Op grote hoogte,
maar met beide voeten
op de grond
Een nieuwe naam, een nieuw pand, een nieuwe start: voor Boll Dakmanagement wordt 2016 het jaar
dat in het teken staat van doorontwikkelen en doorgroeien. Met passie en enthousiasme werken aan
uitdagingen. Allemaal onder de noemer van: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.

Een gezegde dat in Twente maar
wat graag gebezigd wordt. De
streek waar vakmanschap met
kapitale letters wordt geschreven. Marc Loke onderschrijft dat
alleen maar. ‘Neem de mensen
die bij Boll Dakmanagement werken: die selecteer ik op kwaliteit
natuurlijk, maar ook op normen
en waarden, op fatsoen. Allemaal
kernwaarden die bij mij hoog in
het vaandel staan. Mijn collega’s
zijn immers het visitekaartje van
Boll Dakmanagement.’ Oók
typisch Twents.

Boll Dakmanagement wil
doorgroeien in nieuw pand
Het in 2010 door Loke gestarte
bedrijf vierde in 2015 het eerste
lustrum. Met een beetje fantasie
kun je zeggen dat het dakdekkersbedrijf vorig jaar het eeuw2

feest vierde. Immers: aan de vijf
jaar van Loke Dakmanagement
werd 95 jaar ervaring van de Boll
Dakgroep toegevoegd. Het onvervalste Twentse bedrijf verloor
het gevecht van de crisis en
werd na het faillissement overgenomen door Loke Dakmanagement. Dat de directeur-eigenaar
vervolgens koos voor de naam
Boll Dakmanagement is geen
toeval. ‘Hoe je het ook wendt of
keert: Boll heeft een geweldige
naam in onze branche. Vooral op
de renovatiemarkt had Boll veel
knowhow. Het bedrijf stond
bekend als een betrouwbare
partner bij gerenommeerde
opdrachtgevers waaronder
woningbouwverenigingen,
gemeenten, bedrijven en zorginstellingen’, verklaart Loke de
keuze voor de nieuwe naam.
Marc Loke (45) is geboren en
getogen in Oldenzaal, de stad
die zich graag de ‘Glimlach van

Twente’ noemt. De ondernemende Loke staat in de
Boeskoolstad, zoals Oldenzaal in
carnavalstijd genoemd wordt,
bekend als een harde werker met
een breed netwerk die altijd oog
heeft voor nieuwe initiatieven en
wil meedenken met anderen. Na
zijn studie werktuigbouwkunde
kwam hij al snel terecht in de wereld van het dakdekken. Bij een
leverancier van gereedschappen
voor dakdekkers, bij een fabrikant van bitumen dakrollen en bij
ingenieursbureau BDA Dakadvies
in Gorinchem. ‘Bij dit laatste bedrijf heb ik veel daken geïnspecteerd en gecontroleerd. En ja,
gezien hoe het wel, maar zeker
ook hoe het níet moest.’
In 2010 stond Marc Loke voor de
keuze: weer gaan solliciteren bij
een nieuwe werkgever of de stap
maken om voor zichzelf te beginnen. ‘Ik heb veel respect voor
andere bedrijven in onze branche, maar dacht wel een beetje:
‘dat kan ik op bepaalde vlakken
beter’.’ De eerste vijf jaar waren
niet altijd even gemakkelijk, maar
in een tijd dat Marc Loke diverse
dakdekkersbedrijven om zag vallen, bleef hij fier overeind. ‘Wij
merken dat mensen steeds meer
voor aanvullende kennis, vertrouwen en zekerheid kiezen, ook in
onze branche. Wij zijn 24 uur per
dag bereikbaar, ook in het weekend. Een lekkage kun je vaak niet
laten wachten tot na het weekeinde, wij proberen er meteen
voor de klanten te zijn’, vertelt
Loke enthousiast. ‘Wij willen de
mensen ontzorgen. Als wij zijn
geweest, moet je voor de eerste
twintig jaar naar je dak geen omkijken meer hebben, mits je wel
onderhoud uit laat voeren na-

tuurlijk.’Met de overname van
Boll Dakgroep is Boll Dakmanagement een serieuze speler op de
markt geworden, een bedrijf dat
veel aankan en niet snel ‘nee’ zal
verkopen. Loke nam elf van de
twintig werknemers mee. In totaal staan er nu 22 mensen op
de loonlijst. Daarnaast maakt hij
gebruik van enkele zzp’ers en
uitzendkrachten. ‘Niet alleen in
kwantiteit zijn we gegroeid, maar
nog meer in kwaliteit’, aldus de
Oldenzaalse ondernemer. Zijn
uitdaging is om de klanten te
ontzorgen, service te bieden met
enthousiasme en passie. ‘En
daarbij met beide voeten op de
grond blijven staan, al is dat voor
dakdekkers soms moeilijk’, grapt
hij. ‘Maar serieus: wij willen bij de
basis blijven, doen waar we goed
in zijn met respect voor elkaar.’
Diverse vertrouwde opdrachtgevers kunnen erover
meepraten.
Om de volgende stap te maken,
gaat Boll Dakmanagement in
maart een nieuw pand aan de
Chroomsteden 17 in Enschede
betrekken. ‘Waar we nu nog
zitten, is het gewoonweg te klein.
Het pand aan de Chroomsteden
is in 2001 gebouwd door een
dakdekker, dus helemaal
geschikt voor ons. Ook in de
kantoren kunnen we ons beter
presenteren, we gaan er op alle
fronten op vooruit.’ Inmiddels onderzoekt Loke de mogelijkheden
om zich naast platte daken ook
op hellende daken te specialiseren. ‘Wij willen een totaalproduct
aan kunnen bieden.’ Loke denkt
klaar te zijn voor de toekomst.
‘En daarbij willen wij zeker niet
de grootste worden, maar wel
de beste.’
-

Boll Dakmanagement:
letterlijk en figuurlijk op het hoogste niveau
Boll Dakmanagement presenteert zich vanuit Enschede als een
landelijk opererend dakdekkersbedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in alle mogelijke daksystemen: van een schuurdak/dakkapel tot bedrijfsdaken en van parkeerdaken tot energiedaken,
leefdaken en tuindaken. Maar daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan permanente valbeveiliging en aan het beheer
en het onderhoud van daken. Boll Dakmanagement heeft een
uitgebreide klantenkring waaronder woningbouwverenigingen,
gemeenten, scholen, bedrijven, zorginstellingen, defensie,
bouwbedrijven en particulieren. Het werkterrein ligt zowel op
het gebied van renovatie als op nieuwbouw.
Met een 24 uursservice/7 dagen per week is het bedrijf voor
alle dakwerkzaamheden continu bereikbaar. Boll Dakmanagement is VCA gecertificeerd en is in het bezit van het KOMO
procescertificaat, tevens zijn ze aangesloten bij brancheorganisatie Vebidak en zijn zij dealer van het duurzame
merk Wedeflex.
T. 053 431 52 22 | www.bolldakmanagement.nl
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