Naam: Brendan Kwakernaak
Functie: Timmerman
In dienst: 2016 begonnen als leerling
Opleiding: vakopleiding Timmerman

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

‘Veel afwisseling en
de mogelijkheid om
mezelf te ontwikkelen.’

behalen waar we trots op kunnen zijn. En

project waar ik enorm trots op ben,

waar de klant blij mee is.

omdat hier zoveel facetten van het
vak tot uitvoering werden gebracht. De
afwisseling was groot en we werkten als

kwam ik bij Stout terecht. Mijn begeleider

team heel nauw samen. Super dat je zo

dacht dat Stout mij wel zou bevallen

met elkaar van niets iets kunt maken en

en daar had hij gelijk in. Ik behaalde

in een paar weken zoveel verschil ziet. En

via het praktijkopleidingsinstituut mijn

als de eindgebruiker dan ook nog eens

vakdiploma d.m.v. 4 dagen werken en

tevreden is met het resultaat, maakt me

1 dag leren. En ik wilde hier niet weg,

dat echt blij. Mede hierdoor besloot ik

dus kwam ik in dienst. Inmiddels werk

ook om de opleiding tot uitvoerder te

ik aan verschillende mooie projecten

gaan volgen in de avonduren. Het is

mee. Bijvoorbeeld aan verschillende

geweldig dat ik al zo snel de mogelijkheid

in onze opdrachtgevers. We staan met

bedrijfshallen en een ambulancepost,

krijg om mezelf door te ontwikkelen bij

elkaar achter onze werken en stoppen

maar ook werkte ik mee aan een

Stout!’

‘Stout is een medelevend en vriendelijk
bedrijf. Iedereen staat voor elkaar klaar.
We helpen elkaar en denken mee als er
problemen of uitdagingen zijn. En dat sluit
helemaal aan bij ons motto: mensen voor

graag voor. Dit keer aan het

vertrouwen in elkaar. In de mensen op

Kwakernaak.

uitdagend project voor defensie. Een

Via Bouwmensen (www.bouwmensen.nl)

onze medewerkers zich
woord timmerman Brendan

er alle moeite in om een resultaat te

gebouwen. Die samenwerking en het
kantoor, op de bouwplaatsen, maar ook

