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‘Met KantoorOnlineXL zijn we v  oorbereid 
als de bouw weer aantrekt’

De historie van Van de Middegaal 
Vloerengroep gaat terug naar 1968, dan 
begint Toon van de Middegaal zijn eigen 
bedrijf. Wat zijn baas kon, kon hij beter. Het 
waren geen loze woorden, want de zandce-
ment dekvloeren van het Schijndelse bedrijf 
waren veel gevraagd. Voor de woningbouw, 
die in die tijd een flinke groeispurt door-

maakte, kantoren en voor ziekenhuizen. 
Het ging dus hard met Van de Middegaal 
Vloerengroep, die onder meer in Berlicum 
en St. Michielsgestel bedrijven overnam. En 
het ging hard met Marc. Op z’n zestiende 
kwam hij fulltime in het bedrijf, vijf jaar 
later werden aandelen gedeeld, op zijn 24e 
volgde hij zijn vader op.

Vloeibare mortel
Naast het werken met zandcement dek-
vloeren is Van de Middegaal Vloerengroep 
ook gespecialiseerd in het aanbrengen 
van anhydrietgietvloeren. “Bij anhydriet-
vloeren wordt er met een vloeibare mortel 
gewerkt, hierbij vloeit de vloer uit zichzelf 
vlak.” Naast het maken van dekvloe-
ren in woningen en kantoren is Van de 
Middegaal Bedrijfsvloeren, een zelfstandige 
tak van sport binnen Van de Middegaal 
Vloerengroep, ook dagelijks bezig met het 
vervaardigen van bedrijfsvloeren. Je kunt 
dan denken aan monoliet betonvloeren 
in bedrijfshallen, het storten van ruwe 

constructievloeren en het maken van 
vloeistofdichte betonvloeren in autogara-
ges en wasplaatsen. Naast deze industriële 
betonvloeren maakt van de Middegaal 
Vloerengroep ook “sfeerbeton”. Sfeerbeton 
is een monoliet afgewerkte betonvloer 
voor winkels en particuliere woningen. De 
betonvloeren worden zó gemaakt dat je erop 
kunt wonen. Deze vloeren worden desge-
wenst ook in kleur gemaakt.
Momenteel legt Marc de focus op ther-
movloeren. “In de renovatietak zit daar 
een markt in. Met thermovloeren isole-
ren we kruipruimtes en niet-geïsoleerde 
houten vloeren.” Ook werkt hij met de 

BouwhulpGroep in Eindhoven (gespe-
cialiseerd in advies en architectuur van 
bestaande woningen) een nieuwe manier 
van renoveren uit. “De traditie is dat een 
rij met huizen tegelijkertijd wordt gereno-
veerd. Allemaal krijgen ze nieuwe kozij-
nen, of een nieuwe deur. Met VloerPlus, 
DakPlus, GevelPlus en BinnenPlus beslist 
de huurder zelf wat er moet worden opge-
knapt. En wanneer. De huurder heeft dus 
de regie in handen.”

Marc praat met passie over vloeren. 
Maar zijn bedrijf kan pas goed func-
tioneren als de digitale voorwaarden 
correct zijn ingevuld. “In ons computer-
systeem zijn onder andere project- en 
financiële administratie opgeslagen 
binnen de ARPA Toolbox. Heel over-
zichtelijk, altijd snel bij de hand. En het 
systeem is heel betrouwbaar. Daar zorgt 
Sterknetwerk voor. In al die jaren heeft 
het systeem me nooit in de steek gela-
ten. Maar het platform is verouderd en 
we zijn bang dat het een keer uit valt, 
daarom moet er een andere oplossing 
komen.” Weer zal Sterknetwerk met 
die oplossing komen. “Het is een bedrijf 
waar je altijd bij terecht kunt”, vindt Marc. 
“Zelf ben ik niet zo handig met computers, 

“Met KantoorOnlineXL betaal je maandelijks een vast bedrag”, zeggen 
Mark den Teuling (l) en Marc van de Middegaal. “Dat creëert financiële rust.” 

Voor de bouwbranche zijn het lastige tijden. Van de Middegaal Vloerengroep B.V. 
ondervindt dat ook, maar eigenaar Marc van de Middegaal gebruikt deze rustige 
periode om nieuwe concepten te ontwikkelen en zich te onderscheiden wan-
neer de markt weer aantrekt. Tegelijkertijd gaat hij ook de digitale kant van zijn 
bedrijf een fikse update geven met KantoorOnlineXL van Sterknetwerk B.V. “Met 
KantoorOnlineXL hoef ik niet te investeren, daardoor blijft mijn cashflow gezond.”

KantoorOnlineXL: ‘Ik werk waar en wanneer ik wil’
KantoorOnlineXL is een online werkplek voor het MKB. U kunt op een 
betrouwbaar systeem werken, waar en wanneer u wilt. Software wordt niet 
op de computer geïnstalleerd. U hebt dus geen kantoor nodig.
• Geen investering in software en infrastructuur
• Alle gewenste software is up-to-date
• 24/7 wereldwijd toegankelijk
• Altijd een ICT-specialist beschikbaar
• Veilige opslag van data

dus gebeurt het wel eens dat ik meer een 
beroep op Sterknetwerk doe dan misschien 
gebruikelijk is. Daar hebben de medewer-
kers van Sterknetwerk geen enkel probleem 
mee. Ze begrijpen ons.”

KantoorOnlineXL: 
cashstroom in de hand houden
Op basis van vertrouwen heeft Marc 
gekozen voor KantoorOnlineXL. “Met 
KantoorOnlineXL nemen we werkplek-
ken in abonnementsvorm af. Juist nu het 
in de bouw zo slecht gaat, is dat een uit-
komst. Ik hoef niet tienduizenden euro’s te 
investeren, dus houden we de cashstroom 
beter in de hand. En we weten waar we aan 
toe zijn, want we betalen een vast bedrag 
per maand voor zowel het systeem, de 
inrichting als de ondersteuning. Dat geeft 
zowel operationeel als financieel veel rust.” 
“KantoorOnlineXL heeft nog een groot 
voordeel”, zegt Mark den Teuling, eigenaar 
van Sterknetwerk. “Je kunt heel eenvoudig 
een nieuwe werkplek creëren.” “En dat zal 
in de toekomst zeker gebeuren”, zegt Marc. 
“Over een paar jaar gaat het slot van de 
markt, dan zwengelt de bouw weer aan. 
Het systeem past bij onze huidige situatie, 
maar is in de toekomst eenvoudig uit te 
breiden en dat alles zonder investering!”

Sterknetwerk ICT-Scanner: hoe sterk is uw netwerk?
Hoe sterk is uw netwerk? Onze Sterknetwerk ICT-Scanner brengt dat snel in 
beeld! De ICT-Scanner, die u op de website van Sterknetwerk vindt of via de 
iPad-appstore kunt downloaden (Sterknetwerk App), onderzoekt de vier pij-
lers op ICT-gebied: continuïteit, mogelijkheden, beveiliging en kosten. Binnen 
vijf minuten heeft u inzicht in de sterke en zwakke kanten van de automatise-
ring binnen uw bedrijf. 

Sterknetwerk B.V.
St. Lambertusweg 52
Gemonde 
073 – 551 05 65
www.sterknetwerk.nl

Van de Middegaal Vloerengroep B.V.
Nobelweg 2
Schijndel
073 - 547 88 11
www.middegaal.nl


