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Inzicht in de duurzaamheid 
van reparatiepasta’s

Vergouwen Vastgoedzorg 
loopt voorop in RGS

  Interview         

VOS Company dicht 
kloof arbeidsmarkt













VOS Company werkt samen met twee ROC’s: het Arcus 
College en Gilde Opleidingen. “Jongeren die van het vmbo 
komen, hebben geen enkele praktijkervaring, waardoor 
de kloof tussen school en praktijk heel groot is”, vertelt 
Bert Schreurs, directeur van VOS Company. “In het eerste 
halfjaar op het ROC trainen wij ze op basisvaardigheden. 
Niet alleen op vaktechnisch gebied, maar ook in werk-
nemersvaardigheden en veilig werken. Daarna gaan ze 
aan de slag bij ons bedrijf VOS Projects. Hier werken ze 
tien tot twaalf weken onder begeleiding van onze 
instructeurs aan echte opdrachten. Je kunt dit zien als 
een soort warme overdracht naar het bedrijfsleven.”

Passie voor het vak
Vijf instructeurs van VOS Company zijn Repair Care- 
gecertificeerd. Michael Kooi is een van hen. “Wij zijn 
allemaal vakidioten die onze liefde voor het vak willen 
overbrengen op leerlingen”, vertelt hij. Hij was zelf 
degene die met het idee kwam om houtrotreparatie op 
te nemen in het opleidingsaanbod. “Wij willen onze 
leerlingen zo breed mogelijk opleiden”, aldus Michael. 

“Als schilder ben je completer als je ook houtrotreparatie 
beheerst. Repair Care reageerde heel positief op mijn 
vraag. Samen hebben we een traject opgezet dat perfect 
is afgestemd op onze doelgroep.”

Leren in de praktijk
Het traject begint met een trainingsdag volgens de richt-
lijnen van Repair Care. Michael: “Degenen die interesse
en handigheid in het vak hebben, bieden we een vervolg-
traject aan. Deze praktijkopleiding combineren we met 
opdrachten binnen ons projectenbedrijf. Zo hebben we 
kort geleden 128 woningen volledig gesaneerd. 

Een andere praktijkcase is de renovatie van het oude 
gemeentehuis hier in Weert, waarin wij zelf ons 
kantoor hebben. Dit gebouw, nu Cwartier genaamd, 
wordt getransformeerd tot verzamelgebouw van werken, 
leren, cultuur, eten, winkelen en vergaderen. Wij 
verzorgen de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. 
Onze opdrachtgevers zijn heel tevreden over ons werk. 
En terecht, we gaan echt voor kwaliteit.”

 
7

Bert Schreurs (l), directeur, en Michael Kooi (r), instructeur  van VOS Company met ROC-leerling Yoeri Pols.

VOS Company dicht de kloof tussen school, gemeenten, UWV en bedrijfsleven

Leren houtrot saneren en 
kansen creëren bij VOS Company 

Het tekort aan vakmensen is alom aanwezig. Tegelijkertijd zijn er mensen die graag aan de slag 
gaan, maar niet de juiste opleiding en vaardigheden hebben. Voor VOS Company in het Limburgse 
Weert is één en één twee. Dit opleidingsbedrijf met een projectentak biedt mensen ontwikkel-
kansen in de praktijk en helpt zo bedrijven aan gekwalificeerd personeel. Samen met Repair Care 
is nu ook een opleiding tot houtrotsaneerder opgezet.   






