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1. Inleiding

Ondernemingsplan 
2019 - 2022
Samen werken aan beter  

“Een interessante tijd met veel veranderingen”. Een titel die op dit 
ondernemingsplan niet zou misstaan. Het is echter de kop van een artikel in 
‘Trebbe Berichten’, geschreven door Hein Trebbe sr. in 1999. Een artikel over 
de ontwikkelingen destijds; een groeiende wereldbevolking die steeds ouder 
en actiever werd, een informatiemaatschappij waar vernieuwingen elkaar 
snel opvolgden. Over kwaliteitsvraagstukken en toenemende automatise-
ring. 

Bijna 20 jaar later zijn dezelfde onderwerpen nog steeds actueel. Wel is de 
snelheid van verandering toegenomen. Veranderingen die oneindig veel 
kansen bieden en impact gaan hebben op ons allemaal. Hoe precies? Dat is 
nog gissen. Maar nu het huidige ondernemingsplan ‘Trebbe Goud’ afloopt, is 
het wel een mooi moment voor grote vragen. Want hoe behouden wij onze 
toegevoegde waarde in deze snel veranderende maatschappij en markt?  
Wat voegen wij toe en hoe doen we dat op een duurzame manier? 
Vragen die makkelijker gesteld dan beantwoord zijn. Wat in ieder geval als 
een paal boven water staat is dat we willen groeien; niet in omzet of in aan-
tal medewerkers, wel in kwaliteit. We gaan samen werken aan beter. 
Maar voordat we daar verder op ingaan blikken we terug op de afgelopen 
vier jaar. Wat heeft Trebbe Goud ons gebracht?

Hein Trebbe jr. 
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vanaf de werkvloer vergroot en de verbin-
ding en uitwisselingen tussen kenniscentra 
geïntensiveerd. 

Klantgericht | opzet LIV
Invulling geven aan het verhogen van de 
klanttevredenheid mede door de bouw van 
LIV, ons woonbelevingscentrum in Nijme-
gen dat we in samenwerking met KlokGroep 
en co-makers Eigenhuis Groep en Van der 
Sluis Technische Bedrijven openden, is een 
mijlpaal in de afgelopen periode. Een mooie 
groei voor het versterken van onze rol als 
dienstverlener en het bieden van complete 
ontzorging. Het in Trebbe Goud geformu-
leerde doel om een 8 te scoren op klant-
tevredenheid is helaas niet overal gelukt. 
Invloed op de gehele keten is en blijft een 
grote uitdaging. Vanzelfsprekend dat dit 
onze aandacht heeft. De oprichting van LIV 
zien wij als een grote stap in de goede rich-
ting.

Samenwerkingen | ketengroei 
De groep co-makers waarmee we samen-
werken is de afgelopen jaren gegroeid van 
10 naar 17. Naast co-makers voor grond-
gebonden conceptwoningen, hebben we in 
2017  ook 17 co-makers voor ons Hoog-
Wonen concept gecontracteerd. Prijszeker-
heid bieden en onze klanten snel en kwali-
tatief goed bedienen zijn daarin grote drijf-
veren. Onze co-makers zijn een verlengstuk 
van onze organisatie en dat is noodzakelijk 
voor het vormen van een succesvolle keten 
die bijdraagt aan een kwalitatief goed eind-
resultaat en het voldoen aan de klantwens. 

Aandachtspunten
Een aantal punten vragen om extra aan-
dacht. Doelen die we ons gesteld hebben 
in 2015, maar die helaas niet zo goed uit de 
verf zijn gekomen als wij voor ogen hadden. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de hui-
dige druk op de markt. Het borgen van de 
productkwaliteit en daarmee het verminde-
ren van het aantal opleverpunten zijn daar 
voorbeelden van. Na een forse daling van 
het aantal opleverpunten en een paar jaar 
van stabiliteit, laat het gemiddelde aan-
tal opleverpunten nu helaas weer een stij-
gende lijn zien. De voorgenomen sturing op 
rendementsverbetering is en blijft een per-
manent proces. Daarom besteden we hier 
in het nieuwe ondernemingsplan opnieuw 
aandacht aan.

Tot slot | verbeteren in plaats van groei 
Terugblikkend op de afgelopen vier jaar zijn 
we qua omzet en aantal medewerkers met 
name de afgelopen twee jaren explosief ge-
groeid. De komende jaren gaan we de om-
zet stabiliseren. Met de huidige omvang van 
Trebbe kunnen we ingewikkelde projecten 
aan én toch persoonlijk blijven. Dat uit-
gangspunt willen we graag behouden. Waar 
we ons de komende vier jaren op gaan fo-
cussen komt in de volgende hoofdstukken 
aan bod.

• Hoofdstuk 3: Wie wij zijn
• Hoofdstuk 4: Ons speelveld
• Hoofdstuk 5: Hier willen we naar toe

Vier jaar geleden werd het ondernemings-
plan Trebbe Goud gepresenteerd. De gestel-
de ambitie was om tot de top 5 van ontwikke-
lende bouwers te horen. We moeten immers 
kunnen dromen om beter te worden. Tot de 
top 5 behoren kan op vele gebieden; omzet, 
rendement, klanttevredenheid, kwaliteit. 
Het was dan ook zoeken naar een manier 
om de speerpunten vorm te laten krijgen in 
onze organisatie. Dat deden we onder meer 
door het opstellen van jaarplannen. Nu, vier 
jaar later, maken we de balans op. 

Van generalist naar specialist | opzet 
Trebbe kenniscentra
Eén van de doelen was om onze onderne-
ming te organiseren in kenniscentra met 
elk hun eigen specialisme. Dat was een be-
hoorlijke omschakeling. Trebbe heeft nu vier 
specialistische teams; voor conceptmatige 
laagbouw en hoogbouw - waarin niet alleen 
bouw, maar ook projectontwikkeling een 
belangrijke rol speelt -, een kenniscentrum 
voor renovatie en een voor utiliteitswerken 
en transformatie. Wat deze nieuwe struc-
tuur heeft opgeleverd? Hechtere teams met 

meer lerend vermogen, expertise en daar-
door een vlottere doorloop van het ontwik-
kel- en bouwproces. 

Groei aantal medewerkers | verjonging
Het is geen geheim dat de jaren voor 2015 
ook in de bouwbranche niet florissant wa-
ren. Dat heeft gevolgen gehad voor ons 
personeelsbestand; door krimp steeg de 
gemiddelde leeftijd en was er nauwelijks 
verjonging. Door het aantrekken van de 
markt de afgelopen drie jaren is ons per-
soneelsbestand weer op sterkte en hebben 
we oude bekenden en vele nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen. Dit geldt ook voor 
onze dochterbedrijven Dijkham en Van den 
Hengel. De Trebbe Groep groeide van 290 
mensen in 2015 naar nu ruim 350 mensen.  

Aanpassing structuur | installatie MT
De structuur van onze organisatie is met de 
installatie van het managementteam gewij-
zigd. Van het management maken naast de 
directie ook teamleiders en productiever-
antwoordelijken van onze kenniscentra deel 
uit. Door deze wijziging wordt de invloed 

2. Terugblik op  
Trebbe Goud 2015 - 2018
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Ambitie
Nederland mooier maken door het creëren 
van duurzame en gezonde leefomgevingen.

3. Wie wij zijn
Dit is Trebbe

Kernwaarden

Trebbe ontwikkelt en bouwt duur- 
zame, gezonde leefomgevingen. Door 
verandering te zien als constante fac-
tor heeft ons familiebedrijf al sinds 
1911 bestaansrecht. In Trebbe vind je 
een betrouwbare kennispartner die 
gaat voor langdurige samenwerkings-
verbanden. 

Betrokken 
Wij werken vanuit de verwachtingen en 
belangen van de mensen waarmee wij 
samenwerken.

Ondernemend 
Wij zijn een veelzijdige en solide 
partner, wij pakken kansen en zijn 
toekomstgericht.

Betrouwbaar
Wij doen wat we zeggen en we zeggen 
wat we doen. 
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Uiteraard staat het ondernemings-
plan niet op zichzelf; ontwikke-
lingen in de wereld om ons heen 
bepalen in hoge mate ons speel-
veld. Dus zoomen we daar eerst 
op in. Wat zijn de ontwikkelingen 
die effect hebben op onze dage-
lijkse praktijk en welke kansen 
biedt dat?

Economie en samenleving 
De economie viert hoogtij. De 
huizenprijzen stijgen, het werk-
loosheidscijfer daalt en werk-im-
migranten stromen ons land 
binnen. We varen er wel bij, toch 
groeit het verschil tussen arm 

en rijk en wordt onze samen-
leving steeds individualis-

tischer. Bewuste singles 
en een dalend geboor-
tecijfer zorgen voor een 
vergrijzingsgolf die zeker 

tot 2040 aanhoudt. Deze 
ontwikkelingen leiden tot 

een veranderende woon-
vraag; betaalbare woningen 

voor éénpersoonshuishoudens 
en woonvormen die langer thuis 

wonen borgen. Onafhankelijkheid 
is zowel bij jong als oud het credo. 

Hier willen wij in meebewegen door 
onze woonconcepten aan te passen en 

ons alvast voor te bereiden op de komen-
de jaren door het verhogen van reserves, 
want deze florerende conjunctuur staat 

onder druk. Economische onzekerheid, de 
dreigende handelsoorlog en onrust in de 
wereld maken de fundatie van de huidige, 
op schulden gebaseerde groei kwetsbaar. 

Klimaat, energie en grondstoffen
‘Klimaatverandering funest’, ‘Broeikasge-
leerden krijgen het benauwd’, ‘Woning-
bouw van gas los’. Zomaar een greep uit 
de krantenkoppen van de afgelopen tijd. 
Het water staat de wereld wat betreft kli-
maatverandering aan de lippen. Schaarste 
van grondstoffen en almaar stijgende prij-
zen maken het vraagstuk ook economisch 
prangend. Werkgroepen en denktanks over 
verduurzaming in de bouw poppen in gro-
ten getale op. Hierin nemen wij als organi-
satie actief deel. De urgentie wordt door de 
overheid en markt gezien en na jaren van 
praten is de tijd van doen aangebroken. Als 
ontwikkelende bouwer hebben wij invloed 
op en kunnen we bijdragen aan een gezond 
klimaat en verantwoorde leefomgeving. Die 
handschoen moeten en willen we samen 
met onze opdrachtgevers en partners op-
pakken. 

Technologische ontwikkelingen
Waar computers en internet vijftig jaar ge-
leden nog onbekend waren en we platte-
gronden met de hand tekenden, leven we 
nu in een grotendeels geautomatiseerde 
maatschappij waar nieuwe technologische 
ontwikkelingen als robotisering, Internet 
of Things en blockchain voet aan de grond 
krijgen. Deze technologieën veranderen in 

een razend tempo de maatschappij. In een 
veel hogere snelheid dan internet destijds 
deed. Die veranderingen zijn erg spannend 
en vragen echt wat van ons, maar bieden 
ook veel kansen! Door grote hoeveelheden 
beschikbare data kunnen we ons aanbod 
beter afstemmen op de vraag, kunnen we 
sneller (meer prefab) met minder fouten 
bouwen (BIM) en meer inzetten op ultiem 
woongemak (onder andere Smart Homes). 
We zijn bezig met nieuwe woonvormen, 
andere manieren van bouwen en slimme 
samenwerkingen. Nieuwe ontwikkelingen 
blijven we volgen en we proberen kansen 
die voorbijkomen vast te pakken en te intro-
duceren in onze organisatie. 

Ondertussen mengen bedrijven van bui-
ten de branche zich op de vastgoedmarkt. 
Partijen die beschikken over big data en 
veel ICT-kennis ontwikkelen vraaggestuurd 
betaalbare woningen. Neem bijvoorbeeld 
Google die in Toronto een complete stad 
bouwt of Ikea die zich ook op de woning-
bouwmarkt begeeft. 

Met deze razendsnelle veranderingen wil-
len en moeten wij onszelf meer dan ooit 
de vraag stellen; wat is onze toegevoeg-
de waarde in deze veranderende markt en 
maatschappij?

Welke toegevoegde waarde wij zien en 
de doelen die we onszelf de komende ja-
ren stellen beschrijven we in het volgende 
hoofdstuk.

4. Ons speelveld
Maatschappelijke 
ontwikkelingen
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5. Hier willen we naar toe
Onze doelstellingen

De grootste kansen de komende jaren zien wij op het gebied 
van dienstverlening (uitbreiding aanbod) en industrialisatie. 
Daarbij gaan we uit van de kracht van onze eigen organisa-
tie: waar betrouwbaarheid een belangrijke waarde is en onze 
middelgrote omvang, financiële draagkracht en vakkennis 
van medewerkers stevige bakens. Wij realiseren ons dat er 
heel wat op ons af gaat komen en dat dit iets vraagt van onze 
organisatie. Met een open vizier en flexibele opstelling gaan 
we de uitdaging aan! 

Speerpunt 1:
Focus op 
dienstverlening

Dat we klantgericht willen werken is 
vanzelfsprekend. Aan onze klanten 
danken wij ons bestaansrecht. Daarom 
ligt daar een voortdurende focus; wat 
verwachten zij van ons? Nu en straks? 
Welk product sluit aan bij hun vraag en 
budget? Waarin kunnen wij hen nog beter 
van dienst zijn en zorg en werk uit handen 
nemen? Aansluiting vinden bij deze vragen 
vergt herbezinning op onze meerwaarde, 
dienstverlening en samenwerking in de 
keten.

Doel: Inspelen op de veranderende klant-
vraag.

Dit betekent dat we:
• Ontwikkelen en bouwen passend bij   
       onze klantgroepen.
• Mogelijkheden voor het uitbreiden van 
 ons aanbod bekijken door nieuwe 
 samenwerkingen in én buiten onze 
 branche te onderzoeken.
• Ketensamenwerkingen intensiveren en
 uitbreiden om klanten optimaal te
  bedienen en innovaties te versnellen.

Toelichting:
Passend bij onze klantgroepen
We ontwikkelen en bouwen voor volkomen 
verschillende klantgroepen. Daarom verdie-
pen wij ons in de cultuur en de belangen van 
onze klanten en willen wij hun beleid, ver-
dienmodellen en kasstromen doorgronden. 
Zodoende kunnen wij inzoomen en met onze 
huidige en nieuwe dienstverlening aanslui-
ten bij de vragen en behoefte van onze klan-
ten en hun klanten. Werken in kenniscentra 
is een mooie basis voor proactief en door-
wrocht denken in klanten en klantgroepen. 
Meer focus aanbrengen in acquisitie- en 
werkgebieden past ook bij ons streven de 
klant meer te bieden dan hij verwacht. 

Uitbreiding aanbod
De afgelopen jaren is ons dienstenpakket al 
behoorlijk gegroeid; waar we vroeger alleen 
bouwden, kunnen we nu het hele proces 
van start ontwikkeling tot het behang op de 
muur verzorgen. Toch is er nog een wereld 
aan mogelijkheden om ons aanbod verder 
uit te breiden en daarmee onze klanten ver-
gaand te ontzorgen. Die mogelijkheden wil-
len we onderzoeken. Daar kunnen samen-
werkingen bij horen met partners binnen 
onze branche maar zeker ook daarbuiten. 
Denk aan partnerschappen met energie-
maatschappijen. Of tech-bedrijven die in-
novaties op het gebied van gebruiksgemak 
introduceren. Hier ligt voor ontwikkeling en 
woningbouw een andere uitdaging dan voor
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bijvoorbeeld utiliteits- en bestaande bouw. 
Maar gemene deler is en blijft dat we door 
coalities te sluiten met andere marktpar-
tijen meerwaarde willen bieden aan onze 
klanten. Het stelt ons samen in staat om 
niet alleen één gebouw of een paar huizen 
te ontwikkelen en te realiseren, maar ook 
hele wijken; leefomgevingen met oog voor 
duurzaamheid, gezondheid en comfort. Zo 
breidt projectontwikkeling uit naar gebieds-
ontwikkeling. Daarnaast verwachten we dat 
transformatie van kantoren nu en de ko-
mende jaren een rol blijft spelen. De laatste 
opgave landt in ons kenniscentrum Utiliteit 
& Specials.

Ketensamenwerking intensiveren en 
uitbreiden
Ketensamenwerking is uiteraard geen doel 
op zich, maar in onze ogen wel een essen-
tieel middel om onze klanten zo goed mo-

gelijk te bedienen tegen een optimale 
prijs-kwaliteitverhouding. Dat lukt alleen 
door slim samen te werken met de hele ke-
ten. Ketensamenwerking leidt niet alleen tot 
een hogere kwaliteit of verbeteringen ten 
aanzien van prijs en duurzaamheid, het ver-
snelt ook innovaties die direct meerwaarde 
kunnen opleveren voor alle stakeholders. 
Met onze co-makers zijn we al een eind on-
derweg. Toch is verdieping en optimalisatie 
van huidige samenwerking vereist om onze 
klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. 
En daar gaan we de komende jaren aan wer-
ken; enerzijds verbinding met onze huidige 
partners intensiveren, anderzijds nieuwe 
samenwerkingen aangaan met partijen met 
een complementair aanbod.
 

“Leefomgevingen 
met oog voor duurzaamheid, 
gezondheid en comfort” 

Speerpunt 2:
Verduurzamen

Duurzaamheid. Een woord dat aan 
waarde verliest door het veelvuldige 
gebruik. Het wordt waardevol wanneer 
er inhoud aan wordt gegeven. En dat is 
precies wat wij de komende jaren gaan 
doen. Als ontwikkelende bouwer kun-
nen wij een positieve bijdrage leveren 
aan milieu en maatschappij door het 
realiseren van duurzame leefomge-
vingen, gebouwd met verantwoorde 
materialen. Die handschoen pakken 
we dan ook duidelijker op.

Doel: Ontwikkelen en bouwen van 
verantwoorde leefomgevingen.

Dit betekent dat wij:
• Kennispartner willen zijn op het gebied 
 van duurzame ontwikkeling en bouw en 
 de keuze voor ‘groen’ actief stimuleren
 bij onze opdrachtgevers. 
• Ons bij het ontwikkelen en bouwen
 niet beperken tot energievraagstukken,  

 maar ook kijken naar de toepassing van
 minder milieubelastende materialen en
 circulair bouwen in de hele keten.
• De footprint van onze eigen organisatie     
      verkleinen.

Toelichting:
Kennispartner  
Duurzaamheid wordt een belangrijker the-
ma. De afgelopen jaren hebben we tijd       

1413



gestoken in het ontwikkelen van duurza-
me woningvarianten. De mogelijkheden om 
‘groen’ te bouwen zijn er en we hebben de 
kennis in huis. Dit willen we duidelijker uit-
dragen. De keuze voor ‘groen’ stimuleren we 
actief bij onze opdrachtgevers; we stellen 
ons proactief op.

Duurzaamheid in de keten
We beperken ons niet tot het energievraag-
stuk. We onderzoeken ook de mogelijkheden 
voor toepassing van minder milieubelas-
tende materialen. Met onze co-makers en 
partners worden de komende jaren verde-
re afspraken gemaakt over het gebruik van 
duurzaam geproduceerde, verantwoorde 
producten en afvalbeperking. Denk daarbij 
aan de productie en hernieuwbaarheid van 
materialen, verpakkingsmateriaal en ver-
voer. De mogelijkheden van circulair bouw-
en gaan we actief onderzoeken. Het draaien 
van pilots hoort daar ook bij. 

Verkleinen footprint
Ook onze interne organisatie moet ‘vergroe-
nen’. Er is een noodzaak tot ‘groen doen’ en 
die begint bij onszelf. De afgelopen jaren is 
hier al een flinke stap in gezet met behulp 
van de CO2-prestatieladder. De komende ja-
ren willen we van niveau 4 naar 5. Dit doen 
we onder meer door onze kantoren verder 
aan te passen; denk aan het plaatsen van 
zonnepanelen, het nemen van energiebe-
sparende maatregelen, het verbeteren van 
afvalbeperking en -scheiding en de beschik-
baarheid van laadpalen. De uitstoot van ons 
wagenpark is de afgelopen jaren al fors ver-
minderd, maar blijft een grote vervuiler. Het 
aanbod van type leaseauto’s wordt daarom 
jaarlijks onder de loep genomen evenals de 
mogelijkheden om af en toe thuis te werken. 
Carpoolen en vergaderen via VC en Skype 
worden aangemoedigd.

Doel: Betaalbaar ontwikkelen en bouwen 
met een gezond rendement voor alle 
stakeholders.

Dit betekent dat we:
• Een efficiëntere keten organiseren
 (meer prefabricering, digitalisering,
 robotisering, BIM).
• Onze interne processen verbeteren met  
 bijzondere aandacht voor projectbe-  
 heersing.

Toelichting:
Efficiëntere keten – prefabricering, robo-
tisering, digitalisering en BIM
Kansen om efficiënter te bouwen zien wij 
vooral in meer prefabricage. Waar we bij het 
ontstaan van het bedrijf alle disciplines zelf 
in huis hadden, besteden we nu steeds meer 
uit en verzorgen wij voornamelijk de orga-
nisatie van het ontwikkel- en bouwproces. 
Dit heeft voordelen maar kan op termijn ook 
een bedreiging zijn. Daarom willen we slim-
me samenwerkingen  onderzoeken voor de 
productie van bijvoorbeeld prefab gevels en 
meer vakdisciplines in     eigen huis. Het blij-
vende gebrek aan mensen is een belangrijke 
motivatie van deze aanpak. 

Andere mogelijkheden om efficiënter te 
bouwen zien we in innovaties zoals robo-
tisering en 3D-printen. De komende jaren 
gaan we de mogelijkheden op dit gebied on-
derzoeken en zo mogelijk inzetten. Dit biedt 

“Er is een noodzaak tot 
‘groen doen’ en die begint bij 
onszelf”

Speerpunt 3:
Betaalbaar bouwen

Onze branche verandert in hoog tem-
po. Bedrijven van buiten de sector 
begeven zich op de woningmarkt en 
schaarste aan mensen is een groot 
en blijvend probleem in onze sec-
tor. De productiviteit moet omhoog. 
Dit dwingt ons om onze producten 
en processen scherp onder te loep te 
nemen; hoe zorgen we er samen voor 
dat we ook in de toekomst betaalbaar 
en concurrerend kunnen bouwen met 
gezond rendement? De oververhitte 
markt, hoge grondprijzen, stijgende 
materiaalkosten en een gebrek aan 
vaklieden onderstrepen de urgentie 
van dit vraagstuk.



enorme kansen om de bouwopgave en de 
concurrentie (ook met bedrijven van bui-
ten de branche) aan te kunnen. Het tempo 
moet omhoog met minder afhankelijkheid 
van schaarse vaklieden. En, gezien de rela-
tief lage rendementen in de bouw, moeten 
de faalkosten omlaag. Naast robotisering 
speelt BIM daarin een belangrijke rol. Daar 
werken we al lang mee, maar we benutten 
nog niet alle mogelijkheden. Denk bijvoor-
beeld aan planning en calculatie vanuit BIM. 
Door onze werkprocessen hier beter op af te 
stemmen en onze medewerkers te begelei-
den en op te leiden, willen we een versnel-
ling van de verdere implementatie van BIM 
bereiken.

Interne procesverbetering
We focussen ons erop - en stoppen daar 
veel energie in - om de kwaliteit van de in-
terne processen en de overdracht naar een 
volgende fase te verbeteren. Daarbij ves-
tigen we de aandacht op de verschillende 
aspecten van projectbeheersing; doorloop-

tijd, financiële kwaliteit, risico’s, contracten 
en veiligheidsmanagement. Dat geldt voor 
onze interne processen en voor de gehe-
le keten; hier moeten we samen met onze 
co-makers een vervolgstap in zetten. Met 
procesverbetering doelen we niet alleen op 
sneller; het gaat ook om beter (LEA®N). Dat 
betekent dat we relatief ingewikkelde pro-
cessen versimpelen en tijdrovende hande-
lingen digitaliseren en automatiseren. Denk 
aan het verbeteren van ons serviceproces of 
het optimaal benutten van ons CRM-
systeem.

Kennis inbrengen 
In het proces van ontwikkelen en voorberei-
den willen wij proactiever onze kennis van 
bouwen inbrengen, zodat we vroegtijdig 
signaleren of een project haalbaar is. Zowel 
in technische als financiële zin.

“Een efficiënter proces is 
een must om in de toekomst 
betaalbaar te blijven 
bouwen”

Speerpunt 4:
Stuur op cultuur

Wat onderscheidt Trebbe van ande-
re ontwikkelende bouwers? Waarom 
willen opdrachtgevers met ons wer-
ken? De feedback die we uit de markt 
ontvangen is eenduidig; onze mensen. 
Geel Trebbe-bloed staat voor vertrou-
wen. Afspraak is afspraak. En loopt 
het even minder? Dan steken we onze 
kop niet in het zand, maar lossen we 
het op. Het zijn niet de stenen die we 
stapelen die het bedrijf bijzonder ma-
ken, maar de medewerkers. Dat is een 
groot goed; de kracht van de Trebbe-
cultuur. Omdat dit de komende jaren 
alleen nog maar belangrijker wordt, 
besteden we daar extra aandacht aan.
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Doel: Werken vanuit de cultuur van Trebbe.

Dit betekent dat we:
• Het karakter van de organisatie
 behouden.
• Investeren in een goede verbinding
 tussen vestigingen en kenniscentra.
• Persoonlijke groei van medewerkers 
 stimuleren.

Toelichting:
Karakter
Werken vanuit de kracht van Trebbe. Die 
kracht zit volgens ons én onze opdrachtge-
vers in de kennis en betrouwbaarheid van 
onze medewerkers. Onze middelgrote om-
vang speelt daarin een belangrijke rol; we 
zijn groot genoeg om alle bouwdisciplines 
in huis te hebben en grote complexe werken 

te maken en klein genoeg om samenwerk-
ingen met onze opdrachtgevers en partners 
persoonlijk te houden. De platte structuur 
zorgt ervoor dat we snel besluiten nemen. 
Het tekent de organisatie en vormt ons ka-
rakter. Dat willen we behouden én beter be-
nutten door dit extern beter uit te dragen. 
Stabilisatie van de omvang van de organi-
satie draagt bij aan dit doel. Groter groeien 
in omzet of medewerkers is dan niet wen-
selijk. In plaats daarvan richten we ons op 
groei in de zin van verbeteren. Het werk dat 
we doen, doen we goed en we komen onze 
afspraken na. Daar draait het in de kern om. 
Om ons karakter te borgen besteden we in-
tern meer aandacht aan onze kernwaarden. 
Door dit juist bij nieuwe medewerkers dui-
delijk onder de aandacht te brengen zorgen 
we voor continuïteit in uitstraling.

Verbinding
Werken vanuit verschillende vestigingen en 
kenniscentra heeft vele voordelen. Het na-
deel dat wij signaleren en ten goede willen 
keren is de vermindering van de verbinding 
tussen de teams en vestigingen onderling. 
Ook al heeft iedereen zijn eigen specialisme; 
we zijn en blijven één bedrijf, dat opereert 
onder één gele paraplu. De komende jaren 
vragen we intern meer aandacht voor het 
algemene Trebbe-belang. Besluiten heb-
ben niet alleen gevolgen voor een kennis-
centrum, afdeling of vestiging; we zijn één 
bedrijf en moeten het samen doen. Om dat 
gemeenschappelijke belang te benadruk-
ken stimuleren we de (tijdelijke) uitwisse-
ling van medewerkers tussen verschillende 
kenniscentra en vestigingen. Gezamenlijke 
bijeenkomsten en activiteiten maken we 

belangrijker. Want een hechtere verbinding 
zorgt voor beter én leuker werk.

Persoonlijke groei 
Trebbe kan het verschil maken als betrouw-
bare kennispartner. Digitalisering heeft 
gevolgen voor taken en functies. Door het 
introduceren van HRM krijgt opleiding en 
ontwikkeling van medewerkers meer priori-
teit. Daarbij hebben we oog voor duurzame 
inzetbaarheid van mensen, in het bijzonder 
voor medewerkers op de bouw. De aanvul-
ling van HRM op PZ past binnen het verder 
professionaliseren van de organisatie. Het 
draagt bij aan het verbeteren van het wer-
vingsproces, het binden van huidige mede-
werkers en het kennisniveau. 
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6. Hoe we dat doen

Trebbe heeft verschillende disciplines in 
huis. Voor elke specialisatie geldt een ande-
re tactische invulling van de strategie zoals 
beschreven staat in dit ondernemingsplan. 
Hoe wij precies invulling gaan geven aan dit 
ondernemingsplan krijgt vorm in de vierjari-
ge afdelingsplannen, die elk kenniscentrum 
en de stafafdelingen van Trebbe opstellen. 
De acties die daaruit volgen worden per jaar 
geprioriteerd en ingepland. Dit landt in de 
jaarplannen.



7. Tot slot
Trebbe over vier jaar

Het ondernemingsplan is opgesteld voor de 
komende vier jaar. Is dat niet lang als alles zo 
snel verandert? 
Natuurlijk weten we niet hoe de wereld er 
over vier jaar uitziet. Maar onze lange be-
drijfsgeschiedenis bewijst dat een helde-
re visie op de toekomst en het aanbrengen 
van focus ons door wisselende conjuncturen 
loodsen. Verandering zien we als constante 
factor. Waar nodig sturen we bij. En zolang 
wij in staat zijn om dat vast te houden, met 
een open vizier om ons heen blijven kijken en 
vernieuwingen zien als kansen, dan kan de 
toekomst onvoorspelbaar zijn, maar vooral 
fantastisch mooi en boeiend! 

Wij zijn ervan overtuigd dat over vier jaar di-
gitalisering een nog belangrijker onderdeel 
uitmaakt van ons werk.  Bouwprocessen 
zijn verder geïndustrialiseerd en duurzaam-
heid is een vanzelfsprekendheid. Juist door 
vergaande digitalisering is het de menselij-
ke maat waar we het verschil mee kunnen 
maken. Ons karakter en onze waarden zijn 
dan ook een groot goed. We zijn en blijven 
betrokken, ondernemend en betrouwbaar.
We gaan samen werken aan beter. Nu, de 

komende vier jaar maar ook daarna. Want 
werken aan beter is geen momentopname. 
Dat doen we elke dag met onze ambitie voor 
ogen; Nederland mooier maken door het 
creëren van duurzame en gezonde leefom-
gevingen. Daar gaan we voor! 
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8. Samenvatting speerpunten en doelen

1. Focus op dienstverlening Inspelen op de veranderende 
klantvraag. 

• Ontwikkelen en bouwen passend bij onze klantgroepen.
• Mogelijkheden voor het uitbreiden van ons aanbod bekijken door nieuwe 

samenwerkingen in én buiten onze branche te onderzoeken.
• Ketensamenwerkingen intensiveren en uitbreiden om klanten optimaal te 

bedienen en innovaties te versnellen.

SPEERPUNT DOEL  DIT BETEKENT DAT WE

2. Verduurzamen

3. Betaalbaar bouwen

4. Stuur op cultuur

Ontwikkelen en bouwen van verantwoorde 
leefomgevingen. 

Betaalbaar ontwikkelen en bouwen 
met een gezond rendement voor alle 
stakeholders. 

Werken vanuit de cultuur van Trebbe.

• Kennispartner willen zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling en 
bouw en de keuze voor ‘groen’ actief stimuleren bij onze opdrachtgevers. 

• Ons bij het ontwikkelen en bouwen niet beperken tot energievraagstukken, 
maar ook kijken naar de toepassing van minder milieubelastende 
materialen en circulair bouwen in de hele keten.

• De footprint van onze eigen organisatie verkleinen.

• Een efficiëntere keten organiseren  (meer prefabricering, digitalisering, 
robotisering, BIM).

• Onze interne processen verbeteren met bijzondere aandacht voor 
projectbeheersing.

• Het karakter van de organisatie behouden.
• Investeren in een goede verbinding tussen vestigingen en kenniscentra.
• Persoonlijke groei van medewerkers stimuleren.
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