
Wat een jaar...
Tjaa, over 2020 is inmiddels wel ge-
noeg gezegd, dus laten we niet teveel 
achterom kijken, maar vooruit blik-
ken op het nieuwe jaar!

We zien 2021 positief tegemoet voor VKP. 
Er staan weer veel veranderingen te ge-
beuren. Hier gaan we in deze nieuws-
brief dieper op in. Zo zijn we gestart 
met de uitbreiding van de productiehal 
aan de Amfoor/Kloosterpoort, staat er 
veel te gebeuren bij VKP Kozijn en is de 
orderportefeuille voor 2021 gelukkig 
goed gevuld met nieuwe projecten.

We sluiten 2020 helaas niet af met de 
jaarlijkse kerst bijeenkomst, maar we 
hebben een leuk alternatief bedacht... 
de VKP Drive Thru (vrijdag 18 dec)!

Voor nu willen we iedereen bedanken 
voor de inzet het afgelopen jaar en wen-
sen we jullie, ondanks alle beperkingen, 
hele fijne feestdagen en een voorspoe-
dig 2021 toe! Het is bijna tijd voor vakan-
tie, pak lekker je rust, dan gaan we vanaf 
4 januari weer knallen!!

Een fijne vakantie en veel leesplezier!

Kalender  
Iedereen alvast van harte gefeliciteerd!
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20-dec Johan Fraanje

21-dec Jan Aarnoudse

29-dec Dennis Scholten

01-jan Arjan van de Vreede

03-jan Carlo van de Geugten

08-jan Roy Kamerling

13-jan Johrans de Hond

13-jan Gerjan Anker

16-jan Gert Keijser

25-jan Robin de Decker

07-feb Dennis Onderdijk

08-feb Annemarie Vuijk

11-feb Remy Bhagwandin

14-feb Peter Bergsma

15-feb Martijn van Iwaarden

15-feb Annalicea Wattel

19-feb Martijn de Goffau

23-feb Niek Paauwe

27-feb Piet Oom

08-mrt Matthias  van Burg

09-mrt Sjaak Kloet

22-mrt Richard de Winter

27-mrt Marten van der Weele

01-apr Daan van Dijke

02-apr Cees-Jan  Doolaard

03-apr Marc Vermeer

07-apr Jeroen den Engelsman

17-apr Jan Sinke

20-apr Robbert Paauwe

22-apr Benjamin van Vliet

24-apr Jan Paauwe

25-apr Sanne Verbist

30-apr Maciek Szaja

VKP Drive Thru
Het is bijna zover, aanstaande 
vrijdag organiseren we de eni-
ge echte VKP Drive Thru! Ge-
zien de huidige maatregelen is 
het helaas niet mogelijk om op 
de gebruikelijke manier kerst 
te vieren, dus daarom hebben 
we een passend alternatief be-
dacht!

Zie pagina 3 voor meer 
informatie...



Met nog een paar dagen tot de kerstvakantie zitten we alweer 
in de slotfase van 2020. Ondanks dat het corona virus de ge-
hele samenleving flink op de rem getrapt heeft is de periode 
vanaf de bouwvak tot aan de kerst weer voorbij gevlogen. 
Een aantal nieuwsbrieven geleden schreef ik dat wij als men-
sen (en ik in het bijzonder) te veel bezig zijn met morgen, 
volgende week of misschien zelfs volgend jaar. Hierdoor lijkt 
het wellicht of de tijd nog sneller gaat, zonder ons te realise-
ren dat we vandaag leven en vandaag ervaren als een dag 
welke ons gegeven wordt om er gezamenlijk weer een mooie 
dag van te maken. Wat een mooie dag betekend kan overi-
gens voor iedereen anders zijn. Voor de een is dit een bak 
koffie drinken in de zon, voor de ander is dit een probleem 
oplossen, en weer voor een ander is dat bijvoorbeeld stuk 
mountainbiken door het bos. Een glimlach of compliment 
naar elkaar toe is al genoeg om een mooie dag te ervaren. 

Zelf geeft het me altijd enorm veel energie als ik de mensen 
om me heen hoor lachen, overleggen en oplossingen hoor 
bedenken. Als ik zie dat er met plezier mooie werken gerea-
liseerd worden. Waarbij lekker (samen) gewerkt wordt, maar 
ook zeker ruimte is voor humor. 

Zo hebben we ook dit jaar heel wat werken met elkaar mogen 
realiseren. Normaal gesproken presenteren we tijdens het 
kerstdiner de mooie werken waar we als collega’s van elkaar 
allemaal aan gewerkt hebben dit jaar. Helaas kunnen we dit 
niet met elkaar doen, maar wil toch dit moment benutten om 
een kleine terugblik te doen. Niet eens zozeer om alle mooie 
werken te bekijken, maar vooral om te terug te zien hoe het 
gehele VKP team zich dit jaar wederom geprofileerd heeft als 
strijdvaardig. Allerlei uitdagingen zoals faillissement Spran-
gers Bouwbedrijf waar op dat moment flinke werken voor 
in uitvoering waren en dit behoorlijke verschuivingen in de 
planning veroorzaakte. Of de uitdaging bij VKP Kozijn waarbij 
dit jaar de stijgende lijn is doorgezet en we aan de vooravond 
staan van een verhuizing en verdere professionalisering. De 
uitdaging op de bouwplaatsen om ondanks alle beperkende 
maatregelen toch verder te bouwen. Maar de grootste uitda-
ging lag denk ik toch wel bij een ieder persoonlijk om posi-
tief te blijven en vertrouwen te blijven houden in een spoedig 
herstel van het sociale leven. Voor al ditgeen mag iedereen 
trots zijn op zichzelf, want weet dat dit zeker niet vanzelfspre-
kend is allemaal! 

Ondanks dit onstuimige 2020 kijk ik persoonlijk uit naar 2021 
welke we met vertrouwen tegemoet gaan. De orderporte-
feuille is gevuld met een mooie diversiteit aan werken in ge-
spreide markten.

Iedereen voelt wel aan dat er in de bouw een flinke transi-
tie gaande is, en dat meer en meer gedacht wordt vanuit de 
prefab. Daarbij mogen wij als VKP-ers trots zijn dat we on-
derscheidend zijn aangezien we niet alleen goed zijn in de 
prefab, maar ook stuk voor stuk goede vaklieden buiten op 
de bouwplaatsen hebben voor het traditionele timmerwerk 
waar naar de toekomst toe ook zeker ruimte voor zal blijven. 
Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een renovatie 
welke we begin komend jaar gaan uitvoeren in Middelburg. 
Van bestaande woning blokken vervangen we de kozijnen, 
timmeren we deze af en plaatsen een prefab dakkapel. Een 
perfect voorbeeld waarbij alle disciplines van VKP hun aan-
deel aanleveren en van de marktspreiding waar we afge-
lopen jaren op in gezet hebben om de continuïteit van VKP 
te waarborgen naar de toekomst. Of bijvoorbeeld het werk 
Anno 52 te Bergen op Zoom waar het bestaande winkelpand 
van V&D omgetoverd wordt tot appartementen . Hier gaan we 
komend voorjaar complete prefab gevels met kozijnen en 
gevelafwerkingen monteren. Iets wat we enkele jaren gele-
den niet aangedurfd hadden, maar nu juist die uitdaging aan 
gaan met elkaar! 

Komend jaar zetten we deze koers voort met bijvoorbeeld 
de komst van VKP concepten. VKP concepten speelt in op 
de behoefte voor complete houten casco’s voor de woning 
en appartementen bouw. Met standaard details en comple-
te prefab gevels afgewerkt in de fabriek kan er goedkoper 
en sneller gebouwd worden, zonder allerlei complexe te-
kenwerk trajecten hieraan voorafgaand. Afgelopen twee jaar 
hebben we diverse pilots gedraaid hiermee en staan we er 
nu klaar voor om dit op een hoger level te tillen met elkaar. 
Fantastisch toch dat bouwen met hout het bouwen van de 
toekomst is. Iets waar ons timmerhart zeker harder van gaat 
kloppen.

Ik wil afsluiten om een ieder alvast vanuit mijn zijde enorm 
te bedanken voor de tomeloze inzet en heb er zin in om vol-
gend jaar weer met ons allen aan de slag te gaan! Eerst wacht 
ons een periode van verdiende rust, extra tijd voor het ge-
zin/ vriend of vriendin of gewoon lekker voor jezelf. Geniet 
ervan, en waar ik normaal de maand met een spreuk begin, 
eindig ik er nu mee voor dit jaar:  “Elke dag is een nieuw ca-
deau, klaar om uitgepakt te worden”

Niels van Kooten

Jouw Woord van de directie
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maakt mijn goede dag!
goedemorgen



VKP Drive Thru
Update planning 18 december!

Zoals Wilma in de info app heeft laten weten zal er 
dit jaar geen kerstetentje zijn, maar wel een leuk al-
ternatief! Iedereen heeft de opdracht gekregen om 
ervoor te zorgen dat thuis de tafel leuk gedekt is op 
vrijdag 18 december…

Jullie worden allemaal vanaf 14:00 uur verwacht bij VKP 
voor de drive thru (wat dit inhoud zie je vrijdag). Op de 
route komen jullie verschillende verrassingen tegen. 
Aan het eind kunnen jullie je kerstpakket en kerstdiner 
meenemen. 

Even een paar belangrijke punten:

1. Iedereen moet met de auto/bedrijfsbus komen. Heb 
je geen auto ter beschikking, regel dan iets met een 
collega dat je mee kunt rijden. 

2. Het is vanaf 14:00 uur. Je hoeft hiervoor niet stipt om 
14:00 uur te zijn. Liever een beetje verspreid. De route 
start bij de hoofdingang van het kantoor. 

3. Het is de bedoeling dat iedereen tot de middagpauze 
werkt, pauze houdt en daarna gaat opruimen en rich-
ting Kapelle komt.

4. Wil iedereen er voor zorgen dat de uren op donder-
dag compleet zijn ingevoerd in de app. Ook van vrijdag 
de 18e. Ondanks dat je maar tot de pauze werkt mag je 
die dag als een hele werkdag invoeren in de app. Rei-
suren voor die dag vervallen. 

Let op! Als de uren vrijdagmorgen vroeg niet com-
pleet zijn ingevoerd kan dit problemen geven bij je 
salarisuitbetaling van loonperiode 13!

5. Op de route wordt ook een nieuw portretfoto van je 
gemaakt voor op de website. Zorg dat je haar goed zit!

6. We gaan er vanuit dat iedereen (ook vrij, verlof of 
ziek thuis) vrijdag de 18e komt. Mocht je door een uit-
zonderlijke reden niet in de gelegenheid zijn om te ko-
men. Laat het dan weten aan Jan Otte of aan Wilma.

7. Houd je vrijdag aan de instructies die worden mee-
gedeeld! Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen 
die afgelopen maandag in zijn gegaan, vragen we jullie 
om in je auto of bus te blijven gedurende deze Drive 
Thru (met uitzondering van het foto moment).

Ondanks alle maatregelen kijken we uit naar een leuke 
en gezellige afsluiting van het jaar met elkaar!
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Bouwplaatsbezoek op de zaak

Twee keer per jaar bezoeken we met alle collega’s 
van buiten een bouwplaats. Veel van onze buitencol-
lega’s zitten vaak een aantal weken of maanden op 
een bouw en zien elkaar vaak langere tijd niet. Het 
bouwplaatsbezoek is daarom een mooi moment om 
elkaar weer eens te zien en bij te praten.

Tijdens het bouwplaatsbezoek behandelen we een 
project inhoudelijk, wat zijn de positieve punten van 
deze bouw, en wat de verbeterpunten? En er worden 
een aantal algemene punten besproken, punten vanuit 
VKP, maar ook vanuit andere afdelingen. Vanwege Co-
rona konden we het bouwplaatsbezoek op de normale 
manier niet door laten gaan, daarom hebben we een 
alternatief bedacht. De buitenploeg + de mensen van 
kantoor van de uitvoering hebben we opgesplitst in 3 
groepen, en op 3 donderdagmiddagen hebben we het 
bouwplaatsbezoek gehouden op de zaak middels een 
presentatie in het Foodcenter. Het werk dat behandeld 
is, is het NYE UUS in Biggekerke. 

Het NYE UUS is een project dat valt onder de concep-
ten, al eerder benoemd en simpel omschreven als: ons 
prefab bouwsysteem, vaak met steenstrips. In het geval 
van dit werk zaten er geen steenstrips in, maar houten 
gevelbekleding. De woningen in Biggekerke zijn een 
onderdeel van het totale werk. In meerdere dorpsker-
nen in Walcheren zullen blokjes van vergelijkbare wo-
ningen worden geplaatst.
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Winterdag Terugblik
Zaterdag 21 november hebben wij met een aantal 
collega’s en kinderen een start gemaakt aan de fees-
telijke periode. Er is dit jaar namelijk voor het eerst 
bij VKP een Winterdag georganiseerd. Het idee voor 
de dag ontstond in het kantoor van Toelevering. Hier 
werd bedacht om kerstboompjes te maken van het 
houtafval. Door het enthousiasme van andere colle-
ga’s is dit idee een feit geworden.

Annalicea Wattel loopt op dit moment stage bij ons en 
doet een onderzoek naar het houtafval. Hoe kunnen we 
het houtafval aan de voorkant verminderen? En wat kun-
nen we aan de achterkant eventueel met het houtafval 
doen? Onder andere kerstbomen knutselen dus!
 
Uiteindelijk was er op de Winterdag een groep van 26 
VKP-ers, partners en kinderen. Om toch aan de covid 
richtlijnen te voldoen had ieder huishouden zijn eigen 
werkstation. De dag eindigde met hele mooie houten 
kerstbomen met verschillende designs. Dit harde werk 
ging gepaard met warme chocomelk, glühwein en olie-
bollen! Al met al was het een gezellige dag met elkaar. 

Het materiaal voor de bomen en lekkernijen werden 
voorzien door VKP, maar aan de aanwezigen werd een 
donatie van vijf euro gevraagd. Dit geld is gedoneerd 
aan een goed doel. Totaal was dit een bedrag van 80 
euro. Op de dag zelf was het goede doel nog niet be-
paald, maar ondertussen is gekozen het geld te schen-
ken aan de Voedselbank. De Voedselbank ziet dit jaar 
door covid-19 namelijk een groei in het aantal aanvra-
gen voor pakketten. Zo staan wij er ook bij stil, dat er 
mensen zijn die minder hebben tijdens de feestdagen. 

De reacties op de dag waren erg positief en wij hopen er 
een jaarlijkse activiteit van te maken!

Als andere mensen nog willen doneren aan de Voedsel-
bank is dit te doen op NL48RABO0101312296 ten name 
van Voedselbank De Bevelanden.
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VKP-er voor het blok!
Naam:  

Jan Sinke (40 jaar)

Hoe zou je jezelf in één of twee zin-
nen omschrijven?

Nuchter en positief

Wat is het leukste wat je tijdens 
het werken bij VKP hebt meege-
maakt?

De PV uitjes!!

Wat is de grootste blunder die jij 
ooit tijdens je werk maakte?

Dat was op een werk in Brussel. De 
kop van de houten hamer brak af en 
verdween 15 m onder ons in de mo-
torkap van een bestelbus.

Wat is je routine als je ‘s ochtends 
op het werk komt?

Zo snel als mogelijk Chris van Beek 
aan het werk krijgen! (niet te doen)

Waar kunnen mensen je ‘s nachts 
voor wakker maken?

Dat weet alleen m’n vrouw

Wat is je levensmotto?

Vallen, opstaan, knokken en weer 
doorgaan!

Waarvan wordt jij super 
enthousiast?

Een nieuw project opstarten.

Wanneer verlies jij je controle/
zelfbeheersing?

Zover is het nog nooit gekomen.

Als je morgen een paar miljoen in 
de loterij zou winnen, aan wat zou 
je het uitgeven?

Aan vakantie’s!!

Op welk vlak wil en kan je jezelf 
nog ontwikkelen?

Meer dan dit gaat het niet worden.

Hoe zou jij VKP, in één 
of twee zinnen, omschrijven?

VKP is een mooi bedrijf met een en-
thousiast team!

Welke VKP-er moeten we volgens 
jou in de volgende editie voor het 
blok zetten?

Sanne Verbist

Dus Sanne! Bereidt jezelf 
alvast voor, jij bent in de vol-
gende editie aan de beurt!

Jan
Sinke

We zijn blij om te kunnen melden dat 
we momenteel geen langdurige zieken 
hebben. Dit betekent natuurlijk niet dat 
er geen lopende ziekmeldingen zijn. 
Zeker nu in deze coronatijd is het kort-
durend ziekteverzuim wel wat hoger 
dan normaal. 

Gert de Keijser zit momenteel thuis om-
dat hij met zijn hand in de zaag terecht 
is gekomen. Deze week zijn de hech-
tingen eruit gehaald en zal het verder 
dicht moeten groeien en moeten ge-
nezen. Ook Marten van der Weele zit 
thuis i.v.m. een hersenschudding die hij 
heeft opgelopen nadat hij is aangere-
den op zijn brommer. Beterschap voor 
nu en hopelijk kunnen jullie binnenkort 
ook weer lekker aan de slag.  

Momenteel zijn er nog een paar colle-
ga’s die n.a.v. een operatie of een ande-
re ziekmelding (corona) nog niet vol-
ledig aan het werk zijn. Het ziet er wel 
naar uit dat ook zij na de kerstvakantie 
weer volledig aan het werk zullen zijn.

Tot 31 december 2020 heb je de mogelijkheid om van 
zorgverzekering over te stappen. Mocht je dit van plan zijn 
of anders is het sowieso goed om eens een keer hier naar 
te kijken.

Als werkgever heeft VKP BV een collectieve zorgverze-
kering bij Zilveren Kruis. Als werknemer kun je hierdoor 
profeteren van korting op je premie.

Ben je nog niet collectief verzekerd bij Zilveren Kruis via 
VKP en wil je weten wat je premie wordt als je wel over-
stapt. 

Ga dan naar www.zk.nl en bereken je premie. Kies bij 
“vind collectiviteit” VKP BV en dan wordt de korting gelijk 
verrekend in je premie.

Langdurig zieken Zilveren Kruis
Collectieve Ziektekostenverzekering



Personeelsupdate
Carlo werkt inmiddels al weer 2,5 maand bij ons, de tijd gaat snel! Carlo is 37 jaar en 
komt uit Oost-Souburg waar hij woont met zijn vrouw en kinderen. Carlo is begon-
nen op de Bliede Terneuzen bij Danny en John, daarna heeft hij kort meegelopen 
met Remy en Sven, hij is bijgesprongen in Rotterdam op Lage Weide, en op het mo-
ment werkt hij in Zierikzee op Cornelia. Carlo, Welkom bij VKP! 

Na 4,5 jaar gaat Mark Joziasse de club verlaten. 
Mark gaat volledig verder met zijn eigen bedrijf 
Mark Joziasse Montage. 

Mark bedankt voor je inzet de 
afgelopen jaren en veel succes!

Op maandag 4 januari zal Jordi Vermeij bij ons starten. Jordi zal gaan samenwerken 
met Daan van Dijke en zal starten op het werk Cornelia. Jordi is 24 jaar en komt uit 
Sint-Philipsland. Jordi heeft voorheen gewerkt als agrarisch medewerker en zal een 
bouwopleiding gaan volgen. Jordi, welkom bij VKP!  

Carlo van der Geugten

Mark Joziasse

Jordi Vermeij

Op maandag 2 november is Dennis Onderdijk bij ons gestart. Dennis is 39 jaar oud en komt 
uit Heinkenszand. Dennis zit in het team met Mark Joziasse en Robin den Decker. Momenteel 

zijn Dennis, Robin en Mark bezig bij BASF in Antwerpen met het monteren van 
gevelbekleding. Dennis, welkom bij VKP!

Jullie kennen Jordi misschien al wel van de bouw, of van de nieuwsbrief van mei. Jordi 
is namelijk op 16 mei al bij ons gestart via 4U-group, maar per maandag 30 novem-
ber is Jordi bij ons in dienst gekomen. Jordi heeft eerst samengewerkt met Daan van 

Dijke, en is nu de maat geworden van Marc Poortvliet. Jordi, veel succes bij VKP!

Maandag 4 januari zal Samantha bij ons op de afdeling calculatie. Samantha is 27 jaar en 
woont samen met haar vriend in Oosterland. Ze heeft Bouwkunde gestudeerd en daarna Bio-
logie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Samantha werkte als Kernanalist Medische Micro-
biologie in het ziekenhuis, maar toch bleef de bouw aan haar trekken. Samantha zal bij ons 
starten als calculator, maar op termijn zal ze verhuizen naar de tekenafdeling, want daar ligt 

uiteindelijk haar passie. Samantha, welkom bij VKP!

Dennis Onderdijk

Jordi Maat

Samantha Beekmans 
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Na ruim 3,5 jaar gaat ook Danny ons verlaten. 
Danny gaat de renovatie in en gaat werken bij 

Bouwbedrijf Van de Linde. 

Danny ook jij bedankt en veel succes!

Danny Marinissen

Welkom en bedankt!

Voor sommigen van ons al een bekende naam, voor anderen niet. Vincent Bliek zal 
per 4 januari bij ons komen werken als Commercieel directeur. Dat klinkt behoorlijk 
serieus, maar Vincent is een normale kerel die vroeger zelf ook met een hamer in 
zijn handen heeft gestaan. Vincent zal voornamelijk gaan samenwerken met Kees 
Dorst en zal zich bezig gaan houden met de concepten, de prefab bouwsystemen, 
vaak met steenstrips, die wij maken. Hierover later meer. Vincent, welkom bij VKP!

Vincent Bliek

We verwelkomen...

En nemen afscheid van...



Stagiaires

Marielle, Britt en Ivie
Marielle, Britt en Ivie zijn 3 studentes Bedrijfskun-
de aan Avans Hogeschool te Breda. Ze lopen per 30 
september stage bij ons en doen een onderzoek 
naar procesverbetering. Een proces dat binnen ons 
bedrijf centraal staat en waarmee een aantal afde-
lingen met de resultaten daarvan weer verder moet 
werken is het tekenproces. Op basis van het teken-
werk van de architect werken wij ons specifieke 
onderdeel verder uit, vaak de HSB. Het tekenproces 
is een proces dat van het begin tot het eind vaak 
weken tot maanden duurt. Het bestaat uit meerdere 
tekenfases, momenten van afstemmen en overleg, 
en controlerondes. Omdat het uit zoveel stappen 
bestaat zijn er ook veel risico’s aanwezig dat er er-
gens een kink in de kabel komt, of dat er een stap te 
laat wordt afgerond, waardoor het tekenwerk te laat 
klaar kan zijn. Dit tekenproces is voor ons erg be-
langrijk en Marielle, Britt en Ivie doen onderzoek 
naar hoe we het tekenproces beter kunnen laten 
verlopen. De stage van Marielle, Britt en Ivie loopt 
al richting het einde, maar alsnog welkom bij VKP! 
We hopen dat jullie een mooie tijd hebben gehad 
bij ons, en dat jullie iets hebben kunnen leren. Wij 
zijn in ieder geval blij met jullie onderzoek en wat 
de uitkomst ook wordt, we gaan hier zeker mee ver-
der!
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HR & Bedrijfsbureau

Jesse Bank
Jesse is 21 jaar, komt uit Kruiningen en is fanatiek 
voetballer bij VV Goes. Jesse studeert Commerci-
ele Economie aan de Hogeschool Zeeland in Vlis-
singen en doet een marketing onderzoek voor het 
conceptuele bouwen (prefab bouwsysteem, vaak 
met steenstrips). Jesse’s onderzoeksvoorstel is deze 
week goedgekeurd, dus hij zal na de vakantie di-
rect kunnen starten met zijn onderzoek. Hij zal vol-
tijd stage komen lopen tot medio juni. 
Jesse, welkom bij VKP!

Quinten van de Linde
Vanaf maandag 16 november is Quinten bij ons sta-
ge komen lopen. Quinten is pas 18 geworden en 
komt uit Kloetinge. Hij studeert MBO Bouwkunde 
aan het Scalda in Vlissingen en zit in het 2e leerjaar. 
Nu loopt hij eerst 5 weken stage in de productie en 
na de kerstvakantie gaat hij 4 weken naar buiten. 
Quinten, nogmaals welkom bij VKP!

Michael Feijtel
Michael is 17 jaar, komt uit Goes en zit op Praktijk-
school de Wissel. Michael loopt op donderdag en 
vrijdag stage in de productie. 
Michael, welkom bij VKP!
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Mirella Koster
Mirella (15 jaar) zit in de 4e klas van de afdeling Bouw 
op het Calvijn College in Krabbendijke. Als ze haar di-
ploma heeft behaald wil Mirella naar het Hout en Meu-
bileringscollege in Rotterdam.

Haar stage bij VKP Kozijn loopt tot 21 maart 2021. Tot 
de kerstvakantie loopt ze een hele werkweek stage en 
daarna alleen op vrijdag. Succes Mirella!

Stagiaires
HR & Bedrijfsbureau

Sommige stagiaires zullen jullie zien op de werkvloer als zij meelopen om wat van de praktijk te zien. Andere stagi-
aires zijn voornamelijk werkzaam op kantoor en zijn bezig met een onderzoek. In de nieuwsbrieven stellen we de 
stagiaires voor en vertellen we soms iets van waar ze mee bezig zijn. Mochten jullie een keer meer willen weten, laat 
het gerust weten aan Wilma of Jan. 

Om jullie een beetje een beeld te geven van de stagiaires die momenteel werkzaam zijn bij VKP, meelopen in de 
praktijk of een onderzoek doen, onderstaand een overzicht.

 Wie   Opleiding   School    Waar

1. Annalicea Wattel  HBO Technische Bedrijfskunde Avans Den Bosch  Kantoor
2. Marielle, Britt, Ivie HBO Bedrijfskunde  Avans Breda  Kantoor
3. Jesse Bank  HBO Commerciele Economie Hogeschool Zeeland Kantoor
4. Quinten van de Linde MBO Bouwkunde   Scalda   Productie
5. Mirella Koster  VMBO Bouwen & Interieur Calvijn College  Kozijn
6. Michael Feijtel  Praktijkschool   De Wissel  Productie

 Na de kerst:
7. Sander van der Hart Vakhavo    Calvijn College  Productie
8. Julian Coppoolse  HBO Bouwkunde   Hogeschool Zeeland Tekenafdeling

Naast stagiaires zijn er binnen VKP ook heel wat leerlingen werkzaam. Onderstaand een overzicht:

 Wie   Opleiding   School    Waar

1. Sven van der Endt Allround Timmerman niv 3 Scalda   Bouwplaats
2. Barry de Leeuw  Allround Timmerman niv 3 Scalda   Bouwplaats
3. Anggie Pratama  Allround Timmerman niv 3 Scalda   Productie
4. Maciek Szaja  Timmerman niv 2   Curio   Productie
5. Benjamin Eggebeen Timmerman niv 2   Curio   Bouwplaats
6. Niels van Beveren Timmerman niv 2   Scalda   Productie
7. Coen van Dijke  Timmerman niv 2   Curio   Bouwplaats
8. Marten van der Weele HBO Int. Bouwmanagement  Rotterdam Academy Productie

 Na de kerst:
9. Jordi Vermeij  Timmerman niv 2 + 3  Scalda   Bouwplaats

Overzicht Stagiaires en Leerlingen



9

VKP Academy!

Maciek Szaja
Maciek heeft vorige week zijn laatste praktijktoets gedaan op Corne-
lia in Zierikzee. Deze toets, waarin hij prefab elementen moest stel-
len en aanbrengen, heeft hij afgesloten met een 7,2. Netjes Maciek! 
Nu nog de toets Nederlands en rekenen en dan heb je 
niveau 2 afgehandeld.

Academy

HR & Bedrijfsbureau

Anggie Pratama

Anggie heeft alle theorie- en praktijktoetsen voor niveau 3 
afgerond. Voor zijn laatste praktijktoets (bekistingswerk) 

heeft hij een 8,9 gescoord. Goed gedaan Anggie!
Nu is het afwachten op de examencommissie 

die 17 december vergaderd…

Dylan van Leerdam
Op 28 september hebben Dylan en Maria er een dochtertje bij 
gekregen en hebben haar Célise genoemd. 

Dylan en Maria, nogmaals gefeliciteerd!

Daisy Meulmeester
Op 12 november zijn Daisy en Randall de trotse ouders gewor-
den van Maru. 

Daisy en Randall, nogmaals gefeliciteerd!

Op 14 en 15 oktober zijn Kees Dorst 
en Alieke getrouwd. Eerder hadden 
zij hun huwelijksdag moeten verzet-
ten i.v.m. de coronamaatregelen. 

Ondanks de beperkingen die er wa-
ren hebben ze een mooie en onver-
getelijke dag(en) gehad. Veel geluk 
samen!

Huwelijk! Babynieuws!



VKP Kozijn
Veel veranderingen op komst!

Voor de timmerfabriek is een tijd aangebroken met veel 
veranderingen. Achter de schermen zijn we er al een tijd 
met bezig maar in week 6 zal de grootste verandering 
plaats gaan vinden, de opbouw van het bewerkingscen-
trum de WindowMaster 40 Topline. 

De afgelopen week hebben we een akkoord met het teken-
programma Matrix voor de aansturing van de WM. Hier zal de 
komende tijd druk aan gewerkt gaan worden om deze op orde 
te krijgen voor de komst van de WM. 

Er is in de verhuisplanning wel wat aangepast. De planning 
was om met de hele fabriek in mei 2021 te draaien in Kapelle, 
dit hebben we nu opgesplitst in twee fases. De eerste fase zal 
in week 6 beginnen met het opbouwen van het bewerkings-
centrum. Dit zal duren tot week 12, daarna kunnen we produ-
ceren in Kapelle. Het opsluiten, spuiten en de afmontage zal tot 
mei 2022 in Kruiningen blijven. Hier hebben we voor gekozen, 
omdat we anders in een te korte tijd teveel beslissingen moe-
ten nemen over de inrichting van de nieuwe fabriek. 

Kortom, we zullen vanaf week 12 het kozijn en raamhout gaan 
bewerken in Kapelle, het hout komt dan compleet geprofi-
leerd, voorzien van inkrozingen naar Kruiningen, waar het zal 
worden opgesloten en afgewerkt.  
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Nog even een Corona update...
Moeten we er weer iets over zeggen, of zullen we het er 
maar gewoon niet over hebben?

We komen er helaas niet onderuit. Corona is nog steeds 
niet weg. Waar het in het begin nog spannend was en 
eng, zijn we er nu allemaal wel aan gewend en zijn we 
er ook allemaal klaar mee.

Op het moment zitten we in de tweede golf, en als we 
niet oppassen zal de tweede golf door de kerstvakantie 
en alle familiebezoeken eerder langer zijn dan korter…

Maar ondanks alles zijn we trots op iedereen binnen 
VKP dat we er met zijn allen het beste van gemaakt heb-
ben en eigenlijk ondanks alles altijd door hebben kun-
nen werken! Soms is het wat zoeken naar de beste ma-
nier, maar iedereen heeft zijn weg er wel in gevonden 
hoe praktisch met Corona om te gaan tijdens het werk.

De gezondheid van onze medewerkers staat op 1, en 
op 2, zo omgaan met de maatregelen dat iedereen er zo 
min mogelijk hinder van ondervind. Helaas zijn er een 
aantal VKP-ers positief getest geweest op Corona, en 
gaat het nog steeds niet vanzelf om weer 100% aan het 
werk te gaan. Hopelijk doet de rust van de kerstvakan-

tie iedereen goed en is iedereen straks weer helemaal 
opgeknapt. Afgelopen weekend is ook een stagiaire uit 
de productie aan de Amfoor positief getest op Corona. 
We hebben daar meteen op gereageerd door iedereen 
die samen met hem aan de lijn heeft gewerkt een snel-
test te laten doen, en gelukkig was de uitslag bij ieder-
een negatief. Het laat wel zien dat Corona soms akelig 
dichtbij komt en dat we de maatregelen nog steeds se-
rieus moeten blijven nemen!

We hopen dat iedereen van zijn of haar vakantie zal ge-
nieten, ook al zal je misschien niet alles kunnen doen 
wat je normaal wel zou doen. Geen wintersport, geen 
boswandeling met een bakje koffie op een naastgele-
gen terrasje. Geen kerstfeest met 100 man en helaas 
ook geen vuurwerk.

Maar wel even lekker vrij, rust, tijd voor je naasten, tijd 
om uit te slapen, lekker te eten en om weer op te laden 
voor een nieuw jaar!

Doe allemaal voorzichtig, houd rekening met de Corona 
maatregelen en houd rekening met elkaar. Alvast een 
fijne vakantie!



VKP Productie
Nieuws met betrekking tot de nieuwe productiehal

Het komende jaar zal er weer heel 
wat veranderen voor VKP Productie 
en VKP Kozijn. We zijn hard bezig 
om alles te centraliseren en  te op-
timaliseren. 

Het afgelopen jaar hebben we al een 
mooie stap gemaakt door de produc-
tie los te koppelen van het zaagwerk, 
oftewel de afdeling Toelevering. 

Zoals jullie wellicht weten zal VKP ko-
zijn verhuizen van Kruiningen, naar 
de Kloosterpoort in Kapelle. Met uit-
zondering van de afmontage, want 
dat zal nog ca. een jaar in Kruiningen 
gebeuren.

Als de loods in de Kloosterpoort in-
gericht wordt voor VKP Kozijn, dan zal 
de productie verhuizen naar de Am-
foor. 

Eind november zijn we gestart met 
het grondwerk voor de nieuwbouw 
aan de Amfoor. Na een hoop kabaal 
en getril zitten alle heipalen er weer 
in. 

De huidige oppervlakte van de loods 
aan de Amfoor is 2000m2 en wordt 
uitgebreid met maar liefst 3300m2. 
We hopen in week 16 de nieuwe 
loods in gebruik te nemen. 

In deze loods is er ruimte voor 3 pro-
ductielijnen, een steenstriprobot, en 
montage van de kozijnen in onze ele-
menten. Uiteraard is dat een meerja-
renplan en zullen we eerst starten met 
twee productielijnen en een aantal 
losse tafels. 

De voorgevel van de loods wordt op 
de beganegrond volledig voorzien 
van glas. Dit zorgt voor veel natuurlijk 
licht, en een prettige werkplek. Ook 
geven we op deze manier een mooie 
kijk in onze productie. Transparantie 
van binnen naar buiten en andersom.

Voor deze gevel komt een klein park-
je, zodat je in de pauze even kunt 
ontspannen en van de vogeltjes kunt 
genieten. 

Kortom, er staan de komende perio-
de weer mooie veranderingen op de 
planning. 
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Daag me uit!

1. Ramon Hannewijk   210

2. Artjan van Kooten   145

3. Glenford Vlijtig  125

4. Arjan van de Vreede  112

5. Treeske Blijlevens   90

6. Daisy Meulmeester 87

7. Jan Paauwe    87

8. Davey van Kleef    65

9. Thomas Bolik    60

10. Wilma v/d Woestijne 60

Tussenstand De definitieve uitslag is bekend!

Bekijk de volledige eindstand 
op vkpbouw.com/daagmeuit

pt.

Uitslag
is

bekend!

Het eerste jaar van onze 
daag me uit competitie 
zit er op. Wat betekend 
dat? Precies! Het is tijd 
om de prijzen uit te rei-
ken!

Nu het kalenderjaar bijna 
voorbij is, is het tijd om de 
prijzen voor de daag me 
uit competitie te gaan ver-
delen. De beste vijf VKP-
ers vallen in de prijzen!

Net als bij alle nieuwe din-
gen zijn er ook binnen dit 
concept verbeterpunten. 
Zo zullen de spelregels in 
de vakantie worden her-
zien en worden er wellicht 
nieuwe dingen toege-
voegd. We gaan de daag 

me uit competitie komend 
jaar weer doorzetten, 
waarbij iedereen vanaf 1 
januari weer op 0 begint.

De nummers 1 t/m 5 
van dit jaar zullen hun 
prijzen na de vakantie 
uitgereikt krijgen. De 
Informatie m.b.t. de uit-
reiking volgt!

De volgende bedragen 
zullen in de vorm van che-
ques worden aangeboden:

Ramon:  € 1000  

Artjan:  € 500  

Glenford: € 250  

Arjan:  € 100

Treeske: € 50
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vkpbouw.com/daagmeuit

Informatie m.b.t. 

de uitreiking volgt!
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19328
Appartementencomplex Asvest
Delft

Opdrachtgever: 
Dols Development B.V.

Het leveren en monteren van de 
HSB wandelementen, dakran-
delementen, dakelementen en 
dakkapel. En het verzorgen van 
diverse ruwbouwtimmerwerken.

20245
Tudorpark Veld 11 
Hoofdvliet

Opdrachtgever: 
Van Wijnen Haarlemmermeer 

Het leveren van de wandelemen-
ten, stelkozijnen en houten kozij-
nen en het leveren en monteren 
van de dakconstructie.

18535
Kop van het Dok
Vlissingen

Opdrachtgever: 
Bouwgroep Peters B.V.

Levering HSB onderdelen, stelkozij-
nen en het aanbrengen van gevel-
bekledingen.

20004
De Biezenhof
Halsteren

Opdrachtgever: 
Breda Bouw B.V.

Het leveren en monteren van de 
gelamineerde constructie, de wan-
delementen, de kozijnen en de ge-
velbekleding.

Nieuwe Projecten
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19530
Salem
Ridderkerk

Opdrachtgever: 
De Vries en Verburg Bouw B.V.

Het leveren van de wand en 
dakelementen.

20232
14 woningen Markiezaten 
Bergen op Zoom 

Opdrachtgever: 
Aan de Stegge Roosendaal

Het verzorgen van de houten ge-
velbekleding op een geïsoleer-
de gevelconstructie. 

19240
Fase 1 Verzetsheldenbuurt 
Goes

Opdrachtgever: 
Bouwbedrijf Rijk

Het leveren en monteren van de 
wandelementen en daken, de 
wandelementen zijn afgewerkt 
met steenstrips en beglaasde 
Accoya kozijnen.

19327
43 appartementen
Kontich

Opdrachtgever: 
Hooyberghs nv

Het leveren en aanbrengen van een 
geïsoleerde gevelcontructie.

Nieuwe Projecten
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Nieuwe Projecten
20428
5 Woningen Talingstraat
Zierikzee

Opdrachtgever: 
Aannemersbedrijf Van der Poel

Het leveren van HSB voorzet-
wand-elementen en binnen + 
buiten kozijnen. Het leveren en 
monteren van houten gevelbe-
kleding.

18369
Churchill Tower   
Rijswijk

Opdrachtgever: 
Bouwcombinatie The Minister 
Rijswijk (Kroon & De Koning 
B.V. en Kondor Wessels Amster-
dam B.V.) 

Het leveren van de wandele-
menten en stelkozijnen 
bekledingen.

19132
12 Woningen Hattingaschans 
Terneuzen

Opdrachtgever: 
H4A Bouw B.V.

Aanbrengen van de geïsoleerde 
gevelconstructie met gevelbe-
kleding.

20201
Dakterras Neherkade
Den Haag

Opdrachtgever: 
Aannemersbedrijf Van Agtmaal 

Aanbrengen van de houten 
constructies met bekledingen.
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17323
Residentie De Schelde
Cadzand

Opdrachtgever: 
Cordeel Nederland B.V.

HSB onderdelen, bekledingen 
en ruwbouwtimmerwerken.

20562
De Kampanje   
Terneuzen

Opdrachtgever: 
Aannemersbedrijf Van der Poel 

Timmerwerken en 
bekledingen.

19415
Thes 
Breda

Opdrachtgever: 
Aannemersbedrijf van Achtmaal

Het leveren en monteren van 
de HSB wandelementen en de 
houten gevelbekleding.

19315
ANNO52 
Bergen op Zoom

Opdrachtgever: 
BVR Bouw B.V.

Het leveren en monteren van de 
prefab gevelelementen.

Nieuwe Projecten
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19335
Appartementen Bosselaar
Zuid Zevenbergen

Opdrachtgever: 
Aannemersbedrijf van Agtmaal

Het leveren en aanbrengen van 
de gevel- en plafondbekleding 
inclusief draagconstructie. 

20539
Brandweerkazerne
Rilland

Opdrachtgever: 
Hanse Staalbouw

Aanbrengen aluminium composiet 
kader.  

20510
John’s Men & Women
Oost-Souburg

Opdrachtgever: 
Bouwbedrijf Joziasse B.V.

Aanbrengen (geïsoleerde) gevel-
constructie met gevelbeplating.

20483
Renovatie ‘t Zand
Middelburg

Opdrachtgever: 
Van Wijnen Breda B.V.

Het vervangen van de buitenkozij-
nen en dakkapellen .

19602
Woning 
Familie Wennink

Opdrachtgever: 
Milbouw B.V.

Levering HSB casco.   

19673
Nieuwbouw Zorgappartementen 
Oost-Souburg

Opdrachtgever:
Bouwbedrijf Joziasse B.V.

Leveren en monteren HSB elemen-
ten en gevelbekledingen.

20450
Kop van Noordstraat fase 1
Rotterdam

Opdrachtgever: 
Jurriëns

Het leveren en monteren van de 
Trespa gevelbekleding.

18579
IKC 
Hellevoetsluis

Opdrachtgever: 
Cordeel Nederland B.V.

Gevelbekleding op geïsoleer-
de draagconstructie.

Nieuwe Projecten

Bedankt voor het lezen!
We wensen iedereen nogmaals hele fijne 

feestdagen en alvast een voorspoedig 2021!

Geniet van de vakantie!


