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jaar StalentVOORWOORD JUBILEUM UITGAVE

Voor u ligt onze eerste jubileum uitgave. Stalent was 

een feit op 1 april 2011. Nieuw bedrijf, nieuwe naam. 

We hoorden onszelf praten wanneer de telefoon 

opnamen. Nu 5 jaar later is deze naam niet meer weg 

te denken en zijn we een serieuse partij in de markt.

Na het eerste jaar alleen onder de klokkentoren van 

Ouderkerk gewerkt te hebben zijn we 1 april 2012 

verhuisd naar een pand in Stolwijk. Daar zijn we 

gestart met eigen productie en al snel kwam de eerste 

montagebus. Omdat dit pand al heel snel te klein bleek, 

zijn we 1 februari 2013 verhuisd naar ons huidige adres. 

Hier hebben we de beschikking over een ruim pand met 

kantoor, volledig ingerichte werkplaats en buitenterein 

waar vandaan we onze werkzaamheden uitvoeren.

Omdat we veel dank verschuldigd zijn aan onze 

opdrachtgevers en leveranciers hebben we deze uitgave 

gemaakt met een greep aan foto’s van verschillende 

projecten waar de afgelopen 5 jaar aan mee hebben 

mogen werken. Dank voor het vertrouwen!

Vanaf deze plaats wil ik onze (oud) medewerkers hartelijk 

bedankten voor hun inzet en het ijzersterke meedenken 

bij de groei en het succes van de afgelopen jaren. 

Ook in de toekomst willen we ons werk voortzetten met 

de hulp van Hem, Die ons alleen daarvoor de kracht en 

wijsheid geven kan.

Wij zijn u graag van dienst. 

Cees van der Bas
Nu, 1 April 2016 werken we 
met een team van 15 mensen 
dagelijks aan mooie projecten.

Ikea - Delft

Veth PropolutionsGemaal - Gouda

Den Uijl - Krimpen aan den IJssel

Ikea - Delft



ENGINEERING ONTWERP jaar Stalent

Bij ons wordt alle tekenwerk met het 3D tekenpakket 

van Tekla Structures uitgewerkt. Met Tekla Structures 

maakt de tekenaar een compleet 3-D model van de 

staalconstructie, die alle relevante informatie bevat die 

vereist is voor het produceren en monteren. 

Het model bevat geometrie, dimensie, profieleigen

schappen, verbindingstypen en materialen van 

de constructie. Alle tekeningen en stuklijsten zijn 

automatisch te genereren uit het model. Daarnaast 

worden de gegevens (DSTV en DSTV+ files) digitaal 

aangeleverd aan het door ons gebruikte ERP/CAM

pakket Construsteel.

Construsteel is een ERP/CAMpakket waarin het 

gehele bouwtraject wordt gemanaged. Dit begint al 

vanaf het eerste contact gevolgd door offerte en eindigt 

met de laatste factuur. Alles wat er tussen zit wordt 

op projectniveau beschreven en vastgelegd. Dit alles 

zonder handmatige tussenkomst wat de faalkosten 

aanzienlijk vermindert en de doorlooptijd ten goede 

komt.

jaar StalentPRODUKTIE WERKPLAATS

Het grootste deel van onze producten worden gemaakt 

in onze eigen werkplaats.

Van ruw materiaal als stalen balken, kokers, buizen, 

strippen, hoekstalen en plaatmateriaal, worden de meest 

uiteenlopende producten gemaakt. Van constructies van 

gebouwen, spiltrappen, steektrappen, portalen, hekken 

en bordessen tot kunstwerken. We hebben een groot 

netwerk aan bedrijven om ons heen waar we vaak mee 

samenwerken en halfproducten laten maken, hierbij 

moet u denken aan snij, zet en walswerken. 

Door de juiste bestanden aan te leveren vanuit ons 

tekenpakket zijn zij in staat dit zeer nauwkeurig te maken 

en snel aan te leveren. Na gereed productie werken wij 

samen met vaste partners die de gewenste conservering 

verzorgen.

Wij zijn trots op het vakmanschap en het enthousiasme 

waarmee onze medewerkers iedere dag aan onze 

projecten werken.



Rabobank - Dordrecht

Havenziekenhuis - Rotterdam

Gouwedepot - Gouda Piet Hein Buildings - Amsterdam

Van der Meulengraaf - Sint Oedenrode

Willemsplein - Rotterdam

Greenparq - Reeuwijk

Bredeschool - Oegstgeest



jaar Stalent

Dagelijks zijn onze compleet ingerichte bedrijfswagens 

onderweg. Stalent BV heeft alles ter beschikking voor 

een vlotte en veilige montage.

We staan garant voor een hoge mate van flexibiliteit. 

Een zeer nauwkeurige planning is daarbij een vereiste 

om er voor te zorgen dat de productie binnen de 

gestelde termijn gerealiseerd kan worden. 

Overleg vooraf maar ook ter plaatse is van groot belang. 

Als er snel gelast of gemonteerd moet worden, zijn we in 

staat u op zeer korte termijn van dienst te zijn. 

Dat noemen wij service.

Ons enthousiaste en vakkundige team van VCA

gecertificeerde montagemedewerkers weten ieder 

project weer tot een succes te maken.

MONTAGE REALISATIE STALENT WAAROM?

• Korte communicatielijnen in een platte organisatie

• Engineering met de meest recente 3Dsoftware (Tekla 

Structures)

• Een compleet netwerk aan toeleveranciers met de meest 

geautomatiseerde machines, zoals snij, zet en walswerken 

• We zien complexe projecten als uitdaging

• We zijn gecertificeerd volgens NENEN 1090 executieklasse 

1 en 2 

• Het continue streven naar hoge mate van klanttevredenheid, 

van aanvraag tot oplevering

• Het hele proces in eigen beheer, van tekenkamer tot en met 

montage

• Afspraak = afspraak



Stalent, alweer 5 jaar lang een prachtig bedrijf! Van die 

5 jaar werk ik alweer 3 jaar met veel plezier samen met 

Cees van de Bas.

Het begon in Rotterdam met het entree van het 

Havenziekenhuis. Dit werk moest in een heel kort 

tijdsbestek worden uitgevoerd en het ziekenhuis 

mocht hier uiteraard geen hinder van ondervinden. 

Door de afspraken goed na te komen, het snelle 

schakelen tussen kantoor en werkplaats, en de 

vakkundige uitvoering maakt Stalent tot een betrouwbare 

bouwpartner.

Na deze goede start hebben wij nog meer mooie 

projecten met elkaar mogen maken. 

Stalent is een bedrijf die doet wat het belooft. Een 

staalbouwer die alles zelf in huis heeft. Een bedrijf waar 

je mee kunt bouwen!

Ik hoop nog vele jaren met jullie te mogen samenwerken 

en wens jou en je medewerkers alle goeds toe voor de 

toekomst.

Mark Terlouw 
Projectbegeleider

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Ik werk nu ruim twee jaar, op een bijzonder prettige 

manier, samen met Cees. Een man die ik heb leren 

kennen als een harde werker, een man met een 

duidelijke visie, eerlijk en recht door zee.

Een man die vijf jaar geleden dacht, de uren die ik voor mijn 

werkgever maak, de energie die ik in zijn bedrijf stop, die kan ik 

ook in mijn eigen bedrijf stoppen, dus ik begin voor mezelf. In 

een periode waarin vooral de bouw en de staalbouw in zwaar 

weer verkeerde zette hij de stap om voor zichzelf te beginnen. 

Vastbesloten en uitgaande van zijn eigen kracht ging hij ervoor en 

startte STALENT, een bedrijfsnaam die goed doordacht is en die 

precies weergeeft waar Cees voor staat, een Staal Talent.

Zijn eigen vastberadenheid bracht hij over op zijn medewerkers, 

opdrachtgevers en leveranciers. Uitdagingen gaat hij niet uit de weg, 

of het nu het plaatsen van een verdiepingsvloer in een bestaand 

gebouw op 75 meter hoogte is of een project als de Noord

Zuidlijn, Cees pakt het met zijn medewerkers aan en voltooid het 

naar volle tevredenheid van zijn opdrachtgevers. Altijd net dat 

stapje extra zetten om te kunnen slagen in zijn werk. Dit heeft 

Cees ook bij zijn leveranciers voor elkaar gekregen. Hij weet zijn 

enthousiasme over te brengen en daarom zet je als leveranciers 

ook een stapje extra zodat Cees vooruit kan en probeer je ook 

altijd, net als hij, om je afspraken na te komen. 

Cees, ik heb het je al vaker gezegd, diep respect voor het 

bedrijf wat jij, samen met je medewerkers, in vijf jaar tijd hebt 

opgebouwd. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en ik kan 

alleen maar zeggen, samen op weg naar de volgende vijf jaar.

Jurgen van Gils   
Verkoop

Thysssenkrupp Materials Nederland BV

Ik ken Cees nu al 15 jaar. Nog vanaf de tijd dat ik 

werkzaam was bij mijn oude werkgever en Cees ook 

nog bij zijn vorige werkgever werkte. 

In bijna hetzelfde tijdsbestek hebben wij besloten voor 

onszelf te beginnen. Cees werd eigenaar van Stalent en 

specialiseerde zich in staal. Ik werd eigenaar van Thermicoat, 

waar we ons bezighouden met verzinken en poedercoating.

Nu, 5 jaar later, zijn we allebei succesvolle ondernemers. 

We hebben onderling een perfecte samenwerking en we 

vullen elkaar goed aan. Er is altijd tijd voor een geintje, maar 

daarnaast zijn we super scherp in ons vakgebied. 

Ik ben erg trots op onze samenwerking en hoop hier nog vele 

jaren mee door te gaan. 

Cees, Bedankt hiervoor

Martin Bosman

Thermicoat BV

Stalent regelt het altijd! Toen wij in 2013 ineens zonder een 

trappenleverancier zaten zochten wij een nieuwe leverancier. 

En wel één die binnen anderhalve week een trap kon 

tekenen, maken en plaatsen. Thermisch verzinkt en al! 

Een relatie gaf ons de tip Stalent eens te bellen. Wat schetste onze 

verbazing? Ja hoor, zegt Cees. Gaan wij regelen! Sindsdien werk ik 

veel met Stalent. Grote, kleine of moeilijke klussen? Of een complete 

constructie? Steeds hoor ik hun zeggen; Ja hoor! Gaan wij regelen! 

En het dan ook echt regelen. Dit tekent het bedrijf met hun super 

gemotiveerde medewerkers. De ongedwongen sfeer en wij-gevoel 

werkt uiterst plezierig. Ik hoop nog jaren met hen samen te kunnen 

werken. 

Paul de Jong
Hoofduitvoerder 

Vries & Verburg Stolwijk BV

jaar StalentAAN HET WOORD KLANTEN  / LEVERANCIERS jaar StalentAAN HET WOORD VERVOLG 

Wij als Villabouw Mattone zijn al jaren blij met een 

onderaannemer als Stalent: zeer snel en accuraat. 

Meedenkend en waar nodig probleemoplossend...

Van harte met dit lustrum en op naar de komende 5 jaar! 

Ed Vonk
Team Villabouw Mattone:


