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Jubilaris
Gerard van der Matten

Dit is het meest vreemde interview met een jubilaris van 
MAT Afbouw dat ik gemaakt heb. De normaal zo prettige 
terugblik op 25 jaar dienstverband (in dit geval nog lan-
ger zelfs) is volledig overschaduwd door de situatie waarin       
Gerard van de Matten ongewild terechtgekomen is. 

Juist in de week van zijn jubileum werd pijnlijk duidelijk dat de 
reorganisatie bij MAT Afbouw ook Gerard hard zou treffen. Hij 
staat op de lijst van afbouwmonteurs waar ontslag voor aan-
gevraagd is. De man uit Woudrichem kan dat een paar weken 
later nog amper geloven. 'Het is allemaal zo onwerkelijk,' rea-
geert hij. 'Ik had dit niet zien aankomen. Je weet natuurlijk wel 
dat het slecht gaat in de bouw en dat er iets staat te gebeuren, 
maar dit had ik niet verwacht. Ik lever toch goed werk? Dus ik 
had niet gedacht dat het op zou houden voor mij. Ik vind dit dan 
ook heel erg.'

Loondienst
De 47-jarige Gerard was - net als meer afbouwmonteurs - op 
weg naar zijn pensioen bij MAT, ook al ligt dat nog 20 jaar in 
het verschiet. Hij heeft daar inmiddels een streep door gezet en 

beseft dat hij op zoek moet naar een andere werkgever, want 
Gerard is een man voor in loondienst. Zzp-er in de afbouw zijn 
is niets voor hem; tenminste zo kijkt hij er nu tegenaan. 'Ik heb 
eigenlijk nog nooit echt gesolliciteerd. Bij MAT begon ik na mijn 
diensttijd bijna als vanzelfsprekend, omdat mijn broer Jan er al 
werkte. Toen ik later - na een periode elders - weer terugkwam, 
was een telefoontje op vrijdag met Nick Boehlee genoeg om op 
maandag weer aan de slag te zijn. Ik was helemaal niet bezig 
met ander werk, maar nu zal dat toch moeten.'

Superstrak
Dat Gerard als allround afbouwmonteur een nieuwe werkge-
ver het nodige te bieden heeft, werd nog eens bevestigd op de 
afgelopen zomerbijeenkomst aan het begin van de bouwvak. 
Marco Mooren waardeerde daar voor de aanwezige collega's 
de inzet van Gerard en roemde de kwaliteit van het plaatwerk. 
'Wat ik gezien heb stond er altijd superstrak bij en daarom wil 
jou heel graag bedanken voor wat je voor MAT gedaan hebt.' 
Gerard hoorde het aan, maar de bijbehorende gezichtsuitdruk-
king stemde niet overeen met het feestelijke dat het had moe-
ten zijn. 'Ik voel mij ook gewaardeerd bij MAT,' vertelde Gerard 
de avond ervoor. 'Dat maakt het allemaal nog moeilijker. Dat 
ik gevraagd werd voor speciale klussen voor Coatacoustic en 
Comfortplafond doet mij goed.'

Duiven
Het komt hem goed uit dat Gerard het met zijn duiven (topsport 
noemt hij het) op dit moment heel druk heeft. Het geeft de       
nodige afleiding. Dat blijkt ook tijdens het interview. Met het 
enthousiasme dat we al eens in eerdere uitgaven van MAT-info 
en Bouwsignaal hebben weergegeven, vertelt hij over de pres-
taties van zijn duiven. 'Vorige week was ik druk met het inkor-
ven van duiven voor vluchten vanuit Frankrijk en vanuit Barce-
lona. Zo ver weg was voor mijn duiven de eerste keer. Als dan 
blijkt dat ze het - in zware omstandigheden - goed gedaan heb-
ben en anderen in deze sport dat opmerken, dan geniet ik.'  

25 jaar in dienst
 27-06-2013

Zo kennen we Jan van Strijp...

Met een lach natuurlijk, maar 
ook met de karakteristieke af-
hangende stropdas. Ook voor 
deze foto blijft het kleding-
stuk zoals het bij Jan hoort.

Lean werken op het project 
Olympiakade Amsterdam

project      

Otto Bouman (zittend) en Corné de Ruiter zijn de MAT-mannen op dit project, waar gemiddeld acht man aan het werk zijn 
voor MAT Afbouw. In het "wit" van v.l.n.r.: Toon Pijnenburg, Kees Pijnenburg en Daniel Reinke. Zij behoren tot de vaste ploeg
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Cok van Os

jubilaris      

'In 1988 was het ook crisis in de bouw,' vertelt Cok van Os 
als hij terugdenkt aan zijn start (8 februari 1988) als voeger 
bij MAT Afbouw. Nu 25 jaar later zijn de omstandigheden 
vergelijkbaar, alleen de persoonlijke situatie van Cok niet. 

'Ik werkte toen bij Nijssen Bouw Rosmalen en vooral veel in de 
buurt van Den Bosch, voor de PNEM. Door werkvermindering 
moest ik eruit. Dat kwam niet goed uit, want ik was toen net 
het huis uit om te gaan samenwonen,' blikt Cok terug. Daar-
mee kwam een eind aan zijn eerste baan als timmerman en het       
betekende achteraf gezien dat hij niet meer zou terugkeren in 
het timmervak. De lts-opleiding en opleiding tot aspirant gezel 
bleven "in de tas", want Cok zou uitgroeien tot erkend voegspe-
cialist bij MAT Afbouw. Zijn komst naar het bedrijf, dat toen nog 
gevestigd was aan de Kasteleinekampweg in Den Bosch, was 
niet geheel onverwacht, want zijn vader en twee broers werkten 
er al; inderdaad... als voegers.

Vanuit zijn achtergrond had Cok mogelijk ook in de constructie 
of het platen kunnen starten, maar dat was niet de bedoeling. 
'Ge goat nie ploaten of in de constructie,' sprak vader Van Os. 
25 jaar later blijkt de keuze voor voegen de juiste te zijn ge-
weest. Dat weet ook Cok zelf, want hij doet dit werk nog steeds 
graag én hij is er heel goed in geworden. 

Kwaliteit
'Een baantje smeren kan iedereen, zeggen ze, maar ik heb toch 
echt moeten leren hoe je kwaliteit levert en snelheid maakt,' al-
dus Cok. 'Kwaliteit staat bij mij op nummer 1 en kwaliteit gaat 
voor snelheid, ook in deze tijd. Ik wil achter de kwaliteit van mijn 
werk blijven staan.' Dat hij daarvoor ook degenen die hem in 
bouwproces voorgaan nodig heeft, steekt Cok niet bepaald on-
der stoelen en banken. De Bosschenaar roept met enige regel-
maat luidkeels op tot - in zijn ogen - betere prestaties. Marco 
Mooren haalde dat dan ook prompt aan tijdens de afgelopen 
bijeenkomst aan het begin van de bouwvak, toen ook Cok ge-
huldigd werd met zijn 25-jarig jubileum. 'Je herinnert mij er re-
gelmatig aan dat er beter geplaat moet worden. Je bent één van 
onze kritische geesten en dat bedoel ik positief. Jij weet hoe je 
dit vak moet uitoefenen en je staat daarvoor. Dat waardeer ik. Je 
bent ook een voorbeeld als het om werken op stelten gaat. On-
gelooflijk hoe jij daarmee over de bouw rent. Ik hoop dat je dat 
nog lang blijft doen.'

Werken op stelten
Het gesprek met Cok levert nog wat meer gemopper op en ook 
het onvermijdelijke terugdenken aan vroeger. Cok wil wel terug 
naar de tijden die voor hem gelijk staan aan meer saamhorig-
heid, tariefstelsel en beter begrip voor el-
kaars werk. Dat neemt niet weg dat hij 
nog steeds hard wil en kan werken voor 
het bedrijf waarvoor hij al 25 jaar actief 
is. Dat mag wat hem betreft zo blijven. 
'Ach, hier heb je wat en daar laat je wat. 
En zzp-er worden wil ik niet, want voor 
die prijzen kan ik geen kwaliteit leveren,' 
besluit Cok.

'Dit is het werk waar MAT goed in is en groot in geworden 
is,' vertelt voorman Otto Bouman tijdens het gesprek op 
"zijn" hoogniveau renovatie in Amsterdam Oud-Zuid. Al 
drie jaar worden in de directe omgeving van de Olympia-
kade portiekwoningen grondig gerenoveerd door Hemubo 
Bouw uit Almere, met MAT Afbouw als partner voor de      
metal stud, kozijnen en nog een aantal werkzaamheden. 
Woningcorporatie Ymere is de opdrachtgever.

'In totaal duurt dit project vier jaar,' vervolgt Otto. 'Dan hebben 
we vijf blokken van elk ongeveer 100 woningen weer helemaal 
aangepast aan de eisen van deze tijd. Zoals het nu gaat, kan het 
niet anders dan dat we dit naar volle tevredenheid van de aan-
nemer en Ymere gaan afsluiten. De eerste drie jaar is dat goed 
gelukt en het laatste jaar moet dat ook kunnen.'

De koppen bij elkaar gestoken
Alom tevredenheid dus, want ook Otto geeft aan dat het goed 
werken is op dit project. Hij straalt het ook uit. Geen gestress, 
maar de rust van iemand die het project in zijn macht heeft. 
Hoe dit komt legt hij graag uit: 'Aan het begin van dit project 
klopte na de een paar maanden de planning al niet meer. Toen 
hebben we als hoofdaannemer en onderaannemers de koppen 
bij elkaar gestoken en gezegd we gaan het "lean" doen. Dat is 
een goede beslissing geweest, want nu wordt de planning ge-
haald en loopt het project soepel. Er gaat weinig fout en als er 
toch iets mis is, weten we dat door goed overleg snel te herstel-
len. Onder andere daarvoor zitten we elke werkdag om 7.30 uur 
een kwartier bij elkaar (kop koffie erbij) om te overleggen over 
wat er die dag op het programma staat. 

Otto noemde het woord 
"lean" en hij legt uit wat 
dit naar zijn mening en 
op dit project inhoudt: 
'Meestal wordt een plan-
ning door de hoofdaanne-
mer gemaakt en onderaan-
nemers hebben die maar te 
volgen. Bij lean werken zijn 

het juist de onderaannemers die onderling een planning maken 
waarbij de werkzaamheden zo logisch en efficiënt mogelijk op 
elkaar afgestemd zijn. Niet elkaar in de weg lopen of afbre-
ken wat een ander gemaakt heeft. En transporten vóór dat de 
steigers gezet worden, om maar eens een praktijkgeval te noe-
men. Er is zoveel te winnen als iedereen op het beste moment 
z'n werk kan doen. Dat voorkomt ook veel irritatie. Alleen al de 
rust in je hoofd is veel waard. Het is dan ook makkelijker om de 
bouwplaats opgeruimd te houden. Allemaal voordelen, maar de 
belangrijkste is dat er uiteindelijk sneller gewerkt kan worden en 
het eindresultaat vaak beter is. De hoofdaannemer is meer de 
controleur en stuurt bij als dit nodig is. Eigenlijk is "lean" niets 
anders dan met elkaar je gezond verstand gebruiken, elkaar wat 
gunnen en je natuurlijk aan de planning houden.'

25 jaar in dienst
 8-02-2013

Otto Bouman voor het kleurrijke planbord: 'Met "lean" is er meer 
rust op de bouw en gaat er weinig fout. Iedereen kan daardoor 
sneller werken en dat betekent tijd- en kostenbesparing

De MAT-container in het 
groen-grijs van Hemubo

Over lean op internet: 

Het is een bewezen aanpak die in tegenstelling tot tra-
ditionele vormen van efficiencyverbetering de focus legt 
op slimmer werken in plaats van harder werken. Enorme 
verbeteringen worden bereikt als verspillingen en activi-
teiten die geen waarde toevoegen worden geëlimineerd. 
Het verzekert hoge kwaliteit, lage kosten, betrouwbare en 
korte reactietijden en leuker werken!
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Projecten

MAT Afbouw en Gerko Afbouw

Coatacoustic en Comfortplafond

Verbouwing bioscoop Vlaardingen Van Wijnen
Campus Diemen 535 eenheden Fase 1 Van Wijnen
Campus Diemen 425 eenheden Fase 2 Van Wijnen
De Piloot, Rotterdam Van Wijnen
Frederik Kazerne, Den Haag / WK5 Aalbers Wico
NLR, Amsterdam Braam Minnesma
WK4 wand Noorse Ambassade, 
Den Haag Wico - Aalbers
Stichthage, Den Haag Strukton 
Hoefkade 316, Den Haag Bakels en Ouwerkerk

Kaapse Hoorn Utrecht J.P. van Eesteren
Olympia fase 4, Amsterdam Hemubo
WE winkel Brussel Houtman
Scholengemeenschap Huizermaat, 
Huizen Slokker
Goois Lyceum 2, Bussum Slokker
DudokHaken fase III, Amsterdam 
56 woningen Trendzet
OSG Lyceum Schiedam P. van Leeuwen
Slootdijk 4, Loenen MBB
Katendrechtse lagedijk Musters

Verkopen eerste helft 2013

42 Studentenwoningen 
Tollenstraat 211, Nijmegen Trustan Bouw
Marnixkade 96/97, Amsterdam Trustan Bouw
Viottastraat 9, Amsterdam Trustan Bouw
Mendelstraat, Boskoop Van Wijnen
Brandweerkazerne, Beek Janssen de Jong Bouw
Ondernemershuis, Alphen aan de Rijn RA van Leeuwen
Bosch en Duin, Den Haag/Scheveningen Dura Vermeer-Heyma

Indeling verdieping MARC'S MBB
Bredeschool, Wateringen Schipper
Slotervaart fase A-A Plegt-Vos Geelen
Waagblokken, Leiden Schouten 
Afbouw Solids IJburg Archangel Bouw
Proefkamer Swiss-Hotel Salverde
Brandweerkazerne, Assen Unipe
6 woningen Middengouw, Ursum Ooms
Endemol Studio's, Amsterdam Katwijkse 
 BouwMaatschappij
Van de Valk, Haarlem Unipe
School Ludgus, Workum Dijksma Draisma
Woonhuis Familie Koerkamp Fam. Koerkamp
54 app. Dreeslaan, Wolvega Dijksma Draisma
Welzijn, Heerenveen Unipe
De Himmen, Sneek Dijksma Draisma
Gepo, Nieuw Vennep MBB
De Zandloper, Zoeterwoude Katwijkse 
 BouwMaatschappij
NEM, Sassenheim IBB Kondor

Procesmatig werken
De moderne aannemer verlangt van de 
onderaannemer steeds meer dat deze zelf 
met oplossingen komt voor problemen 
die zichtbaar worden. Zelfstandigheid, 
flexibiliteit, deskundigheid en procesbe-
waking zijn belangrijke eigenschappen 
geworden. 'Niet alleen voor degenen die 
dagelijks op de bouw aan het werk zijn, 
maar ook voor de werkvoorbereiding 
geldt dit,' vult Otto aan. 'Bij lean werken 
is die nog meer betrokken bij het proces, 
omdat er nog strakker en meer op maat 
gepland wordt dan op andere bouwen.'

De huidige crisis in de bouw kan de definitieve doorbraak be-
tekenen van lean werken. Waarom zouden we het anders doen 
als er op deze manier aantoonbaar betere resultaten worden 
behaald? Als directeur van MAT Afbouw heeft Marco Mooren 
geen probleem met het antwoord: 'Waar bouwprojecten zo on-
der financiële druk staan biedt lean werken een uitgelezen kans 
om met elkaar toch een goed resultaat te behalen. Niet alleen 
qua kwaliteit, maar ook financieel. Met name op projecten waar 
seriematige productie van toepassing is liggen de kansen. Als 
alle partijen het voor elkaar krijgen om gedetailleerd aan te ge-
ven wat men gaat doen tijdens het proces, dan worden we er  
allemaal beter van. Ik ben blij met "lean", dat in feite niets an-
ders is dan gedwongen en goed blijven nadenken over wat je 
doet en nog doen moet.'

Volwaardig partner in de bouwketen
Zoals Otto zelf ervaart maakt "lean" het beter mogelijk om als 
bedrijf als volwaardig partner in de bouwketen beschouwd te 
worden. De kennis, kunde, voorbereiding, planning en samen-
werking van MAT Afbouw worden gewaardeerd. 'Ja, dat merk 
ik en dat is natuurlijk prettig om mee te maken. Leuk is dat we 
door Hemubo gevraagd zijn om mee te doen aan de zomerbar-
becue voor de bouwvak. Dat was heel gezellig. Zoiets kan alleen 
als de sfeer heel goed is. Wat mij betreft werken we dus altijd 
"lean"; ik ben er al helemaal aan gewend,' besluit Otto.

Vooruitzien
'In het begin moesten we wel even wennen aan elkaar en zat er 
wat "ruis" op de lijn, maar ik denk dat niemand meer anders wil,' 
vervolgt Otto. 'Nu weten de onderaannemers hoe ze moeten 
aangeven wat ze gaan doen en wanneer ze dat willen doen. Als 
het met het andere werk overeenstemt wordt dat in kleur aan-
gegeven op de planning per portiek en voor iedereen zichtbaar 
opgehangen. Altijd precies passen doet het niet, er gebeuren 
soms onverwachte dingen, maar inmiddels weet iedereen dat 
"regeren vooruitzien" is en dat je dus op tijd moet aangeven 
als je de planning eens een keer niet kunt halen. Wij doen soms 
dingen iets eerder, maar alleen als het kan. Flexibel blijven is 
belangrijk. Bij lean werken moet je helemaal op elkaar kunnen 
vertrouwen. Als iemand zich niet aan het systeem houdt, levert 
het nog geen voordeel op en is de "rust" weg op de bouw. Ge-
lukkig gaat het hier goed.'

De MAT-bedrijven zijn ook 

via Twitter te volgen: 

@matafbouw

@gerkoafbouw 

@comfortplafond


