Gebr. Oomen groep:
investeren, innoveren en leren als sleutels voor succes
Mano Oomen is samen met zijn broer Jan eigenaar van Gebr. Oomen Groep. In de Brabantse groep zijn maar
liefst 6 bedrijven vertegenwoordigd en werken 65 mensen. In ieder van die bedrijven staat betrouwbaarheid
en kwaliteit hoog in het vaandel. Investeren, leren en innoveren zijn volgens Oomen de succesfactoren bij het
ontzorgen van zowel opdrachtgevers als personeel.
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Totaalontzorgers in civiele techniek
Gebr. Oomen groep is van veel markten thuis. Van
landmeten tot onderhoud/beheer, van grondverzet tot
sierbestrating en van bodemsanering tot printbeton: ze
ontzorgen de klant en het personeel zoveel mogelijk.
Dat begint bij het begin. De engineeringsclub van het
bedrijf maakt het ontwerp, berekeningen en advies voor
eigen projecten en die van derden. Zo zorgen ze dat
projecten optimaal zijn voorbereid. Daarbij werken ze zo
digitaal mogelijk, waardoor projecten en resultaten in
iedere fase inzichtelijk zijn.
Investeren in S-koppelingen
Mano Oomen licht toe: ‘Mankracht is duur en schaars.
We sparen onze mensen en hun uren, door te investeren
in goed materieel. We kochten 5 jaar geleden al
engcons, maar hebben recent 2 nieuwe gekocht,
vanwege de nieuwe S-koppeling. Omdat het wisselen
van uitrustingsstukken daarmee zo makkelijk gaat, slijt
ons materieel veel minder. Het is nu echt simpel om
altijd even het juiste uitrustingsstuk voor de klus aan te
koppelen. Daardoor werk je snel, nauwkeurig en veilig.
De verdichtingsplaat aankoppelen is bijvoorbeeld een
fluitje van een cent met het EC Oil systeem. Op iedere
machine hebben we dus bijna alle uitrustingsstukken
van engcon gekocht: puinriek, bomengrijper, brede
en smalle bakken, de egalisatiebalk en de gripper.
Fantastisch materieel en de investering meer dan
waard. Voor ons alleen nog maar de S-wissel’.
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Ook GPS bij binnenstedelijk werk
Machinisten bij Oomen werken met GPS. Dat is
niet nieuw, maar bij binnenstedelijke projecten toch
opvallend te noemen. Oomen is duidelijk: ‘De machinist
weet met GPS precies hoe diep hij graaft en verzet zo
veel minder onnodige kuubs. Ook kan hij de aangelegde
rioolaansluitingen direct inmeten en hebben we de asbuilt gegevens voor 80% klaar. Dat is ideaal’.
Ook het EC-Oil bevalt goed: ‘Die EC-Oil koppeling werkt
natuurlijk perfect. In combinatie met het GPS vertaalt
dat zich echt in grote snelheid en productiviteit’, aldus
Oomen.
De kracht van innoveren en investeren
Altijd blijven leren en innoveren zit de Gebroeders
Oomen in het bloed. Mano zegt: ‘ik doe het zelf ook.
Ieder jaar de schoolbanken in. Bijblijven is belangrijk en
durven investeren trouwens ook’. De innovatiekracht en
investeringsbereidheid leggen de Gebroeders Oomen
geen windeieren. ‘We hebben zojuist een mooi project
aangenomen voor gemeente Rucphen om de komende
2 jaar het gehele centrum van Rucphen te reconstrueren,
zowel boven- als ondergronds. Prachtig, want we wonen
er zelf en we kennen alle gevestigde ondernemers
persoonlijk. Daar zullen we ons ‘ontzorgen’ dus optimaal
inzetten. Natuurlijk met ons mooie materieel. Want
daarmee werken we zo efficiënt, ergonomisch en
duurzaam mogelijk.
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