Dit keer gaan we in gesprek met aandeelhouder Jaap den Ouden
en zijn zakenpartner en tevens dochter Femke van Bourgonje.
Den Ouden: “Femke en ik zijn heel blij met het nieuwe directieteam. Mercon maakt enorme
stappen en is erg goed bezig met het verankeren van het vertrouwen op alle fronten. Ook zien
wij geen gezagsverhouding tussen de directie en de aandeelhouders, wij zijn “vrienden”.”
Hoe kijken jullie naar de huidige visie en strategie van Mercon?
“We zijn erg blij dat er een meerjarenstrategie is gemaakt.
Het is een strategie die in ontwikkeling blijft, een
dynamisch proces. Zeker gezien de snelle veranderingen
in de wereld. De nieuwe directie heeft een goede kijk op
de markt. Er ligt een solide basis in de tankbouw en in de
industrie wat verder uitgebreid wordt. Het weer verder
oppakken van infra projecten is wat ons betreft ook een
goede keuze. Daar liggen zeker kansen. Ook uit de
innovatieve samenwerking aan de Hyperloop blijkt maar
weer dat Mercon heel breed is en de potentie heeft om
nog veel breder te worden.
The Human Touch hoort daar zeker bij. Als je in een bedrijf
in staat bent om eerlijk en open met elkaar om te gaan,
dan komen kwaliteiten naar boven. Ook zie je de trots bij
alle medewerkers in het bedrijf.“

Wat vinden jullie van de maandelijkse serie van The Human Touch?
“We vinden het erg interessant om te lezen hoe iedereen The Human Touch voor zichzelf
beleefd, je ziet een betrokkenheid tussen alle lagen van het bedrijf. De informele
betrokkenheid en dat het vooral “leuk” is. Doordat collega’s meer van zichzelf weggeven, leer
je ze ook kennen. Mercon zit vol met mooie mensen en dat wordt nu zichtbaar. Wij als
aandeelhouders voelen ons daar heel nauw bij betrokken. De betrokkenheid van de
aandeelhouders is in feite niet anders dan bij alle andere medewerkers.
Een mooi voorbeeld was het ook projectbezoek wat we onlangs aan Vopak locatie Europoort
hebben gebracht. Het teamgevoel was direct voelbaar en we voelden ons meer dan
welkom.”
Mercon en de toekomst
Den Ouden voorspelt Mercon een grote toekomst. “Groei en
complexiteit zal nog gaan toenemen in de projecten en dat zal Mercon
nog meer kansen bieden om zich verder te ontwikkelen tot meest
vooraanstaand bedrijf in deze sector.
We zijn niet direct door geld gedreven, maar door het welzijn van de
onderneming en continuïteit. Met meer complexiteit in de projecten blijf
je winnaar en wordt continuïteit gecreëerd. Wij steunen dat.“

