Kwetsbare opstelling leidt tot
duurzame relaties
R o e l Tr o m p v a n H a b o v o G r o e p

Twee van de zeven zelfstandig opererende dochterbedrijven van de Habovo Groep, een
van de meest toonaangevende afbouwbedrijven in ons land, waren nauw betrokken bij de
nieuwbouw van Intergas in Coevorden. Zowel Donec Afbouw als Habovo Afbouw droegen bij
aan de succesvolle oplevering.

Commercieel manager
Roel Tromp van de
Habovo Groep vindt het
Coevordense project een
sprekend voorbeeld van
het succes dat het
bedrijf heeft met de
gewijzigde aanpak die het
sinds twee jaar hanteert.
Tromp: “Twee jaar
geleden hebben we de
ommezwaai gemaakt van
productgericht naar marktgericht. Dat mag wellicht
wollig klinken, maar het
houdt in dat we groepsbreed met alle disciplines,
kennis en ervaring met
opdrachtgevers willen meedenken én uitvoeren. We
willen veel meer zijn dan
“mensen die vierkante
meters leveren”. In de
praktijk betekent dat onder
andere dat we ons vanaf de
aanvraag kwetsbaar en
transparant opstellen naar de
(potentiële) opdrachtgever.
Veel ondernemingen in onze
sector zijn doodsbenauwd dat
men de aannemer de ideeen
geeft en dat die vervolgens
alsnog voor de laagste prijs
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