BOUWRADAR

Competitief met correcte
kostprijsberekeningen
Een bouwbedrijf dat financieel gezond wil blijven, moet
correct berekende offertes kunnen opstellen. “Evident”, zult
u zeggen. Maar het lukt niet altijd. Aannemers die op dit punt
begeleiding willen, kunnen kosteloos een beroep doen op
BouwRadar.

N

a de calculatie van een bouwproject volgt automatisch de
vraag: “En was mijn offerte
nu correct en marktconform?” Het is
niet gemakkelijk om een pasklaar antwoord te geven. Maar het staat vast
dat aannemers op dit punt de bal soms
misslaan. Dat blijkt uit de ervaringen
van de afdeling Bedrijfsbeheer van het
WTCB, die vele begeleidingen doet
voor Bouwradar (de kadertekst geeft u
meer info over BouwRadar).
De begeleiding van het WTCB geeft

Marty Van Kerckhove
aan de slag – met
dankzij Bouwradar een
beter beeld van een
correct prijszetting.
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een aannemer inzicht in de cijfers van
zijn onderneming. Concreet brengt
men alle kosten overheen alle projecten
in kaart. Daaruit berekent men onder
andere de verkoopprijs van arbeids- en
machine-uren. Men bepaalt de na te
streven winstpercentages op materialen
en onderaannemers, en identificeert een
aantal richtcijfers die men achteraf kan
opvolgen.
Deze inzichten zijn noodzakelijk om
op een verantwoorde wijze een kostprijsberekening op te stellen. En daarmee

kunt u het bedrijf blijvend competitief
houden.

Nieuwe inzichten

Aannemers die via BouwRadar een
beroep gedaan hebben op het WTCB,
reageren vaak enthousiast. We citeren
Marty Van Kerckhove van het gelijknamige bouwbedrijf.
Marty Van Kerckhove: “Tim Vissers
van het WTCB heeft mij veel nieuwe
inzichten gegeven in het rekenwerk, de
marges en het terugverdienen van investeringen. Ik heb nu een andere kijk op
de financiële kant. Op dit moment probeer ik het traject te volgen dat samen

BOUWRADAR IS ER
VOOR U (KOSTELOOS!)

Hebt u vragen over
kostprijsberekening? Wend u dan
onmiddellijk tot BouwRadar.
Neem contact op met de
coördinator van dit project, Freija
Jongbloet. Zij brengt u dan in
contact met een medewerker van
de afdeling Bedrijfsbeheer van het
WTCB. Hij of zij zal u begeleiden
met adviezen en tools.
Deze dienstverlening wordt
gesubsidieerd door het
Agentschap Innoveren en
Ondernemen. U krijgt dus geen
extra factuur.

INFO : freija.jongbloet@vcb.be
of 0473 90 43 20.

met Tim uitgestippeld is. Wij zijn stielmannen, geen experts in die vele andere zaken die erbij komen kijken en die
minstens even belangrijk zijn voor de
gezondheid van de zaak.”
Deze onderneming deed een beroep
op het WTCB na het doorlopen van de
eerste fase van BouwRadar. Deze omvat
onder meer een diagnose van de financiële toestand. Zo ontdekt een bedrijfsleider waar hij staat in vergelijking
met andere, gelijkaardige bouw-kmo’s.
Bovendien komt hij te weten voor welke
aspecten verdere begeleiding nuttig zou
zijn. Het consultancybureau Deloitte
staat in voor de financiële screening.
Marty Van Kerckhove: “Ook over
John Raeman van Deloitte ben ik zeer
tevreden. Aan de hand van de cijfers kon
hij me goed advies geven. Bij kleinere
ondernemingen komen dikwijls dezelfde werkpunten naar boven. Je hoort
dan hoe andere bedrijven het regelen.
Mensen als John Raeman en Tim Vissers
hebben bakken ervaring en geven deze
ook door. Perfect!”

Nu ook kwaliteitslabel
voor keukeninstallateurs
Construction Quality heeft nu ook een specifiek label voor
de installateurs van volledig ingerichte keukens.
Het garandeert de consumenten dat ze het te doen
hebben met een ernstige vakman. Bovendien zet het zijn
betrouwbaarheid en kwaliteit in de kijker.

cpro: alles in één

Een zeer interessant en kosteloos
programma voor kostprijsberekening is
cpro. Deze online-tool werd ontwikkeld
door het WTCB. Met cpro kunt u voor
al uw bouwprojecten offertes, vorderingsstaten en facturen maken.
U kunt bovendien alles met één programma doen. Een luxe! Daardoor kunt
u projecten snel en eenvoudig opvolgen
van offerte tot oplevering. Diverse kosten zoals bouwmaterialen, manuren,
machines en onderaannemers kunt u
probleemloos terugvinden of toevoegen
aan uw calculaties.
Op uw persoonlijke homepage krijgt
u een overzicht van al uw lopende en
afgeronde projecten. Bovendien kunt u
al deze gegevens wanneer en waar u het
wenst opvragen. Het enige wat u nodig
hebt, is een internetverbinding. Naar de
bouwplaats gaan met een map en een
rekenmachine is verleden tijd! Bespaar
dus tijd en gebruik cpro.

•

Registreren om cpro te gebruiken kan op cpro.
wtcb.be. Meer info staat op www.wtcb.be. Klikken
op Rekentools - Tools op maat van de kmo.

Construction Quality is een
kwaliteitslabel voor bouwbedrijven. Een aannemer die het heeft,
wekt vertrouwen. Het label maakt
zijn klanten duidelijk dat zijn
onderneming competent en goed
georganiseerd is, met aandacht
voor kwaliteit, milieu, duurzaamheid en veiligheid.
Ook installateurs van keukens
kunnen nu een label halen als hun
bedrijf goed geleid is, de klanttevredenheid voorop staat en strikte technische kwaliteitsnormen
gerespecteerd worden. De consument heeft er alle voordeel bij om
in zee te gaan met een drager van
dit label. Het is geen lege doos. De
installateur moet voldoen aan een
reeks eisen, die opgesomd staan in
een zogenaamd referentieel.
Een onafhankelijke organisatie kent het label toe. Ze voert
jaarlijks een audit uit, niet alleen

Een keukenbouwer
met dit label heeft
een voorsprong.

in de bedrijfszetel maar ook op
de bouwplaatsen. Deze gaat na
of de eisen in het referentieel nog
gehaald worden. Construction
Quality voor keukeninstallateurs
heeft een eigen website: www.
label-quality-cuisiniste.be. Als we
dit schrijven bestaat deze alleen in
het Frans.

•

INFO: Op www.constructionquality.be
staan alle bouwondernemingen die al een
label van Construction Quality hebben.
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