
 

 
 

 

 

Triodos Bank. Foto: Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren en Derix 

Afstudeerstage 

Heb jij interesse in houtbouw en wil je een bijdrage leveren aan de professionalisering van de voorbereiding, 
montage en oplevering van innovatieve en duurzame houtbouwprojecten? Dan hebben wij de perfecte 
afstudeerstage voor jou bij onze vestiging in Lierderholthuis (vlakbij Heino).  
 
Wie zijn wij?  
Derix Gelijmde Houtconstructies is een topspeler op het gebied van duurzame en innovatieve houtbouwprojecten. 
Wij verzorgen de engineering, levering en montage van gelamineerde houtconstructies en kruislaaghouten 

elementen. Onze bouwelementen worden prefab aangeleverd, waardoor de montage op de bouwplaats razendsnel 
gaat. Een bekend project waarvoor wij de houtconstructie hebben geleverd en gemonteerd is het kantoorgebouw 
van Triodos Bank in Driebergen. Dit kantoor heeft onlangs de Nationale Houtbouwprijs gewonnen en is daarmee 
bekroond tot beste houten gebouw van Nederland.  
 
Onze fabrieken bevinden zich in Duitsland, om precies te zijn in Niederkrüchten (vlak over de grens bij Roermond) en 
in Velpe (vlakbij Osnabrück). De Nederlandse vestiging, van waaruit de Nederlandse projecten worden begeleid, zit 
in Lierderholthuis. Wij staan bekend om onze innovatieve gebouwen en onze fabriek in Velpe is een van de 
modernste fabrieken van Europa. Helaas maken wij voor de voorbereiding, de montage en de oplevering van onze 
houtbouwprojecten echter nog geen gebruik van de modernste middelen. Jij bent degene die hierin verandering gaat 
brengen. 
 
Wat ga je doen?  
Het doel is om de montage van onze projecten – vanaf de 

voorbereiding tot na de oplevering – te professionaliseren 

vanuit een 3D-model. Een baanbrekende innovatie, want 

montage voorbereiden, aansturen en bewaken vanuit een 3D-

model is in deze bouwbranche nu nog niet gebruikelijk.   

 
Wat vragen wij?  
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je bent student aan een opleiding richting 

bouwkunde 

 Je hebt affiniteit met 3D-tekenen 

 Je bent gemotiveerd, leergierig en kwaliteitsbewust 

 

     Wat bieden wij? 
      Competenties die je tijdens deze afstudeerstage kunt  
      behalen zijn:  

 Initiëren en sturen 

 Ontwerpen, specificeren en realiseren 

 Beheren 

 Monitoren, toetsen en evalueren 

 Communiceren en samenwerken 

 Managen en innoveren 

       
      Bij goed functioneren bieden wij je bovendien  
      graag aansluitend een arbeidscontract aan!  
 

       

 

 

 Je doet marktonderzoek bij prefab producten om te 

kijken welke mogelijkheden er reeds zijn om vanuit 

een 3D-model te werken 

 Je vertaalt dit naar de houtbouw  

 Je maakt het 3D-model het uitgangspunt van begin 

tot eind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de calculatie, 

logistiek, (het bewaken van) de planning en 

kwaliteitscontroles op de bouw  

 



 

 
 

 

 

 
Interesse? Reageer nu  
Wil jij samen met ons aan de weg timmeren? Dan kijken we uit naar je reactie. Je kunt je motivatiebrief en cv mailen naar 
Kees Leppink van Alliant Select: kees@alliantselect.nl  
 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Johan Paul Borreman van Derix: 
Telefoon:      0572-366280 
E-mail:          j.borreman@derix.nl 
 
Derix Gelijmde Houtconstructies | Herenbrinksweg 3c | 8144 RC Lierderholthuis 
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