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Toen eind 2019 de voorgaande editie van dit jubileumblad ‘100 jaar Vooruitgang’ werd verspreid, 

kon  niemand weten dat slechts twee maanden later geen sprake meer zou zijn van ‘business as 

usual’. De uitbraak van het coronavirus heeft zijn weerslag op alle samenlevingen, sectoren, 

bedrijven en individuen.

Bij de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud van onze projecten volgt De Nijs nauwgezet 

de adviezen van de overheid en het RIVM. Daardoor kan het werk doorgang vinden.

Intussen is 2020 een jaar waarin wij diverse evenementen op stapel hadden en hebben staan in het 

kader van het 100-jarig bestaan. De grootste van die evenementen was een feestelijke bijeenkomst 

in Filmmuseum EYE te Amsterdam, een prachtig gebouw dat onze mensen met liefde en enthou-

siasme hebben gebouwd. Overleg tussen directie, certificaathouders en Raad van Commissarissen 

leidde tot annulering van deze bijeenkomst, waar honderden relaties werden verwacht. 

De zesde en laatste editie van ‘100 jaar Vooruitgang’ kreeg als thema ‘Vakmanschap’ mee. Een 

opleider, onze nieuwe kwaliteitsmanager, een bedrijfsleider, een vakman van ‘Service & Garantie’ 

en een jonge medewerker van onze timmerfabriek geven hun visie op het belang en de vorm van 

vakmanschap nu en in de toekomst. 

Wij spreken de hoop uit dat die toekomst snel kan beginnen en dat u en wij die in goede 

gezondheid tegemoet kunnen treden.

Namens Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V.,

Winfred de Nijs

Daniëlle de Nijs

Mike Coffeng

IOO  jaarvooruitgang

Woord vooraf

‘Vakmanschap en kwaliteit, tot in het kleinste detail’
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Wendy Stam, kwaliteitsmanagement

‘Nu al rekening houden 
 met de competenties die 
 we straks vragen‘

“Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij bouwbedrijf 
Deurwaarder als KAM-coördinator. Dat staat voor 
Kwaliteit, Arbo en Milieu. Ik werd gericht bijge-
schoold en volgde diverse bouwgerichte cursus-
sen. Na het faillissement van Deurwaarder heb 
ik als beleid- en kwaliteitsadviseur bij WerkSaam 
West-Friesland gewerkt. Tot ik vorig jaar gebeld 
werd door personeelsmanager Karel Budde van 
De Nijs. René Moormann ging na twintig jaar 
hard werken (bij De Nijs) met pensioen, dus er 
was een nieuwe kwaliteitsmanager nodig.”

Flinke verandering
Wendy ging het gesprek aan. Het leek haar 
leuk om weer de bouw in te gaan. Bovendien 
staat ook het kwaliteitsmanagement een flinke 
verandering te wachten. “Omdat De Nijs de stap 
maakt van projectgestuurd naar procesgestuurd 
werken, betekent dat ook iets voor mijn functie. 
De basis blijft hetzelfde: wat gaat er goed, wat 
kan er beter? Wat er nu bijkomt is het verbinden 
van allerlei eilandjes binnen het bedrijf. Bruggen 
bouwen. Daarmee verbeter je de kwaliteit.” 

Integrale kijk op processen
We leven in een snel veranderende wereld. 
“Er gebeurt zo veel dat zelfs de meest primaire 
processen voortdurend veranderen. Per 1 januari 
2021 gaat de nieuwe Wet Kwaliteitsborging in. 
Ook daarop moeten we processen aanpassen.” 
Een andere taak voor Wendy is te zorgen dat 
het kwaliteitsdenken aansluit op de organisa-
tiedoelen. Daarbij helpt het informatiestromen 
te digitaliseren. “Dat heeft alles te maken met 
kwaliteit en met onderlinge samenwerking. 
Actuele beschreven processen inbedden in het 
dagelijkse werk. Samen overzicht creëren: geen 
eilandjes meer maar een gezamenlijke, integrale 
kijk op de processen.”

Geen momentopname
Vakmanschap omschrijft ze als: “Wat iemand 
goed maakt in zijn of haar rol. Er worden meer 
en andere competenties gevraagd dan vroeger. 

Vakmanschap moet meebewegen. Van vroeger 
naar nu maar ook door naar de toekomst. Dat 
moeten we faciliteren. Het ontwikkelen van de 
juiste opleidingen is daarin cruciaal. Dat doet iets 
met de processen bij Personeelszaken, want we 
moeten nu al rekening houden met de compe-
tenties die we straks vragen.”

Vakmanschap is geen momentopname. Het blijft 
zich ontwikkelen. Net als de markt, de opdracht-
gevers en de Wet. “Daar moeten we tijdig op 
inspelen, want het raakt 1 op 1 het kwaliteits-
niveau bij De Nijs. Nu is het zaak om het klas-
sieke vakmanschap van mensen met ervaring te 
koppelen aan het moderne vakmanschap van 
jonge collega’s: de toepassing van moderne 
technologie. Die koppeling brengt ons verder en 
zorgt dat we ook in de toekomst aan de kwali-
teitseisen blijven voldoen.” 

Evalueren om kwaliteit te borgen
De Nijs is goed in dingen maken, dingen doen. 
Het is intussen belangrijk om te checken of alles 
optimaal werkt en vervolgens bij te sturen of suc-
cessen van pilotprojecten te delen met de rest 
van het bedrijf en die pilots verder uit te rollen. 
“Daarvoor gaan we meer en vaker processen 
evalueren. Wat gaat er goed, wat kan er beter, 
hoe zorgen we dat het beter gaat? En als het een 
succes lijkt, is dat echt zo en hoe komt dat dan? 
Hoe rollen we het uit?” Kortom: we gaan alle 
informatie die tot onze beschikking staat gebrui-
ken om stappen in de goede richting te blijven 
nemen. Zo borg je kwaliteit!

‘Vakmanschap is geen 
 momentopname; 
 het blijft zich ontwikkelen’

Als opleiding volgde Wendy Stam HBO-
Vrijetijdskunde met als specialisatie 
sportmarketing en communicatie. Ze 
werkte enige tijd in de zeilvaart, maar 
switchte omdat ze niet meer fulltime 
wilde werken vanwege haar kinderwens. 
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gezamenlijk kwalitatief hoogstaande scholing te 
gaan verzorgen. Uit die afspraken kwam onder 
meer ESPEQ voort. Er zijn ongeveer veertig van 
deze instituten in het land. ESPEQ is een van de 
grootste. Den Dulk: “Dat komt ook doordat ze in 
Noord-Holland meteen zagen dat het niet slim 
zou zijn om in elke NVOB-regio een samenwer-
kingsverband op te richten. Zodoende hebben 
wij een relatief groot werkgebied.”

Tegenwoordig is ESPEQ een vestiging van Bouw-
mensen en daarnaast schildersopleiding. ESPEQ 
is een begrip in de branche en in de regio. “Een 
leerling wordt bij veel bedrijven een ‘Espekker’ 
genoemd. Vandaar – en omdat de schilders-
vakschool erbij zit - dat we onze oude naam zijn 
blijven voeren.”

Sinds 2016 is Suzanne den Dulk directeur 
van opleidingsbedrijf ESPEQ in Heerhugo-
waard. Ze werd indertijd aangenomen door 
het bestuur, toen nog onder voorzitter-
schap van Winfred de Nijs. Alle 36 jaar die 
ESPEQ nu bestaat, was het nu 100-jarige 
Bouwbedrijf de Nijs nauw betrokken bij de 
opleider. 

Suzanne den Dulk, opleidingen

‘We maken 
de stap naar 

de echte 
bouwplaats 

een stuk 
kleiner’

‘Wij zijn het clubhuis
 van de bouw’ 

leerbedrijf. “De Nijs is een van de driehonderd 
actieve leerbedrijven, maar niet zomaar een”, 
aldus Suzanne den Dulk. “Wij leren jonge 
mensen de basis-skills in onze werkplaatsen. 
Dan zijn ze plaatsbaar bij een erkend leerbedrijf. 
Naast onze rol van werkgever volgen we ook 
hun voortgang op school.”

De Nijs heeft ook in slechte tijden altijd leerlin-
gen afgenomen. Soms een of twee, soms acht. 
“Ze denken vooruit. Ze maken een planning op 
basis van de verwachte personeelsuitstroom over 
zes jaar. Dat is per leerling twee jaar basisoplei-
ding, twee jaar allround opleiding en twee jaar 
om de fijne kneepjes van het vak te leren.”

Ridderlijk
Ambacht en de opleiding daarvoor is nog steeds 
van groot belang in de bouwsector. Suzanne 
noemt ESPEQ ‘een belangrijke toeleverancier 
van vakkrachten in wording’. “Winfred de Nijs is 
27 jaar bestuursvoorzitter bij ons geweest. We 
zijn heel blij dat het de Koning behaagd heeft 
om Winfred te ridderen. Hij verdient dat. Een 
groot bedrijf leiden en daarnaast tijd vinden om 
al die activiteiten voor ons te ontplooien!”

Toen en nu
De bouw kent een unieke opleidingsinfrastruc-
tuur. Dat zie je niet in veel andere sectoren. 
Begin tachtiger jaren besloot de sector om 

“Wij leiden timmerlieden op, metselaars, 
machinaal houtbewerkers, tegelzetters en 
schilders. Jaren later kom je jongens die ooit bij 
ons begonnen in allerlei functies tegen: ook als 
inkoper, werkvoorbereider of directielid…” Het 
werkgebied van ESPEQ beslaat Groot Alkmaar, 
Den Helder en Texel en West-Friesland tot en 
met Enkhuizen.

Vooruitdenken
Anno 2020 staan bij ESPEQ ongeveer 350 leerlin-
gen ingeschreven. Die volgen leer-werktrajecten: 
één dag school en vier dagen werken bij een 

De toekomst
“Als we door onze oogharen vooruitkijken”, zegt 
Suzanne, “zien we dat traditioneel vakmanschap 
nog steeds noodzakelijk is en zal blijven. De 
uitdaging is om dat in te passen in de verande-
rende wereld op de bouwplaats. We combineren 
traditioneel vakmanschap met moderne digitale 
technologie. Daar gaan we onze jongens en 
meisjes ook op voorbereiden, want het gebruik 
van digitale hulpmiddelen op de bouwplaats 
blijft groeien. We willen hier een hal inrichten 
met prefab-elementen en onze leerlingen leren 
hoe ze daarmee om moeten gaan. Verder heeft, 
vooral bij De Nijs, logistiek alle aandacht. We 
hebben er nog geen concreet beeld bij, maar 
ook daarmee gaan we in de nabije toekomst iets 
doen.”

Vier bouwstadia 
Achter het gebouw van Espeq komt een bouw-
plaats met vier woningen die nooit afkomen. 
De eerste met alleen wanden, de tweede zonder 
verdieping, de derde zonder dak en de laatste 
wind- en waterdicht. “Daar kunnen de leerlingen 
onder meer met prefab aan de slag. Met deze 
zogeheten ‘contextrijke leeromgeving’ maken 
we de stap naar de echte bouwplaats een stuk 
kleiner. Ook de tentamens worden niet meer 
afgenomen op de bouwplaats. De nieuwe om-
geving die wij neerzetten is bij uitstek geschikt 
om de centrale praktijkexamens te doen.” 
Naast promotie om nieuwe leerlingen te werven 
kunnen leveranciers van innovatieve producten 
deze ‘Dudoc XP’ gebruiken als proeftuin. Zij 
kunnen hier experimenteren, testen uitvoeren en 
workshops geven.

Knooppunt
Demografisch gezien gaat er veel veranderen 
de komende jaren. “Onze instroom komt van 
VMBO-leerlingen. Basis-beroeps en kader-
beroeps. Dat worden er de komende tien jaar 
waarschijnlijk dertig tot vijfendertig procent 
minder. Daarom moeten we extra werven, ook 
bijvoorbeeld onder mavoleerlingen. Als je mij 
vraagt waar de komende jaren onze grootste 
uitdaging ligt, dan is het daar.” 

“We moeten het daarom aantrekkelijk maken. 
Onze nieuwe bouwplaats wordt onderdeel van 
een Virtual Reality Experience om relatief jonge 
kinderen kennis te laten maken met de bouw. 
Verder organiseren we presentaties van nieuwe 
producten en technieken. Wij zijn het knoop-
punt: het clubhuis van de bouw.”

Zij-instromers?
In de bouw zijn in deze tijd 
heel veel mensen nodig.
Bouwend Nederland startte 
een campagne om mensen 
zich te laten omscholen voor 
de bouw.
Deze zij-instromers zijn van 
harte welkom bij Espeq om 
een opleiding te volgen en 
daarna hun carrière voort te 
zetten in de bouw.
Espeq heeft een groot net-
werk van bedrijven om zich 
heen dat de zij-instromers 
kansen kan bieden.
https://jegaathetmaken.
nl/omscholen-bouw/
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‘Als zoon van een meubel-
maker heb ik altijd graag met 
mijn handen gewerkt‘
Hij is er kraakhelder over. De Nijs is niets zonder vaklieden. Dat is 

meteen ook de uitdaging, want in zijn algemeenheid zijn nieuwe, 

jonge vaklieden op dit moment moeilijk te vinden. Gelukkig hebben 

we er nog genoeg in dienst of huren we ze in. Vooral de markt voor 

allrounders is krap. Vaklieden die nodig zijn voor villabouw, particuliere 

projecten en kleinschalige utiliteit. 

“Er zijn genoeg specialisten”, zegt Rob Duinmeijer, 
“maar die moet je niet vragen iets anders te 
doen dan waar ze specialist in zijn. En ik denk 
dat het voor hen bovendien, vanwege de drukte, 
langzamerhand heel moeilijk wordt om de kwa-
liteit te bereiken die ze nastreven. Het gevolg is 
dat wij er niet meer zomaar vanuit mogen gaan 
dat het werk gebeurt zoals we willen. Daarom 
moeten we vaker en strenger controleren.”

Geef er beeld bij
Hoe help je die vaklieden binnen de mogelijkhe-
den optimaal te functioneren? “Goed communi-
ceren: zorgen dat ze precies weten wat er moet 
gebeuren. Moderne digitale hulpstukken als 
Whatsapp en Snagstream helpen daar enorm bij. 
Je kunt het voorleggen met beeldmateriaal, dat 
is ideaal.”

De man met de hamer
Er komen gelukkig nog steeds jongeren binnen 
bij De Nijs, maar als geheel vergrijst het perso-
neelsbestand. “De oudere garde heeft soms 
nog wat moeite om die moderne tools in hun 
voordeel te gebruiken. Toch moet er uiteinde-
lijk iemand met een hamer of een zaag aan de 
gang, en dat kunnen ze als geen ander. Kort-
om: we kunnen en moeten alles mooi digitaal 
voorbereiden, maar dan moet het toch nog in 
het echt gemaakt worden. Vakmanschap bepaalt 
óók de kwaliteit van het eindproduct. Als de 
jonge en de oude garde van elkaar leren, helpt 
dat iedereen verder.” 

Bedrijfsleider: geen ambacht
Lean werken helpt. “We hebben alles onder-
verdeeld in rode en groene acties. Groen is 
wat de klant ziet als meerwaarde en rood is wat 
nodig is om dat te maken. Het houtje moet op 
de goede plek.” Rob werkt tegenwoordig deels 
als projectleider en deels als bedrijfsleider voor 
De Nijs Castricum. “Dat kun je geen ambacht 
noemen”, vindt hij. “In mijn functie sta ik steeds 
verder van de eigenlijke bouw af. Dat vind ik wel 
eens jammer, want als zoon van een meubelma-
ker heb ik altijd graag met mijn handen gewerkt. 
Ik ben bij De Nijs dan ook niet voor niets ooit 
begonnen met timmeren in de fundering.” 

Operationeel, financieel en sociaal
Nu moet hij vooral weten wat de jongens moe-
ten kunnen en ze daarbij sturen. “Intussen werk 
ik vooral aan planningen, afspraken, inkoop en 
de financiële kant. Dat is het verschil met een 
uitvoerder. Ik probeer uitvoerders en timmerlie-
den te motiveren om goed te blijven doen wat 
ze doen. Er komt dus ook een sociale kant bij 
kijken.”

‘Uiteindelijk 
moet er iemand 
met een hamer 

of een zaag aan 
de gang’

Rob Duinmeijer, project- en bedrijfsleiding

Bouwplaats en kantoren 
in tijden van Corona
In principe werkt De Nijs door aan de diverse projecten met inachtneming van 
de dringende adviezen die de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu verstrekken.

Op de bouwplaatsen wordt erop toegezien dat de aanwezige medewerkers zich 
houden aan regels van afstand en verscherpte hygiëne. De collega’s in de werk-
voorbereiding blijven zo veel mogelijk in de keet of werken thuis.  Het onder-
steunend personeel werkt op kantoor of thuis, waarbij het de regel is dat in de 
kantoren (en de keten) slechts een persoon tegelijk in een ruimte aan het werk is.

Deze maatregelen gelden zo lang als de overheid ze als noodzakelijk bestempelt.

Vakmanschap6Vakmanschap6
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Richard Suiker, Service & Garantie

‘Vakmanschap is en blijft  
 broodnodig‘

De 58-jarige timmerman Richard Suiker was in 2019 

veertig jaar in dienst bij De Nijs. In het begin werkte 

hij al vrij snel op de ‘kleinere’ werken, meestal reno-

vatieprojecten. Veel klussen in prachtige, eeuwenoude 

Amsterdamse grachtenpanden. 

“Dan is vakmanschap broodnodig”, vertelt hij. 
“Gaandeweg leer je alles best snel als je er een 
beetje feeling voor hebt. Bovendien had ik prima 
leermeesters aan oudere, ervaren collega’s als 
Piet Dekker en Fons Goudsblom.” Richard moest 
al snel zelfstandig aan de slag. Hij werkte onder 
meer in het Vondelpark aan de renovatie en res-
tauratie van het oude Filmmuseum en café Ver-
tigo en elders aan het kantoor van de Branche-
vereniging van Nederlandse Architectenbureaus 
(BNA). Toen de financiële crisis van 2008 uitbrak, 
daalden de subsidies voor monumentrenovaties 
sterk, zowel in aantal als in omvang. 

Handig met een tablet
Sinds 2016 werkt Richard bij De Nijs Castricum 
in ‘Service & Garantie’. “Ik heb zelf aangegeven 
dat ik dat wilde, omdat het minder zwaar is voor 

Elke dag is anders. Meestal begint de ochtend 
met het regelen van de afspraken. Dat doet Wil 
Nannes of Richard zelf. Wil stuurt de medewer-
kers aan op hun ritten. “Calamiteiten als lekk-
ages en storingen hebben altijd voorrang. Daar 
worden we dan eerst heen gestuurd.” In de app 
op Richards tablet staan alle projecten die De 
Nijs gebouwd heeft. Open je zo’n project, dan 
rollen de adressen eruit waar reparatieverzoeken 
of klachten zijn. “Negen van de tien keer lossen 
we het zelf op. Een enkele keer zetten we het 
verzoek door naar de onderaannemer die het 
gemaakt heeft.”

Elke dag iets nieuws leren
Vakmanschap is dus nog steeds noodzaak, ook 
en vooral bij Service & Garantie. “Het is breder 
geworden dan de bouw zelf, meer dan timmer-

‘Elke dag leer ik 
 nog iets nieuws’

werk. Je krijgt ook te maken met mechanische 
ventilatie, verwarming en dergelijke. Dat heb ik 
de laatste jaren moeten leren, en eigenlijk leer ik 
elke dag nog iets nieuws.”

Rond de jaarwisseling werkten Richard en een 
collega in een hotelproject in Amsterdam. Daar 
was tijdens de bouw, een paar jaar geleden, een 
onderaannemer omgevallen door de financiële 
crisis. De vloeren in de badkamers waren daar-
door niet optimaal. Zwevend, maar niet stabiel 
en er kwam water tussen. “We konden niet meer 
terecht bij de makers, dus heeft De Nijs het zelf 
opgepakt.” Een goed voorbeeld van Service & 
Garantie. “Vloeren eruit, nieuwe vloeren erin en 
alle meubels, afvoeren en doucheschermen weer 
plaatsen. In de kamers moest het intussen netjes 
blijven, daarom werkten we achter stofschotten.”

Sociaal Vakmanschap
Eind februari ging Richard de dagelijkse routine 
weer in. Afspraken en calamiteiten. Meer gericht 
op de bewoners van diverse projecten. “Dat is 
ook leuk. Het is afwisselend werk en iedereen 
ziet je graag komen. Die sociale benadering, 
hoe je met mensen omgaat en ze de service en 
garantie geeft waar ze recht op hebben: dat zie 
ik ook als onderdeel van mijn vakmanschap.”

de rug. Toen ik hoorde dat er wegens pensioen 
van een collega een plekje vrijkwam, ben ik naar 
Personeelszaken gestapt.” Het was snel beklon-
ken na een gesprek met directeur Winfred de 
Nijs: “Hij vroeg of ik met een tablet overweg 
kon. Die had ik thuis al. Nu heb ik op de tablet 
van het werk een handig en heel overzichtelijk 
programmaatje.”

Service & Garantie 
in tijden van Corona
De medewerkers van Service & Garantie doen ook onder deze bijzondere en 
ingewikkelde omstandigheden waar mogelijk hun werk. Iedereen die melding 
doet van een technische calamiteit of een noodzakelijke reparatie krijgt een 
e-mail waarin De Nijs de regels uitlegt die gelden zolang de corona-uitbraak niet 
volledig onder controle is. 

•  alleen noodzakelijke klachten worden direct opgepakt;  
•  onze medewerkers dragen handschoenen;
•  als de bewoner ziek is, hoest of niest, zullen wij de woning niet betreden;
•   als onze medewerker de woning wel betreedt, verzoeken wij de bewoner mini-

maal 1,5 meter afstand in acht te nemen zoals geadviseerd door het RIVM.

Uiteraard geldt daarnaast dat medewerkers met klachten die zouden kunnen 
wijzen op besmetting met het virus, niet worden ingezet zo lang die klachten 
voortduren.
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De 23-jarige Bo Driesse werkt in de timmerfabriek van 
De Nijs. Ze zit in het examenjaar van de opleiding ‘Allround 
montage industrieel produceren met hout’ aan het Hori-
zon College in Heerhugowaard. Oorspronkelijk wilde ze de 
ouderenzorg in, vertelt ze, maar dat was lichamelijk zwaar 
en emotioneel pittig.

“Die opleiding heb ik wel afgemaakt, en daarna een oplei-
ding voor de detailhandel. Daar vond ik de prestatiedruk 
erg hoog. Toen heb ik hier even meegedraaid, zo ben ik erin 
gerold.” Bo, die dacht twee linkerhanden te hebben, bleek 
over verborgen bouwtalenten te beschikken en kreeg haar 
huidige opleiding aangeboden. “Het is werken en leren: één 
dag per week naar school en de rest werken.” 

De hele productielijn
De opleiding is breed. Van het moment dat het ruwe hout 
binnenkomt totdat het – in geval van kozijnen beglaasde – 
eindproduct de werkplaats verlaat. “Welke lijm kun je 
gebruiken? Welke verf en hoe behandel je die? Hier spuit ik 
de producten niet zelf, dat doen weer andere mensen. Ik ben 
vooral bezig met het afmonteren van kozijnen en daarbij is 
het belangrijk het hele proces te kennen en begrijpen.”

Open dag voor vrouwelijk bouwtalent
Bo wil verder leren. Voor leidinggevende in een werkplaats 
of voor werkvoorbereider in een timmerfabriek. Het liefst bij 
De Nijs, want daar voelt ze zich goed. “Ik ben ook bezig met 
het organiseren van een open dag in de timmerfabriek voor 
jonge vrouwen met interesse in de bouw. Die dag zou in april 
plaatsvinden en is om begrijpelijke redenen tot nader order 
uitgesteld.”

Leerlingen die voortgezet onderwijs doen en voor een keuze 
staan, kunnen zich straks voor de open dag aanmelden via 
hun school. “We verzorgen een ochtendprogramma met van

10.00 tot 13.00 uur een presentatie over hoe het hier werkt. 
Dan een rondje door de werkplaats van waar het hout 
binnenkomt tot waar het product de deur uit gaat. 
Vervolgens mogen de deelnemers nog zelf een lijstje in 
elkaar timmeren, dan weten ze hoe dat is.”

Geen verschil
Als enige vrouw in de timmerfabriek voelt Bo zich voor 
de volle 100% serieus genomen. “We maken geen onder-
scheid. Het meeste leer ik van mijn leermeester Sjaak Meijer 
maar als ik iets anders wil weten, kan ik bij iedereen terecht. 
En als ik zelf iets nieuws heb, willen ze dat op hun beurt 
graag van mij leren. Er is geen verschil. Bovendien is het 
werk door alle hulpmiddelen lichamelijk minder zwaar dan 
vroeger.”

‘Ik dacht dat ik twee linkerhanden had’

Bo Driesse, in opleiding
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‘Belangrijk het hele productieproces 
te kennen en begrijpen’


