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BOUWBRANCHEBREDE BBB MASTERCLASS 2018

"VOOR AMBITIEUZE GASTEN
MET ZEVEN, ACHT JAAR
WERKERVARING"
“Mijn werk voer ik met enorm veel passie uit en
ik investeer er graag veel tijd in. Dit verklaart
ook wel mijn snelle groei in functies. Sinds
1 januari ben ik technisch directeur bij Stout,
dus zakelijk is het me redelijk voor de wind
gegaan. Privé heb ik de rekening wel betaald,
want mede door het vele werken en de
prioriteit daarvan, is mijn relatie na veertien
jaar gestrand. Dat gebeurt me niet nog eens.
Sinds anderhalf jaar heb ik weer een relatie.”

dip in de dag. Maar dat was een uitzondering.

Schrijf je nu in!

Het gros was goed. Daarbij is de openhartigheid

De BBB Masterclass is het bouwbranchebrede

van de groep ook essentieel en succesbepalend.

zusje van de JBN Masterclass. De derde editie van

Bij ons was de samenstelling van de groep perfect.

de BBB gaat van start op 21 september 2018.

Een mengelmoes van gelijkgezinden die allemaal
op hun eigen manier dezelfde soort puzzel maken.

Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers uit

Op deze groep kan ik altijd terugvallen.”

alle geledingen van de bouw- en vastgoedkolom;
ontwikkelaars, bouwers, installateurs, ingenieurs,

Loont het?

architecten, adviseurs, onderaannemers,

“De investering van bijna vijfduizend euro haal ik er

toeleveranciers en facility managers van

wel uit. De kennis breng je mee naar het bedrijf.

opdrachtgevers. Naast de vier modules bestaat

Je voorkomt zeperds en leert kansen herkennen.

de BBB Masterclass uit intervisies en onderlinge

Het verhoogt ook de efficiency. En omdat je geen

bedrijfsbezoeken.

thuisstudie hebt valt het tijdsbeslag wel mee.
Alle tijd zit in de bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Op 28 juni en 30 augustus worden twee

Naast het netwerk en alle inzichten heeft het me

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waar

vooral een goede nullijn gegeven: waar sta ik als

oud-deelnemers graag hun ervaringen delen en

Wat bracht je tot de BBB Masterclass?

persoon en waar staan we als bedrijf. Alle feedback

alle denkbare vragen beantwoorden.

“Vanuit ambitie heb ik altijd veel aan opleiding en

geeft je een heel goed zelfbeeld en voor ons bedrijf

Leden van Bouwend Nederland krijgen

training gedaan. Eerst bij de BOB. Daarna HBO

zie ik nog beter waar we het goed doen en waar

2.000 euro ledenkorting.

Hoger Management. En in 2017 de bouwbranche-

we kunnen verbeteren. Wat ik er privé aan gehad

brede BBB Masterclass, een programma van zo’n

heb? Minder, dit was meer een bevestiging en

acht maanden met daarin vier pittige weekenden.

opnieuw bewustwording. Maar goed, we zijn met

Dat is me heel goed bevallen; kennis op niveau,

elkaar weer even op de feiten gedrukt dat privé

veel actuele thema’s, persoonlijke ontwikkeling en

enorm belangrijk is.. Even strak gezet. Dat is wel

branchekennis, dat sprak me erg aan. Het is mooi

goed.”

Lachend: “Daar ben ik trots en zuinig op!”

Zie www.bbbmasterclass.nl.

om aan jezelf te werken, helemaal in samenwerking met anderen van hetzelfde niveau. En

Voor wie is ie?

de combinatie van vrijdag tot en met zaterdag-

“Je kunt de mensen voor wie de BBB Masterclass

ochtend is heel prettig. Zo heb je ook nog tijd voor

geschikt is niet in een hokje drukken. Tien of vijftien

je privéleven.”

directeuren is geen garantie voor succes. Het is
vooral het gezamenlijke enthousiasme dat bij ons

Niks op aan te merken?

de Masterclass tot zo’n succes gemaakt heeft.

“Of het nog beter kan? Nou, ach ja, natuurlijk. Altijd.

De heel gemêleerde groep, waarin diverse branches

De inspirerende sprekers zijn een belangrijk

waren vertegenwoordigd. De Masterclass is niet

onderdeel binnen het programma. Er zat één

voor elke projectleider. Maar bij uitstek voor

spreker bij die zakte door het ijs. Die sloeg de plank

ambitieuze gasten met zeven, acht jaar werk-

mis. Dan gaat de aandacht snel weg en heb je een

ervaring. Die kunnen hun groei enorm versnellen.”
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Carrière
Ronald Kort is
bij Heijmans afgestudeerd en trad in 2008
in dienst bij Bouwonderneming
Stout in Hardinxveld-Giessendam. Al
snel klom hij op van projectbegeleider/werkvoorbereider naar projectleider en na nog eens vier
jaar naar bedrijfsleider. Sinds kort is hij technisch directeur
bij de bouwonderneming. Stout bestaat sinds 1908 en is groot
geworden in de utiliteitsbouw. Inmiddels is het uitgegroeid tot een
middelgrote allround bouwonderneming die hoofdzakelijk actief is in de
nieuwbouw op het gebied van woningen, scholen, zorg en utiliteitsbouw.
Opleiding
HTS Bouwkunde, Hoger Management en BBB Masterclass 2017
Woonplaats
Gorinchem
Geboren
15 december 1983 te Breda

Ronald Kort

