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JBN MASTERCLASS 2018

"IK GA OM DE DRIE WEKEN OP
WOENSDAGMIDDAG MET MIJN
JONGSTE ZOON IETS LEUKS DOEN"
Schrijf je nu in!
De JBN Masterclass is in 2011 ontwikkeld voor
ambitieuze managers en ondernemers uit bouw
en infra. Mannen en vrouwen die zich graag
willen ontwikkelen maar weinig tijd hebben.
En een hekel hebben aan huiswerk. Praktische

Michiel Koert

doeners die leren door te zien, te doen en met
elkaar te beleven.

Geboren:
3 maart 1977 te Bussum
Opleiding:
Diverse Bouw- en Infra gerichte opleidingen,
Aannemersdiploma KOB JBN Masterclass 2012
Woonplaats:
Moordrecht

De zesde editie van de JBN Masterclass gaat van
start op 8 juni 2018. Er is plaats voor maximaal
16 deelnemers.
Naast de vier modules bestaat de JBN Master-

Carrière: Michiel Koert werkte van 1997 tot 2015 bij de VBK Groep in
Papendrecht, Bleiswijk, Rotterdam, Halfweg en Hoorn. In die tijd klom hij op
van assistent-uitvoerder via uitvoerder en hoofduitvoerder naar projectleider,
bedrijfsleider en uiteindelijk disciplineleider Bouw en Infra. Sinds begin 2016 is
hij Operationeel Directeur van Zwaluwe Bouw in Hooge Zwaluwe. Zwaluwe Bouw
is actief in woningbouw en in de renovatie- en onderhoudsmarkt.
Ook Utiliteitbouw en restauratie horen tot de scope. Het familiebedrijf heeft een
goede naam en een solide positie. Het bedrijf bestaat ruim 37 jaar en heeft circa
110 medewerkers.

class uit intervisies en onderlinge bedrijfsbezoeken. Leden van Bouwend Nederland krijgen
2.000 euro ledenvoordeelkorting.
Meer informatie
jbnmasterclass.nl

“Bewustwording is het allerbelangrijkste.

wil je senioriteit behalen. Een versnelling. Dat

hebben, type ‘sneakers & mascara’ oftewel,

Zaken herkennen, anticiperen, voorsorteren.

bood de Masterclass. En hoe. Ik heb er echt alle

stoere vrouwen!”

Anders omgaan met traditie. Ik ben gelukkig

superlatieven al voor gebruikt. Het was meer

getrouwd en we hebben drie geweldige jongens.

dan goed. Geweldig. De Masterclass sluit perfect

Hoe kijk je naar de investering?

Met de oudste twee heb ik indertijd te weinig

aan op de markt waarin wij actief zijn maar is

“Het tijdsbeslag was in 2012 wel fors. Er zat toen

gedaan helaas, die zijn inmiddels 20 en 17.

niet zo conservatief als de bouw vaak nog is. Het

nog een pittige business case in die ons privé heel

Met de jongste, hij is bijna 8 jaar, ga ik zo

programma was zeer divers, lekker afwisselend

veel tijd gekost heeft. In de huidige JBN Masterclass

meteen, het is weer zo’n woensdag, naar de

en veel ‘out of the box’. En tegelijk heel praktisch

is die inmiddels geschrapt. Dat geldt ook voor een

dierentuin. Ik zal niet zeggen dat dat allemaal

en goed toepasbaar. We hadden een groep

paar theoretische blokken. Tegenwoordig is er

aan de Masterclass te danken is, maar het

gelijkgestemden die zakelijk en privé allemaal in

geen huiswerk meer. Je hebt nu de vier modules,

speelt wel degelijk mee. Je bewust worden van

dezelfde zoektocht zaten. Door die ervaringen met

intervisie en onderlinge bedrijfsbezoeken. Dat

wat werkelijk belangrijk is. Wij proberen te

elkaar te delen en naar elkaar te luisteren krijg je

betekent dat het helemaal ‘learning by doing’ is

leven uit een christelijke grondslag. Dankbaar-

allemaal een enorme versnelling in je ontwikkeling.”

geworden. Ze hebben binnen Bouwend Nederland

heid. En echt eerlijk zijn. We zijn en gaan voor

de management- developmentprogramma’s uit

transparant. We zetten in op partnership en

Wat kon er beter?

elkaar getrokken. De Management Leergang biedt

(opr)échte samenwerking met onze opdracht-

“Helaas hadden we maar één dame in de groep.

harde kennis en theorie. De JBN Masterclass ‘soft

gevers, partners en onderaannemers. Er moet

Dat blijft een manco. Bij Zwaluwe Bouw hebben

skills’ en praktijk. Ben je een denker, kies dan de

evenwicht in de samenwerking zijn. We delen

we inmiddels drie vrouwen in de productie en dat

Management Leergang. Ben je een doener, dan

het succes. En zorgen er voor dat in principe

geeft een andere dynamiek en een betere output.

past de JBN Masterclass je waarschijnlijk beter. Ik

niemand onmisbaar is. Dat geeft rust.”

Vrouwen zijn sociaal handiger en vaardiger. Ze zijn

keek indertijd ook wel op tegen de financiële

veelal zorgvuldiger en hun betrokkenheid is groot.

investering maar mijn werkgever vond dat

Waarom heb je de JBN Masterclass gedaan?

Ze lijken ook minder belast door vooroordelen.

helemaal geen probleem. En achteraf had ie gelijk,

“De JBN Masterclass heb ik gedaan in 2012, de

De meeste leidinggevende mannen in de bouw

de Masterclass is de investering dubbel en dwars

tweede groep. Ik stond bekend als high potential

zijn toch veredelde bouwvakkers grapt Michiel.

waard geweest.”

en kreeg steeds meer verantwoordelijkheid. Dan

Waarbij ik wel moet zeggen dat wij dames

•

