Harink Bouwingenieurs
bouwt niet vóór de klant,
maar mét de klant
Neven Jurriën en Martijn Harink noemen zichzelf geen aannemers, maar bouwingenieurs. ‘Wij zitten namelijk náást de klant, om sámen iets te bouwen. Wij
bouwen niet vóór de klant, maar mét de klant. Dit betekent dus ook dat we het
gehele bouwplan gezamenlijk onder de loep nemen.’

De kracht van Harink bouwingenieurs is hun aanbod van een totaalconcept: het
bouwmanagement, het optimaliseren én realiseren van een ontwerp. Niet alleen
bouwen dus, maar ook het ontwerp heel kritisch van A tot Z doornemen,
de technische tekeningen optimaliseren en weloverwogen keuzes maken.
De opdrachtgever beschikt namelijk altijd over een bepaald budget waarbinnen het
plan moet passen. Door aan de ene kant te besparen, kan aan de andere kant weer
worden geïnvesteerd in bepaalde zaken. ‘Wij doorlopen samen met de klant de
(ﬁnanciële) voor- en nadelen van deze keuzes, waarna de klant uiteindelijk zelf
bepaalt waar het totaalbudget wordt ingezet. Op deze wijze ontstaat er een goed
doordacht plan dat past binnen het budget en waarbij rekening is gehouden met
de speciﬁeke eisen en wensen van de klant. Omdat wij zo betrokken zijn is iedere
bouw net zoveel ons kindje als het kindje van de opdrachtgever zelf. Wij zijn vaak
net zo blij met het pand als onze klant!’
Het tweemansbedrijf fungeert als hoofdaannemer, werkt met onderaannemers en
is hierdoor erg ﬂexibel. Zij doen zowel de projectbegeleiding als de uitvoering. Door
een goede gedetailleerde werkvoorbereiding wordt de bouw vaak snel en goed
gerealiseerd. Jurriën en Martijn zijn van begin tot eind bij de bouw betrokken en
weten dus ook waaróm de klant voor bepaalde zaken heeft gekozen. ‘Wij denken
mee, van het bouwmateriaal tot aan de keukeninrichting, waarbij we gebruik
kunnen maken van ons netwerk. Maar als de klant kiest voor een leverancier
waarmee hij al jaren zaken doet is dat ook prima. Alles kan gecombineerd worden.’
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