Bedrijfsreportage

RijnDijk Construction:

dynamiek en service
op de bouwplaats
De foto’s op de website van RijnDijk Construction zijn imposant. Eén voor één
verschijnen ze in beeld. Indrukwekkende geraamtes van fabrieken, veelal
met grote destillatietorens. Een imposante brug die twee bergen met elkaar
verbindt. Stuk voor stuk zware constructies waarin staalbouw domineert.
Een staalbedrijf pur sang? “Nee, zeker niet”, pareert commercieel directeur
Jan Moons. “Typeer ons liever als de aannemer die staalgeconstrueerde
complexe projecten vanaf de fundatie volledig realiseert.”

R

ijnDijk Construction voert vooral
multidisciplinaire projecten uit voor
de (petro) chemische industrie,
zware industrie, energiesector en utiliteitsbouw. Bij het realiseren van zo’n opdracht
gaat het bedrijf niet over één nacht ijs.
Omdat RijnDijk Construction de behuizing
van een fabriek maakt, wordt het vaak als
eerste bij het plan betrokken. Het bedrijf
is specialist als het gaat om complexe
constructieprojecten in al haar facetten.
Een traject van engineering, productie
en montage volgt. “In Eindhoven bevindt
zich ons kloppend hart met onder meer
een grote tekenkamer met constructeurs
en engineers. Zij leggen de basis voor een
kostenefficiënt project”, vertelt Moons.
De productie vindt plaats in de fabrieken
in Budel en Schagen. Daar worden de
benodigde staalconstructies gemaakt.

Krachten bundelen

Vaak omvat een project meer dan alleen
complex constructiewerk. Ook dak- en
gevelbekleding, elektriciteitsinstallaties,
staal-betonvloeren en luchtbehandeling
kunnen nodig zijn. In dat geval hoeft de
opdrachtgever niet op zoek naar andere
partijen. RijnDijk Construction treedt dan
op als multidisciplinair aannemer.
“Hiermee kunnen we maximale service
verlenen en onze toegevoegde waarde
laten zien”, zegt Moons, die met zijn
bedrijf deel uitmaakt van Andus Group.
Deze organisatie bestaat uit twaalf
zusterbedrijven die allemaal actief zijn op

de industriële markt. “Door de synergie
van krachten en specialismen kunnen
we een project moeiteloos van A tot Z
voor de klant realiseren. De klant heeft
niet te maken met allerlei onafhankelijke
onderaannemers, waarvan hij maar moet
afwachten wie er op het werk verschijnt.”
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Samenwerken met RijnDijk Construction
houdt in samenwerken met een centraal
aanspreekpunt. De klant is daardoor
verzekerd van continuïteit, capaciteit
en kwaliteit. Moons: “We doen alles met
hetzelfde team mensen en houden zelf
de touwtjes strak in handen. We nemen
de zorg voor de klant volledig weg.
Dat vinden wij juist zo interessant.”

www.rijndijk.com

De industriële klanten, veelal multinationals, zijn de grootste opdrachtgevers.
Ook internationale ingenieursbureaus en
grote aannemers uit binnen- en buitenland
kloppen aan de deur. “De helft van de
opdrachten gaat de grens over”, weet
de directeur. “Dat maakt het werk zo
interessant en dynamisch. Je weet nooit
wat je over een jaar doet. Elk project is
uniek. Alles wat we doen, maken we maar
één keer. We bouwen geen rijtjeshuizen,
maar grote, veelal complexe fabrieken.
En dat ook nog in verschillende landen.
Dat varieert van Koeweit tot Zweden.”
Altijd volgens het motto: ‘Serving the
industry’. Daarmee is het bedrijf de
afgelopen decennia groot geworden.
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