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Werken bij Stout
Mensen voor gebouwen,
dat is ons motto. Maar wie

‘Het echte vak leer je
in de praktijk.’
‘Een opleiding is de basis, maar het echte
vak leer je in de praktijk. En dat deed ik

zijn die mensen achter de

bij Stout. Voor de derdejaars stage van

schermen bij Stout? In een

bij een aantal bedrijven een gesprek.

serie portretten stellen onze
medewerkers zich graag

mijn studie bouwkunde had ik bewust
Stout sprak mij het meeste aan. Na mijn
stage kreeg ik hier een bijbaantje. Toen
ik zocht naar een afstudeeropdracht

de hele gevel worden afgestript en

veelzijdig en afwisselend werk, waarbij

veranderd, ten dienste van een nieuwe

ik ook een dag per week naar de bouw

functie. Dat project wordt nu verder

ga. Altijd leuk, want zo zie je het werk

uitgewerkt, met mijn scriptie als input. Dat

waar je alle ins en outs van kent per week

is gaaf hè. Van het een kwam het ander

groeien. Ik vind het ook mooi om te zien

en na mijn afstuderen trad ik bij Stout in

dat in het hele proces de mensen die

dienst. Ik ben nu net twee jaar aan het

de woning gaan kopen centraal staan.

werk als assistent en met de zomer maak

Stout investeert dan ook veel tijd en

ik de stap naar naar werkvoorbereider.

energie in het begeleiden van die kopers,

Daarna hoop ik door te groeien tot

waardoor ze enthousiast blijven. Door

projectleider. Elke dag leer ik bij.

alle ervaring die ik opdoe kan ik steeds
meer zelfstandig werken en dat vind ik

voor. Dit keer aan het woord

sprak ik weer meerdere bedrijven. De

Op dit moment ben ik vooral bezig met

prettig. Die ruimte om te ontwikkelen

werkvoorbereider

afstudeeropdracht die Stout aanbood
paste het beste. Het was een mooi

woningbouwprojecten. Ik regel, stuur,

en de aandacht die Stout geeft aan

transformatieproject dat ook voor Stout

informeer en heb veel contacten met

werknemers bevestigt dat ik de goede

nieuw was. Van een gebouw moest

onderaannemers en collega’s. Heel

keuze heb gemaakt.’

Martijn Buijk.

