.” 
Bouwen is immers een hectisch proces, waar over de hele linie hick-
ups kunnen voorkomen. Als een partij iets vergeten is te bestellen, 
heeft dat meestal gevolgen voor alle betrokkenen. In dit veld werkt 
Prefab Beton. Zonder de flexibiliteit te verliezen, is alles erop gericht 
om de doorlooptijd binnen de organisatie in tact te houden.  
Het familiebedrijf werkt volgens het just-in-time-principe. Om zo te 
kunnen werken móeten de interne processen wel op orde zijn, weet 
Nancy van Rhee. “Wij hebben de bedrijfsvoering zo ingericht dat we 
geen voorraad hebben, maar de productie kort voor de levering 
starten. Dat is plezierig voor de klant want die kan kort voor de 
productie nog wat wijzigen.”

Prefab Beton bezit alle relevante KOMO-
productcertificaten. De Veghelse familie-
onderneming heeft ze voor de productie 
van gewapende ribbenvloeren, gewa-
pende breedplaatvloeren, voorgespannen 
breedplaatvloeren, bouwelementen van 
beton en leidingen in breedplaatvloeren. 
Daarnaast beschikt het over certificaten die 

de productie in de fabriek controleren en 
beoordelen. Nancy van Rhee: “Ook de 
bedrijven met wie we samenwerken, 
hebben deze certificaten. De hele keten is 
gecertificeerd. Zo weet een afnemer dat 
het product voldoet aan de eisen die de 
sector stelt. Zowel de producten als de 
processen zijn gecertificeerd.” 

De afgelopen jaren heeft Prefab Beton Veghel de interne 
bedrijfsprocessen geoptimaliseerd. Het is een permanent proces 
om het Brabantse familiebedrijf lenig te houden waardoor het 
adequaat kan reageren op de markt, die afwisselend piekt en daalt. 
Goede samenwerking met concullega’s hoort daarbij. Er is regel-
matig collegiale samenwerking met andere betonbedrijven in  
heel Nederland, vertelt Nancy van Rhee, algemeen directeur.  
“Op de markt zijn we elkaars concurrent, maar daarnaast is er veel 
collegiale samenwerking met bedrijven in heel Nederland. We 
weten wat we aan elkaar hebben.”

Keurmerken
Binnen de bouwwereld mag geen enkel product worden geleverd 
zonder een certificaat van Kiwa, een onafhankelijke organisatie  
die producten en processen certificeert, test, inspecteert en 
vergun ningen uitgeeft. Het internationale instituut onderzoekt  
het productieproces, de administratie en gaat op bezoek bij 
toeleve ranciers, zelfs als die in het buitenland zijn gevestigd. De 
productie controles in de fabriek, de productcertificaten en KOMO-
kwaliteitsverklaringen: ze maken kwaliteit niet alleen zichtbaar 
maar ook meetbaar.

In de bouw telt elke minuut en moeten producten en processen feilloos werken. Een bouwproces dat stil 
valt, kost handenvol geld. Prefab Beton heeft de interne bedrijfsprocessen zo geoptimaliseerd dat het 
razendsnel produceert, volgens het justintimeprincipe. Daarnaast zijn producten gecertificeerd. 

Beton is nog steeds  
de meest gebruikte ‘bouwstof’

Veilig en op tijd werken

personeel!

Prefab Beton heeft ongeveer tachtig vaste medewerkers en 
dertig uitzendkrachten. Die laatsten zijn er vooral om pieken in 
de productie op te vangen. In de zomer liggen projecten vaak 
stil als gevolg van de bouwvakvakantie, in de winter kan vorst 
de spelbreker zijn. Een van de grootste uitdagingen is het 
vinden van bouwkundig/technische medewerkers, zoals 
betonconstructeurs en bouwkundig tekenaars. De hele 
bouwsector heeft een schreeuwend tekort aan personeel. 
Eigenlijk is dat vreemd, vindt algemeen directeur Nancy van 
Rhee want juist het midden- en kleinbedrijf heeft interessante 
banen. “Een bedrijf als Prefab heeft een platte organisatie 
waardoor je goed ziet hoe het werkt. Je maakt kennis met de 
afdelingen administratie, planning, productie en logistiek en 
kunt je dus echt in de breedte ontwikkelen. Je krijgt oog voor de 
context waarin een bedrijf functioneert. Toch kiezen veel 
jongeren voor een grote onderneming, waar het werkveld veel 
kleiner is.” Van Rhee noemt een baan bij Prefab Beton 
dynamisch. “Het is hier een adventure. Elke dag is anders.  
We werken in kleine teams waardoor je je op veel fronten  
met de zaken kan ‘bemoeien’. Ook bieden we scholings-
mogelijkheden aan.” 

13familybusiness
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De samenwerking met Prefab Beton Veghel gaat al zó lang terug, 

dat algemeen directeur Bert van Hasselt niet meer kan achter

halen wanneer die ooit begon. “Sinds mensenheugenis werken 

we samen”, vertelt hij. Een langdurige samenwerking is precies 

wat Zanten zoekt. “Daarom werken we graag met familiebedrijven, 

waar een kwartaal geen drie maanden telt maar drie jaren. De 

lange termijn staat voorop.”

Zanten, een familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot 

1926, maakt deel uit van de IP Groep, een coöperatie van vier 

familiebedrijven die in dezelfde business actief zijn. “Met 25 

vestigingen hebben we landelijke dekking en kunnen we super

snel leveren in een competitieve markt. Bij elkaar bieden we een 

groot deel van de beschikbare merken.”

Zanten wil voor haar klanten zorgen. Van Hasselt: “Daarom ont

wikkelen we steeds nieuwe serviceconcepten. Nieuw is dat we 

vanuit voorraad een bestelling binnen één uur leveren. We rollen 

het concept uit vanuit onze hoofdvestiging in Veghel en binnen

kort bieden onze filialen in Eindhoven, Waalwijk, Weert en Bergeijk 

dit ook aan.” Behalve in de fysieke winkels kunnen de klanten van 

Zanten ook 24/7 terecht in de webshop.

Meer informatie: www.zanten.nl. 

Zanten heeft het of regelt het

Van aandrijfkoppeling tot gereedschap: voor industriële 

bedrijven is Zanten BV een professionele partner in Tech

nical and Industrial Supply. Zanten wil vooral voor klanten 

zórgen, met als motto: we hebben het of we regelen het.

Bert van Hasselt

Zanten goo.indd   1 28-08-17   12:02

In februari 2017 nam de betonketen het besluit de sector te 
vergroenen. Ondernemers, ministeries en organisaties als SER,  
VNO-NCW en MVO Nederland spraken zich unaniem uit voor de 
verduurzaming van beton. De sector streeft een CO2-reductie na 
van 0,5 tot 0,7 miljoen ton per jaar; dat is dertig procent van de 
CO2-footprint van de totale Nederlandse betonproductie. Stefan 
van Uffelen, programmamanager MVO Netwerk Beton van MVO 
Nederland, was bij dit besluit betrokken. “Beton is nog altijd het 
meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Qua durability 
(duurzaamheid) is er geen beter product dan beton: niet voor  
niets geven bedrijven honderd jaar garantie op hun product.  
Qua sustainability (productie en hergebruik) zijn daarentegen  
nog heel wat slagen te maken.”

Veranderingen
Tijdens het verhittingsproces van mergel, de grondstof van beton, 
komt CO2 van duizenden jaren vrij, het veelbesproken embedded 
carbon. Het opwarmen zelf kost uiteraard energie evenals het 
transport van het loodzware product. Toch zijn er talloze 
mogelijkheden om de uitstoot te reduceren. Van Uffelen:  “Zo kan 
aan de productiekant minder cement gebruikt worden. Verder is 
ook steenachtig materiaal geschikt als bindmiddel, óók CO2-
neutraal afval zoals slakken uit hoogovens, vliegas uit kolen-
centrales en bodemas uit verbrandingsinstallaties. Aan de 
toepassingskant is ook winst te behalen, bijvoorbeeld door  
een ontwerp anders te maken en slim met massa om te gaan.”

Rock science
Uit een onderzoek van MVO Nederland is gebleken dat maar liefst 
86 dingen anders kunnen, maar dat veel veranderingen behalve 
voordelen ook nadelen hebben. Zo kan een aanpassing van het 
mengsel leiden tot een te snelle of juist te langzame uitharding. 
Van Uffelen begrijpt dan ook dat betonbedrijven wat terug-
houdend staan ten opzichte van experimenten. “Als beton niet 
goed is, is het áltijd nieuws! Het is al met al een complex vraagstuk 
dat vraagt om meer kennis en slimmere denkprocessen.”
Hoewel de animo voor technische opleidingen terugloopt, 
verwacht Van Uffelen dat verduurzaming en innovaties als 
3D-printen — “zelfs je eigen huis kan in 3D-beton worden geprint” 
—  nieuw talent zullen trekken. De programmamanager hoopt 
bovendien dat de regering de budgetten voor kennisinstellingen 
verhoogt. “Industriebeleid is een vies woord in Nederland maar het 
is belangrijk dat wordt nagedacht over beton. Beton is de 
ruggengraat van de economie. Er is geen infrastructuur mogelijk 
zonder beton, denk aan dijken, bruggen, viaducten, tunnels en niet 
te vergeten hoogbouw, essentieel in een dichtbevolkt land als 
Nederland. Den Haag moet ervoor zorgen dat de kennis weer 
groeit. Beton is rock science en verdient een veel beter imago. 
Verduurzaming kan daar een bijdrage aan bieden.”

De Nederlandse betonsector is wereldwijd koploper

Hoe innovaties beton vergroenen

Hoewel beton een grijs imago heeft, zijn er volop 
innovaties gaande vanuit de noodzaak beton groener te 
maken door de CO2uitstoot te verlagen. Stefan van 
Uffelen van MVO Nederland benoemt de uitdagingen.  
De Nederlandse betonsector loopt internationaal 
voorop. 
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Ketensamenwerking
In 2050 moet de sector klimaatneutraal en circulair werken. Van 
Uffelen beklemtoont dat dit alleen haalbaar is wanneer de hele 
keten meewerkt. ”Een bedrijf als Prefab Beton Veghel alleen kan 
weinig veranderen omdat het afhankelijk is van de leverancier van 
het bindmiddel en de wensen van de opdrachtgever. Qua transport 
en logistiek zijn eenvoudiger slagen te maken. Alle partijen moeten 
het belang van CO2-reductie, circulariteit en biodiversiteit 
onderschrijven.”

Een kenmerk van de betonsector is het grote aantal middelgrote 
familiebedrijven zoals Prefab Beton Veghel. Van Uffelen ziet een 
belangrijke rol voor hen weggelegd. “Juist een familiebedrijf kan 
vernieuwing afdwingen doordat de besliskracht zo veel groter is.  
Ieder heeft zijn kracht in de keten en een familiebedrijf krijgt meer 
voor elkaar dan anderen.” Hij hoopt dat familiebedrijven met 
innovatieve, risicoarme toepassingen beginnen, zoals een nieuw 
type vloer of fietspad.

Koploper
De ambities zijn torenhoog en er moet nog veel gebeuren. Toch is 
Nederland op de goede weg. “Het buitenland kijkt naar hoe wij het 
doen”, aldus Van Uffelen. “De Nederlandse betonsector is 
wereldwijd koploper qua circulariteit en reductie van CO2-uitstoot. 
Die voorhoedepositie heeft Nederland verworven door de unieke 
poldermentaliteit: de bereidheid van organisaties samen te werken. 
In Nederland kénnen we elkaar. Wij zitten elk kwartaal met zestig 
ceo’s aan tafel om te praten wat goed en minder goed gaat. Ik hoop 
dat meer betonbedrijven aanschuiven om samen stappen te 
maken!”

“Juist een familiebedrijf kan 
vernieuwing afdwingen doordat de 

besliskracht zo veel groter is”

MVO-certificering VOOr Prefab betOn Veghel

Prefab Beton Veghel vindt duurzaamheid belangrijk en wil de impact van 
betonproducten op het milieu zo klein mogelijk te houden. Het 
familiebedrijf is daarom bezig met de MVO-certificering. Ook zonder de 
officiële eisen van MVO Nederland, doet het Brabantse familiebedrijf al 
veel goed. Zo scheidt het sinds jaar en dag afval, wordt meer dan tachtig 
procent van het papier en  karton gerecycled en zijn de logistieke 
processen geoptimaliseerd. 






