Vervangen twee bruggen Russische Buurt Zaandam
Vervangen lift en roltrap Station Voorburg

Verbouw Albert Heijn en herinrichting parkeerterrein

Aanleg Ovonde Langereis N241 Opmeer

Woonrijp maken woonwijk De Vaart Alkmaar

Nieuwbouw brede school De Kersenboom Diemen
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Geachte relatie,
K_Dekker bouw & infra b.v. heeft een jaar achter de rug waarin veel werk
is verzet, zowel intern als extern. Onze klanten weten ons nog steeds in
groten getale te vinden en de wijze waarop wij contracten afsluiten
passen steeds beter bij onze kernwaarden:
Samen, Trots, Succes, Vooruitstrevend en Inspirerend.
Intern heeft ons bedrijf enige aanpassingen gedaan, zodat we nóg beter
in staat
0 zijn hetgeen we uitstralen en beloven ook te kunnen waarmaken.
In het brede veld van de bouw waarin K_Dekker actief is, zijn we steeds
beter in staat om de gevraagde klantwaarde te leveren en zelfs meer.
Wij geloven in het feit dat niet wij als aannemer leidend zijn, maar onze
klanten (en indirect hun klanten). Wij adviseren en denken mee om uit
die voortdurend veranderende marktvraag de optimale meerwaarde te
creëren voor de klanten. Die vraag gaat zeker niet alleen over het
bouwproject alleen, maar ook om de omgeving, de omstandigheden
(veiligheid en tijdigheid) en aantoonbaarheid. Aangezien K_Dekker in de
volledige breedte van de bouwwereld actief is, kunnen wij alle opgedane
kennis en ontwikkelingen aanwenden voor al onze klanten.
Wij worden ook steeds meer gevraagd voor projecten in uitdagende
omgevingen en lastige omstandigheden en kunnen onze klanten bijstaan
met onze omgevingsmanagers, vergunningsdeskundigen en ontwerpmanagers die met behulp van de modernste technieken en hulpmiddelen
zoals BIM, virtuele modellen en Ed Controls invulling geven aan die
uitdagingen.
Het afgelopen jaar is onze omzet ook wat teruggelopen, omdat diverse
klanten te maken hebben met vertragingen in procedures en
besluitvormingen en voor ons is die bouwomzet doorgeschoven naar
2019. Onze orderportefeuille ziet er goed uit en geeft ons vertrouwen om
onze strategie in 2019 verder door te zetten en uit te bouwen.
De wereld staat niet stil , onze klanten ook niet en K_Dekker bouw & infra
zeker niet.
Met vriendelijke groet,
K_Dekker bouw & infra b.v.
Namens het directieteam,
Ron Oudeman & Klaas Jan Dekker

_ Financiële kengetallen

2016 – 2018

K_Dekker bouw & infra b.v. geconsolideerd

2018

2017

2016

167

174

166

Orderportefeuille ultimo jaar*

82.300

56.506

80.835

100.000

Totaal activa*

19.324

24.495

20.948

80.000

Eigen vermogen *

9.509

9.433

9.090

Bedrijfsresultaat t.o.v. gemiddeld geïnvesteerd
vermogen in %

0,9%

5,5%

4%

20.000

Rentabiliteit eigen vermogen

1%

5%

3%

0

Resultaat in % van de omzet

0,1%

0,7%

0,5%

Werkkapitaal in % van de omzet

9,5%

7,2%

8,4%

Current ratio

1,7%

1,4%

1,6%

Gemiddeld aantal FTE

OMZET
80.376

* x € 100.000

66.025

72.579

60.000
40.000

2018

2017

2016
x € 100.000

De cijfers van K_Dekker bouw & infra b.v. worden aan
een wettelijke statutaire controle onderworpen door :
BDO Audit & Assurance B.V. in 2016 en 2017
Flynth Audit bv in 2018

_ “Ontwikkelen is uitdagend” werkt!
Wat zijn we gestart in dit jaar?:
• Keetsessies: Betrokkenheid van onze vaklieden is
belangrijk. De verbinding tussen “binnen en buiten” is
essentieel voor het slagen van onze projecten. In deze
sessies werd, in kleine groepen, besproken “wat gaat er
goed, wat kan er beter”. De sessies waren een groot
succes en er wordt ook zeker vervolg aan gegeven.
• Teambuilding bij werkverwerving en materieeldienst
i.v.m. met werkplaatsen (Timmer- en staalwerkplaats).
• Klantgericht presteren waarbij de vraag werd gesteld
“hoe ziet de klant ons?”, mede bepaald door de
feedback van onze klanten.
• Digitaal samenwerken is een vereiste. We hebben
geïnvesteerd in software (Docstream op verzoek van
ons personeel) en de ondersteuning bij het dagelijks
gebruik hiervan verbeterd door directe ondersteuning
te bieden door de inzet van een nieuwe collega. Elk
nieuw projectteam (de start van een nieuw project)
wordt ondersteund om aan de slag te gaan met de
modernste digitale hulpmiddelen om de afspraken met
de klant waar te maken, maar zeker ook efficiënt als
team en met andere stakeholders samen te werken.

K_Dekker blijft zich, conjunctuur ongevoelig, maximaal
inzetten op ontwikkeling van haar personeel. Velen van ons
omarmen dit en beseffen dat een leven lang leren gewoon
iets is wat bij de huidige snelheid van de maatschappij hoort.
Leren kunnen we via opleidingen en bijscholingen doen,
maar het leren van elkaar kan een dagelijks gewin zijn.
Samenwerking is alleen maar mogelijk als je je wilt
verdiepen in elkaars materie en problemen. Door dit te doen
ontstaat er een enorm leereffect en dit stimuleert niet alleen
jezelf maar ook de collega’s. Steeds meer K_Dekker
medewerkers zijn zich dit bewust en voelen zich de regisseur
van hun eigen ontwikkeling en carrière.
Deze inzet op ontwikkeling wordt ook door ons personeel
herkend, want uit de PAGO informatie van de afgelopen 5 jaar
blijkt dat 100% van ons personeel vindt dat er voldoende
ontwikkelmogelijkheden zijn (bron Volandis).
Welke goede programma’s hebben we behouden:
• Trainneeship, toevoeging van de 4e lichting
• Contact- en scholingsdagen, met de thema’s:
o Wie doet wat bij K_Dekker
o Wat is jouw invloed op jouw werk, jouw veiligheid,
jouw arbeidsomstandigheden in jouw team en kun je
dus zelf direct aanpassen
o BIM zorgeloos bouwen?
o Drama driehoek, hoe doorbreek je een negatieve
sfeer
• Het goede gesprek, de K_Dekker vorm van het
functioneringsgesprek
• Aandacht voor bouwrecht, kostenbewaking
• Coaching voor de jongeren, alsmede elk personeelslid
die een persoonlijk ontwikkel plan doorloopt
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Ook hebben we geïnvesteerd in de facilitering van
werkplekken. Daarbij hebben we gewerkt aan:
• Locatie werkplek dichter bij de projecten (minder
reistijden) door de toevoeging van onze locatie
Amsterdam aan de Zekeringstraat
• In ons kantoor te Warmenhuizen is de onderste
verdieping volledig gemoderniseerd. Door toevoeging
van daglicht en aanpassing van de sfeer zijn zeer
prettige flexplekken en teamwerkplekken gerealiseerd.
De toevoeging van “De Boerderij” als gesprekruimte in
een huiskamersfeer, met als inrichting veel elementen
van de familie van de eigenaren, is een succes. Het
“andere” gesprek voegt veel toe aan onze kernwaarde
“Samen”.
• Collega’s met een kantoorwerkplek zijn geadviseerd
door een externe ergonoom over hun werkplek.
Adviezen voor aanpassing zijn doorgevoerd.
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K_Dekker bouw & infra b.v.

Veelzijdige bouwers. Niet voor niets is dat ons motto. We zijn actief in alle bouwsegmenten, hanteren een
multidisciplinaire aanpak bij veel projecten en werken met verschillende contractvormen: D&C, UAV, UAV-GC, D&B,
Stabu, RAW, E&C en bouwteam. Flexibiliteit, proactief meedenken, constructief samenwerken, Noord-Hollandse
nuchterheid: veelzijdigheid én vakmanschap zijn bij K_Dekker vanzelfsprekend. We zijn vooruitstrevend en
tegelijkertijd realistisch. Daar zijn we trots op! Al sinds 1963.
Onze maatschappelijke betrokkenheid is concreet en we investeren continu in kwaliteitsverbetering, integraliteit en
innovatie. Mens, milieu en meerwaarde voor de klant staan daarin centraal. Samen met onze opdrachtgevers werken
we aan de succesvolle realisatie van
projecten. De platte structuur van onze organisatie biedt voor medewerkers volop inspiratie en ruimte voor
talentontwikkeling. Bovendien stimuleert dat hun vakmanschap en motivatie en daar profiteren onze klanten direct
van.
Van ontwerp, realisatie tot onderhoud. Kortom, veelzijdige bouwers!

_ bouw

_infra

_ kleinbouw

Contact
Postbus 17, 1749 ZG Warmenhuizen
Oudevaart 91, Warmenhuizen
t: 0226 39 16 29 _ e: info@kdbv.nl
kdbv.nl

