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Stubbe Waddinxveen begon (zoals de naam 
al doet vermoeden) in Waddinxveen. Het 
boor- en zaagbedrijf werd ongeveer veertig 

jaar geleden opgericht en door Niels en Freda Helling 
overgenomen. “Ik was daarvoor ZZP’er”, vertelt Niels 
Helling. “Ik werkte toen net zoveel als ik nu doe, maar 
dan voornamelijk fysiek zwaar werk. Dat houdt mijn 
lichaam, niet vol tot mijn 65ste. Toen ik de kans kreeg 
om dit bedrijf over te nemen, heb ik die met beide 
handen aangegrepen. Ik doe nu nog steeds wel fysiek 
werk, maar daarnaast werk ik ook op kantoor en ik ben 
veel onderweg. We hebben zes man in vaste dienst en 
daarnaast huren we ZZP’ers in.”

Stubbe-Waddinxveen boort en zaagt in beton, asfalt en 
steen.	“Ons	werk	is	heel	afwisselend.	Soms	slopen	we	
een viaduct, andere keren snijden we betonplaten bij 
boerderijen op het land in stukken en we doen renova-
ties. Juist het afwisselende maakt dit werk zo leuk. Soms 
hebben we grote en ingewikkelde projecten, maar geluk-
kig niet altijd. Die boog moet niet altijd strak gespannen 
staan. We hebben hart voor onze zaak en hart voor ons 
personeel. Zij moeten niet voor ons werken, maar voor 
zichzelf.	Ons	personeel	helpt	mee	om	onze	zaak	op	te	
bouwen en wij helpen mee aan de ontwikkeling van ons 
personeel. Ze volgen allemaal het EVC-traject waarbij 
ze in een jaar een opleiding doen die normaal gesproken 

drie jaar kost. Deze cursus doen ze naast het werk, zodat 
we altijd gekwalificeerd personeel hebben. De opleiding 
is tot boorder/zager en heeft Mbo-niveau 3. Wij kunnen 
niet zonder ons personeel en zij niet zonder ons. Die 
wisselwerking is voor ons belangrijk.”

Het inmiddels Zevenhuizense bedrijf heeft een reeks 
vaste klanten. “Dat wij het zo goed doen, heeft ook te 
maken met onze klanten bij wie het ook goed gaat. We 
hebben ongeveer 100 vaste klanten bij wie we af en toe 
klussen doen. Tevreden klanten komen weer bij je terug. 
Wij werken ook veilig, dat is belangrijk. We zijn VCA 
gecertificeerd en Niels is zelf een keurmeester van onze 
machines. Dat heeft grote voordelen, niet alleen financi-
eel. Als er iets niet helemaal goed klinkt, kijkt Niels wat 
er aan de hand is. Hij lost dat op. Zo werken we nooit 
met machines waarin iets fout zit. Dat is wel zo veilig”, 
vertelt Freda Helling.

“De eerste eigenaar had zijn bedrijf aan huis”, vertelt 
Niels Helling. “Wij hebben sinds kort een apart woon-
huis, waar we wel het kantoor hebben. Dat is fijner voor 
mijn vrouw die de administratie en boekhouding doet. 
We zouden graag een eigen pand willen, wie weet gaat 
dat er nog eens van komen. Daarnaast willen we meer 
mensen in dienst nemen, maar de cao in de bouw is erg 
nadelig voor het MKB, dat is bijzonder jammer.”  «

Stubbe Waddinxveen scoort 
in boren en zagen
Waar veel bouwbedrijven omvielen tijdens de crisis, is Stubbe-Waddinxveen fier 
overeind gebleven. “We doen wat we beloven en we zijn altijd bereikbaar”, verteld 
Freda Helling. “We hebben er iets harder aan moeten trekken, wat meer offertes 
moeten uitbrengen, maar onze omzet is in de afgelopen jaren gelijk gebleven.”

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Er is bijna geen goed en bekwaam perso-
neel beschikbaar, het personeel dat je in-
huurt moet je ook meteen een vast contract 
aanbieden en een fl ink salaris betalen, ook 
al heb je nog niets aan ze. Je krijgt niet de 
kans om te beoordelen of deze werknemer 
echt geschikt is.

ONZE VISIE
» De maakindustrie is in de afgelopen jaren 
zo denigrerend behandeld, dat de jeugd geen 
opleiding meer in deze richting wil doen, 
waardoor er te weinig personeel is en te 
weinig opleidingen zijn.

UW OPLOSSING
» Uw oplossing: Er moeten betere opleidin-
gen komen waar jongeren weer met hun 
handen leren werken, daarnaast zouden we 
personeel een lager salaris moeten kunnen 
bieden zolang ze nog in opleiding zijn en we 
moeten langer de tijd hebben voordat we ze 
een vast contract moeten aanbieden.
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