Business Borrel
Vrijdag 27 november a.s. van 17.30 - 19.30 uur
Uw gastbedrijf: G.I. Bakker Loodgieters
Locatie: Eetcafé Juffrouw TokTok,
Zuideinde 48, Landsmeer
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Ondernemer Gerard Ilko Bakker van Loodgieters G.I. Bakker

door: Tiny Kuiper

Vrolijke Frans in crisistijd
Hij runt al 22 jaar zijn eigen loodgieters- en
installatiebedrijf en vindt het nog steeds
leuk. De economische crisis met als gevolg
een omzetvermindering van 20% raakt

Eigenlijk is het wel leuk om je eigen zoon op te kunnen leiden. Hij is via Installatiewerk NH nu bij mij gedetacheerd als halfwas. Mijn jongste werknemer Patrick
Pigge is ook via Installatiewerk NH opgeleid en bij mij
terecht gekomen.

ook Gerard Bakker, maar de Landsmeerse
ondernemer blijft optimistisch gestemd.
“Ik houd van mijn werk, elke dag is anders,
uitdagend en verrassend.
Najaarsoffensief
Ik ben aan mijn najaarsoffensief begonnen met deelname aan de BVL ‘Op Locatie’ en de ‘BVL Businessborrel’.
“Je moet zaaien, wil je oogsten”, is zijn devies. Er rijden
vier bussen van mijn bedrijf rond in Landsmeer en omgeving met gemotiveerde vakmannen. Mijn zoon Boy is
kortgeleden ook toegetreden tot het loodgietersgilde.
Hij volgt zijn opleiding installatietechniek via Installatiewerk Noord-Holland, het opleidingsinstituut waarvan ik
mede-eigenaar / aandeelhouder ben. Ik ben een erkend
leerbedrijf en Kenteq gelieerd.
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Goed opgeleide loodgieters
Ondernemers in het loodgieters-installatiebedrijfswezen
zorgen er sinds enkele jaren samen voor dat er weer
goed opgeleide loodgieters komen.
“Ons werkgebied is Landsmeer en omgeving, we zijn
regionaal actief in alle disciplines”, geeft de Landsmeerder aan. We doen dak-, zink- en loodwerk, sanitair,
centrale verwarming, airconditioning, gas-, water- en
rioolwerk en plaatsen complete badkamers. We zijn ook
actief in de utiliteitsbouw, renovatie en het burgerwerk.
We plaatsen dakkapellen, nieuwe hogerendementsketels. Duurzaamheid krijgt ook steeds meer aandacht in
onze branche. Zo richten we ons op de nieuwe energie,
zon- en windenergie. We plaatsen warmtepompen, zonnepanelen etc. Als de gemeente Landsmeer in de nabije
toekomst weer meedoet aan een gesubsidieerd energieproject voor de plaatsing van zonnepanelen hopen wij
dat de gemeente ook aan ons denkt als lokaal ondernemer met een jarenlange staat van dienst.”

Geen voorbeeldfunctie vader
Gerard Ilko Bakker is op het spoor van de loodgieterij
gezet door zijn oudere broer Johan, die in die branche
werkzaam was. “Ik had geen vader die mij kon helpen
een beroepskeuze te maken. Mijn vader was bakkenlader bij beltbaas Pieter de Boer en verdronk bij het
Schouw toen ik anderhalf jaar oud was. Zijn enige broer,
die ook bakkenlader was, verdronk 9 jaar eerder ook.
Mijn opoe Bakker bleef ondanks al het verdriet dat haar
overkwam de vrolijkste en meest humorvolle vrouw die
ik ken. Misschien heb ik die karaktertrek wel van haar
geërfd want ik schijn ook als een vrolijke Frans te boek
te staan. Toen mijn vader overleed stond mijn moeder er
op haar 26e helemaal alleen voor. Ze moest 4 kinderen
grootbrengen. Gelukkig kwamen onze beide oma’s voor
ons zorgen zodat mijn moeder in de kippenslachterij van
Piet Blees geld kon verdienen.
Bleeslocatie
Wat ik bijzonder vind is het gegeven dat mijn bedrijf
nu ook op het terrein van Peter Blees is gehuisvest, een
paar meter van de plek waar mijn moeder kippendarmen
verwijderde. Soms heb je iets met een plek. Misschien
stuurt mijn vader dat wel van boven aan. Na de lagere
school verdiende ik als boerenknecht bij Freek Blees een
zakcentje met hooien en koeien melken. Ik ken hierdoor

het Ilperveld, elk slootje en landje, op m’n duimpje. Bij
Klaas van Schaik (Jessie) voerde ik de eenden en raapte
ik de eieren voor de beschuitproductie. Ook op eerste
kerstdag stond ik om half zeven aan de pufmachine om
de eenden te voeren. Na de lagere school, die ik vlot
doorliep met goede cijfers ging ik niet naar de havo of
het vwo maar naar de lts aan de Meeuwenlaan, gewoon
omdat mijn broer dat deed en omdat het loodgieterwerk
mij wel leuk leek.
Werken met je handen
Je ging of met je handen werken of met je hoofd. Dat
met je hoofd werken kwam er na de lts nog genoeg
van. Ik deed de kopklas die toegang tot de mts bood.
Ik slaagde als een van de weinigen. Van de 25 jongens
gingen er 5 met een diploma naar huis. Ik koos er echter
in 1976 voor om te gaan werken en behaalde tegelijkertijd via het leerlingstelsel mijn 2e en 1e monteurdiploma. Na m’n diensttijd werd ik patroon loodgieter en
behaalde via particuliere cursussen het diploma installateur gas en installateur water. Voordat ik in 1987 mijn

eigen bedrijf begon, werkte ik bij diverse werkgevers in
Amsterdam en Landsmeer. Ik leerde het vak ondermeer
bij Hesseling aan de Prinsengracht.
College van kerkvoogden
Dit bedrijf had het College van kerkvoogden als klant. Er
was aan de kerken veel lood- en zinkwerk te doen. We
werkten ook aan monumentale panden van het Leger
des Heils. Bij Hesseling werd de basis gelegd voor het
degelijke loodgieterhandwerk. Ik heb ook in de nieuwbouw gewerkt waar je in 100 woningen steeds hetzelfde
deed. Onder andere via de Landsmeerse ondernemers
Schaap en Van Splunter kwam ik in het burgerwerk en
de utiliteitsbouw, de bouw van bedrijfshallen, bejaardentehuizen terecht.
Een hoog achter
Op m’n 27e begon ik op één hoog achter op de Talingweg m’n eigen bedrijfje. Met een bus vol spullen ging
ik op klantenjacht. M’n eerste klus herinner ik me nog
goed. Dat was bij mevrouw Kuiper op het Zuideinde. Op

mijn typemachine typte ik m’n eerste rekening uit die
verzilverd moest worden. Mevrouw Kuiper ging naar
achteren en kwam met een stapeltje papiergeld terug
dat in mijn ogen en dat van de bankemployee nogal
vreemd aanvoelde. De biljetten waren wel echt maar
hadden denk ik, jaren onder de grond gelegen. Omdat
ik geboren en getogen Landsmeerder ben, kreeg en krijg
ik veel klandizie uit het dorp. Ik heb lang alleen gewerkt
maar werk inmiddels al weer jaren met een hecht team
van monteurs. Mijn bedrijf is met mij meeverhuisd van
de Talingweg naar de Weegbreesingel. Sinds enkele jaren run ik mijn bedrijf vanuit het kantoor Noordeinde
128K tel: 4825798.
Carolien, mijn vrouw, doet de financiën en bracht de middenstandspapieren in. Eigenlijk hebben we samen het bedrijf opgebouwd en runnen we het ook samen. Rebecca is
onze multifunctionele rechterhand. In mijn vrije tijd volg ik
de sportprestaties van onze tweeling Gaby en Lester, die
aan voetbal en rugby doen en zelf houd ik mijn conditie
op peil met wielrennen en fitness.”
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Na een lunch, aangeboden door de BVL, werd een viertal

mee. Samenvattend kan worden gesteld, dat de ge-

Vanuit de gemeente heeft men de middag als erg

locaties in Landsmeer bezocht. Met twee paardentrams

meente een lastige klus prima geklaard heeft.
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• Laden/Lossen: Met het inrichten van 2 laad-, en los-

De ‘Op Locatie Middag’ is een initiatief van de BVL om

plaatsen op het Marktplein en het plaatsen ven de

de plaatselijke overheid en politiek nauwer in contact
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te brengen met de ondernemers/ondernemingen binnen

aan het gedogen van het laden/lossen op het lint. De
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Belangrijke data

agenda. BVL volgt dit nauwgezet, en ontvangt graag

hiervoor subsidies aangevraagd worden. Gemeente

Nieuwjaarsreceptie: 8 januari 2010

input! (= gratis advies). Reacties via de site, of recht-

staat hier positief tegenover en wil meewerken. Voor

Algemene ledenvergadering: 26 maart 2010

streeks naar haar8@planet.nl (Otto van Haarlem)

BVL geldt uiteraard hetzelfde.

Locaties nader te bepalen.
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