
Renault MÉGANE
Prikkel je passie

Vanaf

of 21% bijtelling** 
€ 20.290,-*

* Getoond model Mégane GT. Vanafprijs € 20.290,- betreft  Mégane Hatchback Energy TCe 100 Life incl. bpm, btw en excl. € 760,- advieskosten rijklaar maken (kosten verschillen per dealer), € 45,- recyclingsbijdrage, 
€ 48,91 leges. ** 21% Bijtelling op de Mégane Hatchback Energy dCi 110, Energy dCi 110 EDC en Energy dCi 130. De gecommuniceerde bijtellingbedragen zijn gebaseerd op de meest gunstige bijtelling van het 
betreff ende model op basis van de 40,4%-belastingschijf. Afbeelding die in deze advertentie is gebruikt kan afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie 
waarin het model valt. Vraag uw dealer altijd naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie en 
de algemene voorwaarden bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl. Schrijf- en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik Nieuwe Mégane Hatchback: 3,3-6,0/100 km. Resp. 30,3-16,7 km/l. CO2 86-134 g/km.
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1
Het beste advies ooit gekregen

“Dat is het advies om voor mij zelf te beginnen. 
Dat heeft voor een deel te maken met het feit 
dat ik iets te eigenwijs ben om optimaal voor 
een ander te kunnen werken.”

2
Het onderscheidend vermogen van mijn 

bedrijf
“Specialisatie. Door te specialiseren wordt je 
een beter bedrijf en ga je efficiënter werken. 
Dat zie je niet alleen bij ons maar ook bij andere 
gespecialiseerde bedrijven. Het betekent echter 
wel dat je vaker nee tegen, buiten je specia-
lisatie vallende opdrachten, moet zeggen. En 
nee zeggen blijft lastig; zeker in tijden dat het 
economisch minder goed gaat.”

3
Mijn grootste angst als directeur

“Ik noem er drie. Vooral in de beginjaren de liqui-
diteit. Het geld was er wel, maar niet alles stond 
altijd al op de rekening. Twee zijn langdurig zieke 
medewerkers, die doorbetaald moeten worden 
als gevolg van het kabinetsbesluit. Tenslotte 
hoop ik dat wij nooit met een ingrijpend bedrijfs -
ongeval te maken krijgen.”

4
De belangrijkste eigenschappen voor succes 

als directeur in de bouw
“Open staan voor innovatie op alle mogelijke 
terreinen. Of het nu gaat om digitaliseren, 
marketing of nieuwe samenwerkingsverbanden. 
Veel te veel bouwbedrijven blijven hangen in 
hun vertrouwde, traditionele patroon. Het zal 
ongetwijfeld helpen dat ik, voordat ik GrausBouw 
overnam, buiten de bouwsector heb gewerkt.”

5
Het meest trots op tot nu toe

“Dat wij, en daar bedoel ik in de eerste plaats 
onze medewerkers mee, goed bezig zijn en 
blijven ook in tijden met wat tegenstroom. Wij 
kennen nauwelijks pieken en dalen in onze 
opdrachtenstroom, wat ongetwijfeld ook ligt aan 
het feit dat wij ons met onderhoudswerkzaam-
heden bezig houden. Wij groeien nog elk jaar.”

6
Motiveren van medewerkers is een kwestie 

van…
“Ze hun eigen verantwoordelijkheid geven. Het 
is een kwestie van loslaten. Je moet er natuurlijk 
wel zeker van zijn dat ze dat aan kunnen. Ik ben 
daarnaast ook redelijk informeel, maar als het 
moet ook direct en altijd met het vizier op de 
stip op de horizon.”

7
Meest overschatte ontwikkeling in de bouw

“Ik ben wel eens allergisch voor modernismen 
als BIM en Lean bouwen. En van termen als out 
of the box denken en opschalen. Ik vind dat er 
een overdreven waarde wordt toegeschreven 
aan dit soort zaken. Je moet gewoon je boeren-
verstand gebruiken en normaal doen. En daar 
ben ik dan ook van.”

8
Mijn motto als manager

“Maak je niet druk. Uiteindelijk komt het altijd 
weer goed maar je moet om dat te bereiken het 
wel zelf doen.”

9
Het mooiste aan de bouw

“Je kunt er omgaan met leuke mensen. En wat 
natuurlijk ook belangrijk is dat je mooie dingen 
kunt maken en altijd het eindresultaat kunt 
blijven zien.”

10
Het lastigste aan management in de bouw

“Als werkgever wordt je voor steeds meer zaken 
verantwoordelijk gemaakt. Neem het geval 
dat één van je medewerkers in het weekeinde 
een sportblessure oploopt en daardoor langere 
tijd niet kan werken. Dan moet je wel aan je 
verplichtingen als werkgever blijven voldoen. 
Ook het verhogen van de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft de nodige ingrijpende gevolgen in 
de bouw. Je zult voor die oudere medewerkers 
toch passend en aanvaardbaar werk moeten 
vinden. Het zijn maar twee voorbeelden van 
veel meer zaken waardoor je als werkgever 
steeds meer op je bordje krijgt.” <

  T I E N 
MANAGEMENTVRAGEN AAN… 

RENÉ VANHOMMERIG

In juni 2008 nam René Vanhommerig het 
familiebedrijf van Bert Graus over. Sinds-
dien is hij directeur-eigenaar van Graus-
Bouw, dat sinds medio 2013 gevestigd is in 
het Limburgse Hoensbroek. 

Het was weliswaar een bewuste maar geen 
logische stap. Want hij had daarvoor altijd 
buiten de sector gewerkt. De onderneming, 
die 47 medewerkers telt, is gespeciali-
seerd in het in stand houden, verbeteren 
en verduurzamen van bestaand vastgoed. 
Opdrachtgevers zijn onder meer onderwijs- 
en zorginstellingen, gemeenten, woningcor-
poraties en het NAVO hoofdkwartier. Sinds 
het aantreden van Vanhommerig is het bijna 
honderd jaar oude bedrijf elk jaar gegroeid in 
omzet en aantal medewerkers.

“Je moet gewoon 
je boeren verstand 

gebruiken en 
normaal doen.

”


