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Beste lezer, 

Wat leuk dat u het magazine ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
Everts Groep nu in uw handen heeft. In dit magazine kunt u het een en ander 
over ons bedrijf lezen. Wij nemen u mee in de lange geschiedenis van ons 
bedrijf, dat de tand des tijds heeft doorstaan en tonen u ook de Everts Groep 
anno 2022. 

De Everts Groep heeft diverse economische crises en de Tweede Wereld oorlog 
doorstaan. Dat waren enorme uitdagingen voor mijn opa, Antoon sr. en mijn 
vader Antoon jr. Ik ben heel trots op hen en vol bewondering voor de wijze 
waarop zij met deze moeilijke omstandigheden zijn omgegaan. Hun mentale 
weerbaarheid, positieve instelling en de manier waarop zij met hun medewer-
kers omgingen hebben er mede toe geleid, dat ons bedrijf in 2022 haar 100-ja-
rig bestaan kan vieren. Mijn opa en mijn vader zijn voor mij een grote bron van 
inspiratie en ik ben hen daarvoor heel dankbaar.

Mijn opa, mijn vader en ik zijn altijd bezig geweest met de continuïteit van 
hun bedrijf. In het belang van onze gezinnen en uiteraard in het belang van 
hun medewerkers én hun gezinnen. Eigenlijk gaat het erom de bestaanszeker-
heid van gezinnen, van families te bevorderen. Dat is de doelstelling van een 
familiebedrijf. Een doel dat een familiebedrijf de kracht geeft om te denken aan 
de lange termijn en korte termijn succes op de tweede plaats stelt. Het gaat om 
continuïteit. 

Ik ben er trots op dat in ons bedrijf zoveel medewerkers werken, die al zo lang 
aan ons bedrijf verbonden zijn. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook 
ben ik trots op het feit dat verschillende medewerkers weer terugkeerden naar 
de Everts Groep, nadat zij elders hebben gewerkt. En, wij mogen ons verheugen 
op diverse medewerkers die eerst in andere schilders- of bouwbedrijven hebben 
gewerkt en nu bij ons werken. Daardoor is veel onontbeerlijke vakkennis in huis. 
Dat maakt ons bedrijf sterk. Ik wil al onze medewerkers oprecht bedanken voor 
het vertrouwen dat zij in de Everts Groep hebben gesteld en voor hun inzet voor
ons bedrijf. We zijn samen een goed stel mensen.

Ook wil ik onze leveranciers en opdrachtgevers bedanken. Onze leveranciers voor hun kundige adviseurs en hoge kwali-
teitsproducten, zonder welke wij ons werk niet goed kunnen uitvoeren. Onze opdrachtgevers wil ik bedanken voor het ver-
trouwen dat zij in ons stellen om, vaak bij herhaling,  schilder- en bouwwerkzaamheden te laten uitvoeren aan hun panden, 
zodat deze weer goed onderhouden kunnen functioneren en de toekomst in kunnen. Hartelijk dank voor jullie professionele 
dienstverlening en lange termijn relaties.

In dit lustrum-magazine nemen wij u mee in de geschiedenis van onze familie en ons bedrijf, we laten diverse medewerkers 
aan het woord, we vertellen over onze werkwijze van totaal vastgoedonderhoud en we tonen u diverse projecten, die wij 
mochten én mogen uitvoeren. We zijn dankbaar voor de medewerking aan dit magazine door een aantal leveranciers en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waarmee wij al zolang zijn verbonden. Ik wens u veel leesplezier!

Rob Everts 
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een eeuw 
everts groep in

vogelvlucht
het verhaal van de familie everts en hun bedrijf. in 

het leven en in zaken gaat het om de mensen.

De 1ste generatie:
Oprichter antOOn everts sr. 

(1886 - 1965)

van arnhem naar Den haag
Antoon Everts is in Oosterbeek bij Arnhem opgegroeid. In 
Arnhem heeft hij op de vakschool zes jaar onderwijs voor 
decoratie-, reclame- en huisschilder gevolgd en behaalde 
drie diploma’s voor deze verschillende vakken.  In 1920, 
vlak na de Eerste Wereldoorlog, verhuisde Antoon naar Den 
Haag. Hij ging werken voor de Nederlandse Mutters Nv. In-
dertijd een groot bedrijf met honderden vaklieden in dienst. 
Meubelmakers, stoffeerders, metaalwerkers, etaleurs en ook 
decoratie-, reclame- en huisschilders. Mutters had een ruime 
en rijke klantenkring in en rondom Den Haag, waar aller-
lei werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Hiervoor 
waren bekwame en gespecialiseerde vakmensen nodig. An-
toon kon dus de kennis en vaardigheden opgedaan op de 
vakschool goed benutten bij Mutters.

een eigen bedrijf 
Na twee jaar te hebben gewerkt voor Mutters nam Antoon 
in 1922 de stap om zelf een bedrijf op te richten. Een zelf-
standige eenmanszaak onder de handelsnaam schildersbe-
drijf A. Evers, gevestigd aan de Cornelis Houtmanstraat in 
Den Haag, vlakbij het Haagse Bos. De clientèle bestond 
uit veel particulieren in Wassenaar en Den Haag, rijswijk 
en voorburg, waarvan het bedrijf voornamelijk schilderop-
drachten aannam. Het bedrijf maakte een goede start en 
al snel had Antoon meer dan tien schilders in dienst, die 
de schilderwerken uitvoerden. Antoon deed de organisa-
tie en de administratie van het bedrijf, klantenbezoek, het 
opmeten van het werk, de calculatie tot en met de boek-
houding. Naast zijn vak als allround-schilder ontwikkelde 
Antoon zich ook als zakenman en goede organisator. De 

zaken gingen goed en in 1927 verhuisde hij het bedrijf én 
privé naar de Bezuidenhoutseweg, op de hoek van de Joan 
Maetsuijckerstraat, waar hij op de parterre de werkplaats en 
het kantoor vestigde. 

antiekzaak
De vrouw van Antoon kwam uit een familie die in antiek 
handelde. Ook een grootvader van Antoon was antiquair en 
handelde veel op de vendu in opdracht van gefortuneerde 
families. In 1929 openden Antoon en zijn vrouw een an-
tiekzaak in De sillestraat/hoek silleplein, niet ver van hun 
woon- en werkhuis. Dat was een goede zet, want door de 
handel in antiek met vermogende particulieren in Wasse-
naar, Marlot, Benoordenhout en Bezuidenhout, kon Antoon 
ook schilderopdrachten met zijn schildersbedrijf uitvoeren 
voor deze clientèle. 

crisis
De zaken van vader en moeder Evers gingen dus goed, maar 
dat zou veranderen. rondom 1930 brak een economische 
crisis uit. De beurskoersen liepen terug, mensen kochten min-
der in winkels en warenhuizen. Er was minder geld te beste-
den en het aantal schilderopdrachten liep sterk terug. Antoon 
moest enkele van zijn vakbekwame medewerkers ontslaan, 
waarmee hij heel veel moeite had. De bedrijfsresultaten lie-
pen terug, wat tot het gevolg had dat in 1934  het gezin en 
het schildersbedrijf werd verhuisd naar het silleplein. privé 
gingen ze wonen achter de antiekwinkel en het schildersbe-
drijf vond zijn plek in een werkplaats en een kantoortje ach-
ter in de grote tuin. Als gevolg van de economische malaise 
gingen de beide zaken steeds slechter. rondom 1935 was 
er weinig schilderwerk en de antiekzaak liep ook niet goed 
meer. vervolgens werd de antiekzaak opgeheven en verhuis-
den het gezin naar de pahudstraat No.5 en het schilders-
bedrijf naar  de pahudstraat No.6, waar de werkplaats en 
het kantoor werden gevestigd op de parterre. De economie 
verslechterde verder en Antoon werd in 1938 genoodzaakt  
ook zijn gezin naar de pahudstraat No.6 te verhuizen, waar 
zij gingen wonen op de twee bovenverdiepingen.

herstel
vanaf 1938 had Antoon verschillende klanten in de Theresi-
astraat, waar veel zaken en bedrijven waren gevestigd. veel 
van de eigenaren van deze bedrijven woonden in statige 
herenhuizen in de omgeving van de Bezuidenhout en lieten 
hun huizen schilderen door het schildersbedrijf van Antoon. 
Inmiddels was zijn oudste zoon Lodewijk, roepnaam Lo,  als 
schilder in de zaak gekomen. De zaken liepen weer goed 
en naast Antoon en Lodewijk werkten acht schilders en een 
aankomend gezel in het bedrijf. In 1940 werd de zaak uitge-
breid met twee werkplaatsen in de Willem van Oudshoorn-
straat. 

Lodewijk evers (1922 - 1940)
Net nadat het schildersbedrijf weer opveerde vielen de Duit-
sers in 1940 Nederland binnen. De Tweede Wereldoorlog 
was uitgebroken en zoon Lodewijk werd opgeroepen voor 

zijn militaire dienstplicht om tegen 
de Duitsers te vechten. Lodewijk 
was nog maar achttien jaar toen 
hij sneuvelde tijdens de oorlogs-
handelingen in mei 1940. Een 
zwarte dag in het leven van het 
gezin Evers, waar vader, moeder, 
drie dochters, Gerda, Jet en Leni en 
jongste zoon Antoon jr. achterble-
ven met groot verdriet.

een bedrijf in oorlogstijd
In de eerste twee jaren van de oor-
log had het schildersbedrijf van 
Antoon sr. nog niet zo’n last van 
de bezetting door de Duitsers. Er 
waren voldoende opdrachten in portefeuille en materialen 
zoals verf waren nog verkrijgbaar. Na 1942 werd het moei-
lijker omdat veel Joodse klanten werden opgepakt en door 
de Duitsers werden weggevoerd naar concentratiekampen in 
Duitsland en polen. Antoon jr. kreeg nog wel opdrachten van 
katholieke kerken en bedrijfschappen, die in opdracht van 
de Duitsers werden opgericht, zoals het Bedrijfschap schil-
dersbedrijf. Door het uitvoeren van schilderopdrachten voor 
deze kerken en bedrijfschappen kreeg Antoon sr. toewijzin-
gen en vergunningen voor het kopen van schaarse verfmate-
rialen. Zo kreeg hij in 1943 een opdracht om de buitenzijde 
van hout- en staalwerk van de school in de rozenstraat te 
schilderen. Toen de verf per bakfiets werd opgehaald bleek 
dat alleen de kleur legergroen nog voorradig was en werd 
deze school noodgedwongen in een legergroene kleur ge-
grond en afgelakt.

Onderduikers
Doordat Antoon sr. door middel van verkregen schilders-
opdrachten recht had op toewijzingen voor verfmaterialen 
kon hij zijn werknemers in dienst houden.  Dat werd moeilij-
ker toen mannen tussen de 18 en 60 jaar door de Duitsers 
werden opgeroepen voor tewerkstelling en dwangarbeid in 
Duitsland. Twee medewerkers waren boven de 60 jaar en 
werden niet opgeroepen, drie medewerkers werden wegge-
voerd naar Duitsland en twee medewerkers doken onder. 
Antoon sr. hielp hen aan valse persoonsbewijzen en bracht 
hen onder in een geheime ruimte in de werkplaats. Overdag 
werkten zij onder een valse naam en ’s avonds verbleven zij 
in een geheime ruimte in de werkplaats. Dat was niet zonder 
gevaar, want er werden regelmatig razzia’s door de Duitsers 
uitgevoerd. Zo kreeg ook de familie Evers bezoek van de 
Grüne polizei en controleerden de Duitsers hun huis en ook 
de werkplaats. Door afleidingsmanoeuvres van zijn dochters 
is de geheime verblijfplaats gelukkig niet ontdekt.

Opdracht in amsterdam
Het was hard werken in de oorlogstijd, het werk was schaars, 
maar Antoon sr. wist toch nog opdrachten van bedrijfschap-
pen te bemachtigen, zoals een opdracht voor het Bedrijf-
schap pluimvee en Eieren in Amsterdam. per houten kar werd 

1
Lodewijk Evers
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werden niet opgeroepen, drie medewerkers werden wegge-
voerd naar Duitsland en twee medewerkers doken onder. 
Antoon sr. hielp hen aan valse persoonsbewijzen en bracht 
hen onder in een geheime ruimte in de werkplaats. Overdag 
werkten zij onder een valse naam en ’s avonds verbleven zij 
in een geheime ruimte in de werkplaats. Dat was niet zonder 
gevaar, want er werden regelmatig razzia’s door de Duitsers 
uitgevoerd. Zo kreeg ook de familie Evers bezoek van de 
Grüne polizei en controleerden de Duitsers hun huis en ook 
de werkplaats. Door afleidingsmanoeuvres van zijn dochters 
is de geheime verblijfplaats gelukkig niet ontdekt.

Opdracht in amsterdam
Het was hard werken in de oorlogstijd, het werk was schaars, 
maar Antoon sr. wist toch nog opdrachten van bedrijfschap-
pen te bemachtigen, zoals een opdracht voor het Bedrijf-
schap pluimvee en Eieren in Amsterdam. per houten kar werd 
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op maandagochtend naar Amsterdam gereisd, waar de hele 
week het werk werd uitgevoerd. Op de zolderetage van een  
grachtenpand werd gegeten en geslapen en op zaterdag-
middag ging men weer naar huis, om de volgende maandag 
weer naar Amsterdam te gaan om verder aan de uitvoering 
van deze schilderopdracht te werken.

geen bunkeropdracht
Twee maanden na het bezoek van de Grüne polizei stonden 
twee Duitse soldaten met pistoolmitrailleurs voor de deur in 
de pahudstraat. De oudste dochter van Antoon deed open 
en het hele gezin was vreselijk bang voor een nieuwe in-
spectie. Dat viel gelukkig mee, want de soldaten wilden An-
toon sr. spreken over een schilderopdracht aan een Duitse 
bunker. Antoon sr. heeft hen beleefd aangehoord en verteld 
dat zijn schildersbedrijf geen tijd had omdat het bedrijf veel 
opdrachten onder andere in Amsterdam moest uitvoeren. Hij 
bedankte hen vriendelijk voor de belangstelling voor zijn be-
drijf en gaf hen de suggestie een ander schildersbedrijf te 
benaderen voor deze bunkeropdracht. Hij dacht er niet aan 
om voor de Duitsers te werken.

De hongerwinter 
De levens- en werkomstandigheden werden in het najaar van 
1944 steeds slechter. De bewoners van het Benoordenhout, 
het statenkwartier, Marlot en scheveningen werden uit hun 
huis gezet. Hun buurten vormden een spergebied. Er was 
geen gas en elektriciteit meer, scholen waren gesloten en het 
openbare leven was totaal ontwricht. Er reden geen treinen, 
bussen en trams meer en kantoren waren gesloten. Er was 
praktisch geen eten meer voorradig en de hongerwinter 44-
45 diende zich aan. De Haagse bevolking was alleen nog 
maar aan het overleven.

Ondernemings- en overlevingsvermogen
vader Antoon sr. had in de Eerste Wereldoorlog harde les-
sen geleerd hoe te overleven in tijden van oorlog. In de ja-
ren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog had hij ge-
zuiverde lijnolie opgespaard, waarmee men van alles kon 
koken. Deze lijnolie ruilde hij met boeren en tuinders in de 
omtrek van Den Haag voor voedsel. Ook had in een stukje 
weiland gehuurd waar hij aardappels, groente en vooral ta-
bak liet groeien. Tabak was een gewild ruilartikel. Door deze 
ondernemende houding van Antoon sr. kon hij zijn gezin 
in deze moeilijke tijd voeden. Het enige schilderwerk in de 
hongerwinter van ’44 – ’45 wat Antoon sr. nog had was 
in opdracht van de Gravin van Limburg-stirum. Zij was een 
trouwe klant die Antoon sr. dikwijls aan werk hielp. Geld had 
in die tijd geen enkele waarde meer, dus de gravin betaalde 
voor de werkzaamheden in goederen, zoals een antieke 
gobelin, een schilderij en antieke koperen Indische schalen. 
Deze voorwerpen werden dan weer geruild voor voedsel. 
Alleen niet het schilderij, dat hangt nog steeds thuis op de 
werkkamer van Antoon jr. 

Bombardement
Op 3 maart 1945 wordt per abuis het Bezuidenhout gebom-
bardeerd. Gelukkig heeft het bedrijf van Antoon sr. hiervan 
niet veel schade ondervonden. vader en moeder Evers wa-
ren die dag thuis en twee scherven sloegen door de ramen 
heen en beschadigden een schilderij en een Mechels buffet, 
dat nu nog in de vergaderzaal op de zaak staat. Antoon jr. 
en zijn drie zusters waren toen niet meer thuis. Zij logeerden 
toen al in het dorp Gasselte in Drenthe, bij boeren op het 
platteland. Zij waren uitgezonden door een katholieke kerk-
organisatie om de hongerwinter te overleven.

Wederopbouw van het land
Na afloop van de oorlog in 1945 lag het land in puin. Er re-
den geen trams, bussen of treinen en er was geen openbaar 
vervoer. vervoer ging over het water en leidingwater, elektra 
en gas waren schaars. In de eerste maanden na afloop van 
de oorlog waren er geen werkopdrachten voor het schilders-
bedrijf van Antoon sr. en moest het gezin leven van de le-
vensmiddelen, kleding en schoenen, die werden toegewezen 
via een bonnensysteem. Eind augustus krijgt schildersbedrijf 
A. Evers de opdracht van het militaire gezag om te helpen 
met de wederopbouw van Nederland. In het bijzonder de 
Haagse wijken Benoordenhout, Marlot, scheveningen, Be-
zuidenhout, statenkwartier, vogelwijk en Kijkduin. schilders-
bedrijf A. Evers ging aan de slag en repareerde leegstaande 
huizen en winkels en maakte deze weer bewoonbaar. Er 
moest onder andere veel glaswerk worden gerepareerd en 
deuren worden vervangen. De benodigde verf en materialen 
werden ter beschikking gesteld door de Nederlandse staat. 

Wederopbouw van het bedrijf
Door deze opdracht kon Antoon sr. oude werknemers, die 
ondergedoken hadden gezeten, weer aan werk helpen. Ook 
kwamen er nieuwe medewerkers in het bedrijf. Een jaar later 
krijgt het bedrijf het schriftelijke verzoek van het toenmalige 
ministerie van Wederopbouw en volkshuisvesting om mee te 
helpen aan de opbouw van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
eilanden. Overal werden noodwoningen gebouwd en dat 
gaf schildersbedrijf A. Evers en haar medewerkers vele op-
drachten, er was zoveel werk te doen. De wederopbouw 
vorderde gestaag en schildersbedrijf A. Evers kon zich weer 
ontwikkelen. Langzamerhand kreeg het bedrijf ook weer op-
drachten voor schilderwerk van instellingen en bedrijven in 
de Haagse regio.

nieuwe familie- en bedrijfsnaam
Het bedrijf van Antoon Evers sr. heeft lange tijd zijn familie-
naam gedragen, schildersbedrijf A. Evers. In alle papieren, 
documenten, stamkaarten en persoonsbewijzen had altijd de 
naam Evers gestaan. Echter, in 1950 krijgt Antoon sr. het be-
richt van de overheid dat zijn familienaam niet Evers is, maar 
Everts. vanaf dat moment draagt de familie én het bedrijf die 
nieuwe naam Everts.

antoon everts:
‘Het gaat in zaken om de 

mensen, ben je goed voor Hen, 
dan zijn zij goed voor jou, zo 

simpel is Het’

De 2De generatie: 
antOOn everts jr.

De zoektocht naar levensmiddelen
In 1931 werd Antoon jr. geboren in een groot gezin met drie 
dochters en één zoon. In de hongerwinter voor de Tweede 
Wereldoorlog was hij dertien jaar. Hij kon niet meer naar 
school omdat deze was gesloten. samen met zijn jongste 
zusje Leni ging Antoon jr. verlaten woningen, villa’s en flats 
in het leegstaande Marlot doorzoeken op levensmiddelen en 
ruilartikelen. Oorspronkelijk woonden daar heel rijke men-
sen, die onverwachts hun huizen moesten verlaten. Zijn va-

der Antoon sr. heeft toen met zijn houten kar diverse klanten 
geholpen te vluchten. In deze huizen vonden ze levensmidde-
len, kolen, petroleum, theelichtjes, kaarsjes en nog veel meer 
artikelen. Het doorzoeken van deze woningen was zeer ge-
vaarlijk. Als ze zouden worden gepakt, dan riskeerden Leni 
en Antoon jr. om opgepakt te worden en achter de tralies 
te worden gezet, of nog erger te worden doodgeschoten. 
vrijwel altijd slaagden Leni en Antoon jr. erin niet te worden 
opgemerkt tijdens deze zoektochten naar levensmiddelen en 
ruilartikelen. Echter, het gebeurde toch eenmaal. Ze werden 
door Duitse soldaten opgepakt in de wijk Marlot en werden 
gecontroleerd op de bezittingen die ze bij zich hadden. Tot 
hun verbazing mochten ze van de soldaten de levensmidde-
len behouden, maar de theelichtjes, de kaarsen en de twee 
flessen cognac, die ze hadden gevonden in een grote leeg-
staande villa, werden inbeslaggenomen. vervolgens werden 
ze door de soldaten begeleid naar de Bezuidenhoutseweg, 
waar ze werden vrijgelaten. Waarschijnlijk omdat Leni en 
Antoon jr. nog kinderen waren. 

terug naar Den haag
In Drenthe werden Antoon jr. en zijn drie zusters in maart 
1945 bevrijd door poolse soldaten. Ze werden oppakt en 

antoon everts jr. 
Wisseling van de wacht 
In 1956 neemt Antoon jr. het stokje over van zijn 
vader en wordt directeur van het bedrijf.  Zijn vader 
blijft actief in het bedrijf, met name onderhield hij 
de contacten met zijn speciale klanten in Marlot, het 
Benoordenhout en in Wassenaar. Antoon sr. is zijn 
hele leven blijven werken, totdat hij in 1965 overlijdt. 

De heropbouw na de tweede 
Wereldoorlog en oogsten in de 60-70-
80’er jaren’
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opgesloten in een kamp Westerbork onder bewaking van 
Canadese soldaten en Nederlandse verzetsstrijders. Zij 
verbleven in Westerbork van maart tot en met augustus en 
mochten toen pas weer naar hun ouders in Den Haag. Deze 
thuisreis werd per platbodem over water gedaan, want trei-
nen reden toen nog niet. Eindelijk was het gezin Evers weer 
herenigd en kon de wederopbouw van het land en ook hun 
gezin beginnen.

Weer naar school 
Na afloop van de oorlog lag het land in puin. Er reden geen 
trams, bussen of treinen, er was geen openbaar vervoer en 
ook nog geen onderwijs. pas in september 1946, Antoon jr. 
was toen 15 jaar, kon hij weer naar school. Door ruim an-
derhalf jaar onderwijsachterstand moest hij eerst twee jaar 
naar het voortgezet Lager Onderwijs, voordat hij naar de 
M.U.L.O. kon. Na twee jaar M.U.L.O. te hebben gevolgd
ging Antoon jr. naar de Academie voor Beeldende Kunsten
in Den Haag om vakken als fotografie, etaleren en reclame
te volgen. Echter, omdat in de vijftiger jaren etaleurs slecht
werden betaald wilde Antoon jr. alsnog in het bedrijf van
zijn vader gaan werken

Opleiding op school en in de praktijk
De entree van zoon Antoon jr. in het familiebedrijf keurde 
Antoon sr. goed, maar hij stelde wel een voorwaarde. Een 
professionele schilder moet goed worden opgeleid, in de 
praktijk en op school. Antoon jr. koos ervoor om  in de prak-
tijk het schildersvak leren, naast de ambachtsschool van vijf 
avonden in de week. Na drie jaar werd hij leerling schilder 
- leerling reclameschilder om nog twee jaar verder te leren
voor gezel schilder - gezel reclameschilder. Hij behaalde
het diploma vakbekwaamheid in het schildersbedrijf. ver-
volgens haalde hij ook zijn middenstanddiploma aan de st.
Jozef Ambachtsschool in Den Haag. Een lange weg van on-
derwijs en praktijk, maar wel een hele goede voorbereiding
op het leiden van een schildersbedrijf.

naar het familiebedrijf
vader Antoon sr. vond dat junior eerst bij andere schilders-
bedrijven moest gaan werken, voordat Antoon jr. in  het fa-
miliebedrijf kon gaan werken. Hij ging werken bij een oom, 
die zelf schilder was bij Lensvelt-Nicola, om zich naast zijn 
gezel-schilderopleiding verder te bekwamen in het schilders-
vak. pas na zijn militaire diensttijd bij de Gemotoriseerde 
Afweer, waar hij de onderofficiersrang van Wachtmeester 
behaalde, kon hij in 1952 bij zijn vader in het bedrijf gaan 
werken. Overdag werken en in de avond naar school. 

Opbouw van het netwerk van opdrachtgevers
In de naoorlogse periode had schildersbedrijf A. Everts voor-
namelijk particuliere klanten uit Wassenaar, het Benoorden-
hout, Marlot. Deze klanten gingen ook om met zakenmensen, 
zoals Maasland Auto’s, slootweg slagerijen en Wesseling 
Kapsalons, waardoor Everts ook voor deze ondernemers kon 
gaan werken. 

De heren Everts bouwden gestaag hun relatienetwerk uit 
en kregen steeds meer opdrachten van grotere bedrijven 
en overheidsinstanties. Bedrijven als Kwaaitaal & Zoon in 
voorburg en de bouwmaatschappijen NBM, BAM en HBG 
verleenden Everts schilderopdrachten in nieuwbouwwijken, 
die zij na de oorlog bouwden. In de jaren 60-70-80  van 
de twintigste eeuw  werden vele nieuwbouwwijken uit de 
grond gestampt in opdracht van de overheid. schildersbe-
drijf Everts deed prima haar werk en dat leidde ertoe dat 
gemeenten ook rechtstreekse opdrachten aan Everts gunden, 
zoals voor de wijk Holy in vlaardingen. Dat was een interes-
sante meerjarige opdracht. via deze contacten kwam Everts 
ook in contact met andere overheidsorganisaties, zoals De-
fensie, rijkswaterstaat en de rijksgebouwendienst.

tijd voor verandering
In 1983 krijgt Antoon jr. op 52 jarige leeftijd een whiplash 
en is sindsdien minder gaan werken. Zijn zoon rob kwam in 
de zaak en ging het bedrijf samen met Elvin robbinson lei-
den. Aan de derde generatie kon Antoon jr. met vertrouwen 
de leiding van de zaak overlaten. Hij was niet meer dagelijks 
actief was in het bedrijf. Gelukkig herstelt hij van de opgelo-
pen whiplash, gaat weer aan het werk, maar bemoeit zich 
steeds minder met de dagelijkse gang van zaken. Hij houdt 
zich voornamelijk bezig, net als zijn vader, met opdrachtge-
vers die hij goed kende, zoals Defensie en de rijksgebou-
wendienst. In 2003 krijgt Antoon jr. een burn-out en treedt 
op 72-jarige leeftijd definitief terug en laat het bedrijf over 
aan de goede zorgen van zijn zoon rob en Elvin robbinson. 

anno 2022
Op dit moment van schrijven is Antoon jr. nog kien van geest 
en zijn lichaam protesteert af en toe. Wat heel mooi en be-
vredigend voor hem moet zijn, is de viering van het 100-ja-
rig bestaan van zijn levenswerk en de professionaliteit van 
het bedrijf in de huidige, zeer competitieve zakenwereld.

van leerling schilder tot directeur-aandeelhouder
Uiteindelijk heeft Elvin 35 jaar voor de Everts Groep ge-
werkt. Hij begon als leerling-schilder, behaalde zijn vakdi-
ploma schilder-gezel en later, samen met rob Everts, zijn 
ondernemersdiploma. Met rob, die in 1983 naar het bedrijf 
kwam, deed hij regelmatig klussen en is hij goede vrienden 
geworden. vader Everts vroeg hem een spuiterij op te zetten, 
maar dat bleek niet goed te werken. Hij keerde terug naar 
het schildersbedrijf en werd bedrijfsleider. Toen vader Everts 
in 2003 definitief met pensioen ging, vroeg hij Elvin en rob 
naast de dagelijkse leiding van de zaak, ook het bedrijf over 
te nemen. Op dat moment werd Elvin directeur-aandeelhou-
der. samen met zijn maatje rob het bedrijf mogen leiden… 
wat een geluk!

vader everts
Elvin: ‘vader Everts was een wereldman. Ik heb nog nooit 
iemand iets negatiefs over hem horen zeggen. Hij las men-
sen heel goed en gaf hen kansen om zich te ontwikkelen. 
Daarvan ben ik een goed voorbeeld. Hij was niet te beroerd 
om hard te werken en zijn handen vuil te maken om de zaak 
draaiende te houden. In een slappe tijd klom hijzelf op de 
ladder en hebben wij samen een werk gedaan in Marlot. Hij 
was goed met zijn collega-ondernemers en gunde hen ook 
wat. Everts was ook goed voor zijn medewerkers, die vaak 
lang bij hem bleven werken. Zijn mensen liepen niet weg 
voor een paar tientjes. Mensen goed behandelen, dat is de 
basis van zaken doen. Hij respecteerde de mensen waarmee 
hij werkte. Door dat soort ervaringen heb ik veel van hem 

geleerd, met name mensen leren kennen en hen kansen  ge-
ven. Daarvoor ben ik hem tot op de dag van vandaag heel 
dankbaar.’

De liefde
vader Everts en Elvin konden dus heel goed met elkaar op-
schieten en werkten heel prettig samen. Naast het werk zat 
Elvin in zijn vrije tijd ook niet stil en was met enige regelmaat 
in het Haagse uitgaansleven te vinden. Op een Goede vrij-
dag was hij op stap met vrienden en liep in ’t Maliehuisje 
tegen een mooie vrouw aan. De vonken sloegen meteen 
over en Jolanda van der steen kan zich nu mevrouw van der 
steen-robbinson noemen. vanaf dat moment hebben zij het 
leven met elkaar gedeeld, in Nederland en op Barbados.

pensioen op Barbados
Jolanda werkte bij shell en kon op haar 55-jarige leeftijd met 
pensioen. Elvin had altijd al jaren het plan om rond deze leef-
tijd te stoppen met werken. vanuit Nederland gingen ze op 
bezoek bij Elvin’s moeder, die vanuit suriname naar Barba-
dos was teruggekeerd, waar nog familie van haar woonde. 
Meteen werden Elvin en Jolanda gegrepen door de schoon-
heid van dit Caribische eiland. Het werd hen toen duidelijk, 
dat zij na hun pensioen naar Barbados zouden emigreren. 

van suriname naar nederland
Elvin is in suriname geboren. Zijn ouders waren Barba-
dians, zij kwamen van het Caribische eiland Barbados 
en zijn voor zijn geboorte naar suriname verhuisd. Na 
zijn schooltijd vervult Elvin zijn dienstplicht en zwaait 
af in 1980. Na de staatsgreep in dat jaar zou hij zich 
gaan aanmelden als beroepsmilitair in het leger, want 
hij hoopte dat hij dan kon bijdragen aan een beter suri-
name. Echter, toen hij in de kazerne kwam, zag hij hoe 
militairen werden afgeranseld. Als reactie hierop trok 
Elvin zich terug uit militaire dienst. Wat nu te doen? Hij 
schreef een brief aan zijn zusjes in Nederland met de 
vraag of hij naar hen kon komen. Hij ging wonen bij 
een van zijn zusjes en na twee weken vakantie schreef 
hij zich in voor een avondopleiding aan de vrije Kunst-
academie en ging hij meteen op zoek naar werk. Hij 
meldde zich bij het arbeidsbureau, dat hem een lijst van 
bedrijven meegaf om te solliciteren. Het eerste bedrijf 
was het schildersbedrijf van A. Everts. Na een kort ge-
sprek werd Elvin aangenomen. Hij kon gelijk beginnen.

elvin robbinson 
‘antoon everts jr. is een 

wereldman’

3De 3De generatie: eLvin 
rOBBinsOn & rOB everts
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opgesloten in een kamp Westerbork onder bewaking van 
Canadese soldaten en Nederlandse verzetsstrijders. Zij 
verbleven in Westerbork van maart tot en met augustus en 
mochten toen pas weer naar hun ouders in Den Haag. Deze 
thuisreis werd per platbodem over water gedaan, want trei-
nen reden toen nog niet. Eindelijk was het gezin Evers weer 
herenigd en kon de wederopbouw van het land en ook hun 
gezin beginnen.

Weer naar school 
Na afloop van de oorlog lag het land in puin. Er reden geen 
trams, bussen of treinen, er was geen openbaar vervoer en 
ook nog geen onderwijs. pas in september 1946, Antoon jr. 
was toen 15 jaar, kon hij weer naar school. Door ruim an-
derhalf jaar onderwijsachterstand moest hij eerst twee jaar 
naar het voortgezet Lager Onderwijs, voordat hij naar de 
M.U.L.O. kon. Na twee jaar M.U.L.O. te hebben gevolgd 
ging Antoon jr. naar de Academie voor Beeldende Kunsten 
in Den Haag om vakken als fotografie, etaleren en reclame 
te volgen. Echter, omdat in de vijftiger jaren etaleurs slecht 
werden betaald wilde Antoon jr. alsnog in het bedrijf van 
zijn vader gaan werken 

Opleiding op school en in de praktijk
De entree van zoon Antoon jr. in het familiebedrijf keurde 
Antoon sr. goed, maar hij stelde wel een voorwaarde. Een 
professionele schilder moet goed worden opgeleid, in de 
praktijk en op school. Antoon jr. koos ervoor om  in de prak-
tijk het schildersvak leren, naast de ambachtsschool van vijf 
avonden in de week. Na drie jaar werd hij leerling schilder 
- leerling reclameschilder om nog twee jaar verder te leren 
voor gezel schilder - gezel reclameschilder. Hij behaalde 
het diploma vakbekwaamheid in het schildersbedrijf. ver-
volgens haalde hij ook zijn middenstanddiploma aan de st. 
Jozef Ambachtsschool in Den Haag. Een lange weg van on-
derwijs en praktijk, maar wel een hele goede voorbereiding 
op het leiden van een schildersbedrijf. 

naar het familiebedrijf
vader Antoon sr. vond dat junior eerst bij andere schilders-
bedrijven moest gaan werken, voordat Antoon jr. in  het fa-
miliebedrijf kon gaan werken. Hij ging werken bij een oom, 
die zelf schilder was bij Lensvelt-Nicola, om zich naast zijn 
gezel-schilderopleiding verder te bekwamen in het schilders-
vak. pas na zijn militaire diensttijd bij de Gemotoriseerde 
Afweer, waar hij de onderofficiersrang van Wachtmeester 
behaalde, kon hij in 1952 bij zijn vader in het bedrijf gaan 
werken. Overdag werken en in de avond naar school. 

Opbouw van het netwerk van opdrachtgevers
In de naoorlogse periode had schildersbedrijf A. Everts voor-
namelijk particuliere klanten uit Wassenaar, het Benoorden-
hout, Marlot. Deze klanten gingen ook om met zakenmensen, 
zoals Maasland Auto’s, slootweg slagerijen en Wesseling 
Kapsalons, waardoor Everts ook voor deze ondernemers kon 
gaan werken. 

De heren Everts bouwden gestaag hun relatienetwerk uit 
en kregen steeds meer opdrachten van grotere bedrijven 
en overheidsinstanties. Bedrijven als Kwaaitaal & Zoon in 
voorburg en de bouwmaatschappijen NBM, BAM en HBG 
verleenden Everts schilderopdrachten in nieuwbouwwijken, 
die zij na de oorlog bouwden. In de jaren 60-70-80  van 
de twintigste eeuw  werden vele nieuwbouwwijken uit de 
grond gestampt in opdracht van de overheid. schildersbe-
drijf Everts deed prima haar werk en dat leidde ertoe dat 
gemeenten ook rechtstreekse opdrachten aan Everts gunden, 
zoals voor de wijk Holy in vlaardingen. Dat was een interes-
sante meerjarige opdracht. via deze contacten kwam Everts 
ook in contact met andere overheidsorganisaties, zoals De-
fensie, rijkswaterstaat en de rijksgebouwendienst.

tijd voor verandering
In 1983 krijgt Antoon jr. op 52 jarige leeftijd een whiplash 
en is sindsdien minder gaan werken. Zijn zoon rob kwam in 
de zaak en ging het bedrijf samen met Elvin robbinson lei-
den. Aan de derde generatie kon Antoon jr. met vertrouwen 
de leiding van de zaak overlaten. Hij was niet meer dagelijks 
actief was in het bedrijf. Gelukkig herstelt hij van de opgelo-
pen whiplash, gaat weer aan het werk, maar bemoeit zich 
steeds minder met de dagelijkse gang van zaken. Hij houdt 
zich voornamelijk bezig, net als zijn vader, met opdrachtge-
vers die hij goed kende, zoals Defensie en de rijksgebou-
wendienst. In 2003 krijgt Antoon jr. een burn-out en treedt 
op 72-jarige leeftijd definitief terug en laat het bedrijf over 
aan de goede zorgen van zijn zoon rob en Elvin robbinson. 

anno 2022
Op dit moment van schrijven is Antoon jr. nog kien van geest 
en zijn lichaam protesteert af en toe. Wat heel mooi en be-
vredigend voor hem moet zijn, is de viering van het 100-ja-
rig bestaan van zijn levenswerk en de professionaliteit van 
het bedrijf in de huidige, zeer competitieve zakenwereld.

van leerling schilder tot directeur-aandeelhouder
Uiteindelijk heeft Elvin 35 jaar voor de Everts Groep ge-
werkt. Hij begon als leerling-schilder, behaalde zijn vakdi-
ploma schilder-gezel en later, samen met rob Everts, zijn 
ondernemersdiploma. Met rob, die in 1983 naar het bedrijf 
kwam, deed hij regelmatig klussen en is hij goede vrienden 
geworden. vader Everts vroeg hem een spuiterij op te zetten, 
maar dat bleek niet goed te werken. Hij keerde terug naar 
het schildersbedrijf en werd bedrijfsleider. Toen vader Everts 
in 2003 definitief met pensioen ging, vroeg hij Elvin en rob 
naast de dagelijkse leiding van de zaak, ook het bedrijf over 
te nemen. Op dat moment werd Elvin directeur-aandeelhou-
der. samen met zijn maatje rob het bedrijf mogen leiden… 
wat een geluk!

vader everts
Elvin: ‘vader Everts was een wereldman. Ik heb nog nooit 
iemand iets negatiefs over hem horen zeggen. Hij las men-
sen heel goed en gaf hen kansen om zich te ontwikkelen. 
Daarvan ben ik een goed voorbeeld. Hij was niet te beroerd 
om hard te werken en zijn handen vuil te maken om de zaak 
draaiende te houden. In een slappe tijd klom hijzelf op de 
ladder en hebben wij samen een werk gedaan in Marlot. Hij 
was goed met zijn collega-ondernemers en gunde hen ook 
wat. Everts was ook goed voor zijn medewerkers, die vaak 
lang bij hem bleven werken. Zijn mensen liepen niet weg 
voor een paar tientjes. Mensen goed behandelen, dat is de 
basis van zaken doen. Hij respecteerde de mensen waarmee 
hij werkte. Door dat soort ervaringen heb ik veel van hem 

geleerd, met name mensen leren kennen en hen kansen  ge-
ven. Daarvoor ben ik hem tot op de dag van vandaag heel 
dankbaar.’

De liefde
vader Everts en Elvin konden dus heel goed met elkaar op-
schieten en werkten heel prettig samen. Naast het werk zat 
Elvin in zijn vrije tijd ook niet stil en was met enige regelmaat 
in het Haagse uitgaansleven te vinden. Op een Goede vrij-
dag was hij op stap met vrienden en liep in ’t Maliehuisje 
tegen een mooie vrouw aan. De vonken sloegen meteen 
over en Jolanda van der steen kan zich nu mevrouw van der 
steen-robbinson noemen. vanaf dat moment hebben zij het 
leven met elkaar gedeeld, in Nederland en op Barbados.

pensioen op Barbados
Jolanda werkte bij shell en kon op haar 55-jarige leeftijd met 
pensioen. Elvin had altijd al jaren het plan om rond deze leef-
tijd te stoppen met werken. vanuit Nederland gingen ze op 
bezoek bij Elvin’s moeder, die vanuit suriname naar Barba-
dos was teruggekeerd, waar nog familie van haar woonde. 
Meteen werden Elvin en Jolanda gegrepen door de schoon-
heid van dit Caribische eiland. Het werd hen toen duidelijk, 
dat zij na hun pensioen naar Barbados zouden emigreren. 

van suriname naar nederland
Elvin is in suriname geboren. Zijn ouders waren Barba-
dians, zij kwamen van het Caribische eiland Barbados 
en zijn voor zijn geboorte naar suriname verhuisd. Na 
zijn schooltijd vervult Elvin zijn dienstplicht en zwaait 
af in 1980. Na de staatsgreep in dat jaar zou hij zich 
gaan aanmelden als beroepsmilitair in het leger, want 
hij hoopte dat hij dan kon bijdragen aan een beter suri-
name. Echter, toen hij in de kazerne kwam, zag hij hoe 
militairen werden afgeranseld. Als reactie hierop trok 
Elvin zich terug uit militaire dienst. Wat nu te doen? Hij 
schreef een brief aan zijn zusjes in Nederland met de 
vraag of hij naar hen kon komen. Hij ging wonen bij 
een van zijn zusjes en na twee weken vakantie schreef 
hij zich in voor een avondopleiding aan de vrije Kunst-
academie en ging hij meteen op zoek naar werk. Hij 
meldde zich bij het arbeidsbureau, dat hem een lijst van 
bedrijven meegaf om te solliciteren. Het eerste bedrijf 
was het schildersbedrijf van A. Everts. Na een kort ge-
sprek werd Elvin aangenomen. Hij kon gelijk beginnen.

elvin robbinson 
‘antoon everts jr. is een 

wereldman’

3De 3De generatie: eLvin 
rOBBinsOn & rOB everts



1 0 0  j a a r !  E v E r T s  G r O E p10 1 0 0  j a a r !  e v e r t s  g r o e p 11

In 2015 was het zover en vestigden Elvin en Jolanda zich in 
Christ Church, Barbados, waar zij in 2017 een mooi huis 
hebben gebouwd en nu genieten van hun pensioen en Elvin 
bezig is zijn biografie te schrijven over zijn markante leven 
in suriname, Nederland en Barbados. 

Elvin robbinson: ‘Ik hoop dat de Everts Groep nog 100 jaar 
zal blijven bestaan. Onder leiding van rob werkt de nieuwe 
generatie aan de toekomst. Ik ken Bas en Tom beiden. Het 
zijn goede mensen, zij hebben verstand van hun vak. Ze zijn 
nog jong en kunnen zich nog verder ontwikkelen. Ik wens 
hen heel veel succes toe en ik heb het volle vertrouwen, dat 
zij het werk van drie generaties Everts goed zullen voortzet-
ten.’

Moeilijke tijden
In 2000 werd rob directeur van het bedrijf en is toen, sa-
men met Elvin robbinson, gaan werken aan een bestendige 
toekomst, waar de continuïteit van het bedrijf voorop staat. 
Dat ging niet zonder slag of stoot. In die tijd was het bedrijf 
een echt schildersbedrijf met de werkpiek in het voorjaar 

en de zomer en stilstand in de winter. Er waren ooit 200 
man in dienst en het bedrijf is toen bij een nieuwbouwpro-
ject tegen allerlei verzekeringsproblemen aangelopen, met 
serieuze financiële schade tot gevolg. Het bedrijf heeft het 
toen heel moeilijk gehad en moest zelfs in 1999 surseance 
van betaling aanvragen, maar ging gelukkig niet failliet. Een 
nachtmerrie voor rob en zijn vader en niet te vergeten ook 
voor hun medewerkers. Er is toen drastisch gereorganiseerd. 

van een puur schilderbedrijf naar een totaal
onderhoudsbedrijf 
rob heeft in de loop van de jaren het bedrijf van lieverlee ge-
transformeerd naar een totaal onderhoudsbedrijf, dat totaal 
vastgoedonderhoud verzorgt met een schildersbedrijf (Everts 
schilders) en een bouwbedrijf (Morgenstond Bouw, Dakplan 
Dakdekkers en Evert servicedesk). Inmiddels staat de groep 
onder leiding van een professionele directie met financieel 
directeur, robert Hoogenbosch, directeur schildersbedrijf, 
Bas Hania, en directeur bouwbedrijf, Tom Kamminga. In 
2013 heeft de Everts Groep het bouw bedrijf Morgenstond 
overgenomen, dat nu de kern is van de bouwactiviteiten. In 
2019 is daar de overname van Dakplan – Dakdekkers aan 
toegevoegd. 

professionalisering
rob heeft niet alleen de activiteiten uitgebreid, waardoor 
het bedrijf een sterkere positie kon innemen in de branche 
van het vastgoedonderhoud. Hij heeft ook gewerkt aan de 
interne organisatie. Dat begon in 2002 met het aantrekken 
van financieel controller robert Hoogenbosch, die de interne 
administratie en financiële verslaggeving heeft geoptima-

liseerd. Later is robert financieel directeur worden van de 
Everts Groep. Ook heeft rob, samen met Olga de Boer, het 
bedrijf zodanig georganiseerd, dat voldaan kon worden 
aan de vCA** certificering, waardoor alle bedrijfsproces-
sen volledig veilig zijn..

prestigeprojecten
In haar bestaan heeft de Everts Groep driemaal  de renovatie 
van het Nirwana-flatgebouw op de hoek van de Benoorden-
houtseweg en het Willem Witseplein tegenover het Haagse 
Bos, uitgevoerd. De Nirwanaflat wordt aangemerkt als de 
eerste flat in Nederland en staat in de top-100 van rijksmo-
numenten. Een gebouw uit 1929 met groot prestige, dat spe-
ciale omstandigheden en vereisten kent om het schilderwerk 
professioneel uit te voeren. Het feit dat de Everts Groep dit 
prestigeobject driemaal heeft mogen renoveren is een be-
wijs voor twee kwaliteiten van Everts Groep. Ten eerste het 
afleveren van professioneel schilderwerk en ten tweede het 
vermogen om lange termijn relaties te kunnen onderhouden 
met haar opdrachtgevers. 

Winnaar van prestigieuze vak prijzen
Gezien de vakkundige uitvoering van prestigeobjecten als 
het theater Diligentia werd het schildersbedrijf A. Everts in 
1994 genomineerd voor de schildersvakprijs. Er werd (nog) 
niet gewonnen, maar deze nominatie was al een hele mooie 
erkenning voor het vakkundige werk van het bedrijf. In 1998 
was het echt raak, dubbel raak zelfs. Het bedrijf won in 
1998 zowel de schildersvakprijs als de publieksprijs voor 
hun schilderwerk bij de Algemene rekenkamer. In overleg 
met de architect, Aldo van Eck, werd de  samenstelling van 
kleuren bepaald en prachtig uitgevoerd door de schilders 
van de Everts Groep. De uitreiking van deze twee prijzen in 
het Congresgebouw, door juryvoorzitter Ed Nijpels, is een 
memorabel moment in het bestaan van de Everts Groep.

Onderscheidend vermogen
De Everts Groep is één van de laatste familiebedrijven van 
de huidige omvang, die een totaal dienstenpakket van vast-
goedonderhoud kan leveren en onderscheidt zich op deze 
manier in de branche van vastgoedonderhoud. De groep 
is groot genoeg om efficiënt te werken met een rendabele 
financiële structuur en klein genoeg om effectief te communi-
ceren met korte lijntjes intern en extern met leveranciers en 
opdrachtgevers. Deze positie van ‘groot- én klein-genoeg’ 
wil de Everts Groep graag handhaven in de toekomst.

De mensen maken het bedrijf
rob heeft een uitgesproken filosofie over hoe je een bedrijf 
moet leiden: ‘Het gaat om de mensen. Als zij het naar hun 
zin hebben in hun werk, dan zullen zij goed presteren en 
vakwerk afleveren aan onze klanten en opdrachtgevers.’ rob 
doet er dus alles aan om zijn medewerkers een fijne werkom-
geving te bieden. Het gaat om de juiste mensen op de juiste 

plaats, zodat medewerkers hun werk leuk vinden. Ook van 
belang is dat de medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen 
en dat er goed naar hen wordt geluisterd. Ook de sfeer ge-
zellig bedrijf is van groot belang. Elke vrijdagmiddag komt 
het personeel samen in de huisbar om terug te kijken op 
de werkweek en vooruit te blikken op het weekend. In een 
ontspannen sfeer, waar iedereen zijn plekje kan innemen. 
Naast deze weekborrels worden jaarlijks de Herfst-BBQ en 
het Kerstfeest georganiseerd. Iedereen is dan welkom. De 
Everts-medewerkers, hun gezinnen, klanten en leveranciers. 
Deze groepen mensen maken namelijk de business, nu en in 
de toekomst.

Lange termijn relaties
In zijn werk voor de Everts Groep heeft rob altijd goede re-
laties met zijn medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers 
nagestreefd. Door zijn medewerkers wordt hij geprezen om 
zijn luisterende oor voor de vragen, problemen, verlangens 
en uitdagingen van zijn medewerkers. Een paar uitspraken 
van zijn mensen: 

•	 ‘Je	 gaat	met	 Rob	 praten	 en	 voordat	 je	 het	weet	 is	 je	
probleem	verdwenen’	

•	 ‘Rob	heeft	een	bijzonder	 talent	om	met	mensen	om	 te	
gaan’

•	 ‘Rob	is	het	cement	van	de	organisatie’

•	 ‘Rob	kan	heel	goed	omgaan	met	opdrachtgevers,	want	
hij	luistert	echt	naar	ze’

•	

toekomst
Net als zijn vader is rob zelf ook tegen een zware (rug)bles-
sure opgelopen en werkt niet meer fulltime. Wel is hij nog 
algemeen directeur en begeleidt hij, samen met financieel 
directeur robert Hoogenbosch, zijn jongere collega’s Bas 
Hania en Tom Kamminga, die bezig zijn om de Everts Groep 
nog verder te professionaliseren en te laten groeien. Met als 
ultiem doel het familiebedrijf ook in haar tweede eeuw van 
haar bestaan de zo begeerde continuïteit te bieden. ‘Goed 
blijven doen wat we al goed doen en verbeteren wat op-
drachtgevers van de Everts Groep vragen.’ Dat is het motto 
voor de toekomst.

rOB everts 
het appeltje valt niet ver van de boom
rob wordt in 1965 geboren als jongste zoon in het gezin 
Everts. Nadat zijn ouders verhuisden van de Bezuidenhout is 
hij opgegroeid in Nootdorp. Hij wist nooit wat hij wilde gaan 
doen. Op de lagere school had hij een leuk vriendinnetje die 
naar de Land- en Tuinbouw school ging. Dus dat ging rob ook 
doen, maar het werd niets met deze opleiding. Geen geduld. 
Hij spijbelde liever en was liever bij de boeren aan het werk. 
Hij deed een schoolkeuzetest, waaruit bleek uit dat hij meer zou 
leren van één dag werken, dan van één jaar onderwijs volgen 
op school. Hij is toen twee jaar gaan werken in het schilders-
bedrijf van zijn oom. In 1983 kreeg mijn vader een ernstig 
auto-ongeluk met een whiplash tot gevolg. Hij is toen in het 
bedrijf van mijn vader gaan werken en nooit meer weggegaan. 
Op dat moment was het een goed renderend schildersbedrijf 
met tien vaste schilders en twintig man zomerpersoneel. vader 
Antoon jr. had na de Zoetermeerse nachtmerrie de omvang van 
het bedrijf teruggebracht waarvan de zakelijke risico’s goed 
waren te overzien. 

rob everts:
 ‘we moeten de beste willen 

zijn én blijven, niet de 
grootste’

rob everts:
 ‘onze medewerkers zijn de 

belangrijkste onderdelen van ons 
bedrijf’
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In 2015 was het zover en vestigden Elvin en Jolanda zich in 
Christ Church, Barbados, waar zij in 2017 een mooi huis 
hebben gebouwd en nu genieten van hun pensioen en Elvin 
bezig is zijn biografie te schrijven over zijn markante leven 
in suriname, Nederland en Barbados. 

Elvin robbinson: ‘Ik hoop dat de Everts Groep nog 100 jaar 
zal blijven bestaan. Onder leiding van rob werkt de nieuwe 
generatie aan de toekomst. Ik ken Bas en Tom beiden. Het 
zijn goede mensen, zij hebben verstand van hun vak. Ze zijn 
nog jong en kunnen zich nog verder ontwikkelen. Ik wens 
hen heel veel succes toe en ik heb het volle vertrouwen, dat 
zij het werk van drie generaties Everts goed zullen voortzet-
ten.’

Moeilijke tijden
In 2000 werd rob directeur van het bedrijf en is toen, sa-
men met Elvin robbinson, gaan werken aan een bestendige 
toekomst, waar de continuïteit van het bedrijf voorop staat. 
Dat ging niet zonder slag of stoot. In die tijd was het bedrijf 
een echt schildersbedrijf met de werkpiek in het voorjaar 

en de zomer en stilstand in de winter. Er waren ooit 200 
man in dienst en het bedrijf is toen bij een nieuwbouwpro-
ject tegen allerlei verzekeringsproblemen aangelopen, met 
serieuze financiële schade tot gevolg. Het bedrijf heeft het 
toen heel moeilijk gehad en moest zelfs in 1999 surseance 
van betaling aanvragen, maar ging gelukkig niet failliet. Een 
nachtmerrie voor rob en zijn vader en niet te vergeten ook 
voor hun medewerkers. Er is toen drastisch gereorganiseerd. 

van een puur schilderbedrijf naar een totaal
onderhoudsbedrijf 
rob heeft in de loop van de jaren het bedrijf van lieverlee ge-
transformeerd naar een totaal onderhoudsbedrijf, dat totaal 
vastgoedonderhoud verzorgt met een schildersbedrijf (Everts 
schilders) en een bouwbedrijf (Morgenstond Bouw, Dakplan 
Dakdekkers en Evert servicedesk). Inmiddels staat de groep 
onder leiding van een professionele directie met financieel 
directeur, robert Hoogenbosch, directeur schildersbedrijf, 
Bas Hania, en directeur bouwbedrijf, Tom Kamminga. In 
2013 heeft de Everts Groep het bouw bedrijf Morgenstond 
overgenomen, dat nu de kern is van de bouwactiviteiten. In 
2019 is daar de overname van Dakplan – Dakdekkers aan 
toegevoegd. 

professionalisering
rob heeft niet alleen de activiteiten uitgebreid, waardoor 
het bedrijf een sterkere positie kon innemen in de branche 
van het vastgoedonderhoud. Hij heeft ook gewerkt aan de 
interne organisatie. Dat begon in 2002 met het aantrekken 
van financieel controller robert Hoogenbosch, die de interne 
administratie en financiële verslaggeving heeft geoptima-

liseerd. Later is robert financieel directeur worden van de 
Everts Groep. Ook heeft rob, samen met Olga de Boer, het 
bedrijf zodanig georganiseerd, dat voldaan kon worden 
aan de vCA** certificering, waardoor alle bedrijfsproces-
sen volledig veilig zijn..

prestigeprojecten
In haar bestaan heeft de Everts Groep driemaal  de renovatie 
van het Nirwana-flatgebouw op de hoek van de Benoorden-
houtseweg en het Willem Witseplein tegenover het Haagse 
Bos, uitgevoerd. De Nirwanaflat wordt aangemerkt als de 
eerste flat in Nederland en staat in de top-100 van rijksmo-
numenten. Een gebouw uit 1929 met groot prestige, dat spe-
ciale omstandigheden en vereisten kent om het schilderwerk 
professioneel uit te voeren. Het feit dat de Everts Groep dit 
prestigeobject driemaal heeft mogen renoveren is een be-
wijs voor twee kwaliteiten van Everts Groep. Ten eerste het 
afleveren van professioneel schilderwerk en ten tweede het 
vermogen om lange termijn relaties te kunnen onderhouden 
met haar opdrachtgevers. 

Winnaar van prestigieuze vak prijzen
Gezien de vakkundige uitvoering van prestigeobjecten als 
het theater Diligentia werd het schildersbedrijf A. Everts in 
1994 genomineerd voor de schildersvakprijs. Er werd (nog) 
niet gewonnen, maar deze nominatie was al een hele mooie 
erkenning voor het vakkundige werk van het bedrijf. In 1998 
was het echt raak, dubbel raak zelfs. Het bedrijf won in 
1998 zowel de schildersvakprijs als de publieksprijs voor 
hun schilderwerk bij de Algemene rekenkamer. In overleg 
met de architect, Aldo van Eck, werd de  samenstelling van 
kleuren bepaald en prachtig uitgevoerd door de schilders 
van de Everts Groep. De uitreiking van deze twee prijzen in 
het Congresgebouw, door juryvoorzitter Ed Nijpels, is een 
memorabel moment in het bestaan van de Everts Groep.

Onderscheidend vermogen
De Everts Groep is één van de laatste familiebedrijven van 
de huidige omvang, die een totaal dienstenpakket van vast-
goedonderhoud kan leveren en onderscheidt zich op deze 
manier in de branche van vastgoedonderhoud. De groep 
is groot genoeg om efficiënt te werken met een rendabele 
financiële structuur en klein genoeg om effectief te communi-
ceren met korte lijntjes intern en extern met leveranciers en 
opdrachtgevers. Deze positie van ‘groot- én klein-genoeg’ 
wil de Everts Groep graag handhaven in de toekomst.

De mensen maken het bedrijf
rob heeft een uitgesproken filosofie over hoe je een bedrijf 
moet leiden: ‘Het gaat om de mensen. Als zij het naar hun 
zin hebben in hun werk, dan zullen zij goed presteren en 
vakwerk afleveren aan onze klanten en opdrachtgevers.’ rob 
doet er dus alles aan om zijn medewerkers een fijne werkom-
geving te bieden. Het gaat om de juiste mensen op de juiste 

plaats, zodat medewerkers hun werk leuk vinden. Ook van 
belang is dat de medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen 
en dat er goed naar hen wordt geluisterd. Ook de sfeer ge-
zellig bedrijf is van groot belang. Elke vrijdagmiddag komt 
het personeel samen in de huisbar om terug te kijken op 
de werkweek en vooruit te blikken op het weekend. In een 
ontspannen sfeer, waar iedereen zijn plekje kan innemen. 
Naast deze weekborrels worden jaarlijks de Herfst-BBQ en 
het Kerstfeest georganiseerd. Iedereen is dan welkom. De 
Everts-medewerkers, hun gezinnen, klanten en leveranciers. 
Deze groepen mensen maken namelijk de business, nu en in 
de toekomst.

Lange termijn relaties
In zijn werk voor de Everts Groep heeft rob altijd goede re-
laties met zijn medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers 
nagestreefd. Door zijn medewerkers wordt hij geprezen om 
zijn luisterende oor voor de vragen, problemen, verlangens 
en uitdagingen van zijn medewerkers. Een paar uitspraken 
van zijn mensen: 

•	 ‘Je	 gaat	met	 Rob	 praten	 en	 voordat	 je	 het	weet	 is	 je	
probleem	verdwenen’	

•	 ‘Rob	heeft	een	bijzonder	 talent	om	met	mensen	om	 te	
gaan’

•	 ‘Rob	is	het	cement	van	de	organisatie’

•	 ‘Rob	kan	heel	goed	omgaan	met	opdrachtgevers,	want	
hij	luistert	echt	naar	ze’

•	

toekomst
Net als zijn vader is rob zelf ook tegen een zware (rug)bles-
sure opgelopen en werkt niet meer fulltime. Wel is hij nog 
algemeen directeur en begeleidt hij, samen met financieel 
directeur robert Hoogenbosch, zijn jongere collega’s Bas 
Hania en Tom Kamminga, die bezig zijn om de Everts Groep 
nog verder te professionaliseren en te laten groeien. Met als 
ultiem doel het familiebedrijf ook in haar tweede eeuw van 
haar bestaan de zo begeerde continuïteit te bieden. ‘Goed 
blijven doen wat we al goed doen en verbeteren wat op-
drachtgevers van de Everts Groep vragen.’ Dat is het motto 
voor de toekomst.

rOB everts 
het appeltje valt niet ver van de boom
rob wordt in 1965 geboren als jongste zoon in het gezin 
Everts. Nadat zijn ouders verhuisden van de Bezuidenhout is 
hij opgegroeid in Nootdorp. Hij wist nooit wat hij wilde gaan 
doen. Op de lagere school had hij een leuk vriendinnetje die 
naar de Land- en Tuinbouw school ging. Dus dat ging rob ook 
doen, maar het werd niets met deze opleiding. Geen geduld. 
Hij spijbelde liever en was liever bij de boeren aan het werk. 
Hij deed een schoolkeuzetest, waaruit bleek uit dat hij meer zou 
leren van één dag werken, dan van één jaar onderwijs volgen 
op school. Hij is toen twee jaar gaan werken in het schilders-
bedrijf van zijn oom. In 1983 kreeg mijn vader een ernstig 
auto-ongeluk met een whiplash tot gevolg. Hij is toen in het 
bedrijf van mijn vader gaan werken en nooit meer weggegaan. 
Op dat moment was het een goed renderend schildersbedrijf 
met tien vaste schilders en twintig man zomerpersoneel. vader 
Antoon jr. had na de Zoetermeerse nachtmerrie de omvang van 
het bedrijf teruggebracht waarvan de zakelijke risico’s goed 
waren te overzien. 
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‘Onze ambitie is een stabiele, gestroomlijnde organisatie,  waar ruimte is voor 
ontwikkeling en die bestand is tegenslagen te kunnen opvangen’

Diensten
‘We leveren totaal vastgoedonderhoud, waardoor de waar-
de van vastgoed behouden of verbeterd wordt. We werken 
met goed opgeleide mensen met up-to-date vakkennis en 
vaardigheden, zodat we uitstekende kwaliteit schilder- en 
bouwwerkzaamheden kunnen opleveren.’

Mensen
‘Onze medewerkers zijn het belangrijkste onderdeel van 
ons bedrijf. Als zij met plezier naar hun werk gaan, zullen 
zij goede prestaties leveren bij onze klanten. Wij streven 
lange dienstverbanden na, dat is goed voor de continuïteit 
van ons bedrijf. De kennis op de werkvloer is van groot 
belang en daarom sparren we graag met onze vakmensen 
om ideeën op te halen. Het gesprek met onze medewerkers 
dient een dialoog te zijn, waarin we goed naar elkaar luiste-
ren. We stimuleren het nemen van initiatief en fouten maken 
mag. Eerlijkheid is een belangrijke waarde en we denken 
graag  in oplossingen. problemen pakken worden gezamen-
lijk aangepakt. Uiteindelijk doen we het met elkaar en willen 
we dat iedereen begrijpt en ervaart dat iedere medewerker 
een belangrijke schakel in ons bedrijf is.’

Organisatie
‘We zijn een organisatie met een open en platte structuur, 
waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden en 
taken kent, waarin alle processen op orde zijn, zodat het 
duidelijk is wat van onze medewerkers wordt verwacht. In 
de organisatie hebben wij zo weinig mogelijk hiërarchie 
en vinden het belangrijk dat iedereen kan meepraten. We 
streven naar een organisatie waar zoveel mogelijk rust is. 
De omvang van onze organisatie mag groeien, maar we 
willen niet supergroot worden. Goed contact met al onze 
medewerkers en opdrachtgevers is voor ons belangrijk. We 

willen het karakter van een familiebedrijf behouden. Wij he-
ten geen Everts, maar we voelen onszelf wel als de vierde 
generatie van het Everts familiebedrijf.’

Klanten en opdrachtgevers
‘Ken je klant, dat is ons credo. De behoefte van de klant is 
ons uitgangspunt, we luisteren goed voordat wij met een ad-
vies of een voorstel komen om een bepaald werk of project 
uit te voeren. Flexibiliteit in de communicatie met de klant 
en het overleg met hen over hun behoefte is voor ons een 
tweede natuur. Als we goede afspraken met de opdrachtge-
ver hebben gemaakt, dan gaan we aan de slag en heeft de 
klant er in principe geen omkijken meer naar. Dat vraagt om 
vertrouwen van de klant en vakkennis en kwaliteit van onze 
kant. Graag onderhouden wij lange termijn relaties met onze 
opdrachtgevers, waarin wij zorgen voor een optimale staat 
van hun vastgoed.

Leveranciers
‘Ook met onze leveranciers streven wij naar lange termijn 
relaties. Zij zijn onze adviseurs en gebruiken hun advies over 
werkmethoden en producten in de projecten voor onze op-
drachtgevers. Onze leveranciers kennen alle ontwikkelingen 
op hun vakgebied en zijn dus een belangrijke bron van in-
formatie.’ 

Maatschappij
‘Enerzijds werken wij zo duurzaam mogelijk en beperken 
onze CO2-uitstoot tot een minimum, anderzijds zijn wij be-
trokken zijn bij de regio waarin wij actief zijn. Dat laatste 
doen wij door verschillende maatschappelijke organisaties 
en sportverenigingen met diensten en financiële bijdragen te 
ondersteunen.’

bas Hania:
‘de mensen in ons bedrijf zijn 
Het belangrijkste, zij maken 

Het product’

tom kamminga:
‘no nonsens, aanpakken,

we regelen Het’

De visie van Bas Hania en Tom Kamminga
op totaal vastgoedonderhoud

De mannen
van Detoekomst

Bas hania - Directeur schildersbedrijf

Technisch bedrijfskundige Bas werkte, voordat hij 
naar de Everts Groep ging, voor zijn familiebedrijf 
Hania vastgoedonderhoud. Bas heeft affiniteit voor 
technische software en begon zijn werk bij de Everts 
Groep als ondersteuner van het bedrijfsbureau op 
het gebied van organisatie, projectmanagement en 
calculatie. Bas werkt consistent aan het verbeteren 
van de efficiency van bedrijfsprocessen en de op-
bouw van computersystemen. In 2019 nam hij de 
eindverantwoordelijkheid op zich voor de schilders 
activiteiten binnen de Everts Groep. Als directeur 
van het schildersbedrijf werkt hij nauw samen met 
zijn medewerkers en heeft regelmatig overleg met 
zijn projectleiders en uitvoerders en blijft daardoor 
op de hoogte van alle ontwikkelingen in de praktijk.

tom Kamminga - Directeur Bouwbedrijf
Morgenstond

Tom is de man van de praktijk met een gezonde do-
sis ambitie. Na diverse praktijkopleidingen begon 
hij zijn carrière als timmerman. In 2011 kwam hij 
naar de Everts Groep als calculator en is via project-
leider en bedrijfsleider doorgegroeid, voordat hij 
leiding ging geven aan de bouworganisatie binnen 
de Everts Groep; bestaande uit Morgenstond Bouw, 
Dakplan Dakdekkers en de Everts servicedesk. Tom 
maakt zich minder druk om ‘papiertjes en opleidin-
gen’, hij vindt instelling en vakbekwaamheid veel 
belangrijker. Hij denkt in oplossingen en is een ech-
te ‘go-getter’, die met zijn team zorgt dat alles per-
fect wordt uitgevoerd. Zelf is hij ook vaak te vinden 
op de bouwwerken omdat hij daar het liefst is en de 
prestaties van zijn collega’s kan bekijken. 
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van De
everts groep

De Everts Groep bestaat uit een schildersbedrijf en een bouwbedrijf en 
wordt geleid door een vierhoofdige directie: algemeen directeur Rob 

Everts, financieel directeur Robert Hoogenbosch, directeur schildersbedrijf 
Bas Hania, directeur bouwbedrijf Tom Kamminga. Een mooie combinatie 

van ervaring (tweemaal Rob) en jong talent (Bas en Tom).

robert hoogenbosch - Financieel Directeur
robert studeerde registeraccountancy en ging werken voor 
een accountantskantoor. voordat hij in 2000 zich verbond 
als financieel controller aan de Everts Groep werkte hij in de 
installatietechniek en utiliteitsector. Hij beheerst dus niet al-
leen de financiën, maar heeft ook ervaring met en oog voor 
de businesskant. robert geeft leiding aan het bedrijfsbureau 
en is verantwoordelijk voor het financieel beheer en verslag-
geving, het management informatiesysteem en de adminis-
tratie. In het bedrijfsbureau werkt hij samen met Jane van 
Leeuwen, Olga de Boer en Joy Antonio. Inmiddels werkt hij 
al 22 jaar samen met rob Everts en vindt het heel leuk om 
in de toekomst met zijn jongere collega’s Bas en Tom het 
bedrijf verder te ontwikkelen.

Olga de Boer - trouble shooter
Olga werkt al 21 jaar bij de Everts Groep. Zij begon als 
receptioniste en ging geleidelijk andere taken uitvoeren. Ze 
werd secretaresse van rob, maakte offertes en facturen en 
deed de incasso. Zij organiseerde feesten voor de relaties 
en het personeel. Olga heeft meegewerkt aan de certifice-
ring voor vCA** en is verantwoordelijk voor de veiligheid 
binnen het bedrijf en zij is vertrouwenspersoon, waarvoor 
zij 24/7 beschikbaar is. Haar zelfstandigheid in haar werk 
binnen de Everts Groep vindt zij heel prettig: ‘Ik kan het 
zelf regelen en mijn eigen tijd indelen.’ Dat getuigt van een 
groot vertrouwen in haar door de leiding van het bedrijf.

Joy antonio - receptioniste
Joy werkte lange tijd in de horeca voordat rob Everts haar 
in 2016 vroeg om receptioniste bij de Everts Groep te wor-
den. Zij houdt ervan ‘alles op orde’ te brengen én te hou-
den. Joy is de gastvrouw van het bedrijf, verzorgt de balie, 
de telefoon en de e-mail. Zij is het aanspreekpunt voor klan-
ten en de interne schakel naar de juiste collega’s. Zij  is ook 
verantwoordelijk voor de bar op vrijdagmiddag, waar zij 
haar langdurige horecaervaring kan combineren met haar 
talent voor gastvrouw. Ze houdt van de saamhorigheid bin-
nen de Everts Groep; ‘We zijn met z’n allen als één geheel.’

claudia van der geest - calculator
Claudia werkte lang geleden al eerder een tijdje voor de 
Everts Groep om het vak van calculator te leren. In 2013 
keerde zij terug en werkt nu samen met haar collega’s Chris 
en Daan als calculator in het schildersbedrijf. Zij geniet van 
haar werk door de combinatie om buiten (werk opmeten) 
en binnen (calculeren, werkvoorbereiding) te werken. Het 
liefst werkt zij aan grote, complexe projecten. Claudia vindt 
het prettig om met mensen samen te werken die ook uit het 
schildersvak komen. De ongedwongenheid en zelfstandig-
heid binnen haar werk in de Everts Groep ervaart zij als 
heel prettig.

Daan Brouwer - calculator en projectleider 
Daan komt ook uit het schildersvak en werkte voor hun fa-
miliebedrijf. sinds 2021 werkt hij bij de Everts Groep als 
calculator en projectleider Daan vindt het fijn om met col-

lega’s te werken die uit het schildersvak 
komen. Dat kan bij de Everts Groep, waar 
heel veel schildersgeschiedenis aanwezig 
is. Na het opmeten van het werk geniet Daan ervan om 
werkopdrachten te begeleiden waarbij veel mensen betrok-
ken zijn, zoals bijvoorbeeld bij vvE’s. Hij houdt van het con-
tact en de communicatie met mensen. Hij krijgt een kick als 
de oplevering van het werk wordt gewaardeerd door de 
opdrachtgevers. Immers, het eindresultaat telt. 

chris glas - calculator en projectleider 
Chris werkte in de horeca als bedrijfsleider en werd door 
rob Everts gevraagd om voor zijn bedrijf te komen werken. 
voordat Chris calculator en projectleider werd, werkte hij 

Iedereen kent elkaar

robert hoogenbosch
‘De Everts Groep is een echt 

familiebedrijf, dat ik graag help te 
professionaliseren en te groeien’

Joy antonio
‘Vrijdagmiddag is mijn feestje’

claudia van der geest
‘Het binnenhalen van een 
grote opdracht geeft mij veel 
voldoening’

Daan Brouwer
‘Ik vind het prettig om met veel 

mensen samen te werken’

chris glas
‘Ik heb de kans gekregen mezelf 

te ontwikkelen’

Marco verbaan
‘Iedereen luistert en helpt elkaar, 
onze neuzen staan in dezelfde 

richting’

met de schilders in de praktijk. Bin-
nen de Everts Groep krijgt Chris de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen. 
Op kantoor leerde hij calculeren en 

draagt nu persoonlijk de verantwoordelijkheid voor de cal-
culatie van projecten, zoals voor Gymnasium Haganum aan 
de Laan van Meerdervoort in Den Haag. 

Marco verbaan - Uitvoerder
Marco is een vakman pur sang, Hij zit al 30 jaar in het schil-
dersvak, waarvan zes jaar bij de Everts Groep. Marco heeft 
eerder voor een groot schildersbedrijf gewerkt. Bij de Everts 
Groep vindt hij het prettig dat iedereen elkaar kent. Als uit-
voerder geniet hij ervan om zelf meer te kunnen organiseren  
en heeft plezier in het opleiden van jongeren als schilder.

olga de boer:
‘rob everts is 

Het cement van 
de everts groep’



1 0 0  j a a r !  E v E r T s  G r O E p14 1 0 0  j a a r !  e v e r t s  g r o e p 15

van De
everts groep

De Everts Groep bestaat uit een schildersbedrijf en een bouwbedrijf en 
wordt geleid door een vierhoofdige directie: algemeen directeur Rob 

Everts, financieel directeur Robert Hoogenbosch, directeur schildersbedrijf 
Bas Hania, directeur bouwbedrijf Tom Kamminga. Een mooie combinatie 
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werd secretaresse van rob, maakte offertes en facturen en 
deed de incasso. Zij organiseerde feesten voor de relaties 
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den. Joy is de gastvrouw van het bedrijf, verzorgt de balie, 
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ton van diggele:
‘Hier kan ik wel 100 jaar 

worden’

ap van der pluijm - projectleider
Ap was werkzaam als meewerkend uitvoerder en heeft ook 
ervaring opgedaan als stoffeerder in de vloerbedekkings-
branche, voordat hij drie jaar geleden de kans kreeg pro-
jectleider te worden bij de Everts Groep. Inmiddels is hij als 
projectleider verantwoordelijk voor de calculaties, werkvoor-
bereiding en het begeleiden van de bouwprojecten tot aan 
de oplevering van het werk aan de klant. Hij vindt het contact 
met opdrachtgevers heel prettig om te doen, met name om 
passende oplossingen te bedenken. In zijn werk kan hij zich 
niet alleen vakmatig, maar ook op computer- en commercieel 
gebied verder ontwikkelen. Hij houdt van het werkoverleg 
met z’n collega’s en is gemotiveerd te helpen om Morgen-
stond verder uit te bouwen.  

Jasper Middelburg - timmerman 
Jasper is opgeleid als dierenverzorger in dierentuinen. Hij wil 
liever met z’n handen werken en mooie dingen maken. Hij 
houdt van de afwisseling van de werkplek. Hij vindt de een-
heid tussen kantoor en de werkplek heel prettig en waardeert 
de makkelijke omgang en samenwerking met zijn collega’s. 
De Everts Groep biedt hem de mogelijkheid zich verder te 

paul rombout
‘Ik wil graag met vakmensen 
werken, dat kan bij de Everts 

Groep’

John couvreur
‘Je moet mensen behandelen 
zoals je zelf behandeld wilt 

worden’

peter aan de Wiel
‘Ik geniet ervan een mooi stukje 

werk te maken’

Ben ten tije
‘Ik ben nog lekker bezig en vind 
mijn werk bij de Everts Groep nog 
steeds leuk’

Marco veltman
‘Het werk bij de Everts Groep is 

overzichtelijk en de omgang met 
collega’s is heel persoonlijk

ap van der pluijm
‘Ik kreeg de kans een 

carrièreswitch te maken en 
daarvoor ben ik de Everts Groep 

heel dankbaar’

Jasper Middelburg
‘Bij de Everts Groep leer ik veel 

van mijn oudere collega’s én is er 
ruimte voor een eigen mening’

ton van Diggele
‘Hier kan ik wel 100 jaar worden’

ontwikkelen. Jasper is ook gecharmeerd van de gezelligheid 
binnen het bedrijf en is iedere week op vrijdagmiddag in de 
bedrijfsbar te vinden. 

ton van Diggele - Uitvoerder
De loopbaan van Ton is begonnen in de wereld van beton 
en vloeren. vervolgens ging hij als schilder werken voor De 
vlaming. sinds 2010 werkt hij bij de Everts Groep. Ton: ‘rob 
belde mij en zei dat hij nodig had. Zo ben ik in 2010 met 
mijn ploegje schilders naar de Everts Groep gekomen. Ik had 
het gelijk naar mijn zin. Ik vind het leuk om als uitvoerder 
alles zelf te regelen en met mijn team samen  te werken. Ik 
houd van de vrijheid in mijn werk. Binnen de Everts Groep 
gaat het er relaxed en gemoedelijk aan toe. Daar houd ik 
van.  Er is oprecht begrip voor elkaar. We staan altijd voor 
elkaar klaar. Het gaat hier om de mensen.’

paul rombout - Uitvoerder
paul was eerder tekenaar bij een gemeente en vond dat werk 
wat saai. Hij is toen overgestapt naar het schildersvak. Eerst 
als schilder, nu als meewerkend uitvoerder. Hij geniet van de 
verschillende plaatsen waar hij werkt, groot en klein, binnen 
en buiten. De afwisseling in zijn werk bevalt hem heel goed. 
paul geniet ervan om kwaliteitswerk te leveren.

John couvreur - Uitvoerder 
John beschikt over een lange ervaring in het schilders- en 
bouwvak. Hij was 25 jaar teamleider bij Hartman. Deze rou-
tinier vindt het heerlijk om een project tot een goed einde te 
brengen en daardoor geld voor de zaak te kunnen verdie-
nen. Binnen de Everts Groep bestaat een goede werksfeer, 
vindt hij. Elkaar helpen en niet zeuren maar doen, dat is de 
goede instelling. 

peter aan de Wiel - Uitvoerder
peter werkt al sinds zijn zestiende jaar in het schildersvak en 
kwam in 2015 naar de Everts Groep. Als schilder werkte hij 
in loondienst en ook als zelfstandige. Binnen de Everts Groep 
is hij uitvoerder en geeft leiding aan zes schilders. Binnen de 
groep voelt hij zich als een vis in het water. Hij is dankbaar 
voor het vertrouwen en de vrijheid van handelen. Als hij een 
goed stuk werk heeft gemaakt, waarvoor hij waardering 
krijgt, wordt hij blij. Zeker als hieruit herhaalwerk voortvloeit: 
’Dan hebben we het echt goed gedaan.’

Ben ten tije - servicedesk 
Ben was zelfstandig ondernemer en eigenaar van bouwbe-
drijf Morgenstond. Na de overname van zijn bedrijf in 2013 
door de Everts Groep is Ben meegegaan. Deze oud-wiel-
renner en Nederlands kampioen op de sprint begeleidt de 
aansturing van onderaannemers, maar laat nu steeds meer 
over aan de projectleiders. Inmiddels is hij een soort vliegen-
de keep, die zorgt dat spoedopdrachten van de servicedesk 
snel en goed worden uitgevoerd.

Marco veltman - projectleider
Marco werkt sinds 1 november 2021 bij de Everts Groep. 
In het verleden werkte hij al een tijdje als schilder voor de 
groep en is vorig jaar na een leuk en goed gesprek terug 
op het oude nest gekomen waar het allemaal begon, als 
projectleider in het bouwbedrijf. Hij begeleidt het proces van 
de klantvraag, de calculatie, de offerte, de mensen op de 
werkvloer tot aan de inspectie van het werk en de oplevering 
aan de klant. Hij houdt ervan om de mensen op de werkvloer 
te motiveren en de afstand tussen kantoor en werkvloer te 
verkleinen.

peter aan de wiel
‘ik geniet ervan een mooi 

stukje werk te maken’
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sri apputhurai - schilder, maat van shiva
sri kwam in 1984 vanuit sri Lanka naar Nederland en werd 
door een surinaamse vriend, Elvin robbinson, gevraagd bij 
de Everts Groep te komen werken. sri: ‘Daar heb ik geen 
spijt van, want ik werk alweer 33 jaar bij het bedrijf. Ik heb 
nog de vader van rob gekend, dat was een goede baas. Ik 
vind het nu ook heel leuk om met mijn neef shiva samen te 
werken.’

shiva ramachandran - schilder, maat van sri
Ook shiva komt uit sri Lanka. Hij is In 1994 naar Nederland 
gekomen. Na zijn schildersopleiding is hij in 2006, via zijn 
neef, als schilder bij de Everts Groep gaan werken. Hij vindt 
het prettig werken bij het bedrijf. shiva: ‘De mensen zijn leuk 
om mee te werken. Ik kan het goed vinden met mijn baas 
Ton van Diggele. samen met mijn neef  siri vorm ik een kop-
peltje. Ik heb goede herinneringen aan piet ’t Hart, met wie 
ik ook prettig heb samengewerkt.’

Johnny ramdin - Uitvoerder 
Toen Johnny negen jaar was kwam 
hij met zijn ouders vanuit suriname 
naar Nederland. sinds 1990 werkt 
hij als timmerman in de bouw. 
Johnny is dus een ervaren vakman 
en heeft alle kanten van de bouw 
gezien, zoals onderhoud en reno-
vatie. Hij werkte voor bouwbedrijf 

Morgenstond en is in 2012 meegegaan naar de Everts 
Groep. Johnny: ‘Het werk bij de Everts Groep is uitdagend, 
afwisselend en nooit saai. Ik vind het leuk om kleinere pro-
jecten en verbouwingen te doen. Zo ben ik op dit moment
bezig met een dakkapel plus pannendak. Ik houd van de 
afwisseling in mijn werk, dat houdt mij dynamisch.’

clint engelhard - timmerman 
Clint is negentien jaar, werkt nu twee jaar bij Morgenstond 
en kon via zijn oom, Tom Kamminga als timmerman 
‘binnenrollen’. Deels gaat hij nog naar school. Clint doet de 
MBO niveau-3 opleiding Onderhoud en Klussenbedrijf. Hij 
werkt met leuke, aardige collega’s en is op vrijdag ook in 
de bedrijfsbar te vinden voor een praatje en een drankje. 
Clint: ‘Het is lachen, gieren, brullen, maar we werken 
ook serieus samen. Mijn absolute droom is ooit een eigen 
bedrijf in de bouw te hebben.’

Last but not least
piet ’t hart (1956 - 2022)
piet heeft bijna 50 jaar voor de Everts Groep gewerkt en  
was een icoon in het bedrijf. Hij was voorman-schilder en 
stond bekend als een lieve man, die ook streng, maar wel 
rechtvaardig kon zijn. Als rob Everts z’n ouders met vakan-
tie waren bracht piet hem, als klein ventje, regelmatig naar 
school. Zo toegewijd was hij aan de familie Everts. Toen rob 
zestien jaar was ging hij voor het bedrijf werken en heeft het 
vak van piet geleerd, doordat zij vaak samenwerkten. Naast 
zijn werk was vissen zijn grote hobby, lekker relaxed langs 
de waterkant. vlak voor zijn pensioen is hij ziek geworden 
en helaas overleden. Een groot gemis voor zijn vrouw en 
twee kinderen.

sri apputhurai
‘Bij de Everts Groep kun

-je veel leren’

shiva ramachandran
‘Rob is de beste, hij is altijd goed 
voor ons en weet hoe wij werken’

Johnny ramdin
‘Binnen de Everts Groep hechten 

wij waarde aan elkaar niet 
alleen zakelijk maar er is ook 

goede collegialiteit'

clint engelhard
‘Ik zou willen zeggen tegen de 
jeugd, dat er toekomst is in de 
bouw, leuk werk en het betaalt 

ook nog goed’

piet 't hart (1956-2022)
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sri apputhurai - schilder, maat van shiva
sri kwam in 1984 vanuit sri Lanka naar Nederland en werd 
door een surinaamse vriend, Elvin robbinson, gevraagd bij 
de Everts Groep te komen werken. sri: ‘Daar heb ik geen 
spijt van, want ik werk alweer 33 jaar bij het bedrijf. Ik heb 
nog de vader van rob gekend, dat was een goede baas. Ik 
vind het nu ook heel leuk om met mijn neef shiva samen te 
werken.’

shiva ramachandran - schilder, maat van sri
Ook shiva komt uit sri Lanka. Hij is In 1994 naar Nederland 
gekomen. Na zijn schildersopleiding is hij in 2006, via zijn 
neef, als schilder bij de Everts Groep gaan werken. Hij vindt 
het prettig werken bij het bedrijf. shiva: ‘De mensen zijn leuk 
om mee te werken. Ik kan het goed vinden met mijn baas 
Ton van Diggele. samen met mijn neef  siri vorm ik een kop-
peltje. Ik heb goede herinneringen aan piet ’t Hart, met wie 
ik ook prettig heb samengewerkt.’

Johnny ramdin - Uitvoerder 
Toen Johnny negen jaar was kwam 
hij met zijn ouders vanuit suriname 
naar Nederland. sinds 1990 werkt 
hij als timmerman in de bouw. 
Johnny is dus een ervaren vakman 
en heeft alle kanten van de bouw 
gezien, zoals onderhoud en reno-
vatie. Hij werkte voor bouwbedrijf 

Morgenstond en is in 2012 meegegaan naar de Everts 
Groep. Johnny: ‘Het werk bij de Everts Groep is uitdagend, 
afwisselend en nooit saai. Ik vind het leuk om kleinere pro-
jecten en verbouwingen te doen. Zo ben ik op dit moment
bezig met een dakkapel plus pannendak. Ik houd van de 
afwisseling in mijn werk, dat houdt mij dynamisch.’

clint engelhard - timmerman 
Clint is negentien jaar, werkt nu twee jaar bij Morgenstond 
en kon via zijn oom, Tom Kamminga als timmerman 
‘binnenrollen’. Deels gaat hij nog naar school. Clint doet de 
MBO niveau-3 opleiding Onderhoud en Klussenbedrijf. Hij 
werkt met leuke, aardige collega’s en is op vrijdag ook in 
de bedrijfsbar te vinden voor een praatje en een drankje. 
Clint: ‘Het is lachen, gieren, brullen, maar we werken 
ook serieus samen. Mijn absolute droom is ooit een eigen 
bedrijf in de bouw te hebben.’

Last but not least
piet ’t hart (1956 - 2022)
piet heeft bijna 50 jaar voor de Everts Groep gewerkt en  
was een icoon in het bedrijf. Hij was voorman-schilder en 
stond bekend als een lieve man, die ook streng, maar wel 
rechtvaardig kon zijn. Als rob Everts z’n ouders met vakan-
tie waren bracht piet hem, als klein ventje, regelmatig naar 
school. Zo toegewijd was hij aan de familie Everts. Toen rob 
zestien jaar was ging hij voor het bedrijf werken en heeft het 
vak van piet geleerd, doordat zij vaak samenwerkten. Naast 
zijn werk was vissen zijn grote hobby, lekker relaxed langs 
de waterkant. vlak voor zijn pensioen is hij ziek geworden 
en helaas overleden. Een groot gemis voor zijn vrouw en 
twee kinderen.

sri apputhurai
‘Bij de Everts Groep kun

-je veel leren’

shiva ramachandran
‘Rob is de beste, hij is altijd goed 
voor ons en weet hoe wij werken’

Johnny ramdin
‘Binnen de Everts Groep hechten 

wij waarde aan elkaar niet 
alleen zakelijk maar er is ook 

goede collegialiteit'

clint engelhard
‘Ik zou willen zeggen tegen de 
jeugd, dat er toekomst is in de 
bouw, leuk werk en het betaalt 

ook nog goed’

piet 't hart (1956-2022)
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lange 

‘De	kracht	van	de	Everts	Groep	is	de	mensen	die	er	werken.	
Ze	werken	er	vaak	al	heel	lang,	zijn	rustig	en	stabiel	in	hun	
handelen	en	gaan	voor	Rob	en	elkaar	door	het	vuur.	Ik	gun	
de	mensen	van	de	Everts	groep	nog	vele	jaren	van	fijne	sa-
menwerking	met	elkaar.	

voor meer informatie over Claasen Coatings, ga naar: 
www.claasencoatins.nl

Lars van Dort
Jongeneel haaglanden - het hout nooit op
Lars van Dort is accountmanager buitendienst én verant-
woordelijk voor de Jongeneel vestiging aan de Werf in Den 
Haag. Een jonge, welbespraakte man, die weet wat hij wil 
en waar hij voor staat. Hij helpt zijn klanten om beter, ef-
ficiënter en duurzamer te bouwen. Lars is een commerciële 
denker die altijd op zoek is naar hoe het wél kan, altijd op 
zoek naar de oplossing.

Lars: ‘Er	kan	heel	veel	bij	het	méér	dan	200-jarige	Jonge-
neel.	Wij	onderhouden	rechtstreekse	handelscontacten	met	
onze	leveranciers	over	de	hele	wereld.	Jongeneel	koopt	hout	
in	 alle	windstreken	 van	 de	wereld	 en	 levert	 deze	 via	 hun	
43	 vestigingen	aan	hun	 klanten	 in	Nederland.	Goede	 sa-

leverancierrelaties

menwerking	 is	voor	mij	heel	belangrijk.	
Ons	doel	is	om	samen	met	onze	leveran-
ciers		en	onze	klanten	duurzaam	te	bou-
wen.	Daartoe	werken	we	bij	 Jongeneel	
met	deskundige	medewerkers	en	bieden	
een	compleet	dienstverleningspakket	met	
maatwerk	en	totaaloplossingen.’	
‘Met	 de	 Everts	 Groep	 onderhoudt	 Jon-
geneel	 prettige	 relaties.	 Tom,	 Ben	 en	
Ap	 kennen	we	 heel	 goed.	Ook	Marco	
Veltman	is	weer	werkzaam	bij	de	Everts	
Groep.	Onze	samenwerking	is	helder	en	
open.	 De	 zakelijke	 contacten	 verlopen	
prima,	uiteraard	met	ups	en	downs,	maar	
altijd	met	de	intentie	er	goed	samen	uit	te	
komen.	Onlangs	hebben	wij	 een	uitda-
gend	project	uitgevoerd	voor	een	VVE	in	
Amstelveen	met	 sandwichpanelen.	Ook	
hebben	 wij	 een	 mooi	 gevelproject	 ge-
daan	 voor	 een	 appartementencomplex	
met	 Trespa-beplatingen,	 alles	 op	 maat	
gemaakt,	en	gelabeld,	waardoor	er	heel	
efficiënt	kon	worden	gewerkt.’	

voor meer informatie over Jongeneel, ga 
naar: www.jongeneel.nl

raymond van sante 
redson - iJzerwaren
Bouwgroothandel redson  bestaat al 
sinds 1893 en is een autoriteit in de 
wereld van ijzerwaren. verankeringen, 
hang- en sluitwerk, handgereedschap en 

machines zijn belangrijke producten bin-
nen hun bedrijf. Daarnaast produceert en 
levert redson ook stalen retrodeuren op 
maat en schuifdeurrails voor iedere toe-
passing, zowel voor bedrijven als voor 
particulieren. redson heeft twee filialen, 
de hoofdvestiging in Zoetermeer en een 
winkel in Den Haag. Het bedrijf heeft 
geen centraal magazijn en kan daar-
door snel leveren uit eigen voorraad. 
snelheid van leveren is heel belangrijk in 
de bedrijfsvoering van redson.

Kan niet Bestaat niet BiJ reDsOn 

raymond van sante werkt al lange tijd 
voor redson als technisch adviseur. Dat 
betekent dat hij het bedrijf vertegenwoor-
digt naar haar klanten met gedegen 
technisch advies, voordat een product 
wordt verkocht. Het gaat erom goed mee 
te denken met de klant. Klanten komen 
vaak met een probleem en daar zijn wij 
voor om dit op te lossen; groot of klein.

Raymond: ‘Redson	 is	 via	Morgenstond	
Bouw	 leverancier	 geworden	 van	 de	
Everts	Groep.	Ik	deed	al	34	jaar	zaken	
met	Ben	 ten	 Tije	 en	als	 leverancier	 van	

ray mond van sante
‘lUIstereN, sCHakeleN eN 
sNelHeID; Daar gaat Het 
Om IN bUsINess’

ijzerwaren	met	Ben	meegegaan	naar	
De	Everts	Groep.	Ik	onderhoud	goed	
contact	met	de	mensen	van	de	Everts	
Groep.	 Met	 Tom	 Kamminga	 heb	 ik	
het	meeste	contact.	Met	hem	kan	 ik		
heel	goed	door	 één	deur.	Met	 Tom	
kan	ik	snel	schakelen.	Wij	begrijpen	
elkaar,	ik	weet	precies	wat	hij	bedoelt	
en	dat	wordt	dan	snel	geregeld.	
‘De	 Everts	Groep	 is	 een	 veelzijdige	
klant,	die	 ik	 leuk	vind	om	 te	advise-
ren.	Door	mijn	productkennis	 kan	 ik	
goed	meedenken	met	Tom	en	andere	
medewerkers	van	de	Everts	Groep.	Ik	
bied	regelmatig	alternatieve	produc-
ten	 aan,	waarmee	 de	 Everts	Groep	
professioneel	wordt	geholpen	en	al-
tijd	met	de	modernste	producten	kan	
werken.	Ik	waardeer	de	Everts	Groep	
ook	 voor	de	 lange	dienstverbanden	
van	de	medewerkers	binnen	hun	be-
drijf,	waardoor	 veel	 technische	 ken-
nis	aanwezig	 is.	Dat	maakt	het	 leuk	
om	met	hen	samen	te	werken.’

voor meer informatie over redson, 
ga naar: www.redson.nl

In de aanpak van vastgoedonderhoud denkt en handelt de Everts Groep 
vanuit het doel hun werk zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dat begint bij 

de leveranciers met het selecteren van verf- en houtproducten en het 
hanteren van werkmethodieken, die het milieu zo veel mogelijk ontzien. In 

haar relaties met leveranciers van verf en andere materialen is 
duurzaamheid altijd een uitgangspunt.

alex claasen: ‘WIj stel-
leN alles IN Het Werk Om 
De sCHIlDer zO gOeD mO-
gelIjk zIjN vak te lateN 

UItOefeNeN.’

alex claasen 
Claasen	Coatings	–	adviseurs	in	verf	&	applicaties
Alex werkt al 20 jaar in het familiebedrijf dat zijn vader in 
1986 heeft opgericht. vanaf 2022 is Alex eindverantwoor-
delijk voor het bedrijf en werkt aan een mooie toekomst met 
veertig adviseurs in verf en applicaties, dat ervaren de men-
sen van Claasen als hun baan. Dat geeft al aan hoe intensief 
Claasen met haar klanten samenwerkt. 

Alex: ‘Met	de	Everts	Groep	hebben	wij	goede	banden,	naast	
Rob,	Bas	en	Tom	kennen	wij	bijna	alle	Everts-mensen.	Het	is	
prettig	met	hen	samenwerken.	Wij	verkopen	geen	verf,	verf	is	
een	onderdeel	van	ons	advies.	Zij	staan	open	voor	onze	verf-
adviezen	en	wij	vinden	het	leuk	om	mooie	projecten	met	hen	
te	doen.	We	hebben	uitdagende	projecten	gedaan,	zoals	
de	Nirwanaflat.	Dat	is	een	monumentaal	gebouw,	technisch	
uitdagend	door	de	aparte	betonnen	buitenlaag.	En	 recent	
hebben	wij	een	nieuwe	manier	van	werken	toegepast	in	de	
woningbouw	bij	een	project	met	om	langere	termijn	onder-
houd	te	verzorgen.	De	driehoek	manier	van	communiceren	
tussen	de	gezamenlijke	klant,	de	Everts	Groep	en	Claasen	
vraagt	om	een	andere	denkwijze.	Heel	leuk	en	effectief	om	
te	doen.’

lars van  dort: ‘Het Is 
prettIg WerkeN met 

De everts grOep, DIe Ik 
besCHOUW als eeN be-

trOUWbare partNer met 
plezIerIge eN vakkUN-

DIge meNseN.’ 

Ook met leveranciers gaat het om continuïteit 
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lange 

‘De	kracht	van	de	Everts	Groep	is	de	mensen	die	er	werken.	
Ze	werken	er	vaak	al	heel	lang,	zijn	rustig	en	stabiel	in	hun	
handelen	en	gaan	voor	Rob	en	elkaar	door	het	vuur.	Ik	gun	
de	mensen	van	de	Everts	groep	nog	vele	jaren	van	fijne	sa-
menwerking	met	elkaar.	

voor meer informatie over Claasen Coatings, ga naar: 
www.claasencoatins.nl

Lars van Dort
Jongeneel haaglanden - het hout nooit op
Lars van Dort is accountmanager buitendienst én verant-
woordelijk voor de Jongeneel vestiging aan de Werf in Den 
Haag. Een jonge, welbespraakte man, die weet wat hij wil 
en waar hij voor staat. Hij helpt zijn klanten om beter, ef-
ficiënter en duurzamer te bouwen. Lars is een commerciële 
denker die altijd op zoek is naar hoe het wél kan, altijd op 
zoek naar de oplossing.

Lars: ‘Er	kan	heel	veel	bij	het	méér	dan	200-jarige	Jonge-
neel.	Wij	onderhouden	rechtstreekse	handelscontacten	met	
onze	leveranciers	over	de	hele	wereld.	Jongeneel	koopt	hout	
in	 alle	windstreken	 van	 de	wereld	 en	 levert	 deze	 via	 hun	
43	 vestigingen	aan	hun	 klanten	 in	Nederland.	Goede	 sa-

leverancierrelaties

menwerking	 is	voor	mij	heel	belangrijk.	
Ons	doel	is	om	samen	met	onze	leveran-
ciers		en	onze	klanten	duurzaam	te	bou-
wen.	Daartoe	werken	we	bij	 Jongeneel	
met	deskundige	medewerkers	en	bieden	
een	compleet	dienstverleningspakket	met	
maatwerk	en	totaaloplossingen.’	
‘Met	 de	 Everts	 Groep	 onderhoudt	 Jon-
geneel	 prettige	 relaties.	 Tom,	 Ben	 en	
Ap	 kennen	we	 heel	 goed.	Ook	Marco	
Veltman	is	weer	werkzaam	bij	de	Everts	
Groep.	Onze	samenwerking	is	helder	en	
open.	 De	 zakelijke	 contacten	 verlopen	
prima,	uiteraard	met	ups	en	downs,	maar	
altijd	met	de	intentie	er	goed	samen	uit	te	
komen.	Onlangs	hebben	wij	 een	uitda-
gend	project	uitgevoerd	voor	een	VVE	in	
Amstelveen	met	 sandwichpanelen.	Ook	
hebben	 wij	 een	 mooi	 gevelproject	 ge-
daan	 voor	 een	 appartementencomplex	
met	 Trespa-beplatingen,	 alles	 op	 maat	
gemaakt,	en	gelabeld,	waardoor	er	heel	
efficiënt	kon	worden	gewerkt.’	

voor meer informatie over Jongeneel, ga 
naar: www.jongeneel.nl

raymond van sante 
redson - iJzerwaren
Bouwgroothandel redson  bestaat al 
sinds 1893 en is een autoriteit in de 
wereld van ijzerwaren. verankeringen, 
hang- en sluitwerk, handgereedschap en 

machines zijn belangrijke producten bin-
nen hun bedrijf. Daarnaast produceert en 
levert redson ook stalen retrodeuren op 
maat en schuifdeurrails voor iedere toe-
passing, zowel voor bedrijven als voor 
particulieren. redson heeft twee filialen, 
de hoofdvestiging in Zoetermeer en een 
winkel in Den Haag. Het bedrijf heeft 
geen centraal magazijn en kan daar-
door snel leveren uit eigen voorraad. 
snelheid van leveren is heel belangrijk in 
de bedrijfsvoering van redson.

Kan niet Bestaat niet BiJ reDsOn 

raymond van sante werkt al lange tijd 
voor redson als technisch adviseur. Dat 
betekent dat hij het bedrijf vertegenwoor-
digt naar haar klanten met gedegen 
technisch advies, voordat een product 
wordt verkocht. Het gaat erom goed mee 
te denken met de klant. Klanten komen 
vaak met een probleem en daar zijn wij 
voor om dit op te lossen; groot of klein.

Raymond: ‘Redson	 is	 via	Morgenstond	
Bouw	 leverancier	 geworden	 van	 de	
Everts	Groep.	Ik	deed	al	34	jaar	zaken	
met	Ben	 ten	 Tije	 en	als	 leverancier	 van	

ray mond van sante
‘lUIstereN, sCHakeleN eN 
sNelHeID; Daar gaat Het 
Om IN bUsINess’

ijzerwaren	met	Ben	meegegaan	naar	
De	Everts	Groep.	Ik	onderhoud	goed	
contact	met	de	mensen	van	de	Everts	
Groep.	 Met	 Tom	 Kamminga	 heb	 ik	
het	meeste	contact.	Met	hem	kan	 ik		
heel	goed	door	 één	deur.	Met	 Tom	
kan	ik	snel	schakelen.	Wij	begrijpen	
elkaar,	ik	weet	precies	wat	hij	bedoelt	
en	dat	wordt	dan	snel	geregeld.	
‘De	 Everts	Groep	 is	 een	 veelzijdige	
klant,	die	 ik	 leuk	vind	om	 te	advise-
ren.	Door	mijn	productkennis	 kan	 ik	
goed	meedenken	met	Tom	en	andere	
medewerkers	van	de	Everts	Groep.	Ik	
bied	regelmatig	alternatieve	produc-
ten	 aan,	waarmee	 de	 Everts	Groep	
professioneel	wordt	geholpen	en	al-
tijd	met	de	modernste	producten	kan	
werken.	Ik	waardeer	de	Everts	Groep	
ook	 voor	de	 lange	dienstverbanden	
van	de	medewerkers	binnen	hun	be-
drijf,	waardoor	 veel	 technische	 ken-
nis	aanwezig	 is.	Dat	maakt	het	 leuk	
om	met	hen	samen	te	werken.’

voor meer informatie over redson, 
ga naar: www.redson.nl

In de aanpak van vastgoedonderhoud denkt en handelt de Everts Groep 
vanuit het doel hun werk zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dat begint bij 

de leveranciers met het selecteren van verf- en houtproducten en het 
hanteren van werkmethodieken, die het milieu zo veel mogelijk ontzien. In 

haar relaties met leveranciers van verf en andere materialen is 
duurzaamheid altijd een uitgangspunt.

alex claasen: ‘WIj stel-
leN alles IN Het Werk Om 
De sCHIlDer zO gOeD mO-
gelIjk zIjN vak te lateN 

UItOefeNeN.’

alex claasen 
Claasen	Coatings	–	adviseurs	in	verf	&	applicaties
Alex werkt al 20 jaar in het familiebedrijf dat zijn vader in 
1986 heeft opgericht. vanaf 2022 is Alex eindverantwoor-
delijk voor het bedrijf en werkt aan een mooie toekomst met 
veertig adviseurs in verf en applicaties, dat ervaren de men-
sen van Claasen als hun baan. Dat geeft al aan hoe intensief 
Claasen met haar klanten samenwerkt. 

Alex: ‘Met	de	Everts	Groep	hebben	wij	goede	banden,	naast	
Rob,	Bas	en	Tom	kennen	wij	bijna	alle	Everts-mensen.	Het	is	
prettig	met	hen	samenwerken.	Wij	verkopen	geen	verf,	verf	is	
een	onderdeel	van	ons	advies.	Zij	staan	open	voor	onze	verf-
adviezen	en	wij	vinden	het	leuk	om	mooie	projecten	met	hen	
te	doen.	We	hebben	uitdagende	projecten	gedaan,	zoals	
de	Nirwanaflat.	Dat	is	een	monumentaal	gebouw,	technisch	
uitdagend	door	de	aparte	betonnen	buitenlaag.	En	 recent	
hebben	wij	een	nieuwe	manier	van	werken	toegepast	in	de	
woningbouw	bij	een	project	met	om	langere	termijn	onder-
houd	te	verzorgen.	De	driehoek	manier	van	communiceren	
tussen	de	gezamenlijke	klant,	de	Everts	Groep	en	Claasen	
vraagt	om	een	andere	denkwijze.	Heel	leuk	en	effectief	om	
te	doen.’

lars van  dort: ‘Het Is 
prettIg WerkeN met 

De everts grOep, DIe Ik 
besCHOUW als eeN be-

trOUWbare partNer met 
plezIerIge eN vakkUN-

DIge meNseN.’ 

Ook met leveranciers gaat het om continuïteit 
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schilderen
De oorsprong van de Everts Groep is in het schildersvak. Al 
sinds 1922 is de Everts Groep een belangrijke aanbieder 
van schilderwerk in de regio Groot - Den Haag. Tegenwoor-
dig staat het schildersbedrijf bekend als EvErTs schilders, 
dat onder leiding staat van Bas Hania. Hij werkt samen met 
een team van projectleiders, uitvoerders en schilders, die 
in vaste ploegjes met elkaar projecten uitvoeren. Naast het 
schilderwerk  wordt er ook gewerkt aan het herstel van hout-
rot en beton, reiniging van kunstoog en het aanbrengen van 
vloercoatings.

Bouwen
In 2013 heeft de Everts Groep het bouwbedrijf Morgenstond 
overgenomen. Naast deze overname bestaat de bouwtak 
van de Everts Groep inmiddels uit nog twee andere activi-
teiten: Dakplan Dakdekkers en de Everts servicedesk. Deze 
drie activiteiten staan onder leiding van Tom Kamminga. sa-
men met het schildersbedrijf vormen de bouwkundige speci-
alisten van Morgenstond Bouw de ideale partner om groot 
vastgoedonderhoud te kunnen verzorgen. De Everts Groep 
is daardoor in staat gecombineerde projecten met meerdere 
disciplines uit te voeren. Groot onderhoudprojecten,  mutatie-
onderhoud, toilet- badkamer- en keukenrenovatie, dagelijks 
onderhoud, kantoortransformaties en dakrenovaties

Stadhouders	Ring	–Zoetermeer	
chris glas en Marco verbaan vertellen over het 

project	aan	de	Stadhouders	Ring	in	Zoetermeer:

‘Dit	project	bestaat	uit	 twee	grote	flats	waar	schilder-	en	
voegwerk	moest	worden	gedaan	aan	de	balkonzijde	aan	
de	achterkant	van	deze	gebouwen.	In	totaal	380	wonin-
gen.	We	werkten	aan	dit	project	met	vijftien	man,	onder	
enorme	tijdsdruk.	Er	was	veel	houtrot,	waar	twee	timmer-

De Everts Groep is actief op de zakelijke en de particuliere markt. Het bedrijf werkt 
samen met Verenigingen van Eigenaren (VvE), woningbouwverenigingen, gemeen-

ten, de rijksoverheid (Rijksgebouwendienst), bedrijven, kantoren, winkels, beheerders 
en ook particulieren. Vastgoedonderhoud vraagt om een periodieke benadering, 

waardoor problemen kunnen worden voorkomen en als deze toch ontstaan tijdig kun-
nen worden opgelost. De dienstverlening van de Everts Groep kenmerkt zich door 
eerst goed te luisteren naar de problemen, de wensen en de behoefte van de klant. 
Vervolgens wordt een onderhoudsplan gemaakt met heldere informatie, advies en 
één aanspreekpunt. Dat maakt de benodigde communicatie helder en efficiënt. De 

kracht van de Everts Groep ligt in de verschillende specialismen welke gecombineerd 
worden tot één product!

mannen	hun	handen	vol	aan	hadden	om	dat	te	herstellen.	
De	werkzaamheden	vonden	in	de	winter	plaats,	waardoor	
we	het	werk	goed	moesten	afschermen	gezien	de	lastige	
weersomstandigheden.	Na	het	werk	was	onze	opdracht-
gever	heel	tevreden,	dat	geeft	ons	een	goed	gevoel.	We	
zijn	er	trots	op	dat	we	dit	uitdagende	project	met	zoveel	
mensen	 onder	 moeilijke	 omstandigheden	 professioneel	
hebben	kunnen	uitvoeren.	Het	is	echt	mooi	geworden.’

EVERTs GROEp: aanspREEKpunT VOOR 
totaal vastgoeDonDerhouD

scholengemeenschap haganum
chris werkt ook samen met Daan Brouwer aan een 

schilderproject voor het haganum gymnasium aan 

de Laan van Meerdervoort in Den haag. chris deed 

het calculatiewerk, Daan is projectleider:

Chris:	‘Ik	werk	pas	2½	jaar	bij	de	Everts	Groep.	Ik	was	
bedrijfsleider	in	de	horeca	en	moest	nog	alles	 leren	van	
het	schildersvak.	Mijn	collega’s	hebben	mij	prima	opge-
vangen	en	begeleid.	Onlangs	mocht	ik	voor	het	eerst	ge-
heel	zelfstandig	het	Haganum-project	 leiden.	Dat	 is	best	
spannend	 voor	 mij.	 Ik	 deed	 de	 calculatie	 en	 kwam	 tot	
overeenstemming	met	 de	 scholengemeenschap,	 die	 ons	
deze	opdracht	gunde.’
'We	 zijn	 inmiddels	 begonnen	 aan	 deze	 complexe	 op-
dracht.	 Het	 is	 een	 oud,	 bewerkelijk	 pand.	 Er	 zijn	 geen	
standaard	 kozijnen,	 dus	 we	 moeten	 ons	 steeds	 weer	
aanpassen.	Het	pand	ligt	aan	de	drukke	Laan	van	Meer-
dervoort	en	is	voor	ons	moeilijk	bereikbaar.	Dat	merk	je	
vooral	 met	 het	 opzetten	 van	 de	 steigers.	Met	 name	 de	
steigers	rondom	de	serre	van	de	bibliotheek	waren	lastig	
op	te	zetten.	Met	een	hoogwerker	hebben	we	de	bereik-
baarheid	van	deze	serre	uitgevoerd.	Best	wel	spannend!	
Het	is	ons	gelukt	en	we	zijn	nu	bezig	met	het	schilderwerk.	
Ik	 ben	 vol	 vertrouwen	 dat	 we	 een	mooi	 resultaat	 gaan	
boeken,	waarover	de	opdrachtgever	tevreden	zal	zijn.’

Het	eerste	project	met	het	Haganum	Gymnasium	werd	in-
dertijd	 door	 de	 vader	 van	 Bas	Hania	 uitgevoerd.	Mooi	
hoe	dit	werk	weer	op	het	pad	van	de	Everts	Groep	ge-
komen	is.

Bijlmerdreef	–Amsterdam
ap van der pluijm was verantwoordelijk voor bouw-

project aan de Bijlmerdreef in amsterdam:

Ap:	‘Dit	project	voerden	wij	uit	voor	de	gemeente	Amster-
dam.	Het	is	een	gebouw	dat	dient	als	ontmoetingscentrum	
voor	 mensen	 in	 de	 schuldhulpverlening.	 Het	 pand	werd	
casco	opgeleverd.	In	dit	pand	worden	mensen	met	schul-
den	geholpen.	Dat	vraagt	om	ruimtes	met	privacy	en	ge-
luidsisolatie.’	
‘De	architect	had	een	mooi,	maar	ingewikkeld	ontwerp	ge-
maakt,	vaak	met	schuine	hoeken.	Dat	is	voor	een	timmer-
man	dus	 extra	moeilijk.	We	hebben	deze	 spreekkamers	
in	het	midden	van	de	cascoruimte	gebouwd.	Er	zat	veel	
tijdsdruk	op	dit	project	in	het	voorjaar	van	2021.	Tijdens	
de		Paasdagen	en	Koningsdag	hebben	we	doorgewerkt.	
Door	de	complexiteit	hadden	we	ook	meerwerk,	dat	we	
ook	binnen	de	oplevertermijn	hebben	kunnen	afleveren.’	
‘Het	is	heel	mooi	geworden.	Kijk	maar	op	deze	foto’s.	Ik	
was	verantwoordelijk	voor	dit	project	van	A	tot	Z,	van	of-
ferte	tot	oplevering.	Een	uitdagende	opdracht,	waar	ik	met	
veel	plezier	aan	heb	gewerkt.’
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schilderen
De oorsprong van de Everts Groep is in het schildersvak. Al 
sinds 1922 is de Everts Groep een belangrijke aanbieder 
van schilderwerk in de regio Groot - Den Haag. Tegenwoor-
dig staat het schildersbedrijf bekend als EvErTs schilders, 
dat onder leiding staat van Bas Hania. Hij werkt samen met 
een team van projectleiders, uitvoerders en schilders, die 
in vaste ploegjes met elkaar projecten uitvoeren. Naast het 
schilderwerk  wordt er ook gewerkt aan het herstel van hout-
rot en beton, reiniging van kunstoog en het aanbrengen van 
vloercoatings.

Bouwen
In 2013 heeft de Everts Groep het bouwbedrijf Morgenstond 
overgenomen. Naast deze overname bestaat de bouwtak 
van de Everts Groep inmiddels uit nog twee andere activi-
teiten: Dakplan Dakdekkers en de Everts servicedesk. Deze 
drie activiteiten staan onder leiding van Tom Kamminga. sa-
men met het schildersbedrijf vormen de bouwkundige speci-
alisten van Morgenstond Bouw de ideale partner om groot 
vastgoedonderhoud te kunnen verzorgen. De Everts Groep 
is daardoor in staat gecombineerde projecten met meerdere 
disciplines uit te voeren. Groot onderhoudprojecten,  mutatie-
onderhoud, toilet- badkamer- en keukenrenovatie, dagelijks 
onderhoud, kantoortransformaties en dakrenovaties

Stadhouders	Ring	–Zoetermeer	
chris glas en Marco verbaan vertellen over het 

project	aan	de	Stadhouders	Ring	in	Zoetermeer:

‘Dit	project	bestaat	uit	 twee	grote	flats	waar	schilder-	en	
voegwerk	moest	worden	gedaan	aan	de	balkonzijde	aan	
de	achterkant	van	deze	gebouwen.	In	totaal	380	wonin-
gen.	We	werkten	aan	dit	project	met	vijftien	man,	onder	
enorme	tijdsdruk.	Er	was	veel	houtrot,	waar	twee	timmer-
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samen met Verenigingen van Eigenaren (VvE), woningbouwverenigingen, gemeen-

ten, de rijksoverheid (Rijksgebouwendienst), bedrijven, kantoren, winkels, beheerders 
en ook particulieren. Vastgoedonderhoud vraagt om een periodieke benadering, 

waardoor problemen kunnen worden voorkomen en als deze toch ontstaan tijdig kun-
nen worden opgelost. De dienstverlening van de Everts Groep kenmerkt zich door 
eerst goed te luisteren naar de problemen, de wensen en de behoefte van de klant. 
Vervolgens wordt een onderhoudsplan gemaakt met heldere informatie, advies en 
één aanspreekpunt. Dat maakt de benodigde communicatie helder en efficiënt. De 

kracht van de Everts Groep ligt in de verschillende specialismen welke gecombineerd 
worden tot één product!
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zijn	er	trots	op	dat	we	dit	uitdagende	project	met	zoveel	
mensen	 onder	 moeilijke	 omstandigheden	 professioneel	
hebben	kunnen	uitvoeren.	Het	is	echt	mooi	geworden.’
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schilderproject voor het haganum gymnasium aan 

de Laan van Meerdervoort in Den haag. chris deed 

het calculatiewerk, Daan is projectleider:
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vangen	en	begeleid.	Onlangs	mocht	ik	voor	het	eerst	ge-
heel	zelfstandig	het	Haganum-project	 leiden.	Dat	 is	best	
spannend	 voor	 mij.	 Ik	 deed	 de	 calculatie	 en	 kwam	 tot	
overeenstemming	met	 de	 scholengemeenschap,	 die	 ons	
deze	opdracht	gunde.’
'We	 zijn	 inmiddels	 begonnen	 aan	 deze	 complexe	 op-
dracht.	 Het	 is	 een	 oud,	 bewerkelijk	 pand.	 Er	 zijn	 geen	
standaard	 kozijnen,	 dus	 we	 moeten	 ons	 steeds	 weer	
aanpassen.	Het	pand	ligt	aan	de	drukke	Laan	van	Meer-
dervoort	en	is	voor	ons	moeilijk	bereikbaar.	Dat	merk	je	
vooral	 met	 het	 opzetten	 van	 de	 steigers.	Met	 name	 de	
steigers	rondom	de	serre	van	de	bibliotheek	waren	lastig	
op	te	zetten.	Met	een	hoogwerker	hebben	we	de	bereik-
baarheid	van	deze	serre	uitgevoerd.	Best	wel	spannend!	
Het	is	ons	gelukt	en	we	zijn	nu	bezig	met	het	schilderwerk.	
Ik	 ben	 vol	 vertrouwen	 dat	 we	 een	mooi	 resultaat	 gaan	
boeken,	waarover	de	opdrachtgever	tevreden	zal	zijn.’

Het	eerste	project	met	het	Haganum	Gymnasium	werd	in-
dertijd	 door	 de	 vader	 van	 Bas	Hania	 uitgevoerd.	Mooi	
hoe	dit	werk	weer	op	het	pad	van	de	Everts	Groep	ge-
komen	is.

Bijlmerdreef	–Amsterdam
ap van der pluijm was verantwoordelijk voor bouw-

project aan de Bijlmerdreef in amsterdam:

Ap:	‘Dit	project	voerden	wij	uit	voor	de	gemeente	Amster-
dam.	Het	is	een	gebouw	dat	dient	als	ontmoetingscentrum	
voor	 mensen	 in	 de	 schuldhulpverlening.	 Het	 pand	werd	
casco	opgeleverd.	In	dit	pand	worden	mensen	met	schul-
den	geholpen.	Dat	vraagt	om	ruimtes	met	privacy	en	ge-
luidsisolatie.’	
‘De	architect	had	een	mooi,	maar	ingewikkeld	ontwerp	ge-
maakt,	vaak	met	schuine	hoeken.	Dat	is	voor	een	timmer-
man	dus	 extra	moeilijk.	We	hebben	deze	 spreekkamers	
in	het	midden	van	de	cascoruimte	gebouwd.	Er	zat	veel	
tijdsdruk	op	dit	project	in	het	voorjaar	van	2021.	Tijdens	
de		Paasdagen	en	Koningsdag	hebben	we	doorgewerkt.	
Door	de	complexiteit	hadden	we	ook	meerwerk,	dat	we	
ook	binnen	de	oplevertermijn	hebben	kunnen	afleveren.’	
‘Het	is	heel	mooi	geworden.	Kijk	maar	op	deze	foto’s.	Ik	
was	verantwoordelijk	voor	dit	project	van	A	tot	Z,	van	of-
ferte	tot	oplevering.	Een	uitdagende	opdracht,	waar	ik	met	
veel	plezier	aan	heb	gewerkt.’
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vve stratus - amstelveen
tom Kamminga vertelt over nog een uitdagend project:

In 2017 zijn we voor het eerst betrokken bij de ambitieuze 
plannen van deze zestien-etages-hoge vvE, gelegen naast 
een winkelcentrum. Er was jarenlang geen onderhoud ge-
pleegd en was toe aan een inhaalslag. Het was een flinke 
onderhoudsopdracht, die duurzaam moest worden uitge-
voerd en financieel haalbaar moest zijn. Aan de vvE, de be-
heerder en de technisch adviseur hebben we diverse scena-
rio’s voorgelegd, besproken en berekend. Dit is waar we het 
verschil maken, we voorzien niet alleen in het beantwoorden 
van vragen, maar zijn actief betrokken bij de uitdagingen 
van vvE’s en adviseren hierin.

'Uiteindelijk	 is	 er	 gekozen	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 een	 uit-
gebreide	schilderbeurt	met	bijbehorend	houtrot	en	zijn	zelfs	
complete	kozijn	vervangingen.	De	asbest-borstweringen	zijn	
gesaneerd	 en	 vervangen	 door	 een	 duurzame	 geïsoleerd	
borstwering	paneel.	Ook	zijn	alle	balkondeuren	vervangen.'	

Jurriaan Kokstraat - Den haag 
tom Kamminga vertelt over een dakproject aan de 

Jurriaan Kokstraat in Den haag/scheveningen:

Tom:	‘Het	bedrijf	Dakplan	hebben	wij	in	2019	overge-
nomen.	Dit	pand	uit	de	 jaren	’50	staat	op	een	 locatie	
die	meerdere	uitdaging	met	zich	meebrengt.	De	bereik-
baarheid	en	veiligheid	en	om	te	werken	op	het	dak	be-
tekende	dat	er	een	steiger	met	grote	overspanning	moest	
worden	geplaatst.	Daarnaast	moest	de	poort	bereikbaar	
blijven.	Het	project	zou	slagen	als	het	logistiek	goed	in	
elkaar	zou	zitten.	We	zijn	erg	trots	dat	dit	gelukt	is,	ie-
dereen	heeft	zijn	steentje	hieraan	bijgedragen.	Het	pan-
nendak	had	zijn	eigen	uitdagingen	waaronder	een	knik	
in	een	dakvlak,	de	diverse	verschillende	dakkappellen	
en	muursprongen	en	schoorstenen.'	

'Omdat	 er	 zoveel	 bij	 kwam	 kijken	 om	 deze	 dakreno-
vatie	uit	te	voeren	was	het	de	uitgelezen	kans	om	alles	
in	één	keer	goed	te	doen	en	dit	was	ook	de	missie	van	
de	VvE.	
Samen	met	het	team	van	dakdekkers	en	loodgieters	heb-
ben	mooi	werk	afgeleverd,	waarop	we	trots	mogen	zijn.’	

Door De jaren heen
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vatie	uit	te	voeren	was	het	de	uitgelezen	kans	om	alles	
in	één	keer	goed	te	doen	en	dit	was	ook	de	missie	van	
de	VvE.	
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maatschappelijke

Van oudsher heeft de Everts Groep zich sociaal-maatschappelijk opgesteld 
en diverse maatschappelijke organisaties en sportverenigingen ondersteund.

De everts groep miDDen in De samenleving

HoSpiCe	–	Het	VlietHuyS

Joke campo - Oprichter en Hoofd-Coördinator 
Joke heeft heel haar werkzame leven in de zorg gewerkt. 
Eerst als (leerling)verpleegkundige, hoofdverpleegkundige en 
locatie manager in het Diaconessenhuis in voorburg en sinds 
2001 in het hospice Het vliethuys, als Hoofd-Coördinator 
ook in voorburg. Indertijd werd Joke gevraagd om Het 
vliethuys op te richten en vorm te geven. Na ruim twintig 
jaar is het hospice een organisatie, met 100 vrijwilligers en 
een vast team van 22 verpleegkundigen, dat geleid wordt 
door vijf professionele coördinatoren. 

Het hospice geeft jaarlijks meer dan 125 terminale bewoners 
de rust, liefde, warmte en aandacht die zij behoeven aan het 
einde van hun leven. De vrijwilligers en verpleegkundigen 
begeleiden niet alleen de bewoners, maar ook hun familie-

leden en zelfs de (klein)kinderen van de bewoners. Het hos-
pice beschikt over acht bewoners kamers, die allen uitkijken 
op de prachtige tuin van Hospice het vliethuys.

Joke:	‘Ons	werk	is	geweldig	om	te	doen	en	geeft	mij	veel	
voldoening.	Wij	kunnen	zoveel	betekenen	voor	onze	bewo-
ners	en	hun	familieleden.	Ons	team	staat	dag	en	nacht	klaar	
om	hen	alle	mogelijke	hulp	en	ondersteuning	te	bieden.	Wij	
bieden	onze	bewoners	een	luisterend	oor	en	herkennen	de	
symptomen	en	kunnen	daarnaar	handelen.	Wij	gaan	dage-
lijks	om	met	de	dood.	Er	is	verdriet	 in	ons	huis,	maar	er	is	
ook	veel		gezelligheid	met	de	bewoners	en	hun	familie.	Ook	
het	 leven	 in	een	hospice	gaat	door,	hoe	kort	dat	ook	nog	
moge	zijn.’

‘Lang	geleden	liep	Rob	Everts	ons	gebouw	binnen	en	vroeg	
ons	wat	hij	voor	ons	kon	betekenen.	Sindsdien	komt	maan-
delijks	een	van	hun	schilders	-	Alan	-	om	het	gebouw	te	on-
derhouden.	 In	een	bakje	 leggen	wij	gedurende	de	maand	
een	 lijstje	met	wat	er	beschadigd	is	of	wat	opgeknapt	kan	
worden.	Iedere	maand	kijkt	Alan	in	‘zijn	bakje’	en	voert	alle	
benodigde	werkzaamheden	 uit.	Mede	door	 zijn	werk	 ziet	
ons	hospice	er	altijd	keurig	verzorgd	uit.	Wij	zijn	Rob,	Alan	
en	de	Everts	Groep	daarvoor	heel	dankbaar.’

voor meer informatie over het mooie werk van Hospice Het 
vliethuys ga naar: www.hetvliethyus.nl

stichting JeUgDFOrMaat
Bart visser - Leidinggevende services en 
waarnemend afdelingshoofd bij stichting 
jeugdformaat
Bart studeerde facilitair management aan de Haagse Hoge 
school. Na zijn afstuderen ging hij werken voor de stichting 
Jeugdformaat. Een maatschappelijke organisatie die jeugd- 
en specialistische hulp biedt met ruim 1.000 gepassioneer-
de professionals. Zij geven ondersteuning aan meer dan 
10.000 kinderen, jongeren en hun ouders die niet op eigen 
kracht hun problemen kunnen oplossen. Dit alles met het doel 
om de toekomstkansen van deze kinderen, jongeren en hun 
gezinnen te vergroten. De stichting Jeugdformaat exploiteert 
meer dan 60 gebouwen, die uiteraard onder houden moeten 
worden.

Bart: ‘Als	 facilitair	 adviseur	 ben	 ik	medeverantwoordelijk	
voor	de	 staat	 van	onderhoud	 van	onze	panden.	Dat	 gaat	
over	 verbouwingen,	 schilderwerk,	 de	 technische	 dienst,	
cameratoezicht	en	speciale	faciliteiten	voor	onze	jonge	be-
woners,	die	nu	eenmaal	zich	anders	gedragen	dan	andere	
jongeren.’
‘Dat	vraagt	om	 inlevings-	en	aanpassingsvermogen	van	 ie-
dereen	die	werkt	in	onze	gebouwen.	Het	is	fijn	om	met	de	
mensen	van	de	Everts	Groep	te	werken.	Zij	zijn	al	lang	aan	
onze	organisatie	verbonden	en	hebben	inzicht	hoe	met	onze	

‘De everts grOep 
Heeft veel vast per-
sONeel, DIe WeteN 
Wat Het vraagt Om 
met eeN maatsCHappe-
lIjke OrgaNIsatIe als 
jeUgDfOrmaat Om te 
gaaN’

‘Het 
vlIetHUys Is 
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jongeren	om	 te	gaan.	Het	 contact	met	 de	 Everts	Groep	 is	
uitstekend.	 Ik	had	al	contact	met	het	 familiebedrijf	van	Bas	
Hania.	Toen	Bas	bij	de	Everts	Groep	ging	werken	zijn	wij	
met	 hem	meegegaan.	Als	 gesubsidieerde	 instelling	 vragen	
we	heel	veel	voor	heel	weinig	en	de	Everts	Groep	toont	al	
jarenlang	aan	dat	goed	te	begrijpen.	Wij	zijn	heel	blij	met	
hun	maatschappelijke	betrokkenheid	bij	Jeugdformaat.	Hun	
vaklieden	zijn	vertrouwd	met	de	speciale	omstandigheden	in	
onze	organisatie.	De	mensen	van	de	Everts	Groep	hebben	
oprecht	interesse	in	ons	werk.	Zij	begrijpen	ons	en	houden	
rekening	met	onze	jongeren.	Je	kunt	op	de	Everts	Groep	ver-
trouwen,	daarvoor	zij	wij	hen	heel	dankbaar.’

voor meer informatie over het jeugdwerk van stichting Jeugd-
formaat ga naar: www.jeugdformaat.nl
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YOuRI VIssER: 

‘extra Innings 
heeft de ambitie een 

kennisinstituut te zijn 
voor honkbal- en softbal 

in de Haagse regio.’

naast de diverse maatschappelijke organisaties ondersteunt de Everts Groep ook 
een aantal sportverenigingen. Op onze website kunt u het een en ander over deze 
verenigingen lezen. www.evertsgroep.nl
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maatschappelijke

Van oudsher heeft de Everts Groep zich sociaal-maatschappelijk opgesteld 
en diverse maatschappelijke organisaties en sportverenigingen ondersteund.

De everts groep miDDen in De samenleving

HoSpiCe	–	Het	VlietHuyS

Joke campo - Oprichter en Hoofd-Coördinator 
Joke heeft heel haar werkzame leven in de zorg gewerkt. 
Eerst als (leerling)verpleegkundige, hoofdverpleegkundige en 
locatie manager in het Diaconessenhuis in voorburg en sinds 
2001 in het hospice Het vliethuys, als Hoofd-Coördinator 
ook in voorburg. Indertijd werd Joke gevraagd om Het 
vliethuys op te richten en vorm te geven. Na ruim twintig 
jaar is het hospice een organisatie, met 100 vrijwilligers en 
een vast team van 22 verpleegkundigen, dat geleid wordt 
door vijf professionele coördinatoren. 

Het hospice geeft jaarlijks meer dan 125 terminale bewoners 
de rust, liefde, warmte en aandacht die zij behoeven aan het 
einde van hun leven. De vrijwilligers en verpleegkundigen 
begeleiden niet alleen de bewoners, maar ook hun familie-

leden en zelfs de (klein)kinderen van de bewoners. Het hos-
pice beschikt over acht bewoners kamers, die allen uitkijken 
op de prachtige tuin van Hospice het vliethuys.

Joke:	‘Ons	werk	is	geweldig	om	te	doen	en	geeft	mij	veel	
voldoening.	Wij	kunnen	zoveel	betekenen	voor	onze	bewo-
ners	en	hun	familieleden.	Ons	team	staat	dag	en	nacht	klaar	
om	hen	alle	mogelijke	hulp	en	ondersteuning	te	bieden.	Wij	
bieden	onze	bewoners	een	luisterend	oor	en	herkennen	de	
symptomen	en	kunnen	daarnaar	handelen.	Wij	gaan	dage-
lijks	om	met	de	dood.	Er	is	verdriet	 in	ons	huis,	maar	er	is	
ook	veel		gezelligheid	met	de	bewoners	en	hun	familie.	Ook	
het	 leven	 in	een	hospice	gaat	door,	hoe	kort	dat	ook	nog	
moge	zijn.’

‘Lang	geleden	liep	Rob	Everts	ons	gebouw	binnen	en	vroeg	
ons	wat	hij	voor	ons	kon	betekenen.	Sindsdien	komt	maan-
delijks	een	van	hun	schilders	-	Alan	-	om	het	gebouw	te	on-
derhouden.	 In	een	bakje	 leggen	wij	gedurende	de	maand	
een	 lijstje	met	wat	er	beschadigd	is	of	wat	opgeknapt	kan	
worden.	Iedere	maand	kijkt	Alan	in	‘zijn	bakje’	en	voert	alle	
benodigde	werkzaamheden	 uit.	Mede	door	 zijn	werk	 ziet	
ons	hospice	er	altijd	keurig	verzorgd	uit.	Wij	zijn	Rob,	Alan	
en	de	Everts	Groep	daarvoor	heel	dankbaar.’

voor meer informatie over het mooie werk van Hospice Het 
vliethuys ga naar: www.hetvliethyus.nl

stichting JeUgDFOrMaat
Bart visser - Leidinggevende services en 
waarnemend afdelingshoofd bij stichting 
jeugdformaat
Bart studeerde facilitair management aan de Haagse Hoge 
school. Na zijn afstuderen ging hij werken voor de stichting 
Jeugdformaat. Een maatschappelijke organisatie die jeugd- 
en specialistische hulp biedt met ruim 1.000 gepassioneer-
de professionals. Zij geven ondersteuning aan meer dan 
10.000 kinderen, jongeren en hun ouders die niet op eigen 
kracht hun problemen kunnen oplossen. Dit alles met het doel 
om de toekomstkansen van deze kinderen, jongeren en hun 
gezinnen te vergroten. De stichting Jeugdformaat exploiteert 
meer dan 60 gebouwen, die uiteraard onder houden moeten 
worden.

Bart: ‘Als	 facilitair	 adviseur	 ben	 ik	medeverantwoordelijk	
voor	de	 staat	 van	onderhoud	 van	onze	panden.	Dat	 gaat	
over	 verbouwingen,	 schilderwerk,	 de	 technische	 dienst,	
cameratoezicht	en	speciale	faciliteiten	voor	onze	jonge	be-
woners,	die	nu	eenmaal	zich	anders	gedragen	dan	andere	
jongeren.’
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