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WERKVOORBEREIDING

De top werkvoorbereiders van Gebr. De Koning 

weten wat er speelt bij de projecten en kunnen 

zo op tijd inspelen op  vragen en omstandig-

heden waardoor projecten soepel verlopen. 

Het credo is… vooruitzien is regeren.

We zetten ze via deze glossy met trots op de 

voorgrond en stellen ze graag aan u voor.

maar bevlogen collega’s en je kunt op ieder-

een een beroep doen, ook als het bijvoor-

beeld een projectleider, machinist, directeur 

of timmerman is.’ 

De tijd die we besteden aan de voorbereiding, 

betaalt zich snel terug.

VERDER GROEIEN?
Als we vragen naar de ambities van de werk-

voorbereiders moeten de meesten een ant-

woord schuldig blijven… Waarom veranderen 

als je zulk leuk werk hebt? 

De projecten zijn uitdagend en bestrijken een  

breed spectrum: van kademuren tot onder- 

door gangen en van dijkversterkingen tot fun- 

de ringen voor wind molens. Dat betekent dus  

gegarandeerd afwis se ling. Onze junior-werk-

voorbereider Willem Lock, die deelneemt aan 

een leer-werktraject, is wat stelliger, omdat 

hij nu betrokken is bij het ontwerpen van een 

kade muur voor een klant heeft hij ontdekt dat 

en renovatie terecht, maar zocht hij naar meer 

afwisseling en uitdaging. Die vond hij bij  

Gebr. De Koning. Inmiddels werkt hij vijf jaar 

bij de firma. 

Erik had al de nodige ervaring voordat hij bij 

De Koning kwam werken. Hij vindt het mooi 

dat je bij Gebr. De Koning onderscheidende 

en vooruitstrevende projecten kan realiseren 

en tegelijkertijd werkt bij een sociaal familie-

bedrijf waarbij er ook nadrukkelijk aandacht is 

voor de mensen. 

 

Ook Koos spreekt het persoonlijke bij Gebr. 

De Koning aan, maar ook dat hij bij Gebr. De 

Koning wat meer buiten werkt. Hij plaats ook 

een kanttekening: ‘In de praktijk komt het wel-

eens voor dat we werk-NA-bereider zijn. Dan 

moet je door plotseling veranderde omstandig-

heden flexibel kunnen denken en schakelen. 

Gelukkig kunnen we als collega’s bij elkaar “in 

de keuken“ kijken en ervaringen uitwisselen. 

Dat is natuurlijk ook wel gemakkelijk omdat  

we als groep werkvoorbereiders allemaal min 

of meer met hetzelfde werkzaamheden bezig 

zijn. ‘We hebben bij Gebr. De Koning alleen 

hier zijn hart ligt. Hij ziet zichzelf na zijn werk-

voorbereiders carrière wel aan de slag gaan 

als ontwerper of constructeur. Ook in deze 

functie is hij van harte welkom! Daarnaast heb-

ben verschillende oud-werkvoorbereiders bij 

Gebr. De Koning bewezen dat het heel goed 

mogelijk is om bijvoorbeeld door te groeien  

naar de functie van projectleider of constructeur/ 

tekenaar. 

Gebr. De Koning juicht deze ambities van harte 

toe en zal er alles aan doen om te zorgen dat 

je je doel kan bereiken.

WVB

info@gebrdekoning.nl  -  www.gebrdekoning.nlWERKVOORBEREIDING

De dag begint in de vroege morgen. Onze kranen, machines 
en benodigde bouwmaterialen komen op de juiste tijd op de aange-
wezen plek aan. Niets is aan het toeval overgelaten. De uitvoering 
van het project kan starten, de eerste kuub beton kan worden gestort 
of de eerste damwandplank kan in de grond gedrukt of getrild worden.  
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Dit is niet het begin van het project. Hier is 

al heel wat aan vooraf gegaan. Voordat  

een project buiten zichtbaar wordt, 

is er een team mensen dat ge-

zorgd heeft dat alles op rolletjes 

loopt. Het zijn de werkvoorbe-

reiders van Gebr. De Koning die 

niks aan het toeval overlaten. 

Deze mensen vragen tijdig de 

vergunningen aan. Zij stellen 

de werk- en projectplannen op 

en ze benaderen de onderaanne-

mers die klaarstaan om hun bijdrage 

te leveren aan een succesvol project. 

Zo zorgen ze ervoor dat alles logisch en 

op tijd  gebeurt. Zo komt u als opdrachtgever 

en komen wij als familiebedrijf niet achteraf 

voor verrassingen te staan.   

Bij Gebr. De Koning werken een flink aantal 

werkvoorbereiders. Deze vakmensen zijn 

een onmisbare spin in het web en zonder hen 

kunnen we ons werk niet zo makkelijk en cor-

rect uitvoeren. Ze zijn druk bezig om achter 

de schermen alle projecten stap voor stap en 

minutieus voor te bereiden.

WAT DRIJFT ONZE WERKVOOR- 
BEREIDERS?
De werkvoorbereiders bij Gebr. De Koning ge-

ven eensgezind aan, dat dit werk bij Gebr. De 

Koning heel divers, allround en nooit saai is.

‘Ik werk aan soms wel vier projecten waarvan 

twee nog voornamelijk in de fase zitten dat ik 

“binnen” aan het werk ben. Maar voor de an-

dere twee projecten ben ik “buiten” om alles 

goed te monitoren, te begeleiden en waar no-

dig bij te sturen.’

WAAROM KIES JE VOOR DE HECTI-
SCHE ROL VAN WERKVOORBEREIDER 
EN WAAROM BIJ GEBR. DE KONING?
Voor bijvoorbeeld Matthijs, Rick, Bonno, Thijs 

en Rogier is hun job een mooi vervolg op hun 

stage- of afstudeerproject. Het beviel goed en 

ze zijn blijven hangen. Bonno is al weer zes jaar 

in dienst, Matthijs en Rick hebben drie jaar de 

functie van werkvoorbereider en Thijs en Ro-

gier werken drie maanden bij Gebr. De Koning. 

Andere collega’s zijn vanuit andere bedrijven 

naar Gebr. De Koning overgestapt om hier hun 

carrière voort te zetten. 

 

Zo komt Niels - na zijn studie MBO bouwkun-

de - bij een aannemer in nieuwbouw, verbouw  

“Sommigen willen dat het 

gebeurt, sommigen wensen dat 

het gebeurt, anderen zorgen 

dat het gebeurt.”
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