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BRUGGE – De bekende Brugse ondernemer Benedict ‘Dicky’ Huys mag dan al de zestig voorbij zijn, het
ontbreekt hem allerminst aan zin om te ondernemen. Huys is ook letterlijk van alle markten thuis. Naast
zijn goed draaiende schoonmaakbedrijf (CleanDienst, 30 jaar jong dit jaar), is hij sinds jaar en dag ook actief
in de bouwsector, onder meer met aannemingsbedrijf Recon Bouw, dat mede aangestuurd wordt door zoon
Wim. Dat laatste bedrijf (50 miljoen euro, 90 medewerkers) zorgt nu onder impuls van Huys voor een
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bundeling van de krachten met de Limburgse concullega Bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal (45
medewerkers, 17 miljoen euro omzet). Beide bedrijven leveren samen jaarlijks een 550-tal wooneenheden
op.
Beide bedrijven hebben de voorbije decennia een ijzersterke reputatie opgebouwd als totaalaannemer, elk in hun
respectieve regio’s. Recon vooral in West- en Oost-Vlaanderen, Wienen vooral in Vlaams-Brabant, Antwerpen en ook
Limburg. Beide bedrijven zijn familiaal gestructureerd en hebben hun specialisatie in de woning- en
appartementsbouw voor openbare besturen (sociale huisvestingsmaatschappijen) en bouwpromotoren. “Onze
werkregio’s sluiten perfect op elkaar aan, dus ook op dat vlak is er een mooie match”, aldus Wim Huys, gedelegeerd
bestuurder van Recon Bouw. “Dit partnerschap stelt ons in staat onze sterktes nog meer uit te spelen, onze groei te
bestendigen en zo actief te worden over heel Vlaanderen. Dankzij deze schaalvergroting zijn we klaar voor de
toekomstige uitdagingen in de bouwsector, met de digitalisering op kop. Dé referentie bij uitstek worden én blijven
op vlak van totaalaanneming in Vlaanderen is onze visie voor de toekomst.”

Familiaal karakter
Beide bedrijven blijven elk opereren vanuit de bestaande vestigingen, onder hun eigen merknaam en zullen meer
dan ooit steunen op hun aanwezig menselijk kapitaal om van deze symbiose een succes te maken. Voor de familie
Wienen biedt deze samenwerking een oplossing op lange termijn, gezien er geen familiale opvolging verzekerd is.
Bovendien zal Wienen voortaan ook klasse 8-opdrachten kunnen aannemen, wat hen een belangrijke toegevoegde
waarde biedt. “Meteen was duidelijk dat we op dezelfde gol engte zitten qua structuur, waarden en visie”, aldus
Jean-Paul, Rudi en Patrick Wienen. “Het familiale karakter, de focus op kwaliteit, sterk vakmanschap en het
opbouwen van een langdurige relatie met onze klanten en partners, zijn waarden die we beiden hoog in het vaandel
dragen. Deze waarden vormen de grondslag voor onze toekomstige samenwerking.”
Beide bedrijven blijven elk opereren vanuit de bestaande vestigingen, onder hun eigen merknaam en zullen meer
dan ooit steunen op hun aanwezig menselijk kapitaal om van deze symbiose een succes te maken.

Een gerespecteerd fenomeen
Benedict ‘Dicky’ Huys mag gerust bestempeld worden als een fenomeen in het zo al bijzonder dynamische WestVlaamse ondernemerslandschap. Een fenomeen dat veel respect verdient. Hij stampte zijn diverse activiteiten in
diverse sectoren allemaal zelf op. De minzame pater familias in hem heeft ook tijdig gedacht aan opvolging in zijn
diverse bedrijven die hij laat aansturen door zijn kinderen. Naast Recon Bouw (onder leiding van Wim Huys), zijn er
ook nog bouwpromotor Ascot Projects (onder leiding van Vic Huys), Recon Damage Solutions (schoonmaak na
brand, onder leiding van Bob Huys) en schoonmaakbedrijf CleanDienst (onder leiding van Lucie Huys). En wat de
pater familias dan nog zelf doet? “Veel advies geven hoe ze het moeten doen”, antwoordt selfmade man Dicky Huys
met een kwinkslag.
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Bed rijven: Cleandienst (https://www. m ad einwest-vlaanderen.be /be dri j ve n/cl e a ndi e nst /), Rec on Damage Projects
(https://www. m ad einwest-vlaanderen.be/be dri j ve n/re con- da ma ge - proj e ct s/), Rec on Group (https://www. m ad einwestvlaanderen. b e/b ed rijven/recon-group/), Wienen (https://www. m ad einwest-vlaanderen.be /be dri j ve n/w i e ne n/)
O nd ernem er(s): Benedict Huys (https://www. m ad einwest-vlaanderen.be /me nse n/be ne di ct - huys/), Bob Huys
(https://www. m ad einwest-vlaanderen.be/me nse n/bob- huys/), Jean-Paul Wienen (https://www. m ad einwestvlaanderen. b e/m ensen/jean-paul-wienen/), Luc ie Huys (https://www. m ad einwest-vlaanderen.be /me nse n/l uci e - huys/),
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