
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN- EN KANTORENCOMPLEX MATCHPOINT IN GILZE

Thijs is een jonge, gedreven ondernemer met de app 
Wait als een van zijn meest bekende en snelst groeiende 
successen. De app wordt door grote organisaties in  
heel Nederland omarmd en staat op het punt om inter-
nationaal door te breken. Het ging Thijs echter niet altijd 
voor de wind. Op zijn 19e kreeg hij een zwaar auto-
ongeluk waarna hij een half jaar moest revalideren en zijn 
allereerste bedrijfsidee pakte niet goed uit, waardoor hij 
zijn zuur verdiende startkapitaal in rook zag opgaan. 

ERVOOR GAAN
‘Het is juist dankzij die ervaringen dat ik nu sta waar ik 
sta. Ik laat me door tegenslag niet meer tegenhouden en 
hou er enorm van om vanuit niets iets te creëren. Dat is 

met een bedrijf zo en dat wilde ik nu ook graag doen met 
een gebouw.’ Thijs wist op het juiste moment een mooi 
bouwperceel in Gilze te bemachtigen en begon plannen 
te maken. ‘Ik had hier helemaal geen ervaring mee, maar 
ome Huub wel. Hij hielp me een goed plan op te stellen.’

DOORZETTINGSVERMOGEN
Thijs nam Buro Sengers Architecten in de arm en 
toonde flink wat doorzettingsvermogen in de anderhalf 
jaar die daarop volgde. ‘De gemeente was niet zomaar 
akkoord. In het jaren durende voortraject had ik de 
gemeente meermaals moeten overtuigen en nu weer.  
Ik begrijp het ook wel. Zo’n jong en onervaren iemand 
die op een prominente plek, het welkom van Gilze zoals 

de gemeente het noemt, iets wil gaan bouwen…  
ze wilden zeker weten dat het een gebouw zou worden 
waar alle Gilzenaren trots op kunnen zijn.’

WINTERS
Met de omgevingsvergunning eindelijk op zak ging 
Thijs op zoek naar een aannemer. ‘Mijn vader en broer 
werken altijd met dezelfde aannemer. Daar ben ik dus 
ook als eerste mee om de tafel gegaan. Maar omdat ik 
geen verstand heb van bouwen of bouwprijzen, wilde ik 
me verdiepen in meer partijen. Ik hoorde positieve ver-
halen over Winters, dus ben ik daar eens langs gegaan.’

VERTROUWEN
‘Vanaf het eerste moment dat ik er binnenkwam, voelde 
ik meteen dat dit een partij was die beter bij me past. 
Ik had direct een gevoel van vertrouwen. Winters wilde 
me helpen om samen iets moois te creëren en dat 
gevoel heb ik nu nog steeds. Dat is belangrijk voor me. 
Mijn ouders steunen me in alles, maar hebben niet veel 
ervaring met woningbouwprojecten. En mijn oom is 
helaas overleden. Zonder iemand die naast me stond, 
had ik angst gehad om eraan te beginnen, maar met 
Winters durfde ik het aan en zij gelukkig ook met mij.’

HOOGSTE PUNT
En terecht, blijkt nu. ‘Het gaat heel goed. Iedereen, van 

architect tot onderaannemers, is onder de indruk van 
de professionaliteit van Winters en je merkt dat  
ze er samen iets moois van willen maken. Zelf voel  
ik me enorm gesteund door Winters. Ze maken mijn 
verwachtingen waar. Meer dan zelfs, want ze zetten 
vaak nog een stapje extra. Het gaat zo goed dat we 
momenteel zelfs voor liggen op schema. Vandaag 
wordt het hoogste punt al bereikt.’

DANKBAAR
Dit is voor Thijs een bijzonder moment. ‘Ik ben enorm 
dankbaar’, zegt hij zichtbaar geëmotioneerd. ‘Mijn 
ouders, omdat ze me steunen bij alles wat ik doe.  
Mijn vriendin omdat ze het accepteert dat ik ook  
verliefd ben op mijn werk. Mijn medewerkers omdat  
we samen het succes gecreëerd hebben waardoor  
dit project mogelijk is. Alle mensen die aan deze  
bouw meewerken. En mijn oom. Ik denk dat hij op dit 
moment wel trots zou zijn geweest.’

VOLGEND PROJECT
Zelf kijkt Thijs al uit naar een volgend project. ‘Ik ben met 
nog een bouwproject bezig, het gaat om tien woningen. 
Die hoop ik ook met Winters te mogen maken. Ze hebben 
mijn vertrouwen nog geen moment geschaad. Sterker 
nog, ik heb het gevoel dat ze doen wat het beste is voor 
het gebouw, niet voor zichzelf. Dat vind ik echt mooi.’

‘Met Winters durfde ik het aan’
Zonder enige ontwikkel- of bouwervaring, maar wel boordevol ambitie en 
doorzettingsvermogen, begon ondernemer Thijs Kennes in 2017 aan een 
groot avontuur: Matchpoint, een 19 appartementen en 3 kantoren tellend 
complex in Gilze. Winters was en is erbij.

Interview met ondernemer Thijs Kennes
ter gelegenheid van de viering van het hoogste punt
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