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Wat doen jullie voor werk?
Walter: Ik ben directeur van Bouwbedrijf Werk-
hoven. Ik ben als timmerman begonnen. Op mijn 
29ste werkte ik voor mezelf en stap voor stap had ik 
een groep van zes jongens bij elkaar. In 2005 startte 
ik dit bedrijf. Last van de crisis heb ik nooit gehad. 
Ik heb veel vaste klanten. Het werk komt eigen-
lijk vanzelf binnen. Ik werk al jaren voor dezelfde 
architecten. Ook steeds meer voor particulieren uit 
Westzaan, wat ik heel leuk vind. Ik zit voor 90% in 
Amsterdam, maar ik merk dat er steeds meer aan-
vragen uit de omgeving van Haarlem komen. We 
doen van alles: aanbouwtjes, verbouwingen, het 
afhangen van een deur, maar ook het bouwen van 
een huis. Daar stopt het ook wel, we zetten geen rij-
tje van tien neer. Echt in de particuliere sector dus. 

Hoeveel man werkt er inmiddels voor je?
Ik heb drie man in dienst en daarnaast acht tot tien 
zzp’ers. Er lopen zo’n vijf klussen tegelijk. Zes weken 
geleden hebben we op Hoogtij een nieuw pand 
betrokken. Naast ons zit het bedrijf Breakdown, 
waar we ook het pand voor gebouwd hebben. De 
opening was super leuk. Mijn vader komt ook uit 
de bouw en deed een woordje. Heel ontroerend, ja. 
Er was een leuk cateringbedrijf. Ze zaagden letter-
lijk het stokbrood en ze barbecueden op cement-
molens. Met bouwhelmen op. Een groot succes. 
Het was altijd al een droom om een middelgroot 
bouwbedrijf te hebben. Ik wil meer vaste mensen 
aannemen. Wat ook fijn voor de klanten is.

Lig je van die verantwoordelijkheid wel 
eens wakker?
Walter: Nee. Ik slaap altijd wel goed. 
Sabrina: Dat kan ik beamen. Haha!

En Sabrina, wat doe jij voor werk?
Ik ben communicatieadviseur en werk op dit 
moment vier dagen per week als freelancer bij 
HEMA in Amsterdam-Noord. Ik heb ook een tijdje 
voor Walter gewerkt, maar dat werd naast mijn 
eigen baan te druk. Ik ga straks wel aan de slag om 
het beeld van zijn bedrijf naar buiten nog sterker 
te maken.

Zie jij je kinderen ook doordeweeks, 
Walter?
Zeker. Ik haal ze op maandag en woensdag uit 
school. Ik ga met ze zwemmen en naar muziekles. 
Ik ben voetbaltrainer voor de mini’s hier in West-
zaan. Dat zijn de 4- tot 7-jarigen. Ik heb dat een jaar 
geleden opgepakt. Echt heel leuk. We begonnen 
met vier kindjes en hebben er nu zestien. Onze 
kinderen zitten op De Rank, maar ook kinderen van 
De Kroosduiker zitten bij de mini’s. Sabrina: Ja, echt 
goed dat hij daarin een balans gevonden heeft, dat 
je niet alleen maar met je werk bezig bent. Naast 
de bouw van het bedrijfspand, bouwden we ons 
eigen huis en woonden we, totdat het huis klaar 
was, ruim een jaar in de schuur achter op het erf.

Heb je verder nog tijd voor andere 
dingen, Walter?
Samen met Jasper Luten, een maat van me die ook 
in Westzaan woont, doe ik net als vorig jaar mee 
met de organisatie van de Huttenbouw. Een van de 
organisatoren, Jeroen Zuidema, is dit jaar gestopt. 
Hij zat ons vorig jaar al warm te maken. Allebei 
onze kinderen doen dit jaar mee. Het lijkt me erg 
leuk om dit evenement te begeleiden. Sabrina gaat 
er qua berichtgeving aan meewer-
ken. Sabrina: In deze Wessaner vind 
je bijvoorbeeld een eerste bericht 
over de Huttenbouw! Walter: Vroe-
ger voetbalde ik bij PSCK op het 
Kalf in Zaandam. Mijn groep viel na 
een fusie uit elkaar en dat kunstgras 
vond mijn rug niet fijn. Dus fiets ik nu. Soms met 
een groepje, maar ik wielren ook heel graag alleen.

Doe jij iets aan sport, Sabrina?
Af en toe boks ik bij Freakzilla’s in Westzaan. Ik werk 
veel en we hebben ook de jongens, dus ik vind het 
zo wel best. De ouders van Walter vangen de kin-
deren twee middagen per week op. Mijn vader is 
eind vorig jaar overleden, dus… Ja, dat was al met 
al een heftige periode. Walter: Er is veel gebeurd. 
Maar ik moet zeggen dat we daar als sterke men-

sen toch goed doorheen zijn gekomen. Sabrina: 
Ook voor de kinderen was het niet niks. Daarom 
heb ik een stapje terug gedaan, want je mag niet 
van ze verwachten dat zij met jou in die stroming 
meegaan. Zij hebben ook hun aandacht nodig. Dat 
je even een keer niks doet. Of met ze naar de speel-
tuin of naar het Twiske gaat. Walter en ik zijn net 
dieseltjes, die gewoon maar doorgaan. 

Hoe is het voor jullie om in Westzaan te 
wonen?
Walter: Ook ons vorige huis op Overtoom 136 had-
den we zelf gebouwd. Daarna wilden we niet meer 
weg uit Westzaan. We zitten hier landelijk en toch 
aan een doorgaande weg. Met een grote tuin ach-
ter. Echt fantastisch! De jongens crossen er lekker 
rond. Je bent wel constant je gereedschap kwijt, 
haha! Sabrina: Het dorpse, kneuterige is leuk. Je 
kent elkaar in de buurt en van school. Je bent ook 
zo in Zaandam. Of in Amsterdam. Als ik vroeger 
vanuit mijn werk over het dijkje fietste liet ik let-
terlijk de drukte achter me. Walter: Met een leuke 
groep ouders die we hebben leren kennen via de 
school van onze kinderen hebben we bijna elke 
week wel bij iemand een feestje. Nee, deze plek 
is echt een lot uit de loterij. Sabrina: Ook voor de 
kinderen is het leuk. Beschermd en veilig. En als ze 
later naar de middelbare school gaan, en nog later 
gaan stappen, is er genoeg keuze op fietsafstand.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Sabrina: In het Makerijtje in Zaandam. Ik zag hem 
aan de bar en klaar. Ik was toen achttien. Ik stu-
deerde nog toen wij twee jaar later de bouwkavel 
aan de Overtoom kochten. Ik heb altijd wel het ver-
trouwen gehad: het komt wel goed. Dat heb ik nog. 
Walter: We zijn heel ondernemend. Geen impulsie-
ve beslissers, maar als we ergens voor kiezen dan 
gaan we er ook voor. We zagen de kavel aan het 
Zuideinde op een zaterdag, maakten allebei een 
lijst met de voors en tegens. Er bleken alleen voor-
delen op te staan. Dus: go for it. De dinsdag erna 
hadden we een afspraak en eind die week was de 
grond van ons. 

Wat vinden jullie belangrijk in het leven?
Walter: Dat we elkaar hebben en van elkaar genie-
ten. Ik kan er nu al naar uitkijken dat we als gezin 

straks naar Italië gaan. Sabrina: Ik 
wil dat onze kinderen een goede 
basis hebben. Dat je er alles aan 
doet om ze het mooie van het leven 
mee te geven. Hoe jong ze ook zijn, 
we betrekken ze in een hele hoop 
dingen. Wat soms ook wel lastig is, 

omdat ze een eigen mening hebben. Maar dat is 
ook heel fijn en mooi. Ik heb nu echt het idee dat 
we alles met zijn viertjes doen. Walter: Precies. Je 
moet het zelf doen, maar dat betekent niet dat je 
het alleen moet doen.
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Walter Werkhoven (43) woont met Sabrina (40) en hun kinderen Jimmy (bijna 8) en Harvey (6) 
op Zuideinde 220. Ze hebben een enerverende periode achter de rug.

IN DE SCHIJNWERPER
Walter Werkhoven:  ‘Deze plek is 
echt een lot uit de loterij’

‘Dus: go for it’




