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VOORWOORD
“Jullie mogen best wat meer van jezelf laten zien en horen.” Dat kregen we terug van onze 

vaste opdrachtgevers in het klanttevredenheidsonderzoek. Wat houdt ons bezig, wat doen 

we, wat kunnen we allemaal en wie zijn daarbij betrokken. Met dit magazine geven we u 

graag een kijkje in onze keuken!

Het mooie van ons vak is dat we, jaar in jaar uit, iets blijvends neerzetten waar meerdere 

generaties gebruik van gaan maken. We vinden het belangrijk, dat wat we maken ook goed 

en duurzaam gebruikt kan worden. Dat het een referentie blijft ook voor volgende generaties 

binnen en buiten De Kok Bouwgroep.

We werken samen met deskundige en betrokken mensen. Eigen mensen die graag bij 

De Kok Bouwgroep werken, omdat het gewoon goed geregeld is. Goed gekwalificeerde 

bouwpartners die met ons samenwerken, omdat we een betrouwbaar, gezond en betrokken 

bedrijf zijn dat gaat voor continuïteit. Het diepgeworteld besef van de altijd aanwezige 

conjunctuurschommelingen maakt dat we veelal lokaal werken voor vaste opdrachtgevers. 

Met een juiste balans van werk in de segmenten: nieuwbouw, service en renovatie. 

Onze bedrijfsvoering gaat niet over alleen materiële aspecten. We zijn een sociaal bedrijf 

dat ook een belangrijke maatschappelijke functie heeft in zijn omgeving. Als familiebedrijf, 

dat zijn oorsprong bijna 100 jaar geleden heeft, weten we als geen ander dat de continuïteit 

voor een belangrijk deel geborgd wordt door sociaal en regionaal betrokken te blijven. Ook 

hier gaat het om de juiste balans. We blijven onze zaken gewoon goed regelen, voor onze 

medewerkers, opdrachtgevers, partners én omgeving. 

Onze mensen zijn de kracht van ons bedrijf. Zij én wij kijken uit naar een 

nieuw jaar waarin we onze samenwerkingen nog verder aanhalen, verbeteren, 

teruggeven aan de maatschappij en vooral veel plezier hebben. Op een 

evenwichtig 2023!

Bart de Kok, Robbert van de Sande en Toon Taks

Directie De Kok Bouwgroep
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PROJECT IN BEELD
Vlietkwartier

     ROOSENDAAL
NIEUWBOUW 53 WONINGEN
Eigen ontwikkeling van De Kok Bouwgroep en iDea Compact

ARCHITECT STUDIO SPACIOUS, BEKENDAM ADVIESBUREAU, BRABANT INSTALLATIE TECHNIEK, 
DE KRAAN INSTALLATIETECHNIEK, BINK ELEKTRO

Verwachtte start bouw: 2023
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WERKGROEPEN

Om klaar te zijn voor toekomst, is het belangrijk dat we ons blijven ontwikkelen en professionaliseren. Maar 

dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Inmiddels werken er ruim 190 medewerkers bij De Kok Bouwgroep en 

Cauwenborgh. Waarvan ruim de helft op verschillende bouwplaatsen in de regio en de andere helft verspreid 

over onze drie vestigingen. Hoe krijgen we iedereen mee? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich betrokken 

voelt en dat onze plannen organisatiebreed gedragen worden? Want één ding is zeker. We hebben onze 

collega’s hard nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Zij zijn de kracht van ons bedrijf. 

Dit jaar hebben we daarom tien verschillende werkgroepen in het leven geroepen: kwaliteit en veiligheid, HR, 

administratie, ICT, inkoop, materieel, duurzaamheid, marketing en communicatie. De groepen gaan aan de 

slag met allerlei doelstellingen, hierbij worden dan steeds andere mensen uit de organisatie betrokken. Zo 

zijn de werkgroepen administratie en ICT druk geweest met de implementatie van Exact Online Bouw. En de 

werkgroep HR is bezig met het opzetten van een cursusprogramma voor onze medewerkers.

Heeft u ideeën die kunnen worden opgepakt in één van de werkgroepen? 

Geef het door via info@dekokbouwgroep.nl!
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Een mooi voorbeeld van de effectiviteit 

van de werkgroepen is onze VGM 

poster. Voorheen hingen er heel veel 

losse papieren in onze bouwketen, 

met veiligheidsinstructies en gegevens 

van de dichtstbijzijnde huisarts. 

Best onoverzichtelijk. Samen met 

een timmerman, uitvoerder en de 

marketingafdeling maakten we een 

veiligheidsposter. Alle belangrijke 

projectinformatie is zo in één oogopslag 

te zien. De herkenbare rode map maakt 

het geheel compleet. Handig voor nieuwe 

medewerkers en bezoekers op de 

bouwplaats. 
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Er is altijd verbetering mogelijk. Daar zijn we van overtuigd. Regelmatig 

doen we hier onderzoek naar. Vaak levert dit andere inzichten 

en waardevolle informatie op. In 2021 voerden we daarom een 

klanttevredenheidsonderzoek onder onze opdrachtgevers en een 

duurzaam inzetbaarheidsonderzoek uit onder onze collega’s. Voor 

beide geldt: je blijft trouw én beveelt aan als je tevreden bent. Vandaar 

ook onze doelstellingen van een 9+ op klanttevredenheid en een 8+ op 

medewerkerstevredenheid.

Onderzoek onder opdrachtgevers

Over het algemeen is onze dienstverlening heel positief beoordeeld. We 

scoorden gemiddeld maar liefst een 8,6. De resultaten kort samengevat. 

We staan bekend als een bouwpartner die kwaliteit levert en de afspraken 

nakomt. Door onze persoonlijke en servicegerichte benadering wordt de 

samenwerking als prettig ervaren. Het persoonlijke contact, de goede 

bereikbaarheid en het snel kunnen schakelen én beslissen is waardevol 

voor onze opdrachtgevers.  

Winst valt te behalen op het gebied van nazorg, synergie binnen (keten-)

samenwerking en de presentatie van ons bedrijf. Zo kan de termijn van 

de administratieve afhandeling korter. Dus sneller na oplevering de 

nazorgdocumenten verstrekken en de financiële afwikkeling van het 

project. Onze opdrachtgevers geven aan dat zij denken dat er meer te 

halen valt uit onze (keten-) samenwerkingen door bijvoorbeeld gezamenlijk 

(maatschappelijke-)vragenstukken op te pakken. Ook kunnen we meer 

laten zien en vertellen van wat we allemaal doen en kunnen. Met dit 

magazine zetten we een mooie nieuwe (verbeter-)stap. 

TEVREDEN OPDRACHTGEVERS ÉN 
MEDEWERKERS
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We scoorden gemiddeld maar liefst een

8.6. De resultaten kort samengevat. We staan 

bekend als een bouwpartner die kwaliteit 

levert en de afspraken nakomt.
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ONDERZOEK ONDER 
MEDEWERKERS

Na twee stageperiodes is Kay 

Dam bij ons in dienst gekomen 

als werkvoorbereider op de 

afdeling Service en Onderhoud. 

Samen onderzoeken we welke 

vervolgopleiding het beste bij 

hem past. 
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Tegelzetter Glen Abbenhuis gaf aan dat 

hij op zoek was naar meer afwisseling en 

verantwoordelijkheid. Deze kans krijgt hij 

nu op het badkamer- en toiletrenovatie 

project bij Laurentius waar hij de dagelijkse 

organisatie verzorgd.

Werkplezier scoorde opvallend hoog in het duurzaam 

inzetbaarheidsonderzoek. Dat komt onder andere door de hoge mate 

van betrokkenheid en bevlogenheid van onze mensen. De scores op 

werkstress en persoonlijke ontwikkeling kunnen beter. 

De eerste verbeterstap is al gemaakt, vanaf volgend jaar is er een 

overzichtelijk cursusprogramma. Hierin zijn verplichte, vakinhoudelijke 

cursussen én cursussen voor persoonlijke ontwikkeling en softskills 

opgenomen. Met dit programma willen we medewerkers stimuleren 

en helpen om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en benutten. 

Daarnaast kan voor iedereen die hier behoefte aan heeft een 

persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld worden.
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MEDEWERKERS AAN HET WOORD 
Adrie en Leen Reijngoudt

Op de kleuterschool wisten ze het al zeker: 

timmerman worden. “Vader gaf ons een zak met 

spijkers, een stuk hout en wij waren tevreden.” 

Tweeling Adrie en Leen Reijngoudt (55) uit Sint 

Philipsland wisten van jongs af aan wat ze wilden. 

Hun droom als kind kwam uit. Timmerman zijn ze 

en blijven ze. 

Met plezier gaan ze samen dag in dag uit aan 

het werk. Veraf, als het moet tot in Den Haag of 

Oosterhout, dichtbij als het kan, zoals nu in Sint-

Annaland waar ze meewerken aan een project 

met appartementen en woningen aan de haven. 

Als allround timmerman kunnen ze en doen ze 

alles. “Van de bekisting tot de nok.”

Zo zeker als ze nu zijn van hun baan zo lastig was 

het toen ze begonnen. “Begin jaren tachtig was 

het crisis, er was gewoon geen werk. Daarom 

zijn we na school vervroegd in militaire dienst 

gegaan, dat was toen nog.” Thuis blijven zonder 

iets omhanden? Dat was er in huize Reijngoudt 

niet bij. Vervolgens konden ze toch hun droom 

waarmaken. Via SPB, de Stichting 

Samenwerkingsverband Praktijk Opleiding (nu is 

dat Bouwmensen), konden ze zich in het vak als 

timmerman bekwamen. Een stage bij bouwbedrijf 

Adriaan de Kok leverde beide broers een baan 

op. Vanaf ’88 werken ze voor wat inmiddels De 

Kok Bouwgroep is gaan heten. “Toen was het een 

Bergs bedrijf, later kwam Breda erbij.”

Ze zijn nooit meer weg gegaan en dat geldt ook 

voor veel collega’s weten ze. “We werden wel 

eens gevraagd om bij een ander te komen.” Maar 

bij een groot bedrijf werken? Niks ervan. “Als Bart 

(directeur Bart de Kok-red) langskomt, weet hij 

wie we zijn.”  Dat vinden ze belangrijk. “En we zijn 

lekker buiten.” De dag voor ons gesprek plensde 

het goed, dat is even wat minder. Maar ze lachen 

erom. “Mensen liepen buiten dik ingepakt, wij 

binnen in korte mouw.” Kortom: ze zijn wel wat 

gewend. 

 

 

Het aantal projecten waar ze aan meewerken 

is haast niet meer te tellen. Van de supermarkt 

in de wijk Noordgeest en het complex aan het 

Juvenaatplein in Bergen op Zoom tot een grote 

woonvoorziening in Rotterdam. De telefoon 

van Leen komt er aan te pas. “Ik heb een drone 

tegenwoordig, ik maak filmpjes en foto’s. Die stuur 

ik door naar kantoor.” Adrie knikt instemmend. Ze 

hebben mooi werk. 

Toch is er veel veranderd. “Vroeger werkten 

we met alleen maar mensen van De Kok. Nu 

zijn we hier met drie collega’s. De overige 

worden ingehuurd. Deuren hangen doen we 

bijvoorbeeld niet meer zelf.” Het zijn de moderne 

ontwikkelingen in de bouw. Aan de andere kant is 

de bouwvakker van nu veel beter af dan vroeger, 

daar zijn ze vast van overtuigd. “Toen we jong 

waren zagen we mensen met de VUT gaan, dat 

was toen nog, die waren helemaal versleten.” 
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De tijden zijn veranderd, wie naar deze twee fi tte vijftigers kijkt twijfelt daar geen 

moment aan.

Ze houden genoeg energie over voor hun hobby’s. Ze zijn niet getrouwd en 

trekken er samen op uit. “We houden postduiven en we gaan graag vissen. 

Zoet en zout. Ook in Noorwegen, dat doen we al tien jaar.” Met z’n tweeën of 

samen met collega’s Joop de Rijke en Kees Voorbraak. Dat land geldt als een 

mekka voor hengelsporters waar de vis zich rijkelijk laat vangen. “Het gaat ons 

niet om de vis hoor, maar om de sport.” Trots laat Leen op zijn telefoon wat 

prentjes zien, kanjers van vissen die elke rechtgeaarde visser graag aan de 

hengel wil hebben. Ontspanning is er ook bij de schietvereniging Prinses Juliana 

in Scherpenisse waar ze lid van zijn. “De vereniging heeft een professionele 

schietbaan op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk.” Net zoals bij het 

timmeren heb je ook hier een vaste hand en een goed oog nodig. Ook dat weten 

ze zeker!

De tijden zijn veranderd, wie naar deze twee fi tte vijftigers kijkt twijfelt daar geen 

moment aan.

Ze houden genoeg energie over voor hun hobby’s. Ze zijn niet getrouwd en 

trekken er samen op uit. “We houden postduiven en we gaan graag vissen. 

Zoet en zout. Ook in Noorwegen, dat doen we al tien jaar.” Met z’n tweeën of 

samen met collega’s Joop de Rijke en Kees Voorbraak. Dat land geldt als een 

mekka voor hengelsporters waar de vis zich rijkelijk laat vangen. “Het gaat ons 

niet om de vis hoor, maar om de sport.” Trots laat Leen op zijn telefoon wat 

prentjes zien, kanjers van vissen die elke rechtgeaarde visser graag aan de 

hengel wil hebben. Ontspanning is er ook bij de schietvereniging Prinses Juliana 

in Scherpenisse waar ze lid van zijn. “De vereniging heeft een professionele 

schietbaan op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk.” Net zoals bij het 

timmeren heb je ook hier een vaste hand en een goed oog nodig. Ook dat weten 

ze zeker!
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GEZOND EN FIT AAN HET WERK

Eind 2021 zijn we een samenwerking aangegaan met Ayo Care voor collega’s 

met klachten aan het bewegingsapparaat. Want het is nog een hele uitdaging 

om te zorgen dat je gezond en fit blijft tot aan je pensioen én daarna. Als 

werkgever willen we dat iedereen met plezier aan het werk is en daarbij is 

een pijnvrij bestaan een voorwaarde. 

De behandelingen zijn een combinatie van fysieke therapie (fysio) en 

Dynamische Neuro Modulatie (zenuwen). Ayo Care gaat echt op zoek 

naar de oorzaak van de pijnklachten. Dat is het verschil met andere 

behandelmethodes die vaak alleen aan symptoombestrijding doen. In totaal 

hebben nu zo’n 15 collega’s zich laten behandelen en de resultaten zijn 

bijzonder positief. 

Het behandeltraject start met een 0-meting. Er wordt gevraagd naar onder 

andere een pijnscore, een slaapscore en een score voor de kwaliteit van 

leven. Hierna volgt een intensief behandeltraject van zeven weken. In de 

eerste weken zijn er 2 tot 3 behandelingen per week, daarna bouwen we het 

af. Medewerkers krijgen ook wat huiswerk mee in de vorm van verschillende 

oefeningen. Na het traject zien we gelukkig een grote verbetering.  

 

Een opluchting voor collega’s die al lang met sluimerende klachten 

rondliepen. We zien zelfs de scores van kwaliteit van leven veranderen van 

een 6 naar een 9.

Een van de collega’s die veel baat gehad heeft bij de behandelingen is Harun 

Uz, timmerman op onze vestiging in Breda. “Al verschillende keren ben ik 

behandeld voor pijnklachten aan mijn nek en schouders. Vaak wordt er 

een beetje gemasseerd. Tijdelijk had ik dan minder last, maar de klachten 

verdwenen nooit helemaal.” Dit keer is het anders. De pijn is helemaal weg en 

ook het slapen gaat beter. Hij waardeert dit initiatief enorm. “Het laat zien dat 

De Kok gewoon een goede sociale werkgever is, die geeft om het welzijn van 

medewerkers.”
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In oktober zijn we overgegaan op een nieuw cloud based softwarepakket 

van Exact, Exact Online Bouw. In de afgelopen jaren is de bouw sterk 

gedigitaliseerd. Niet alleen op kantoor, ook op onze bouwplaatsen. 

Dit merken we ook in onze samenwerkingen met opdrachtgevers en 

bouwpartners. We willen naast het bekende ook steeds meer digitaal 

samenwerken. Ons softwarepakket was hier beperkt geschikt voor. We 

misten de openheid met klanten. 

Een totaaloplossing om onze administratieve handelingen simpeler 

en leuker te maken. Alle informatie op één plaats en voor iedereen 

toegankelijk. Tijdbesparing, beter inzicht in onze projectresultaten en 

risico’s sneller inzichtelijk. Dat was de wens. 

Exact Bouw Online heeft het allemaal. We hebben nu inzicht in de 

actuele financiële status van projecten, in de afspraken met bouwpartner, 

leveranciers en de geregistreerde uren. De contactgegevens van 

opdrachtgevers en alle documentatie zijn toegankelijk. Nog een voordeel, 

de software is eenvoudig te koppelen met andere software binnen onze 

organisatie zoals Snagstream en Docstream.

Daarnaast verzamelen we met Exact Online Bouw steeds meer data 

waarmee we realtime inzicht hebben in allerlei prestaties die te raadplegen 

zijn in dashboards. Uiteindelijk is het ons doel om met de data het 

onderhoud te voorspellen en onze processen hierop in

te richten, zodat we onderhoud plegen en service verlenen op momenten 

dat het daadwerkelijk nodig is.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
MET DE BOUWSOFTWARE VAN EXACT
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Inmiddels hebben we met vijf van onze vaste opdrachtgevers koppelingen 

via de Ketenstandaard. Dit was nodig om de samenwerking tussen onszelf 

en de woningcorporaties te optimaliseren, omdat we jaarlijks ruim 9.000 

reparatie- en mutatiebonnen afhandelen.  Huurders kunnen nu bijvoorbeeld 

warm doorverbonden worden, hierdoor kunnen we direct een afspraak met hen 

inplannen. Wel zo handig!
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PROJECT IN BEELD
Lage Weide

     ROTTERDAM

NIEUWBOUW 6 GROEPSZORGWONINGEN EN KINDERDAGCENTRUM

ASVZ

A3 ARCHITECTEN, PROHUIS BOUWMANAGEMENT, HOPPENBROUWERS TECHNIEK

Uitvoeringsperiode: mei 2019 – mei 2021
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OPDRACHTGEVER AAN HET WOORD
Woningcorporatie Stadlander

Vertrouwen. Dat woord keert steeds terug in het gesprek dat we 

hebben met woningcorporatie Stadlander uit Bergen op Zoom over 

de samenwerking met De Kok Bouwgroep. “Vertrouwen, maar ook 

openheid en eerlijkheid.” Dat zeggen Anne-Marie van Heemst, Cees 

Ploeg en Jorg van de Sanden. We praten met hen over de meerwaarde 

van De Kok bouwgroep voor Stadlander. 

Sinds jaar en dag is De Kok één van de onderhoudsregisseurs van de 

woningcorporatie. Dat gaat verder dan het compleet ontzorgen van alle 

werkzaamheden aan de woningen. “Mensen van De Kok komen meer bij 

onze huurders over de vloer dan wij”, zeggen de drie. Dat vraagt best veel 

van hen. Die bouwvakker is meer dan iemand die een klus komt doen. 

De werkers van De Kok Bouwgroep zien ook wat zich achter de voordeur 

afspeelt. “Ze zijn onze ogen en oren.” Als er echt iets speelt moet die 

vakman aanvoelen dat hij een signaal moet afgeven. “Niet aanhoren en er 

niks mee doen. Bewoners zijn geen noodzakelijk kwaad tijdens het werk, 

ze moeten er echt iets van zien te maken. De Kok past daar de inzet van 

personeel goed op aan.” Als een bedrijf dat niet in zich heeft wordt het 

niks. Zoveel is duidelijk.

‘We scoorden een 8,6’

De klant, die bewoner telt! Een mooi voorbeeld dat al snel voorbijkomt is de 

renovatie van flat Gageldonk. De Kok Bouwgroep deed die klus terwijl de 

bewoners gewoon in hun appartementen bleven en nauw bij  het project 

betrokken werden. Om te weten of De Kok Bouwgroep en Stadlander op 

het goede spoor zaten werd de klanttevredenheid gemeten. “We scoorden 

een 8,6. Dan hebben we het heel goed gedaan.” De Kok Bouwgroep heeft 

een eigen woonconsulent. Die er speciaal is om met bewoners te praten en 

overleggen. Zo zijn de lijntjes tussen de vaklieden en huurders heel kort. 

Maar inmiddels doen Stadlander en De Kok Bouwgroep meer samen. De 

aannemer bouwt in opdracht van Stadlander ook nieuwe woningen, zoals 

momenteel Onder de Populier. Waar Stadlander vroeger bedacht wat er 

gebouwd moest worden en een aannemer dat maar had te doen, gaat 

het nu totaal anders. De Kok tekent het plan en voert het uit, heeft alles in 

eigen hand. Een vernieuwende aanpak! “We leggen alles bij de aannemer 

weg, het is aan hen om met een zo goed mogelijk product te komen binnen 

bepaalde kaders. Het gaat niet per se om de laagste prijs. Meer om Best 

Value. Dat vraagt veel van een partner als De Kok Bouwgroep.”
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Gevoel bij bewoners

Waarbij vertrouwen, eerlijkheid en 

openheid eens te meer tellen. “Wij 

kunnen zo de kennis in de markt 

beter benutten”, is de overtuiging 

binnen Stadlander. “Het geeft ons een 

beter product en het vraagt minder 

van onze organisatie.” Voordeel van 

een bouwer die al vertrouwd is met 

onderhoud, renovatie en het uitvoeren 

van energiebesparende maatregelen 

(EBM) is ook dat ‘er meer gevoel is bij 

bewoners en hun situatie.’ “Het is breder 

dan alleen bouwen.” Zo nam De Kok 

Bouwgroep bijvoorbeeld het initiatief 

voor een doedag in de Populierbuurt. 

Waarbij vakmensen van het bedrijf en 

andere partners in de wijk klusjes deden 

bij bewoners. Een initiatief dat aansloeg 

en dat Stadlander erg waardeert. Maar al 

gaat het goed tussen de twee partijen, de 

eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat een 

uitvraag nog steeds volgens de regels 

van het spel gaat. “De Kok Bouwgroep 

kan ook verliezen, dat hoort erbij.” 

Stadlander is een woningcorporatie 

met zo’n 15.000 woningen in 

West-Brabant en op Tholen. De 

uitdaging is de komende jaren het 

verduurzamen van het woningbezit. 

Zo voert Stadlander bijvoorbeeld in 

de wijk Gageldonk West een enorme 

operatie uit, waarbij honderden 

gedateerde woningen wijken voor 

energiezuinige nieuwbouw. Ook 

investeert de corporatie er in een 

nieuw winkelcentrum. En er komt een 

Huis van de Wijk, De Kok Bouwgroep 

voert ook dit project uit.
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Sinds dit jaar hebben we een werkgroep duurzaamheid die zich bezig 

houdt met onze maatschappelijke projecten, SROI en bijvoorbeeld het 

milieu. Er zijn ambitieuze plannen en al een aantal mooie projecten 

gerealiseerd.

Onze werkkleding krijgt een tweede leven

Sinds 2021 zijn we gestart met het inzamelen en recyclen van onze 

werkkleding. Dit doen we in samenwerking met onze leverancier Van 

der Avert in Bergen op Zoom en kledingproducent HAVEP in Goirle. 

Hiermee maken we een behoorlijke impact. HAVEP biedt een Collect & 

Recycle service aan voor werkkleding, werkschoenen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Voor een vast bedrag per kilo worden de 

ingezamelde spullen opgehaald. Vervolgens wordt alles gesorteerd 

en op een hoogwaardige manier gerecycled. Materialen die nog in 

(relatief) goede staat zijn worden hergebruikt. Denk daarbij aan kleding 

of schoenen. Vezels van gebreid materiaal worden uit elkaar gehaald, 

hiervan wordt nieuw garen gesponnen. Met deze garen maken ze 

vervolgens nieuwe producten. Vezels van geweven materiaal krijgen een 

nieuwe functie als isolatie- of vulmateriaal. T-shirts en truien die niet 

geschikt zijn voor recycling krijgen een nieuwe functie als poetsdoek in de 

schoonmaak-, auto-, en algemene industrie. Alles wat niet meer bruikbaar 

is, wordt verwerkt tot hoogcalorische brandstofkorrels voor ovens van de 

cement- en kalkindustrie. Niets verdwijnt dus bij het afval! 

Succesvolle pilot met elektrische bus en deelauto

In 2021 zijn we een pilot gestart met een elektrische bus. Onze collega Boy 

Voeten van de afdeling Service & Onderhoud heeft de eerste elektrische 

bus in gebruik genomen. Hij is erg tevreden en de kleine afstanden in de 

stad zijn heel goed te doen. En begin dit jaar is ook onze 100% elektrische 

deelauto de weg op gegaan. Collega’s van kantoor kunnen deze gebruiken 

voor zakelijke ritten, zoals projectbezoeken of als er warme opnames 

uitgevoerd worden bij bewoners. 

Bijzondere maatschappelijke projecten

Het afgelopen jaar hebben we ook weer een aantal bijzondere 

maatschappelijke projecten mogen realiseren. In Middelburg 

organiseerden we een bouwkennismakingsdag voor alle buurtkinderen 

van een van onze renovatieprojecten. En voor Bee at Home in Dinteloord 

realiseerden we samen met onze vaste opdrachtgever Woonkwartier een 

maatschappelijk project waarbij de buitenruimte van deze zorglocatie 

een flinke opknapbeurt kreeg. We timmerden plantenpakken en zelfs een 

zitbank met afdak. 

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN BOUWEN
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Het organiseren van de wijk klus dag in de wijk Gageldonk 

in Bergen op Zoom was de kers op de taart. Met maar liefst 

50 mensen van verschillende bedrijven die actief zijn in de 

wijk, hielpen we bewoners gratis met hun klus. Een kozijn 

schilderen, een schutting rechtzetten, een stoepje in de 

tuin recht leggen, de goot schoonmaken, het kon allemaal! 

Zo hielpen we bewoners die misschien niet zelf meer een 

ladder op durven of het fi nancieel niet kunnen betalen, om 

de buurt weer een stukje leefbaarder te maken. Tussen de 

klussen door hielpen de leerlingen van de Auris Montaal 

school ons met het afvalvrij maken van de wijk door met 

prikstokken aan de slag te gaan. In ruil daarvoor leerden 

timmermannen de leerlingen hoe ze een eigen vogelhuisje 

konden maken. Eerder al hebben de leerlingen de wijk 

versierd met mooie graffi  ti kunst. Een aantal van deze 

kunstwerken zijn afgedrukt op bouwhekdoeken, die nu 

rond de bouwplaats hangen. In het kader van Social Return 

On Investment sloten ook een aantal cliënten van ZEP-XL 

aan. Dit is een zorgorganisatie die zich inzet voor mensen 

met verschillende problematieken. Zij hebben er zelfs een 

mooie vervolgopdracht uitgesleept bij onze opdrachtgever 

Stadlander en bezorgen nu vier keer per jaar de wijkkrant. 

Wat een mooie match hebben we hier kunnen realiseren! 
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Een nieuwe kans voor Belal

Belal Alrajjal is 39 jaar en komt uit Syrië. 

Vanwege de situatie daar kwam hij ongeveer 

anderhalf jaar geleden naar Nederland met 

zijn vrouw en drie kinderen. Ze doen hard 

hun best om in te burgeren en willen graag 

onderdeel uitmaken van onze maatschappij. 

Zo kwam hij bij De Kok Bouwgroep terecht. 

In Syrië werkte Belal als opzichter in de bouw. 

Hij loopt nu stage bij ons om te ontdekken of 

het timmervak en het werken in de bouw echt 

iets voor hem is. In oktober is hij gestart op 

onze afdeling service en onderhoud in Breda. 

Twee dagen in de week gaat hij op pad met 

Said Oulad Ali ou Ahmed. Tot nu toe heeft hij 

het naar zijn zin, maar hij merkt wel dat het 

hier in Nederland anders werkt in de bouw. 

Ook geeft de Nederlandse taal de nodige 

uitdagingen. Gelukkig begeleidt Said hem 

goed en leert hij hem allerlei Nederlandse 

vaktermen en de namen van gereedschap. 

Onze doelen voor de toekomst

Om onze projecten en doelen meer richting 

te geven werkt de werkgroep aan het 

organiseren van het certifi caat voor de 

MVO prestatieladder. Studenten van Avans 

Hogeschool helpen ons hierbij door een 

uitgebreid onderzoek uit te voeren. Ook het 

behalen van de Groene Pluim staat nog op 

ons wensenlijstje. 

We kijken graag vooruit naar de projecten 

die we het komende jaar mogen organiseren. 

Heeft u nog een goed idee voor onze 

volgende MVO dag? Laat het gerust weten 

via info@dekokbouwgroep.nl. 
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PROJECT IN BEELD
Medisch Centrum Westerhage

     BREDA

REALISATIE MEDISCH CENTRUM, RENOVATIE BESTAANDE BOUW EN NIEUWBOUW

MC WESTERHAGE B.V.

 

ERNST ARCHITECTEN, VAN BOXSEL ENGINEERING, RIENKS ENGINEERING, RECEVEUR 

VASTGOED, VAN DIJNSEN INSTALLATIEWERKEN

Uitvoeringsperiode: september 2021 – juli 2022
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PARTNER AAN HET WOORD
P. Jansen Installatietechniek

Een uniek concept. Piet Jansen hoeft niet lang 

na te denken. De samenwerking van De Kok 

Bouwgroep en P. Jansen Installatietechniek in 

Woondiensten Plus is heel bijzonder. “Dit kom je zo 

nergens tegen, een installateur en een aannemer 

die echt samenwerken. En we zijn nog steeds 

vrienden”, laat hij er lachend op volgen. 

Maar wat is Woondiensten Plus? Wat doet 

WD+ zoals het afgekort wordt aangeduid? Hoe 

kwam het tot stand? Om dat uit te leggen heeft 

Piet Jansen even een aanloopje nodig. “Het 

begon met het ontstaan van woningcorporatie 

Stadlander. Voortgekomen uit een fusie van een 

aantal kleinere corporaties.” Wat die nieuwe 

organisatie al snel deed was het mes zetten in de 

tientallen contacten en contracten die er voor het 

onderhoud van het woningbezit waren. Ook De Kok 

Bouwgroep en P. Jansen deden in dat spel mee. 

“Ze wilden toe naar vier onderhoudsregisseurs.” 

Grotere partijen die Stadlander ‘ontzorgen’, het 

onderhoudswerk volledig uit handen nemen.

Zowel De Kok Bouwgroep als P. Jansen 

Installatietechniek voelden aan: dat gaan we 

alleen niet redden, samen kunnen we ons 

onderscheiden en meer toegevoegde waarde 

leveren. Zo zag Woondiensten Plus het levenslicht.” 

De combinatie scoorde meteen. “Er waren 70 

bedrijven in  e race. Maar wij werden één van de 

vier onderhoudsregisseurs. Inmiddels zijn we nog 

met drie omdat er één gestopt is.” Voor duizenden 

woningen handelt WD+ reparatieverzoeken af en 

lost technische problemen op. “Inmiddels maken 

we ook woningen verhuurklaar voordat er een 

nieuwe huurder inkomt. ”Herstelverzoeken die 

bij Stadlander binnenkomen zijn op hetzelfde 

moment inzichtelijk bij Woondiensten Plus. “We 

hebben veel geautomatiseerd, daar hebben we 

echt energie in gestopt.” Zo gaat de huurder niet 

van het kastje naar de muur. Er volgt zo spoedig 

mogelijk actie. Het geautomatiseerd afhandelen 

van reparatieverzoeken en uitvoering door eigen 

deskundige servicemedewerkers heeft zin, de klant 

waardeert dit met een stabiele hoge score van 

gemiddeld 8,2!

Zo’n 12 jaar geleden zetten de bedrijven samen ook 

al stappen. Het renoveren van keukens, badkamers 

en toiletten, in vaktaal de bipa’s (binnenpakketten), 

nam gemiddeld 13 dagen in beslag. “Mensen zaten 

twee weken in de rotzooi. De ene dag kwam de 

loodgieter, de volgende dag de stucadoor en dat 

ging maar door.” Veel te lang, veel te duur was de 

conclusie van Stadlander.
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De uitdaging: in minder tijd hetzelfde doen en 

kosten besparen. “Door teamwerk hebben 

we dat tot vier en soms zelfs tot twee dagen 

weten terug te brengen.” Dat kan door een 

goede voorbereiding vooraf. “Ook hier werken 

we als aannemer en installateur goed samen. 

We versterken elkaar dus echt.” Andere 

corporaties volgen dit met grote belangstelling 

en implementeren deze werkwijze ook.

Bleef het daar bij? Nee. De Kok Bouwgroep en 

P. Jansen hebben inmiddels de samenwerking 

verder geïntensiveerd. “Met onze bouwteams 

proberen we ook opdrachten voor nieuwbouw 

Het bedrijf dat we nu kennen als P. 

Jansen Installatietechniek B.V. is 

opgericht in 1936. De opa van Piet 

was smid, maar verkocht ook spijkers, 

gereedschap en kachels. Die kachels 

hadden onderhoud nodig. Er kwam 

personeel en zo groeide het bedrijf. 

Steeds was er een winkel en een 

installatiebedrijf. “Tot we in 1989 

zijn verhuisd naar de Kruisakkers. 

Het installatiebedrijf heeft zich 

daar ontwikkeld tot een allround 

technische dienstverlener, de winkel 

tot een professionele vakhandel die 

door het hele land levert.” Piet heeft 

inmiddels een stapje teruggedaan. Met 

zoon Yannick is de vierde generatie 

aangetreden. Sinds 2019 is P.Jansen 

Installatietechniek onderdeel van de 

Kemkens Groep, servicepartner van 

Essent.

en verbouw te krijgen. Daarin hebben we elkaar gevonden door de samenwerking in WD+.” Zo 

bouwen de twee bedrijven nu bijvoorbeeld 36 woningen aan de Populierlaan in Bergen op Zoom. De 

ingrijpende verbouwing van Piushof tot Huis van de Wijk voor Gageldonk-West is kort geleden gestart. 

Van beide bedrijven zijn zo’n 20 mensen actief voor WD+. Als het nodig is kunnen dat er meer zijn. 

Dat soepele schakelen is meteen ook de kracht van de combinatie. Achter WD+ staan twee zeer 

professionele bedrijven.
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PROJECT IN BEELD
Ravesteynplein en de Dempo

     VLISSINGEN

NIEUWBOUW 54 WONINGEN EN 54 APPARTEMENTEN (RAVESTEYNPLEIN) EN  

80 APPARTEMENTEN (DE DEMPO) VOOR DE SOCIALE VERHUUR

L’ESCAUT WOONSERVICE

VG ARCHITECTEN, MARSAKI, CROONWOLTER&DROS|TBI

Uitvoeringsperiode: Ravesteynplein november 2020 – juni 2022

De Dempo gestart juli 2022
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MEDEWERKER AAN HET WOORD
Wesley van Oosterhout

Hij begon als timmerman. Precies zoals zijn 

vader en zijn oom. Maar al snel wist Wesley 

van Oosterhout (34) dat hij meer wilde. Vader 

en oom groeiden door tot uitvoerder. Dat is 

Wesley inmiddels ook. “Dat doel had ik al heel 

vroeg. Ik ben een regeltype.” Net als zijn twee 

voorbeelden. 

“Mijn vader werkt nu ook bij De Kok Bouwgroep, 

we kunnen goed met elkaar overweg.” Niet dat 

ze elkaar dagelijks tegenkomen. Ze werken 

op het moment van het gesprek toevallig wel 

vlakbij elkaar in Bergen op Zoom. Wesley op de 

nieuwbouw aan de Populierlaan, zijn vader om 

de hoek aan de uitbreiding van de Islamitische 

basisschool El Feth. Wesley woont met zijn 

vrouw en twee kinderen in Hoeven. Daar is hij 

ook actief, onder meer in het bestuur van de 

wijkvereniging. Bij De Kok Bouwgroep is hij 

negen jaar werkzaam. Hij heeft een goede klik 

met het bedrijf, dat straalt hij in alles uit.

Omdat hij van het regelen is, in alle rust 

overigens, kwam hij zes jaar geleden al snel 

in beeld toen er een vacature was in de 

ondernemingsraad (OR). “We hebben twee 

dagen training gehad om te leren wat een OR 

doet. En toen begon het”, lacht hij. Om er eerlijk 

op te laten volgen: “Ik wist er echt niets van.” 

Dat is intussen wel anders. Sinds drie jaar is hij 

voorzitter. “Toen mijn voorganger stopte keek 

iedereen meteen naar mij.” 

De ondernemingsraad heeft goed overleg met 

de directie. Maar is er niet voor persoonlijke 

wissewasjes, daar is deze voorzitter duidelijk 

over, maar wel voor zaken die iedereen 

aangaan. Zoals bijvoorbeeld de inhoud van 

de gereedschapskist. Wat moet daar per se 

in zitten. “Daar hebben we met de directie 

overleg over gehad.” Zo ontstond een lijst van 

gereedschap. “We krijgen een vergoeding 

voor de aanschaf ervan. Dat mag geen 

verkapt loon zijn. Het is ook echt bedoeld voor 

gereedschap”, verklaart hij het waarom van die 

lijst. Een mooi voorbeeld van concrete actie. 

“We gaan als OR niks zitten verzinnen, als er 

geen onderwerpen zijn om over te vergaderen 

komen we niet bij elkaar.” Een ander mooi 

voorbeeld is de nieuwe communicatie app 

‘Mijn-DKB’ waarmee alle collega’s goed op de 

hoogte blijven van verjaardagen en nieuws, 

maar ook belangrijke documenten makkelijk 

kunnen terugzien zoals binnenkort het nieuwe 

personeelshandboek.
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Die ondernemingsraad heeft 
goed overleg met de directie. 

Maar is er niet voor persoonlijke 
wissewasjes, daar is deze 

voorzitter duidelijk over, maar 
wel voor zaken die iedereen 

aangaan. Zoals bijvoorbeeld de 
inhoud van de gereedschapskist.
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PROJECT IN BEELD
diverse verduurzamingsprojecten

     O.A. BROUWERSHAVEN, BERGEN OP ZOOM, SINT WILLEBRORD, FIJNAART

KETENSAMENWERKINGEN VOOR VERDUURZAMING

ZEEUWLAND, STADLANDER, THUISVESTER, WOONKWARTIER

Uitvoeringsperiode:  2016 - heden
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VGM LUNCH
Met elkaar in gesprek

Tot twee jaar geleden organiseerden we ieder jaar een 

functioneringsgesprek voor elke collega met één van de 

directeuren. Uit feedback van verschillende collega’s bleek dat 

zo’n functioneringsgesprek niet meer zo veel toegevoegde 

waarde had. “Want, als er iets is trekken we toch wel aan de bel.” 

Zo ontstonden de VGM lunches, wat staat voor veiligheid, 

gezondheid en milieu. De directie brengt een bezoek aan de 

bouwplaats en samen wordt er onder het genot van een broodje 

ontspannen gesproken over zaken die de collega’s bezig houden. 

Om wat structuur aan het gesprek te geven worden er in ieder 

geval drie thema’s besproken: veiligheid, werkorganisatie en 

duurzame inzetbaarheid. Samen kijken we naar verbeteringen, 

maar zeker ook naar zaken die nu goed geregeld zijn en 

we vooral zo dienen te houden! Vaak kunnen de teams de 

verbeterpunten zelf oplossen, zoals de speciale persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM’s) of het voorraad beheer van 

materialen. Of dat wel mocht was soms de vraag. Fijn om van de 

directeur te horen dat de teams zelf die bevoegdheid hebben om 

zulke zaken te regelen! 

Ook heel waardevol zijn de innovatieve ideeën, producten of 

praktische tips die gedeeld worden. Die kennisdeling maakt het 

werk vaak leuker, makkelijker en veiliger. Eén van onze uitvoerders 

koos bijvoorbeeld voor een steigersysteem waarbij de leuningen 

niet zo maar weggehaald kunnen worden. De lunches worden ook 

door directie als zeer waardevol ervaren. 
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Samen kijken we naar 
verbeteringen, maar zeker 

ook naar zaken die nu 
goed geregeld zijn en we 

vooral zo dienen te houden! 
Vaak kunnen de teams de 

verbeterpunten zelf oplossen. 
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In juni hadden we onze bedrijfsdag bij 

Akkermans Leisure & Golf in De Heen. Na 

twee jaar met beperkingen door corona 

konden we eindelijk weer met z’n allen 

samenkomen. Het was een prachtige dag 

met alle collega’s van onze drie vestigingen 

waarin vooral elkaar ontmoeten en samen 

plezier hebben centraal stond. De middag 

was gereserveerd voor leuke spellen en 

teamactiviteiten, zo werd er gegolfd, bubbel 

voetbal gespeeld of ontsnapt uit een 

escaperoom. 

Trots op onze samenwerkingspartners 

Tijdens het ochtendprogramma konden 

collega’s zich inschrijven voor verschillende 

workshops. Zo waren er onder andere 

workshops over time management, coachend 

leiderschap, samenwerking en communicatie, 

pensioen, duurzame inzetbaarheid, 

boksen en een heuse bouwmarkt. Op 

de bouwmarkt werden door onze vaste 

partners verschillende stands ingericht met 

bijvoorbeeld de nieuwste gereedschappen of 

materialen om stofvrij te werken. Ook was er 

een personal trainer en dieetcoach aanwezig 

om collega’s op het gebied van gezondheid 

te inspireren. Leuk om te weten is dat de 

boks clinic is verzorgd door onze collega 

Rodney van Oossanen, die naast zijn werk als 

uitvoerder een eigen boksschool runt. 

Bijzondere samenwerking met de vakbond

We hebben nog veel meer collega’s met 

interessante hobby’s. En dat was nu net 

wat aan de basis lag van de workshop 

duurzame inzetbaarheid van de FNV. Door 

met elkaar in gesprek te gaan over onder 

andere je hobby’s en wat je belangrijk vindt, 

leer je jezelf, elkaar en elkaars talenten 

beter kennen en begrijpen. Ook wordt het 

makkelijker om soms lastigere onderwerpen 

met elkaar te bespreken. Een bijzondere 

samenwerking die zeker een vervolg krijgt.
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OPLEIDING

In 2021 organiseerden we voor alle UTA medewerkers een team talenten 

programma. Samen met Use Your Talents werkten onze collega’s drie 

dagen lang aan hun communicatie en feedback skills teambuilding en 

persoonlijke ontwikkeling. 

Onder leiding van een flinke club ervaren trainers zijn de teams aan de 

slag gegaan op de fijne locatie Allekante in Breda. Dag één stond in het 

teken van elkaar beter leren kennen. Er werden persoonlijke verhalen 

en ervaringen gedeeld en collega’s stelden zich open op. Dat maakte 

het bespreken van de persoonlijke voorkeursstijlen qua communicatie 

een stuk gemakkelijker. Deze eerste dag werd ervaren als een echte 

topdag, waar we elkaar beter hebben leren kennen maar vooral beter 

hebben leren begrijpen. Tijdens dag twee en drie werden onderwerpen 

als timemanagement en feedback geven behandeld. Ook heeft iedereen 

een DISC test ingevuld om zijn/haar persoonlijkheidsprofiel te bepalen. Dit 

geeft een goed beeld van de persoonlijke voorkeursstijl communicatie en 

de manier van samenwerken. Zo leerden we van onszelf en elkaar steeds 

meer talenten te herkennen. In de praktijk betekent dat in sommige teams 

bepaalde taken anders zijn verdeeld. Zo doen teamleden steeds meer 

wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Er zijn ook afspraken gemaakt 

over communicatie richting elkaar. Wens je juist een mailtje om goed 

op de hoogte te zijn of is al die mail maar ballast? Juist dat soort kleine 

aanpassingen, maken dat teams in een steeds betere flow zitten. 

Team Talenten Programma
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ONZE NIEUWE GENERATIE VAKMENSEN
Trots zijn we op de 14 BOL en BBL leerlingen die onze 

leermeesters mogen opleiden tot toekomstige tegelzetters 

en timmermannen. De afgelopen jaren hebben we hier veel in 

geïnvesteerd. Nieuwe leermeesters zijn opgeleid, we gingen 

langs bij open dagen en lieten VMBO leerlingen kennis maken 

met ons prachtige vak.

Begin dit jaar leverden we appartementencomplex De Vlette in 

Rucphen op. Onze eerste leerling bouwplaats sinds een aantal 

jaar waar uitvoerder Wesley van Oosterhout en leermeester 

Kees Overbeeke zich hard voor hebben gemaakt. Onder 

toeziend oog van coördinator Ad van de Riet van Bouwschool 

Breda kregen verschillende leerlingen een plaats op dit 

nieuwbouwproject waar de praktijktoetsen allemaal goed 

uitgevoerd konden worden. Dat het traject geslaagd is blijkt 

uit de diploma’s die leerlingen Bas de Wild en David Heijnen in 

ontvangst mochten nemen. En wat een voorbeeld zijn zij! Bas 

beet zich vast in de theorie en ronde zijn BBL niveau 2 opleiding 

versneld af. David greep alle kansen aan die hem werden 

aangereikt en ontving ook zijn diploma BBL niveau 2, wat een 

prestaties! Beide gaan zelfs door met hun niveau 3 opleiding.

Bijzonder was dat ook leerlingen van Bouwmensen Zuidwest 

een plek vonden op de leerling bouwplaats. Samen met alle 

bouwopleidingen werken aan het zelfde doel voelt goed, want 

deze jonge leerlingen zijn onze toekomst.

Benieuwd naar het verhaal van David? 

Scan de QR code! 

bouwopleidingen werken aan het zelfde doel voelt goed, want 

deze jonge leerlingen zijn onze toekomst.

Benieuwd naar het verhaal van David? 
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Dit jaar hebben we een 
aantal nieuwe leerlingen 

mogen verwelkomen.  
Zo zijn Milo van der Klij 
en Femke Verdult dit jaar 
bij ons gestart als leerling

43



PROJECT IN BEELD
KPO Kindcentrum de Stappen

     WOUW

NIEUWBOUW DUURZAAM KPO KINDCENTRUM VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

KPO ROOSENDAAL

ROOSROS ARCHITECTEN, HEVO BOUWMANAGEMENT, IMMENS INSTALLATIETECHNIEK, 

WELVAARTS ELEKTRO

Uitvoeringsperiode: december 2020 – december 2021
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OPDRACHTGEVER AAN HET WOORD
Woningcorporatie Woonkwartier

Toegankelijk, altijd bereikbaar, ook buiten 

kantooruren. Ze denken mee. Hester Brinkman, 

teammanager wonen van woningcorporatie 

Woonkwartier, hoeft niet lang na te denken 

als ze het over de samenwerking met De Kok 

Bouwgroep heeft. “De lijnen zijn kort, we spreken 

elkaar met regelmaat. We houden elkaar scherp.”

Woonkwartier is een corporatie met zo’n 

9500 woningen verspreid over de gemeentes 

Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. “We 

hebben bezit in 18 kernen.” Het hoofdkantoor 

staat in Zevenbergen. Woonkwartier is in 2016 

ontstaan uit een fusie van drie woningcorporaties. 

“De Kok was voor die tijd al een van onze 

onderhoudspartners.” En is dat nog steeds. Tot 

volle tevredenheid blijkt uit dit gesprek.

Woonkwartier heeft zelf geen vaklieden in dienst. 

Al het uitvoerende werk wordt uitbesteed aan 

aannemers. De aannemer doet voor Woonkwartier 

het projectmatig onderhoud van de woningen, ook 

als het gaat om energiebesparende maatregelen. 

Een woning gereed maken voor een nieuwe 

huurder hoort eveneens bij de opdrachten. 

Bovendien worden reparatieverzoeken van 

huurders door de vaklieden van De Kok verholpen. 

Zoals die vervelende klemmende deur. 

Dat proces gaat heel soepel. “We werken sinds 

2017 met een digitaal platform, Mareon. Dat 

koppelt onze systemen aan elkaar. In dit platform 

worden opdrachten en facturen uitgewisseld. 

Als wij een reparatieverzoek binnenkrijgen en 

een opdrachtbon maken is dat dus automatisch 

te zien bij De Kok. Daar hebben we samen 

in geïnvesteerd.” Met zo’n opdracht gaat de 

aannemer aan de slag, Woonkwartier kan precies 

zien wat de stand van zaken is. “Zit de klus erop 

dan meldt de medewerker van De Kok dit ter 

plaatse via een mobile device gereed. Ook de 

facturatie verloopt digitaal.” 

Het was volgens Hester Brinkman de wens 

van De Kok om te digitaliseren. “Maar ook wij 

zagen hier de voordelen van. Zowel wij als de 

aannemer hadden oneindig veel administratieve 

handelingen.” In dat proces ging tijd verloren, 

af en toe haperde het ook omdat een opdracht 

door veel handen ging. “Als je weet dat we per 

jaar zo’n 15.000 opdrachten geven kun je je 

daar wel iets bij voorstellen. Door de steeds 

verdergaande digitalisering besparen we een 

hoop administratieve last en is zelfs de factuur 

nog maar een kwestie van een druk op de knop.” 

Ook is alle informatie van melding tot facturatie 

inzichtelijk in één systeem. “Omdat we jarenlang 

samenwerken ben je bereid samen in zoiets te 

investeren, het werkt goed.”

 

“Uiteindelijk willen we dat onze huurders tevreden 

zijn”, benadrukt Hester Brinkman. “Om zeker 

te weten dat Woonkwartier samen met De Kok 

Bouwgroep (en onze andere aannemers) op 

46



de goede weg is worden enquêtes onder de huurders 

gehouden. We scoren gemiddeld al een mooie 7,8 voor 

de dienstverlening op onderhoud maar willen blijven 

verbeteren. Gaat iets niet helemaal goed dan stemmen we 

opnieuw met elkaar af. We leggen echt niet op alle slakken 

zout, maar we spreken elkaar wel aan. Dat gaat over en 

weer. Je merkt dat De Kok ermee aan de slag gaat als 

wij feedback geven.” Voor Woonkwartier een belangrijk 

gegeven. Net zoals het feit dat er weinig wisseling van 

personeel is bij de aannemer. “Dat doen ze echt goed!”

Het voordeel van die langjarige samenwerking van 

Woonkwartier en De Kok Bouwgroep gaat nog verder. “Ze 

bouwen kennis op van ons woningbezit en van de mensen 

die er wonen.” Het werk is inmiddels meer dan alleen maar 

onderhoud of het verhelpen van dagelijkse klachten. “Als 

er schrijnende situaties zijn bij een huurder waar ze zich 

zorgen om maken dan wordt dat naar ons teruggekoppeld. 

De Kok functioneert echt als een verlengstuk van 

Woonkwartier.” 
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MEDEWERKERS AAN HET WOORD

De jeugd niet te porren voor de bouw? Dat 

hoor je helaas iets te vaak. Wie met Marvin 

(20) en Kelvin (16) Koolen praat is snel om. Zo 

enthousiast zijn deze twee broers uit Halsteren 

over het vak. “Het is leuk om iets met je handen te 

maken, je maakt mensen blij.” Twee broers, één 

vak: timmerman. 

Marvin heeft sinds dit jaar een contract bij De 

Kok Bouwgroep, maar werkte als leerling van 

de bouwopleiding al vier jaar bij De Kok. Zijn 

jongere broer is sinds de zomervakantie aan zijn 

traject als leerling begonnen. “Via mijn vader 

kwam ik al op mijn 13e in contact met een kennis 

van hem die als zzp’er werkt en ging ik met hem 

mee”, vertelt Marvin. Om zeker te weten dat hij 

het vak van timmerman wilde leren ‘oefende’ 

hij op ’t R@velijn, het vmbo in Steenbergen, 

ook metaalbewerking en installatietechniek. 

Het bevestigde zijn keuze: timmerman! Dat hij 

buiten wilde werken stond voor hem altijd al vast: 

“Binnen word ik knettergek.”

Al werkende bij De Kok Bouwgroep ontdekte 

Marvin dat hij het liefst in de nieuwbouw zit. 

Renovatie trekt hem minder. Zo werkt hij nu aan 

de uitbreiding van de islamitische basisschool El 

Feth in Bergen op Zoom. “Bij nieuwbouw kun je 

lekker doorwerken”, klinkt het overtuigd. Dat hij 

voor De Kok Bouwgroep koos kwam ook weer 

door de kennis van zijn vader. “Die zei tegen me: 

ga rondkijken bij welk bedrijf je stage wil lopen.” 

Maar voegde er aan toe: “Bij De Kok zit je goed 

en ze doen mooie projecten.” Zo kon Marvin zich 

werkend en lerend bekwamen in het vak. “Maar ik 

leer nog elke dag bij hoor”, zo bescheiden  

is hij wel.

De belangstelling voor de bouw neemt af. Dat 

weet hij. “We zaten maar met 15 leerlingen in de 

klas in de opleiding.” Hij begrijpt dat niet. Wat is 

er mooier dan in de praktijk een vak leren. “Je 

moet durven vragen en nieuwsgierig zijn.” Wie 

als leerling bij De Kok Bouwgroep binnenkomt 

wordt keurig aan het handje genomen door een 

leermeester, zoals Kelvin nu ervaart. “De eerste 

maand is het alleen maar kijken en af en toe een 

latje zagen. De tweede maand mag je meehelpen 

met je leermeester. Geleidelijk kun je steeds meer 

zelfstandig doen.” In tegenstelling tot zijn broer zit 

Kelvin wel in de renovatie. In de huurwoningen van 

woningcorporatie Stadlander aan de Beukstraat 

worden badkamers, toiletten en keukens 

vervangen. 

Marvin en Kelvin Koolen
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Dat Kelvin zijn broer achterna zou gaan als timmerman was voor hem zelf 

snel duidelijk. “Ik ging mee met Marvin naar klusjes. Ik heb ook gekeken naar 

metselen, stuken en tegelen. Maar dat vind ik niets, houtbewerking is het 

leukste.” Die passie voor hout stralen deze twee dan ook uit. “Mijn vrienden 

zeggen dat wat ik doe bij me past”, lacht Marvin. “Ik hoor vrienden die dit 

ook wel willen doen, het is goed werk, het verdient goed en we hebben 

baangarantie”, vult Kelvin hem aan.

Terwijl hij in zijn vrije tijd een balletje trapt met vrienden of naar de 

sportschool gaat is Marvin sinds kort te vinden bij looporkest De Leutige 

Krabben. Is hij bij De Kok Bouwgroep één van de jongsten, bij dit orkest is hij 

dat zeker. Bijna 70 jaar bestaat het. Hij speelt er op de grote trom.  

“Ook dat past wel bij me, het is een machtig instrument. We doen veel meer 

dan alleen Vastenavend, we spelen onder meer ook met de Krabbenfoor 

en tijdens de Kustmarathon in Zeeland.” Precies zoals in de bouw zorgden 

ervaren collega’s van het orkest ervoor dat hij de slag te pakken kreeg. “Ze 

vroegen: wil je er 100 procent voor gaan, dan leren we het je.” Wie Marvin 

een beetje kent weet het antwoord wel!

Vier jaar geleden nam Mhend Lmarzquioui Marvin onder zijn hoede als 

leerling in de renovatie. Hij was toen nog vrij jong en verlegen. Hij moest een 

beetje wennen aan alles, maar dat ging vrij snel. “In de nieuwbouw maakte 

hij grote stappen. Nu is hij een zelfstandige vakman, waar ik trots op ben!”. 

Mhend begeleidt nu ook zijn jongere broertje Kelvin. “Kelvin is totaal anders. 

Hij is helemaal niet zo verlegen, recht voor zijn raap en ook een beetje 

eigenwijs.” Maar hij is nog jong en pas een paar maanden bezig met zijn 

opleiding.  Toch is hij ervan overtuigd dat hij ook goed terecht komt, net als 

zijn broer!
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PROJECT IN BEELD
Koninklijke Militaire Academie

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een uniek 

renovatieproject in Breda. Het Kasteel van Breda bij De Koninklijke 

Militaire Academie, beter bekend als de KMA. Wat dit project extra 

bijzonder maakt, is dat het gebouw een Rijksmonument is. Een 

samenwerking met ons restauratiebedrijf Cauwenborgh was dan ook 

voor de hand liggend. 

Een project van uitzonderlijke omvang of culturele waarde

Hoewel onze projectleider Ruud Blom en uitvoerder Jan Wagenaars 

echte rotten in het vak zijn en veel projecten gerealiseerd hebben, was 

dit er één van een ander kaliber. Het werken in een gebouw dat stamt 

uit 1535 brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Zoals je je kunt 

voorstellen staat niet alles op tekening. Regelmatig stonden we voor 

verrassingen. Dit vroeg om de nodige flexibiliteit. 

Bijvoorbeeld bij de op riet gestukadoorde plafonds, die eigenlijk 

behouden zouden blijven. Er bleek zoveel stof en vuil op te liggen 

dat deze helemaal doorzakten. Dit werd zichtbaar toen we de 

systeemplafonds verwijderd hadden. Het verhaal is dat de kleding 

van de cadetten, na een bivak of oefening buiten, vroeger droogde op 

zolder. Door het drogen werd modder zand. Dit gaf veel rotzooi op de 

vloer. In plaats van het netjes op te ruimen, veegden de cadetten het 

zand tussen de spleten van de oude vloerplanken. Op verschillende 

plaatsen was het plafond dan ook gaan doorhangen.  Ook de 

coördinatie van alle werkzaamheden op de bouwplaats was complex. 

Op de drukste dagen waren er zo’n 100 vakmensen aan het werk! 

     BREDA

GROOTSCHALIGE RENOVATIE

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

ARCHITECT RIJKSVASTGOEDBEDRIJF LOES VAN RIJNSBERGEN

Uitvoeringsperiode: 2019 - juli 2022
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De werkzaamheden

Onze werkzaamheden concentreerden zich op de gevelkozijnen en 

ramen, de indeling van de eerste en tweede verdieping en de zolder. Veel 

gebouwonderdelen die geen historische waarde hadden zijn verdwenen. 

Denk aan verlaagde systeemplafonds, overbodige (voorzet-)wanden, 

verouderde sanitaire ruimtes en installaties. 

Op de eerste en tweede verdieping hebben we flexibele ruimtes 

gecreëerd. De cadetten zullen hier gaan slapen, maar in de toekomst 

kan hier bijvoorbeeld ook gewerkt worden. Overal zijn lage temperatuur 

stralingsplafonds toegepast die aangestuurd worden op basis van 

beweging per ruimte. Een hele energiezuinige manier van verwarmen. 

Bijzonder zijn ook de technische schouwen, waarin alle techniek verwerkt 

is. Deze staan op de plaats van de oorspronkelijke schouwen. Je ziet dus 

nergens in de kamers leidingwerk en losse kabels. Verder zijn alle sanitaire 

ruimtes vernieuwd. Op de eerste verdieping vind je ook de Grote Zaal, 

de Pretzaal en op de tweede verdieping de Indiëzaal voor de feestelijke 

aangelegenheden. De zalen zijn grondig aangepakt. De vloer is hersteld, 

overal is lambrisering aangebracht en de pilaren zijn gemaakt zoals ze 

te zien zijn op de oorspronkelijke tekeningen. De nieuwe grote bar van 

circulair materiaal is hier een echte eyecatcher.  

De zolder is het kloppend hart. Hier komt alle techniek samen. 

De luchtbehandelingskasten, de warmtewisselaar, de watermist-

sprinklerinstallatie en al het leidingwerk voor ventilatie, elektra en ICT. Op 

het dak zijn tien extra schoorstenen geplaatst en deze zijn gekoppeld aan 

de technische schouwen in de cadetten kamers, hierlangs wordt de toe- 

en afvoer van lucht geregeld. Deze schoorstenen zijn op de grond prefab 

opgebouwd en later geheel gereed op het dak geplaatst. Uiteraard geheel 

in stijl van de vier oorspronkelijke schoorstenen. 

De kelder en begane grond zijn deels aangepakt. Hier zijn alvast 

technische voorbereidingen getroffen voor installaties en is de 

brandveiligheid verbeterd. Er is in heel het gebouw een watermist-

sprinklerinstallatie geïnstalleerd die bijna geen waterschade veroorzaakt, 

maar wanneer nodig wel de brand en rook in de kiem smoort.  

PROJECT IN BEELD
Koninklijke Militaire Academie
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RESTAURATIE IN BEELD
Aannemersbedrijf Cauwenborgh

De restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door ons 

zusterbedrijf Cauwenborgh. Zij zijn gespecialiseerd in 

het werken aan monumentale panden en objecten van 

particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Cauwenborgh 

heeft de meest voorkomende specialismen in huis. Naast het 

traditionele timmer- en metselwerk kun je bij hen terecht voor 

steenhouwerswerk, stuc- en klein smeedwerk. Hierdoor zijn ze 

flexibel en in staat allerlei soorten projecten uit te voeren. Van 

klein onderhoud tot grote restauraties zoals bij dit project.  

Met grote zorgvuldigheid zijn alle gevelkozijnen gerestaureerd 

en voorzien van nieuw isolerend monumentaal glas.  

Grofweg 8.900 ruitjes.  

Een mega klus. Vervolgens zijn alle kozijnen voorzien van een 

nieuwe laag verf. Verder zijn op verschillende plaatsen de 

historische natuursteenelementen teruggebracht of hersteld. 

Ook hebben ze de kenmerkende houtsnijwerken waarin de 

letters W en M zijn afgebeeld, de Williams & Mary’s, onder 

handen genomen. Dit verwijst naar Willem III van Oranje en zijn 

vrouw Maria II van Engeland. Deze zijn actief geconserveerd, 

dat wil zeggen houtrot-, ongedierte- en schimmelvrij gemaakt, 

zodat ze voor lange tijd bewaard kunnen worden.

Bron Ministerie van Defensie, 
fotograaf Valerie Kuypers

Koninklijke Militaire Academie’
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RELATIEMIDDAG
Elkaar ontmoeten en kennis delen

In 2021 organiseerden we voor het eerst sinds lange tijd een tweetal bijeenkomsten 

voor de vaste opdrachtgevers van De Kok Bouwgroep en Cauwenborgh. Met een klein 

gezelschap hebben we een bezoek gebracht aan ons project op de KMA in Breda. 

Elkaar ontmoeten en het delen van kennis stond centraal tijdens dit projectbezoek.

We zijn gestart met een uitgebreide rondleiding verzorgd door de Stichting 

Historische Verzameling KMA. Onze gids heeft met veel passie verteld over de rijke 

historie van het kasteel. Vervolgens heeft onze projectleider Ruud ons de toch wel 

indrukwekkende bouwplaats laten zien. Hij heeft verteld over de bouwgeschiedenis 

van het Kasteel, onze werkzaamheden, de bijzonderheden en complexiteit die het 

werken in een Rijksmonument met zich meebrengt. Een uniek kijkje in de keuken voor 

onze vaste opdrachtgevers!

56



57



PARTNER AAN HET WOORD
MH Vastgoed assistentie

Hoe vaak koop je in je leven een nieuw huis? 

Gebouwd naar jouw wensen en portemonnee. 

Voor wie het durft is het emotioneel en spannend. 

“Mensen stappen in een veelal onbekende wereld, 

waarbij ze keuzes moeten maken voor de lange 

termijn. Overzie je dan alles wel?”

Mirian Hakkaart hoopt met haar hulp en 

begeleiding kopers te ontzorgen, gerust te 

stellen. Door met ze mee te denken, soms ook 

kritische vragen te stellen. “Heeft u daar ook aan 

gedacht?” Want zij begeleidt in opdracht van 

De Kok Bouwgroep kopers van woningen die 

de aannemer bouwt. Zoals bijvoorbeeld bij plan 

Nieuw Altere in Halsteren en nu voor Onder de 

Populier in Bergen op Zoom en Clingendael in 

Sint-Annaland.

“Zodra de koopovereenkomst bij de 

makelaar is ondertekend kom ik in beeld 

als vaste aanspreekpunt voor de kopers. Ik 

vertegenwoordig De Kok.” Alle kopers starten 

met een individueel gesprek met Mirian. “Zo kan 

ik een beeld vormen van de betreffende koper. 

Achter iedere voordeur geldt straks een unieke 

woonsituatie, die past bij de bewoner.” 

“Of je nu een groot of klein budget hebt, de start 

voor iedereen die een nieuw huis koopt is gelijk”, 

legt ze uit.  “Mijn taak is vooral zorgen dat die 

koper precies krijgt wat hij of zij wil hebben.” 

Meerwerk heet dat zo mooi. Meestal een 

standaardlijstje. “Toch wijken we daar vaak van af. 

Tijdens het kopersgesprek komen soms mooie 

en praktische ideeën op tafel. Of gaandeweg de 

uitwerking kom ik soms tot een voor die koper 

efficiëntere oplossing.” 

Als het past in het bouwproces en is toegestaan 

op basis van wet- en regelgeving wordt zoiets 

uitgevoerd. “En we informeren andere kopers.” 

Zo heeft niemand het gevoel iets te missen. 

“Ik kijk ook mee als mensen een keuken gaan 

kopen. Soms past wat ze willen net niet. Omdat 

er bijvoorbeeld een raam zit dat open draait. Dan 

benader ik de koper en geef mijn bedenkingen 

mee. Uiteindelijk beslist de koper zelf, want het 

is natuurlijk hun toekomstige woning. Maar liever 

een keer te veel gemeld, dan een keer te weinig!”

Iedere wijziging ten opzichte van de standaard 

brengt een risico met zich mee. Op de bouwplaats 

is het natuurlijk het gemakkelijkste alle woningen 

hetzelfde uit te voeren. “Toch zijn zowel de Kok als 

ik zelf van mening, dat je kopers de gelegenheid 

moet geven de woning naar hun woonbehoeften 

te kunnen laten aanpassen. Dat vergt grote 

precisie voor alle partijen. De papieren winkel 

moet kloppen. En gaat het dan altijd goed? Nee, 

want we zijn en blijven mensen. Samen proberen 

we altijd tot een correcte oplossing te komen. Een 

van onze krachten van de samenwerking.” 

De kopers kunnen Mirian elk moment bestoken 

met vragen. “Soms zeggen mensen: sorry, ik heb 

nog een vraag. Sorry bestaat niet, zeg ik dan. Stel 

je vraag maar 10 keer. En zo staat De Kok er ook 

in.” Daarom kunnen de twee het prima met elkaar 

vinden. “Het gaat om vertrouwen over en weer. 

Ook al moet ik soms een antwoord geven dat de 

koper niet wil horen.”
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Kopers kunnen bellen, appen, mailen, maar 

krijgen ook informatie via een kopersportaal. 

“Online zie je alle documenten en 

communicatie over jouw huis. Als er opties 

bijkomen kan ik dat makkelijk naar iedereen 

verspreiden.”

Mirian speelt steeds vaker in het voortraject 

van woningbouwprojecten een rol voor De Kok 

Bouwgroep. “Ik zet dan alvast de koperspet 

op.” Wat voor vragen kunnen kopers hebben? 

“Zou ik hier kunnen wonen vraag ik me daarbij 

af.” Dat koppelt ze terug naar De Kok die op 

basis daarvan plannen optimaliseert. “Dat 

levert kwaliteitsverbetering op en tijdswinst.” 

Beter Mirian die een vraag stelt dan tien of 

twintig kopers die in later stadium een voor 

een tegen hetzelfde aanlopen. “Ik ben een 

soort van modelkoper. En dat werkt!” 

Meer over Mirian Hakkaart op www.

mhvastgoedassistentie.nl

Ook al moet ik soms een antwoord geven dat 

de koper niet wil horen.”

Kopers kunnen bellen, appen, mailen, maar 

krijgen ook informatie via een kopersportaal. 

“Online zie je alle documenten en 

communicatie over jouw huis. Als er opties 

bijkomen kan ik dat makkelijk naar iedereen 

verspreiden.”

Mirian speelt steeds vaker in het voortraject 

van woningbouwprojecten een rol voor De Kok 

Bouwgroep. “Ik zet dan alvast de koperspet 

op.” Wat voor vragen kunnen kopers hebben? 

“Zou ik hier kunnen wonen vraag ik me daarbij 

af.” Dat koppelt ze terug naar De Kok die op 

basis daarvan plannen optimaliseert. “Dat 

levert kwaliteitsverbetering op en tijdswinst.” 

Beter Mirian die een vraag stelt dan tien of 

twintig kopers die in later stadium een voor 

een tegen hetzelfde aanlopen. “Ik ben een 

soort van modelkoper. En dat werkt!” 

Meer over Mirian Hakkaart op 

www.mhvastgoedassistentie.nl
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OMZET

€77 mio
OMZET

€77 mio
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Cijfers bedrijf en HR 2020 202� 2022

klanttevredenheid bewoners 8,2 8,3  8,3

Omzet € 74,1 mio € 77,6 mio ca.€ 77 mio

Rendement 4% 4,50% ca. 2%

Solvabiliteit 49% 57% ca. 55%

Ziekteverzuim 5,2 5 ca. 4,5%

Jubilea 10 12 7

Aantal medewerkers 168 169 169

aantal medewerkers UTA/bouw 73/95 71/95 78/91

Gemiddelde dienstjaren 12,49 12,95 13,36

Aantal leerlingen en stagiaires 10 14 20

�698,3

�3,36
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Vestiging Bergen op Zoom

Westersingel 13

4611 HR Bergen op Zoom

Vestiging Breda

Urkstraat 10

4817 AR Breda

Vestiging Oosterhout

Elschot 34

4905 AZ Oosterhout

www.dekokbouwgroep.nl


