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Ik geniet ervan 
      als anderen       
     meedoen
DAT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN OP VEEL VERSCHILLENDE MANIEREN INGEVULD KAN 
WORDEN, BEWIJST BERT VAN WIJLEN ALS GEEN ANDER. “HET ZIT ME IN DE GENEN, MIJN VADER HAD HET OOK. 
SPRONG ALTIJD BIJ ALS HIJ WIST DAT IEMAND HET MOEILIJK HAD.” OOK ZOON BART, DERDE GENERATIE VAN WIJLEN, 
HEEFT DIE SOCIALE INSLAG: “MAAR IK ZIT ER WEL IETS ANDERS IN DAN MIJN VADER, HOOR!” EEN INSPIREREND 
GESPREK MET TWEE NUCHTERE MANNEN, DIE LIEVER NIET TE VEEL WOORDEN VUILMAKEN AAN ALLES WAT ZE 
VOOR DE LOKALE GEMEENSCHAP DOEN. WANT ZE ZIEN HUN ACTIVITEITEN VOORAL ALS EEN NATUURLIJK ONDER-
DEEL VAN HUN BEDRIJFSVOERING.

BLIJ ALS IK IETS KAN DOEN

Bert van Wijlen is 23 als zijn vader overlijdt en hij 

op stel en sprong het bedrijf overneemt. In de 

jaren die volgen, ondergaat het bedrijf een 

transformatie van agrarisch loonbedrijf naar 

aannemersbedrijf. Bert herinnert zich de 

betrokkenheid van zijn vader nog goed: “Als hij 

seizoensarbeiders nodig had, koos hij vooral 

mannen waarvan hij wist dat ze hun gezin met 

moeite konden onderhouden. Die mochten vaak 

blijven werken, ook als het eigenlijk niet meer 

nodig was. Net als mijn vader ben ik altijd blij als 

ik iets voor een ander kan doen. Zie ik dat 

mensen het om een of andere reden minder 

goed hebben, dan probeer ik dat te veranderen. 

En kan ik dat niet, dan regel ik dat een ander er 

iets aan doet. Dat kan ik niet laten.”

SAMEN HELPEN IS NOG MOOIER

“Mensen zéggen vaak dat ze willen helpen, maar 

als puntje bij paaltje komt, geven ze niet thuis. Ik 

vind het prachtig als ik ze dan toch zover krijg 

om mee te doen,” glundert Bert. “Zo werd 

bijvoorbeeld in de hoogtijdagen van de crisis in 

Waalwijk de voedselbank opgericht. Men dacht 

dat het hooguit een jaartje nodig zou zijn om de 

mensen extra te helpen, maar het initiatief bleek 

noodzakelijker dan gedacht. Toen ik hoorde dat 

ze moesten stoppen omdat ze de huur van het 

pand niet meer konden betalen, ging me dat echt 

aan het hart. Dus trommelde ik een aantal 

andere ondernemers op om samen garant te 

staan voor twee jaar huurbetaling. Ik vind dat 

eigenlijk heel vanzelfsprekend.” 

LOKALE INITIATIEVEN HEBBEN DE VOORKEUR

Vader en zoon dragen veel zaken een warm hart 

toe. De voedselbank, Hospice Francinus de 

Wind, De 80 van de Langstraat, Villa Pardoes, de 

intocht van Sinterklaas, braderieën, het zijn 

maar een paar voorbeelden van goede doelen 

die kunnen rekenen op hun steun. Bert geniet 

van zijn activiteiten: “Het is een wisselwerking. 

Je krijgt er vaak iets voor terug. Neem nou de 

EHBO-verenigingen die wij sponsoren. Hoor ik 

dat er bij een evenement bij Villa Pardoes EHBO-

ers nodig zijn, dan hoef ik maar te bellen en ze 

staan voor ons klaar.” Bart: “We steunen het 

liefst lokale doelen, zo zien we waar ons geld 

blijft. We sponsoren zo’n beetje iedere 

sportvereniging hier in de buurt, maar we stellen 

wel een aantal voorwaarden. Iedereen die lid is 

van de vereniging moet er bijvoorbeeld iets aan 

hebben. We sponsoren natuurlijk niet om het 

eerste elftal te bekostigen.” 

NU BEKIJKEN WE 

HET SAMEN

De wil om iets voor een ander 

te doen, lijkt zeker bij Bert niet 

te stoppen. Hij lacht: “Er zijn 

zoveel manieren om een ander 

te helpen! Sinds Bart de 

leiding van ons bedrijf heeft 

overgenomen, overleg ik wel 

met hem voordat ik iets 

toezeg.” Bart knikt instem-

mend: “Ik vind het prima als 

mijn vader op persoonlijke 

titel dingen doet en regelt. 

Maar als het vanuit het bedrijf gaat, kijk ik 

tegenwoordig met hem mee. Bij aanbestedingen 

vanuit de gemeente bijvoorbeeld, krijgen wij 

een social-returnverplichting opgelegd, om  

de arbeidsparticipatie van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Dit 

kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een 

leer-/werkplek. Mijn vader deed dat al langer, 

gewoon op zijn gevoel. En hij hecht er echt niet 

aan of we daar een certificering mee kunnen 

verkrijgen. Maar ik vind dat we het best mogen 

uitdragen, als we daarmee aan zo’n verplichting 

voldoen. Ik vind het net zo belangrijk als mijn 

vader om iets voor een ander te doen, ik bekijk 

het alleen iets zakelijker.”  Ó

BERT VAN WIJLEN
OUD-DIRECTEUR 

AANNEMERSBEDRIJF
 VAN WIJLEN BV

“WE STEUNEN HET 
LIEFST LOKALE DOELEN, 
ZO ZIEN WE WAAR ONS 
GELD BLIJFT”

BART VAN WIJLEN
DIRECTEUR 

AANNEMERSBEDRIJF
 VAN WIJLEN BV


