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Werken bij Stout
Mensen voor gebouwen,
dat is ons motto. Maar wie
zijn die mensen achter de
schermen bij Stout? In een
serie portretten stellen onze
medewerkers zich graag
voor. Dit keer aan het woord
calculator Ad van den Berg.

“Meegroeien is de
uitdaging”
‘Van met potlood geschreven begrotingen
tot geautomatiseerde 3d-modellen. Als je
al ‘wat langer’ in het vak zit, dan zie je het
een en ander veranderen. Toen ik veertig
jaar geleden begon was de rekenmachine
het enige digitale hulpmiddel dat ik had.
Je kunt het je haast niet meer voorstellen.
Het bewijst dat de wereld om ons heen
steeds verandert en ik heb het altijd als
een uitdaging gezien om mee te groeien.
Na mijn studie civiele techniek startte ik
als landmeter. Toen het vele reizen me
tegen begon te staan volgde ik een HBO
bouwkunde omscholingstraject. Eerst als

calculator en later als kostendeskundige
werkte ik bij verschillende bouwbedrijven.
Bij grotere en kleinere bedrijven en in lange
en korte dienstverbanden. Ik heb dus wel
wat vergelijkingsmateriaal. Toen ik drie jaar
geleden door een wervingsbureau werd
benaderd voor een vacature bij Stout was
de keuze niet heel moeilijk. Het was een
stuk dichter bij huis en dat ervaar ik nog
steeds als een groot voordeel. Ook de
secondaire arbeidsvoorwaarden zijn heel
aantrekkelijk. Maar bovenal is het werk bij
een totaalbouwer als Stout natuurlijk enorm
afwisselend.

ook op uitleven. Als schakel in het geheel,

Voor mij als calculator zit de meeste
uitdaging in de utiliteitsbouw. Hoewel; de
laatste tijd worden de woningbouwprojecten
ook groter en complexer, dus kan ik me daar

trots op dat we dat bij Stout met elkaar

want bij Stout zijn we echt één team. Met
elkaar brengen we een project van idee
tot uitvoering en het maakt niet uit wat je
functie is: iedereen is gelijk. De deuren staan
overal open en we helpen elkaar. Jongeren
leren van mijn ervaring, maar ik leer ook van
hun kennis. Over Solibri bijvoorbeeld, het
programma waarbij we hoeveelheden uit
het 3D-model kunnen afleiden. Ik heb me
daar echt weer in moeten ontwikkelen en
kon me daarbij optrekken aan de jongere
garde. Zo zie je maar: ook als je al lang in
het vak zit kun je blijven groeien. Ik ben er
doen, zodat we iedere keer weer een
mooi resultaat neerzetten. “Mensen voor
gebouwen”, zo is het hier echt.’

