
WISSELWERKING
Juist de toevoeging van een eigen bouwbedrijf 
heeft het aanbod compleet gemaakt en maakt 
het mogelijk om hoge kwaliteit van begin tot eind 
te bieden. Rob: “Wij zijn een adviesbureau dat 
bouwt en een bouwbedrijf dat ontwerpt. Daar 
bedoel ik mee dat we enerzijds bij het ontwerpen 
en adviseren steeds de praktische kant in ons 
achterhoofd houden en andersom bij het bou-
wen kritisch blijven op de oorspronkelijke bedoe-
ling van het ontwerp. Die wisselwerking tussen 
de twee bedrijven is een groot voordeel voor de 
klant, maar ook bijvoorbeeld voor de architecten 
waarmee we werken. Zij weten dat we bij de uit-

 ‘Ik wil van A tot Z bouwen’. Zo luidde de 
eerste regel uit het ondernemingsplan van 
Rob Moonen (35), toen hij in 2000 startte 
met zijn eigen bouwkundig adviesbureau in 
Hoensbroek. Tien jaar later is die ambitie 
meer dan gerealiseerd. Rob Moonen heeft 
inmiddels twee bedrijven in Nuth, die onlos-
makelijk verbonden zijn: Moonen Bouwkun-
dig Advies en Moonen Bouw BV. Het jubile-
umjaar 2010 is voor Rob een moment om 
kort terug te blikken, vooruit te kijken en de 
kwaliteit nog verder aan te scherpen. 

BOUWEN
VAN
A TOT Z

voering oog houden voor de kleinste details die net dat verschil 
maken.” Daarnaast is het intensieve klantcontact een succes-
factor. “We nemen de tijd voor een goede voorbereiding en 
spreken alles goed door. Dat zorgt ervoor dat we de afspraken 
die we maken ook echt nakomen. Niets is zo vervelend voor 
een klant als een verbouwing die steeds weer uitloopt. Tijdens 
het bouwproces hebben we altijd wekelijks overleg, zodat de 
opdrachtgever nooit voor verrassingen komt te staan en goed 
op de hoogte blijft.”

KWALITEITSJAAR
Rob heeft de passie voor bouwen en het oog voor detail niet 
van een vreemde. Vader Jan Moonen is van jongs af aan al 
werkzaam in de bouw en nu als uitvoerder voor het bouwbe-
drijf van zijn zoon. “Mijn vader heeft mij veel geleerd over wat 
kwaliteit betekent. Dat zie je terug in het niveau van afwerking, 
maar ook bijvoorbeeld op de bouwplaats zelf. Die wordt bij 
ons netjes opgeruimd, zodat er zo veilig en schoon mogelijk 
wordt gewerkt. Naast kwaliteit in het bouwen zelf vind ik het 
belangrijk om kwaliteit in de organisatie te bewaken. We heb-
ben bijvoorbeeld een  ISO-certifi cering behaald. Dat doen we 
niet omdat onze opdrachtgevers dat eisen, maar omdat tijdens 
zo’n proces de  verbeterpunten vanzelf boven komen. Dat is 
enorm waardevol. Daarnaast is Moonen een erkend leerbedrijf. 
We willen graag investeren in jonge, gedreven mensen door ze 
samen te laten werken met de oude rotten in het vak.” 2010 is 
voor Moonen naast een jubileumjaar dan ook vooral een kwa-
liteitsjaar.

BOEIEND PORTFOLIO
Rob houdt zelf van moderne interieurs, duidelijke lijnvoering 
en veel wit en grijs. Dat is ook terug te zien in de ontwerpen 
van een aantal woningen. Toch is het portfolio van Moonen 
zeer breed. De renovatie van een klassiek jaren 30 huis gaat 
hen net zo goed af als eigentijdse nieuwbouw. Zo liet rolstoel-
tennisster en olympisch goud-winnares Sharon Walraven haar 
woning door Moonen verbouwen en voor de familie Van Mar-
wijk bouwde Moonen in Meerssen een compleet nieuw huis. 
Ook de zakelijke markt weet Moonen te vinden. Bedrijven als 
Van Melick, Coffeelovers en Streukens Hooroplossingen ho-
ren daarbij. Verder heeft Moonen veel ervaring opgedaan in 
de zorg. Moonen is de huisaannemer van de GGD en heeft 
diverse fysio- en tandartspraktijken gebouwd. Ook werd een 
tandtechnisch laboratorium gerealiseerd en onlangs zelfs een 
complete oogkliniek inclusief OK. “De zorg vraagt om geavan-
ceerde oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat-
beheersing en andere technische toepassingen. Daar hebben 
wij inmiddels veel ervaring mee. Dat spreekt mij persoonlijk erg 
aan: de wensen van de klant, de ontwikkeling in de bouwsec-
tor en onze eigen ambitie stellen ons steeds weer voor nieuwe 
uitdagingen. Dat blijft boeien en zorgt voor veel voldoening.”  
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