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Marcel van den Berg is een stortvloed aan woorden. Hij treedt met grenzeloos enthousi-
asme zijn klanten, collega’s en journalisten tegemoet. Een man met passie voor zijn vak. 
Dat straalt er vanaf. Een man ook met ambities, een tomeloze eerzucht. Nadat hij ruim 
20 jaar geleden aan de slag ging bij Hellebrekers Technieken heeft hij zich weten op te 
werken tot commercieel manager Sport & Recreatie. 2008 was voor beide partijen een 
keerpunt. Van den Berg werd manager Utiliteit (tot 2011), Hellebrekers koos ervoor om 
een koerswijziging door te voeren. Een fikse koerswijziging. “De markt voor standaard 
utiliteitsgebouwen stond zwaar onder druk. Alleen maar concurreren op basis van prijs, 
was een weinig aanlokkelijk toekomstperspectief. We hebben de knoop doorgehakt 
en besloten om ons te focussen op onze nichemarkten zwembaden en industrie.” De 
benodigde expertise was al aanwezig. Maar toch, een dappere keuze, middenin een 
economische crisis. Hellebrekers heeft bijna 200 mensen in dienst. Voorwaar geen kleine 
verantwoordelijkheid. 

Kansen
Hoe hangt de vlag erbij in zwembadland? “Goed. Als je alle zwembaden bij elkaar optelt 
– van gemeentebaden tot recreatie- en wellnessbaden en dergelijke – kom je uit op een 
getal rond de 3.000. Hoewel de gemeenten kampen met slinkende budgeten, willen ze 
wel investeren in verduurzaming. En ze zoeken ook in toenemende mate naar samen-
werkingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door als buurgemeenten twee oude zwembaden 
te sluiten en dan een nieuw gezamenlijk zwembad te laten bouwen. Wij proberen ons 
als Hellebrekers te onderscheiden van de concurrentie door integrale pakketten aan te 
bieden. Wij hebben de capaciteit in huis om tijdens de hele levensfase van een zwembad, 
de klant te ontzorgen.” Dat Unique Selling Point gaat ook op voor zwembaden in andere 
marktsegmenten, zoals de recreatie- en wellness-sector. Terugkijkend denkt Van den Berg 
dat de koerswijziging goed heeft uitgepakt. Het bedrijf is tot nu toe heelhuids door de 
crisis gekomen. De toekomst ziet er rooskleurig uit. 

Een TVVL-begunstiger aan het woord

“Je moet 
elkaar in de 
ogen kunnen 
blijven kijken”

Marcel van den Berg – Hellebrekers Technieken

Mijn TVVL
Nederland is een kennisland. Zonder de 
juiste marktkennis in huis heeft een bedrijf 
nauwelijks overlevingskansen. Zonder de juiste 
papieren is sociale mobiliteit vrijwel onmo-
gelijk. Waar haal je die kennis vandaan? TVVL 
kan in beide gevallen een rol van betekenis 
spelen, blijkt uit het verhaal van Van den Berg. 
Zo maakte hij na zijn mts-opleiding dank-
baar gebruik van het cursusaanbod van de 
vereniging om zijn eigen vaktechnische kennis 
te verbreden en te verdiepen. “Bovendien heb 
ik altijd veel profijt gehad van de netwerk-
mogelijkheden die TVVL biedt.” De vereni-
ging fungeert kortom als wegwijzer voor de 
installatiebranche, naar de mening van Van 
den Berg. Hoewel hij positief staat tegenover 
de verregaande digitalisering van de markt en 
het verenigingsleven, waarschuwt hij wel voor 
‘overkill’. “TVVL zal onherroepelijk meegaan 
met de tijd, maar het is wel belangrijk om de 
daadwerkelijke contactmomenten, bijvoor-
beeld tijdens regiobijeenkomsten, te behou-
den. Mensen doen per slot van rekening zaken 
met mensen en niet met bedrijven. Dan moet 
en wil je elkaar wel recht in de ogen kunnen 
kijken. Het liefst face-to-face.”


