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van een echte familieman. 
En twee: de enorme potentie 
van het bedrijf  én de mensen. 
Mooi vond hij dat. In korte 
tijd zorgde hij voor nieuwe 
energie, voor richting en 
focus. Hij bouwde samen met 
Herman een prachtig MT op, 
waarin lief, leed en leiderschap 
daadwerkelijk werden 
gedeeld.  We zagen allemaal 
hoe PHB daarvan opbloeide. 
Razendsnel. En met resultaat. 
Stefan was een echte leider - 
snel en doortastend besluiten, 
voorop lopen, verantwoordelijk 
zijn. Maar ook een fantastische 
coach, een mensenmens, die 
anderen kon helpen om verder 
te komen, te groeien in hun rol 
en daarmee in hun bijdrage 
aan PHB en ASVB. Zoals één 
van zijn medewerkers het 
onlangs verwoordde: ‘Zo een 
fijne man. Hij is er echt altijd 
voor ons.’

Loyaliteit, saamhorigheid, 
integriteit. Een echte band 
hebben met je bedrijf, je 
collega’s en je klanten: dat was 
voor Stefan geen opgelegd 

trucje. Dat was de man die hij 
was. Toen hij door de leiding 
van ASVB gevraagd werd 
strategisch klankbord te zijn 
voor mede-directeuren was 
hij niet trots of gevleid. Eerder 
verrast en vereerd. Een beetje 
onzeker zelfs – ‘wie ben ik 
om deze rol in te kunnen 
vullen?’. Wat alles zegt over zijn 
innemende bescheidenheid: 
doe maar gewoon. Ook al is het 
dat niet.

Anderen sterker maken, 
mensen ontwikkelen: dat 
herinneren we ons als de 
grote kracht van Stefan 
Weghorst. Die kracht geeft 
hij door. Eerst en vooral aan 
zijn gezin, natuurlijk. Maar ook 
aan ‘zijn jongens van het MT’, 
alle collega’s van PHB, zijn 
gewaardeerde klanten en zijn 
collega’s van ASVB met wie 
hij zo graag omging. Familie 
nummer twee.
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Een echte bouwer, een vakman, 
die snel opklom van assistent-
uitvoerder tot directeur van een 
paar serieuze bouwbedrijven. 
Waar hij overigens ook de 
keerzijde van het succes leerde 
kennen en het onderscheid 
tussen wat wél bij hem paste - 
en wat niet. Niet: het ‘politieke 
zakendoen’, de schijnwerper op 
zichzelf en vervolgens wel naar 
anderen wijzen als het niet lukt. 
Wel: slimme oplossingen voor 
klanten bedenken en maken, 
in samenwerking met – nee, 
in verbinding met anderen. De 
ander laten schitteren.
Winst maken, als resultaat 
van een goede oplossing, een 
geolied proces en een tevreden 
klant, dat was wel de sport. 
Daarin zat voor hem de crux 
van het ondernemerschap. De 
lol in het werk. Inhoud. Samen. 
 

In PHB zag hij van meet af 
aan twee kansen. Eén: de 
mogelijkheid om dichter bij 
huis te werken en meer tijd 
met zijn gezin door te kunnen 
brengen – de hartenwens 

Dag Stefan. Je laat veel achter. Een sterk en liefdevol gezin. Een krachtig 
PHB. Zoveel mooie herinneringen. En heel veel Stefansiaanse energie en 
wijsheid voor iedereen die jou gekend heeft. Jij had de durf om het leven 
aan te kijken en zaken aan te pakken als dat nodig was. Kwetsbaar en 
krachtig. Dank daarvoor. Stefan, je blijft ons dierbaar. 

Herman Jansen, PHB. 
Familie Aan de Stegge, ASVB.
Jonathan Furst, Michel Heideman 
& Stefan Govers, ASVB.

Hij vertrok voor een prachtige reis naar Vietnam, deze zomer, 
met Elsbeth en hun vier kinderen, en kwam, volkomen 

onverwacht, doodziek terug. Op 2 oktober 2019 is Stefan 
Weghorst op 51-jarige leeftijd overleden. In kleine kring en 

zonder veel ophef. Zo was hij. Geen man die opviel door 
joviaal gedrag of grote woorden. Een echte Tukker. Doe 

maar gewoon. Soms wat stug bij de eerste kennismaking, 
maar wie hem kent, weet beter: achter die eerste, scherp 

observerende oogopslag ging een fijne, warme man schuil.


