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Plotseling heeft Jorritsma Bouw een directeur met een andere
achternaam. Hans Jorritsma maakte plaats voor Wybe Iedema,

een nieuwkomer met een totaal andere achtergrond.

I
edere keer als Hans Jorritsma
bij Heerenveen de imponeren-
de zuivelfabrieken van A-ware
en Fonterra passeert, ervaart

hij dezelfde sensatie. ,,Dan denk ik:
goh, dat we dat hebben kunnen
bouwen!’’ Dan, lachend: ,,Het duurt
tegenwoordig natuurlijk ook wat
langer voordat je die 500 meter lan-
ge industriewand voorbij bent, nu
je op die A7 niet meer harder dan
honderd mag.’’

Jorritsma Bouw is een van de gro-
tere bouwbedrijven van het noor-
den. Vanuit zijn vestigingen in Bols-
ward en Groningen stuurt de aan-
nemer 350 mensen aan voor het
bouwen van huizen, scholen, kan-
toorpanden en fabrieken. Jorritsma
weet dat zijn medewerkers min-
stens zo trots zijn op wat ze maken.
,,We hebben ook alles gebouwd wat
je maar kunt bedenken. Cremato-
ria, schouwburgen, musea, noem
het maar.’’

Tot voor kort zat de Bolswarder
op de stoel die Johannes Ruuds Jor-
ritsma (1852-1903) 142 jaar geleden
voor zijn nazaten klaarzette. Die di-
rectiezetel ging vijf generaties lang
over van vader op zoon. Tot dit jaar.
Vorige week vrijdag bracht het
bouwbedrijf zijn relaties op de
hoogte van een opmerkelijke direc-
tiewissel: voortaan wordt Jorritsma
Bouw geleid door Wybe Iedema.

,,Ik had zelf ook een heel mooi fa-
miliebedrijf’’, vertelt de nieuwko-

commissaris’’, sust Hans Jorritsma.
,,En Paul Mulder, onze hoofd admi-
nistratie directeur, is al net zolang
aandeelhouder als ik. Daarnaast be-
zit een groep medewerkers ook nog
eens 42 procent van de aandelen.
Bovendien hebben we hier mensen
die al veertig jaar in dienst zijn. Die
bedrijfscultuur verandert echt
niet.’’ Iedema: ,,Als dit geen familie-
bedrijf is, dan weet ik het ook niet
meer.’’

Jorritsma mag de teugels dus wat
laten vieren, voorlopig zal hij niet
volledig losgezongen raken van zijn
bouwbedrijf. In zijn rol als commis-
saris-aandeelhouder schuift hij
minstens vier keer per jaar aan voor
het bespreken van de kwartaalcij-
fers. ,,En als ik even wil sparren, dan
bel ik Hans gewoon’’, zegt Iedema.

Hoe Jorritsma zijn nieuwe positie
ervaart? ,,Heel nuchter. Dat bedrijf
gaat voor alles. Je hebt de verant-
woordelijkheid voor meer dan drie-
honderd gezinnen, dan moet je zor-
gen voor continuïteit.’’ Dat er geen
Jorritsma op zijn stoel is gaan zit-
ten, doet hij af als voldongen feit.
,,In mijn familie was er geen belang-
stelling om dat stokje over te ne-

pen jaren verjongd met een ploeg
veertigers. Samen met de nieuwe
directeur stippelden ze een strate-
gisch plan uit. In de kern zal er niet
veel veranderen bij Jorritsma
Bouw. Om flexibel op de markt te
kunnen reageren, blijft het con-
cern bijvoorbeeld op meerdere
paarden wedden.

,,We concentreren ons niet al-
leen op woningbouw, ook het on-
derhoud blijft heel belangrijk’’,
verduidelijkt Iedema. Het bouwen
van scholen en bedrijfspanden
blijft minstens zo essentieel. ,,Van
oudsher zit Jorritsma heel stevig in
de zuivel. Hier zit een ploeg men-
sen die precies begrijpt hoe je zo’n
fabriek moet bouwen.

In al die jaren heeft Jorritsma wel
geleerd dat niks zeker is. ,,In een
jaar tijd kan er veel gebeuren’’, zegt
hij. ,,Die oorlog in de Oekraïne
heeft niemand zien aankomen. Zo
zie je maar. De aanpak van het stik-
stofprobleem, dat doen we met de
kennis van vandaag, maar we we-
ten natuurlijk niet wat nog komen
gaat.’’

Bij zo’n dubbelinterview als
hierboven verwacht je als lezer na-
tuurlijk ook een dubbelportret. De
scheidend directeur wil echter ab-
soluut niet op de foto. Waarom
niet? ,,Ik vind dat niet belangrijk’’,
antwoordt Jorritsma. ,,Het gaat nu
om Wybe.’’ Schouderophalend:
,,Verder zit er niks achter.’’ Iedema,
glimlachend: ,,Het is een beschei-
denheid die Hans past.’’

Jorritsma is de vijfde generatie voorbij
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Wybe Iedema hangt uit het raam van de Woning van Formaat, Jorritsma’s nieuwe modelwoning. Hij is het eerste niet-familielid dat bij het bouwbedrijf op de directiezetel mag zitten. FOTO NIELS DE VRIES

‘In mijn familie
was er niemand
om dat stokje
over te nemen’

mer. Samen met broer Roelke run-
de Wybe Iedema tot voor kort Iede-
ma Projectstoffeerders (acht vesti-
gingen, 85 werknemers), een bedrijf
dat scholen, kantoren en andere ge-
bouwen van vloerbedekking voor-
ziet. In veertien jaar tijd wist de on-
dernemer uit Appelscha zijn omzet
op te schroeven van 1,8 miljoen
naar 20 miljoen euro.

,,Ik had al mijn persoonlijke doe-
len gehaald, het was tijd om iets an-
ders te gaan doen. Ik heb mijzelf al-
tijd vooral als ondernemer gezien,
ik ben iemand van uitdagingen.’’ Zo
stapte de stoffeerder over naar de
bouw. Eerst als commercieel direc-
teur bij Jorritsma. Nog geen jaar ver-
der is Iedema opgeklommen tot al-
gemeen directeur.

Waar hij die promotie aan te dan-
ken heeft? ,,Ik ben niet bouwkundig
onderlegd’’, geeft Iedema toe.
,,Maar ik heb een goed oor voor wat
de klant wil. Daarin verschilt een
stoffeerbedrijf niet van een bouw-
bedrijf.’’ Iedema ervaart zijn over-
stap als verfrissend. ,,Je krijgt er
energie van’’, beaamt hij.

Soms stapt hij vanuit zijn woon-
plaats Appelscha op de racefiets
voor de rit naar Bolsward. ,,65 kilo-
meter, dan kom je wel even anders
op je werk.’’ Zijn aanstelling mar-
keert een mijlpaal. Tot nu toe pre-
senteerde Jorritsma Bouw zich na-
drukkelijk als dat bedrijf van de vijf
generaties Jorritsma’s. Hoe dat nu
verder moet?

,,Ik blijf aan als aandeelhouder en

men. Dat is zoals het is.’’ De bouw-
ondernemer kwam tot de slotsom
dat zijn tijd er simpelweg op zat. ,,Ie-
dere generatie heeft het bedrijf 28,5
jaar geleid. Als je dat in ogenschouw
neemt, dan heb ik mijn taak wel vol-
bracht. In 1994 zaten we op een om-
zet van 20 miljoen, dit jaar komen
we op 140 miljoen euro uit. Dat is
toch mooi. Die groei, daar heb ik
mijn steentje aan bijgedragen.’’

Momenteel gaat het heel erg
goed. De orderportefeuille is gevuld
met 120 projecten van boven de 1,5
miljoen euro. Daarnaast zijn er nog
eens 4500 kleinere werken, veelal
voor woningcorporaties en particu-
lieren. De aardbevingsproblema-
tiek in Groningen levert veel werk
op.

,,Op dit moment hebben we daar
wel zo’n man of veertig, vijftig
rondlopen’’, vertelt Jorritsma. Zijn
opvolger: ,,We zijn bezig om een he-
le straat met particuliere woningen
aardbevingsbestendig te maken.’’
Dat levert veel geregel op. ,,Speciaal
voor het communiceren met bewo-
ners hebben we drie mensen in
dienst.’’

Tegenwoordig zijn er laptopon-
dernemers. Iedema ziet zich echter
niet vanaf de rand van een zwem-
bad zijn bedrijf aansturen. ,,In dat
proces van bouwen heb je toch die
ontmoeting nodig.’’ Jorritsma:
,,Zo’n klus doe je met z’n allen.’’ Ie-
dema: ,,Daarom geloof ik ook in het
belang van persoonlijke contact.’’

Het management is in de afgelo-


