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SCHERPE VISIE, 
HELDERE KOERS
Aan de lange tafel in de BIM-ruimte (Bouw-Informatie-Model) 
schuiven de drie broers Kremers aan voor ons interview. Het grote 
scherm waarop normaliter de 2- en 3D visualisaties gepresenteerd 
worden aan klanten, mag even op zwart blijven staan.  
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Het pand van Willems Uden 

is ruim opgezet en huisvest 

naast de hal, kantoren en de 

BIM-ruimte ook een paar goed 

geoutilleerde magazijnen 

en een eigen werkplaats. 

De bedrijfskantine is dé 

ontmoetingsplaats voor met 

name de monteurs en het is 

er dan ook vaak een gezellige 

boel. Op de bar: blauwwitte 

muisjes en een rol beschuit. 

Er is weer een kleine techneut 

bijgekomen! Tenminste, als 

de pasgeboren zoon de genen 

van zijn vader heeft geërfd. 

DNA

Bij twee van de drie gebroeders 

Kremers is dat in ieder geval 

wel het geval: Patrick en Marc 

zijn allebei ingenieur. Marc is na 

zijn studieloopbaan direct in het 

bedrijf gaan werken. Sinds 2008 

is hij technisch directeur. Armand 

heeft een andere weg bewandeld, 

onder andere over het voetbalveld, 

en is in 2010 aangehaakt. Hij 

stuurt onder meer de service- en 

onderhoudsafdeling aan. Patrick 

is als algemeen directeur de 

aanvoerder van het team.

In de voetsporen van vader

De drie broers zijn in de voetsporen getreden van hun vader. 

Theo Kremers was al jaren bedrijfsleider en mede-eigenaar 

van Willems Uden. In 2002 nam hij het bedrijf volledig over. 

Marc en Patrick volgden hem op in 2008 na het plotselinge 

overlijden van Theo. Patrick werkte destijds elders als 

installatieadviseur om zijn visie en ervaring te verbreden.  

Op zijn 27e werd hij ineens algemeen directeur. 

Hoe complexer, hoe leuker

Gelukkig gaat het de broers goed af: ook de crisis hebben 

ze met verve doorstaan. Dat is onder andere te danken aan 

een scherpe visie en heldere koers. De utiliteitsbouw is hun 

biotoop en hoe complexer de installaties, hoe interessanter. 

"Wij richten ons op werk dat we leuk vinden en waar we 

goed in zijn." Dat kunnen relatief kleine projecten zijn, zoals 

een renovatie van een monumentaal pand. Maar zeker 

ook grote bouwprojecten, waarbij vanaf de ‘tekentafel’ 

wordt samengewerkt met de opdrachtgever, architect en 

aannemer. Een mooi voorbeeld in Uden is Markant, dat ze 

beschouwen als 'hun kindje': een project om trots op te 

zijn. Hoewel het woord 'trots' met enige aarzeling wordt 

uitgesproken, want ze doen gewoon hun werk…

Toekomstbestendig

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame 

oplossingen staan centraal bij het realiseren van de projecten. 

De broers zijn vooruitstrevend in het bouwen van installaties 

met zorg voor mens en milieu. Zo hebben ze al diverse 

volledig gasloze, toekomstbestendige panden gerealiseerd. 

Mijlpaal

Een gemoedelijke sfeer en een laagdrempelige 

omgangscultuur zijn tekenend voor Willems. Wat maakt 

iemand geschikt om hier te werken? "Gewoon het gevoel", 

zeggen de broers eensgezind, "geen arrogantie en geen 8 tot 

5 mentaliteit." Hoe is het om zowel broer als collega te zijn? 

"Prima, we zitten niet in elkaars vaarwater. Ieder heeft zijn 

eigen talenten, kennis en verantwoordelijkheden." Volgend 

jaar bestaat Willems Uden 80 jaar. Een mijlpaal die ze zeker 

gaan vieren met elkaar. Hun moeder, zeer betrokken bij de 

onderneming van haar zoons, kan met recht trots zijn. 
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