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editorial
Op gezette tijden mag je als familiebedrijf stilstaan bij de eigen 

historie en voor Groothuis Bouwgroep voelt vandaag als het 

juiste moment. Dit jaar vieren we ons lustrum en is het zestig jaar 

geleden dat onze opa, Willem Groothuis, met het bedrijf begonnen 

is. Zestig jaar Groothuis Bouwgroep markeert een lange periode 

vol mooie en bijzondere momenten, maar ook een aantal mindere 

momenten. Ik ben heel dankbaar dat we als organisatie én familie, 

zijn gekomen waar we nu staan. Na al die jaren hanteren wij 

nog steeds de basisprincipes van onze opa met als één van de 

belangrijkste kenmerken: vertrouwen. Vertrouwen als fundament 

voor het contact met onze klanten, relaties en medewerkers. En het 

vertrouwen dat gelieerd is aan ons rentmeesterschap. We zijn ons 

dagelijks bewust dat de aarde aan ons is toevertrouwd. Het voelt 

als onze verantwoordelijkheid om op een duurzame wijze met onze 

onderneming en omgeving om te gaan. Is het niet voor eenieder die 

bij of met ons werkt, dan is het wel voor de nalatenschap richting 

een volgende generatie. 

Met deze Grootspraak in een nieuw jasje, komt de oude titel 

te vervallen. De nieuwe naam is een knipoog naar ons oude 

inhoud
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GROOTS is een jubileumuitgave van Groothuis Bouwgroep ter 

gelegenheid van hun 60 jarig bestaan. Niets uit deze uitgave 

mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke 

wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Groothuis 

Bouwgroep. Groothuis Bouwgroep is niet aansprakelijk voor schade 

van welke aard ook als gevolg van onjuistheden in deze uitgave of  

in verband met het gebruik van deze uitgave.
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magazine, onze roots en de lezers. Het thema voor deze editie is 

rentmeesterschap. Met dit blad willen we kennis op het gebied van 

vastgoed, onze producten, duurzaam bouwen en alle elementen 

die daarbij horen met u delen. Daarnaast willen we ook de ervaring 

delen die wij afgelopen jaren hebben opgedaan als onderneming in 

transitie. Om ons heen zie ik dat veel organisaties en ondernemers 

met dezelfde thematieken bezig zijn. We hebben ze benaderd en 

gevraagd deze ervaringen met ons te delen. Het resultaat vindt u in 

dit blad terug; stuk voor stuk verhalen die inspireren en motiveren. 

Als directeur van Groothuis Bouwgroep voel ik gepaste trots bij 

de rol die wij, familie, als derde generatie mogen toevoegen aan 

dit mooie familiebedrijf en bij onze zestig jaar. Het geeft een goed 

gevoel als ik zie dat onze mensen met plezier hun werk doen, zich 

gekend voelen en weten dat ze waarde toevoegen. Ik ben ervan 

overtuigd dat onze klanten dit merken en dat daardoor  

onze klantwaarde alleen maar groter wordt. 

INSPELEN OP HUISVESTINGSVRAAGSTUK VAN DE KLANT 
De directie aan het woord
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Het fundament

GROOTHUIS
BOUWGROEP

60 jaar

De basis voor Groothuis Bouwgroep 

werd in 1959 gelegd toen Willem 

Groothuis op aanraden van 

verschillende mensen, waaronder  

zijn schoonvader, op 1 juli voor 

zichzelf begon. Zijn schoonvader  

was boer en op de deel van zijn 

boerderij kreeg Willem de werkplaats 

van waaruit hij zijn timmerbedrijf 

begon. Al vrij snel kwam Siebren 

in de zaak werken. ‘Dat was in 

1963. Ons gezin verhuisde naar de 

Burgemeester ten Veldestraat, tegen 

de industrie van Genemuiden aan. 

Dat was praktisch en we hadden er 

veel profijt van dat de werkplaats zo 

dicht bij de industrie kwam te staan’, 

vertelt Siebren. Willem Groothuis 

wist een goed fundament neer te 

zetten, dat vooral gebaseerd was 

op vertrouwen. In 1966 werd Willem 

ziek en zo kreeg Siebren al vroeg de 

leiding over het bedrijf. ‘Pa was een 

goede vakman. Samen met moeder 

stimuleerde hij ons wel om de zaak 

over te nemen.’ Moeder en vader 

Groothuis bleven nauw bij het bedrijf 

betrokken. ‘Na zijn pensioen haalde 

pa nog iedere vrijdag de post bij Wim 

uit Vollenhove op en bracht elke dag 

een bezoekje aan kantoor’, herinnert 

Henk zich.

60 JAAR GROOTHUIS BOUWGROEP

In gesprek met drie broers van de tweede generatie:  
Siebren, Wim en Henk Groothuis

Pa was een  
goede vakman. 

Samen met moeder 
stimuleerde hij ons 

wel om de zaak over 
te nemen.
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Al vanaf het begin af aan was het duidelijk dat de broers met het bedrijf een 

bepaalde grootte wilden bereiken. ‘We hebben altijd een verantwoordelijk-

heidsgevoel gehad dat te maken heeft met rentmeesterschap’, aldus Henk.  

De broers waren niet bang voor het ondernemerschap. ‘We dachten goed na  

over zaken waarover we niet meteen hoefden te beslissen, maar er kwamen  

ook regelmatig dingen onverwachts op ons pad. Dan moet je wel direct ja of  

nee kunnen zeggen en daarbij twijfelden we nooit lang.’

Sommige zaken worden door de huidige directie weer teruggebracht om meer 

focus te kunnen aanbrengen. ‘En dat is ook goed’, zo meent Siebren. ‘Door de 

groei die het bedrijf toen kende, hebben we ook groei gehad die pijn deed.  

En dan is het goed om het een periode even rustiger aan te doen.’

Als de broers naar het bedrijf kijken dat er vandaag staat, maakt het ze 

dankbaar dat Groothuis Bouwgroep nog volop bezig is onder leiding van de 

derde generatie. ‘Het is ons gegeven om leiding te geven aan een bedrijf waar 

mensen kunnen werken en hun boterham kunnen verdienen. Dat is een grote 

verantwoordelijkheid en dan vinden we het mooi dat dit wordt opgepakt door 

onze kinderen. Daar hoort gepaste dankbaarheid en trots bij’, aldus Siebren.  

‘Het sluit aan bij de wijze waarop wij door onze ouders zijn opgevoed.’ Wim 

herkent dit: ‘Vader was wel trots op wat wij deden, maar dat liet hij eerder bij 

anderen merken dan bij ons.’ 

Groei
Toen de zoons het bedrijf 

overnamen, was al gauw duidelijk 

dat ze het anders wilden doen 

dan hun vader, die zich vooral op 

timmerwerk had gericht. In 1967 

werd de eerste metselaar in dienst 

genomen en vanaf 1969 zette de 

groei flink door. Het industrieterrein 

van Genemuiden werd uitgebreid. 

Daarnaast kwam de ruilverkaveling 

tot stand waardoor verschillende 

boerenfamiliebedrijven gingen 

bouwen. Kortom, er was voldoende 

werk voor de familie Groothuis.

‘We zijn als het ware met de industrie 

van Genemuiden meegegroeid’, 

aldus Henk die zich in 1974 bij het 

familiebedrijf voegde. ‘Er lag een 

basis van vertrouwen, neergezet 

door onze ouders. We zaten tussen 

de bedrijven in Genemuiden en 

kwamen dankzij die relaties ook in 

contact met klanten buiten de regio. 

Het was onze aanpak en nuchterheid 

die deze klanten wel erg aansprak.’ 

In het begin groeide Groothuis vooral 

dankzij de opdrachten die ze van 

mond-tot-mond kreeg. Later, toen 

het bedrijf een bepaalde omvang 

had gekregen, kwamen daar de 

opdrachten via aanbestedingen bij. 

Tot 1977 runden de drie broers 

samen het bedrijf in Genemuiden. 

Toen ze een bedrijf in Sint 

Jansklooster overnamen, kreeg 

Wim daar de leiding over. Wim 

zegt hierover: ‘Ik ben eerder een 

doener dan een denker, en in 

Vollenhove werd ik een meewerkend 

directeur. We werkten daar veel voor 

boerenbedrijven en dat sprak mij 

erg aan. Voor de grotere projecten 

en voor grote klanten werkte ik nog 

altijd samen met mijn broers.’ 

“ Het was onze aanpak 
en nuchterheid die 
deze klanten wel erg 
aansprak.”

Rentmeesterschap

60 JAAR GROOTHUIS BOUWGROEP

“ Het is ons gegeven om leiding te geven aan  
een bedrijf waar mensen kunnen werken  
en hun boterham kunnen verdienen.”
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Inmiddels hebben kinderen van 

Siebren en Henk, Groothuis 

Bouwgroep overgenomen: Wim en 

Bert Jan (kinderen van Siebren) en 

Claudi en Jeroen (kinderen van Henk).

‘Hoewel we ze er niet toe hebben 

verplicht, voelden onze kinderen zich 

al vroeg bij het bedrijf betrokken’, 

vertelt Henk. ‘Al van jongs af aan 

kwamen zij graag naar het bedrijf. 

Als je een familiebedrijf runt, is 

het mooi als de familie tussen het 

personeel loopt, van klein tot groot. 

Het geeft die verbondenheid die zo 

typerend voor familiebedrijven is’, zo 

vindt Henk. ‘Het moet wel bij mensen 

passen om voor een familiebedrijf te 

werken. En gelukkig voelen heel wat 

personeelsleden dat: we hebben veel 

mensen met een staat van dienst van 

vijfentwintig tot wel meer dan veertig 

jaar bij ons rondlopen. Mensen 

voelen zich bij ons op hun plek en dat 

moeten wij proberen zo te houden.’ 

‘Voor onszelf geldt dat net zo’, vult 

Siebren aan. ‘Wij hebben altijd 

een goede boterham eraan gehad. 

Iets dat in tijden van crisis niet 

vanzelfsprekend is.’

Toekomst als  
familiebedrijf

Wim, Henk en Siebren Groothuis

Jeroen Groothuis Bert Jan Groothuis

Claudi Groothuis

60 JAAR GROOTHUIS BOUWGROEP

“Rentmeesterschap betekent voor mij het mogen beheren 

van iets dat je door een vorige generatie is overgedragen. 

Dat is prachtig om te doen, maar doet tegelijkertijd ook 

een groot appel op je verantwoordelijkheidsgevoel. 

Afgelopen 60 jaar zijn voor alle generaties twee pijlers 

kenmerkend geweest, namelijk een dienstbare houding 

richting onze klanten en een permanente drang om het 

elke dag beter te doen. Het kenmerkt het oranje bloed  

van onze familie en onze werknemers.”

“De tweede generatie heeft ons bedrijf groot gemaakt en 

geprofessionaliseerd. Als derde generatie hebben we met  

het bedrijf de stap gezet richting de rol van aanbieder. Zonder  

uit het oog te verliezen waar we vandaan komen, want waar we 

vroeger sterk in waren, moeten we blijven doen. Het heeft ons 

een schare vaste klanten, opdrachtgevers, architecten en relaties 

opgeleverd waar we al sinds de eerste generatie graag mee werken. 

Het is een belangrijk onderdeel van rentmeesterschap: in goede  

en in slechte tijden goed voor elkaar zorgen.”

“Rentmeesterschap houdt in verantwoord omgaan met 

behaalde rendementen. Dat heeft voor mij niet alleen een 

financiële betekenis. Welbevinden en klantwaarde creëren 

zijn ook voorbeelden van rendement. Evenals verantwoord 

omgaan met de leefwereld. Daar een bijdrage aan kunnen 

leveren geeft mij veel energie.” 

“Het beste resultaat bereiken we als wat we vooraf 

hebben bedacht, ook zo uitgevoerd wordt. We moeten 

ernaar streven een 9+ voor onze klant neer te zetten. Ik 

vind vertrouwen, eerlijkheid, en het nakomen van onze 

afspraken erg belangrijk; we doen wat we zeggen en als er 

iets moet gebeuren dan staan we er. Het is mooi als onze 

klanten ons zien als een fijne partij om mee te werken en 

als een solide partner om samen een goed resultaat neer 

te zetten.”

Wim Groothuis
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Sinds een aantal jaren zit Jeroen 

Landman in de directie en het is 

voor het eerst dat een niet-familielid 

is toegetreden. Dit heeft alles te 

maken met de ontwikkelingen die 

de verschillende bedrijven van 

Groothuis doormaken. ‘Achteraf vind 

ik het weleens jammer dat we onze 

kinderen eigenlijk nooit echt hebben 

gestimuleerd om ergens anders te 

werken. Je ziet nu welke input je 

van buiten kunt krijgen en welke 

ideeën daarmee tot stand kunnen 

komen. Vroeger bedachten wij binnen 

Groothuis alles zelf en dat is niet 

altijd nodig. Daarom is mijn advies 

aan mijn kleinkinderen: kijk eerst 

eens ergens anders’, aldus Siebren. 

Toch zouden de heren het wel mooi 

vinden als de vierde generatie van 

Groothuis ook een plek in het bedrijf 

vindt. ‘Het heeft wel iets als je 

door Nederland rijdt en om je heen 

gebouwen ziet waarvan je weet: dat 

hebben wij gebouwd. Dat is toch wel 

de charme van een familiebedrijf als 

Groothuis Bouwgroep.’   

“Het heeft wel iets als  
je door Nederland rijdt 

en om je heen gebouwen 
ziet waarvan je weet:  

dat hebben wij gebouwd.”

Werken bij  
Groothuis Bouwgroep  
is werken met oranje  
bloed in de aderen.

Medewerker over Groothuis

Gerald Beens
Werkvoorbereider
In dienst sinds: 9 juni 1997
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Inspelen op
DIRECTIE VAN GROOTHUIS

TRANSITIE

Om onze ambitie voor 2023 te 

realiseren, hebben we een andere 

rol aangenomen. Dit betekende een 

transitie van product-denken naar 

klant-denken. Onze klantbenadering 

is erop gericht goed te doorgronden 

wie onze klant is en met welk 

huisvestingsvraagstuk deze 

rondloopt. Waar we vroeger veel 

meer als aannemer vanuit het bestek 

werkten, worden we tegenwoordig 

in een eerder stadium bij processen 

over vastgoed betrokken.  

Hierdoor kunnen we onze kennis 

al aan de voorkant toevoegen en  

fungeren als sparringpartner voor 

ondernemers en vastgoedbeheerders. 

Samen denken we na hoe we op een 

verantwoorde manier met vastgoed 

om kunnen gaan en wat een juiste 

oplossing is. Dit kan op het gebied 

De directie aan het woord

De ambitie van Groothuis Bouwgroep

“ Samen denken we na hoe 
we op een verantwoorde 
manier met vastgoed om 
kunnen gaan en wat een 
juiste oplossing is. ”

VERANDERENDE OMGEVING

De bouwsector is aan het veranderen. Als we kijken naar 

de toekomst, kunnen we concluderen dat de bouwwereld 

zoals die was, over vijf jaar niet meer hetzelfde zal zijn. 

Dit betekent dat traditionele bouwondernemingen een 

ander gezicht krijgen. Bij Groothuis Bouwgroep hebben 

we die transitie al in gang gezet. Wij zijn steeds meer een 

kennisorganisatie, waarbij wij met verschillende partners 

samenwerken, vastgoedvraagstukken vanuit een ander 

perspectief bekijken en nog veel meer aan de voorkant 

adviseren. Kort gezegd: we groeien verder van aannemer 

naar aanbieder.

ONZE AMBITIE 2023

Het is onze ambitie om in 2023 een familiebedrijf te zijn dat 

herkenbaar is als betrouwbare totaal-aanbieder van duurzame 

vastgoedoplossingen voor huisvestingsvraagstukken van 

onze klanten. We doen dat met een team van enthousiaste 

mensen die op professionele en vakkundige wijze hun werk 

uitvoeren. Samen met (bouw)partners die deze ambitie ook 

nastreven. Zo werken zorgt voor een bron van kennis die we 

in willen zetten voor onze klanten, om tot het meest passende 

gebouw te komen.  

Onze klantbelofte voor de weg naar 2023 luidt: 

Ondernemerschap is voor ons rentmeesterschap.  

Wij realiseren vastgoedoplossingen voor nu én voor later 

en dragen bij aan een duurzame leefomgeving. Dit betekent 

voor ons samen met opdrachtgevers en gebruikers verder 

kijken, verder denken en verder zijn. Zó bouwen gaat over 

werken, wonen, leren; over leven. Onze inzet gaat verder.

Onze klantbelofte is de basis van waaruit wij opereren, 

door vertrouwen en door slim te werken.

van duurzaam bouwen, nieuwbouw 

of beheer zijn, maar het kan ook 

een advies zijn om te renoveren of 

revitaliseren. Om dit te bereiken, 

is het van belang om onze interne 

organisatie goed neer te zetten. 

Binnen ons team werken we met 

enthousiaste en gemotiveerde (bouw)

professionals. Verantwoordelijkheden 

liggen lager in onze organisatie en we 

stimuleren ontwikkeling en groei van 

onze mensen.

RENTMEESTERSCHAP

Rentmeesterschap is niet iets dat 

je opgeplakt krijgt; het moet in je 

aderen zitten. Als familie en als 

Groothuis Bouwgroep willen we onze 

rendementen inzetten voor mens en 

maatschappij. Rendement betekent 

voor ons niet alleen geld, maar vooral 

ook het plezier of welbevinden van 

onze klanten en onze medewerkers.

Want als onze medewerkers plezier 

hebben, levert dat rendement op voor 

onze klant en uiteindelijk ook weer 

voor ons. Een blije klant is wat ons 

drijft. Daarmee is de cirkel rond.  

En dat al 60 jaar! 

Claudi Groothuis, 
algemeen directeur

Jeroen Landman, 
directeur

huisvestingsvraagstuk
van de klant
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Blij met mijn plek bij Groothuis  
en trots op de groei die ik van  
leerling tot uitvoerder heb  
kunnen doormaken.

Jan Bos
Uitvoerder
In dienst sinds: 19 juni 2006

Medewerker over Groothuis

Het 60-jarig jubileum vormt voor de aandeelhouders 

van Groothuis Bouwgroep een mooie aanleiding om het 

Fonds Groothuis Bouwgroep op te richten. Met financiële 

middelen vanuit dit fonds zal Groothuis verschillende 

goede doelen projecten ondersteunen in zowel binnen- 

als buitenland. Het centrale project dat op een financiële 

bijdrage kan rekenen is van hulporganisatie Compassion.

Compassion is een christelijke organisatie die 

dezelfde waarden en normen belangrijk vindt als de 

familie Groothuis. De organisatie is een onderdeel 

van een Amerikaanse stichting die actief is in 25 

ontwikkelingslanden. Compassion helpt vanuit een 

holistische benadering kinderen in ontwikkelingslanden 

op alle terreinen van het leven, zoals op het gebied 

van onderwijs, maar ook sociaal emotioneel, religieus 

en fysiek. Deze sponsorkinderen worden net zo lang 

geholpen totdat ze zelfredzaam zijn. 

Het Fonds Groothuis Bouwgroep ondersteunt een  

project in Centraal-Tanzania dat gericht is op de bouw  

van woningen. Voor achttien kinderen uit dit gebied  

is het hebben van een dak boven het hoofd een eerste 

Groothuis Bouwgroep
levensbehoefte en een belangrijke basis voor hun verdere 

ontwikkeling. Voor gezinnen in moeilijke omstandigheden 

is het ontvangen van dergelijke steun levensveranderend. 

Het heeft een impact die verder gaat dan een nieuw huis 

en maakt dat de mensen zelf extra gemotiveerd raken om 

de schouders eronder te zetten.

De bouw van de achttien woningen wordt onder meer 

gefinancierd uit de middelen van het Fonds Groothuis 

Bouwgroep. Een project van deze omvang kan het fonds 

niet alleen dragen en daarom zal Groothuis Bouwgroep 

alles wat zich in het eigen netwerk bevindt mobiliseren 

om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Partners, 

leveranciers en relaties in de breedste zin van het  

woord. De bouw van de woningen zal zo spoedig  

mogelijk beginnen en wordt uitgevoerd door de lokale 

bevolking. Het streven is om in juni 2019 de woningen 

gereed te hebben, precies op tijd voor het begin  

van het regenseizoen.  

“ Deze sponsorkinderen worden net zo lang 
geholpen totdat ze zelfredzaam zijn. ”

Het
Fonds
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Scholen, distributiecentra, woningen, zorg-

instellingen... Ieder bouwwerk heeft een 

fundament nodig. Een stevige basis waarop 

je kunt bouwen. 

Ook een onderneming heeft een funda-

ment nodig. Een gedachtegoed, een visie, 

van waaruit je handelt. In je omgang met 

klanten, medewerkers en de omgeving,  

de maatschappij. Een visie geeft richting. 

Nu en in de toekomst. Bij de ontwikkeling 

van je bedrijf maar ook in de contacten 

met de wereld om je heen. 

Bij Groothuis staat rentmeesterschap 

centraal. Duurzame zorg voor haar bedrijf, 

haar klanten, de omgeving en de mensen 

die er werken. Dit gedachtegoed mochten 

wij vertalen naar een belofte naar de markt 

en naar medewerkers. Een belofte waarin 

de ziel van het bedrijf naar voren komt, dat 

wat er echt toe doet. Want bij Groothuis 

denken ze verder dan de vraag. Werken ze 

aan vastgoedoplossingen voor nu én later.  

En dat voelen ze als een hele verantwoor-

delijkheid. Hun inzet gaat daarom verder. 

Vanuit die overtuiging mogen ze grootse 

dingen doen. Bijdragen aan de dromen 

en ambities van hun klanten. Net als wij 

-weliswaar op een heel andere manier- 

mogen bijdragen aan de ambities van 

Groothuis. Vanuit de merkstrategie die  

we voor Groothuis mochten vastleggen, 

kunnen zij intern en extern verder bouwen.  

En daar zijn wij trots op! 

De basis, gevormd door je roots, dat is 

waar je altijd naar terugkeert, om van 

daaruit verder te bouwen. Hier komt 

ook de naam van dit jubileummagazine 

vandaan. Want uiteindelijk gaat het niet  

om de gebouwen, maar gaat het over 

mens en toekomst, over wonen, leven 

en werken. Dat was en is de drijfveer van 

Groothuis. 

Deze ambitie mochten wij vertalen naar 

gROOTS magazine.

“ Visie geeft richting.  
Nu en in de toekomst.”

ROOTS

column

Zecht

COLUMN

Zecht. Creatief bureau voor strategie en 
communicatie. Wij zijn van betekenis bij het 

vinden en doorgronden van idealen van 
mensen en merken. Wij inspireren en 

creëren. Brengen energie. Zetten met 
creativiteit organisaties en mensen  

in beweging. 

‘Ik kan mensen werk geven en klanten blij maken. En ik sta steeds 
voor nieuwe uitdagingen. Wat is er als werkgever nog mooier?’ 

Eric Stubbé (56) kan het zelf zo snel niet bedenken. 

aan iets wat ik  
    kan achterlaten’

‘Structuur geven

KLANT: ALLSAFE MINI OPSLAG
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Eric Stubbé zag en ziet de 

ontwikkelingen gebeuren en is 

op de behoefte van de mensen 

ingesprongen. ‘Mensen gaan 

steeds kleiner wonen,’ beschrijft 

hij de laatste ontwikkelingen op 

woongebied. ‘Jongeren trekken naar 

de steden vanwege de dynamiek, 

ouderen en alleenstaanden vanwege 

de gezelligheid en voorzieningen.  

Dat betekent minder vierkante meters 

om op te wonen, maar nog niet 

dat je al je spullen weg wilt doen. 

Spullen hebben naast financiële ook 

emotionele waarde. Maar denk ook 

aan gemakswaarde en statuswaarde. 

Een kofferset heb je niet dagelijks 

nodig, maar is gemakkelijk als je 

die hebt. En de eigen boor is altijd 

handiger dan de boor van  

de buurman.’

ALLSAFE Mini Opslag kent in ons land 

momenteel 25 vestigingen.  

In het jubileumjaar 2019, als het 

bedrijf 20 jaar bestaat, hoopt Eric 

Stubbé 8 vestigingen te openen. 

De ambitie is om in totaal naar 70 

vestigingen te gaan, die in grootte 

meestal variëren van 6.000 tot 

10.000 vierkante meter of 18.000 tot 

30.000 kuub. Op dit moment kennen 

de locaties 1000 tot 2000 klanten, 

afhankelijk van waar deze is gevestigd 

en hoe groot de opslagruimtes zijn.

Stubbé heeft met ALLSAFE Mini 

Opslag een duidelijke visie voor 

ogen. ‘Wij kijken naar de behoefte 

van de klant en wij luisteren naar 

de klant. We bieden een kwalitatief 

hoogwaardig product. 

 

De conditionering van de  

gebouwen is goed, de service is  

goed, de mensen zijn vriendelijk,  

de gebouwen zijn goed beveiligd  

en, indien gewenst, helpen we 

mensen met halen en brengen  

van spullen. We kennen het profiel 

van onze klant goed. Mensen hebben 

extra ruimte nodig bij veranderingen, 

zoals een overlijden, het krijgen  

van kinderen, een nieuwe hobby  

of  een nieuwe baan. Daarnaast zijn 

er steeds meer mensen die vanuit 

huis werken.’

Eric Stubbé weet als geen ander 

dat het kennen van een goede 

profielschets van de klant, niet 

voldoende is voor de opbouw, het 

behoud en op een later moment de 

overdracht van een florerend bedrijf. 

‘Onze gebouwen worden al sinds  

lange tijd door Groothuis gemaakt. 

Sinds 2005 is dat een duurzame  

relatie van ons. Als je op lange 

termijn je kwaliteit wilt behouden, 

zul je moeten investeren in dit soort 

duurzame relaties.’

Stubbé is directeur 
én oprichter van 

ALLSAFE Mini Opslag. 
Velen zullen hem al 

dankbaar zijn geweest 
dat hij de formule 

van mini opslag 
(self storage) vanuit 

Amerika in 1999 heeft 
overgeheveld naar 

Nederland. Stubbé: 
‘Wij geven ruimte 

en dat kan al vanaf 
1 kubieke meter dé 

uitkomst zijn.’

KLANT: ALLSAFE MINI OPSLAG

“Als je op lange 
termijn je kwaliteit 
wilt behouden, zul  

je moeten investeren 
in duurzame 

relaties.”
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Maar duurzaamheid zit hem niet  

alleen in relaties, weet Stubbé.  

‘We zitten in een hele nieuwe periode 

met CO2-neutraliteit en geen gas  

in de panden voor de verwarming.  

Dat vind ik ongelofelijk belangrijk.  

Bij de GPR keuring (Gemeentelijke 

Praktijk Richtlijn voor duurzaam 

bouwen) haalden we een score van 8+. 

In die keuring worden energie, milieu, 

gezondheid, gebruikskwaliteit en 

toekomstwaarde meegewogen. 

Ook op het gebied van milieu-

vriendelijkheid zijn we getest. Daarbij 

haalden we ook een erg hoge score. 

Bij ALLSAFE zijn we heel bewust met 

“ We zijn heel bewust met 
duurzaamheid bezig, 
zodat ook nog vele 
generaties na ons  
gebruik van onze  
panden kunnen maken.”

duurzaamheid bezig, zodat ook nog 

vele generaties na ons gebruik van  

onze panden kunnen maken.’ 

Zeker denkt Stubbé na over de 

toekomst, zijn eigen toekomst en de 

toekomst van ALLSAFE Mini Opslag. 

‘We zijn het oudste bestaande bedrijf 

in deze markt. Er wordt me weleens 

naar mijn interesse gevraagd om 

te verkopen. Het concept dat ik uit 

Amerika hier heb neergezet, wil ik 

blijven doorontwikkelen. Ik bouw echt 

aan iets, het heeft meer dan alleen 

financiële waarde. De uitdagingen zijn 

steeds nieuw en steeds van een ander 

niveau. Ik wil de structuur aanbrengen 

om verder te kunnen groeien én 

structuur aanbrengen aan iets wat  

ik kan achterlaten.’

Dat zorgt voor lange dagen voor Stubbé. 

‘Dat begint ’s ochtends vroeg met het 

nieuws. Vanaf zeven uur of half acht 

begin ik op mijn telefoon de eerste 

berichten weg te werken. En zo’n dag 

gaat regelmatig door tot 2.00 uur ’s 

nachts. Maar ik ben blij als ik anderen 

iets moois kan geven. Natuurlijk denk 

ik erover na wie over zes jaar een 

belangrijk deel van mijn leiderschap zal 

overnemen. Welke kwaliteiten diegene 

moet hebben? Hij – of zij natuurlijk – 

moet ondernemerszin hebben, creatief 

zijn, de wil hebben om te winnen, geen  

9 tot 5 mentaliteit hebben en vooral: een 

hoop energie hebben!’ 

“ Ik wil de structuur 
aanbrengen om verder 
te kunnen groeien én 
structuur aanbrengen 
aan iets wat ik kan 
achterlaten.”

Bouwen doe je  
met elkaar en  
voor elkaar.

Christian Karels
Werkvoorbereider/ BIM engineer
In dienst sinds: 25 april 2016

Medewerker over Groothuis
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Voor 19 het atelier is duurzaam bouwen 

een vanzelfsprekendheid. ‘Het hoort er 

één op één bij,’ zegt Rob Moritz. 

‘Duurzaamheid zit hem niet alleen  

in energie, maar ook in het behoud  

van een karakteristiek hekwerk van 

een te slopen pand, dat niet zonder  

na te denken wordt omgesmolten  

tot nieuw ijzer. Vroeger werden 

gebouwen gesloopt, nu 

gedemonteerd.’ 

Naast verantwoorde materiaalkeuze, 

energiezuinigheid, gezondheid 

en gebruikerskwaliteit is voor het 

Zwolse architectenbureau flexibiliteit 

misschien nog wel het meest ultieme 

aspect van duurzaamheid. Immers, 

wat kun je over vijftig jaar met een 

gebouw dat je nu bouwt, vernieuwt  

of renoveert?

‘Op het gebied van flexibiliteit wordt 

steeds meer van ons gevraagd,’  

aldus architect Ruben Klinkenberg. 

Als voorbeeld noemt Rob Moritz een 

school in Zwolle-Zuid waarvan werd 

verwacht dat het leerlingenaantal zou 

afnemen. ‘Dat bleek niet waar. Maar 

we hebben de draagconstructie zo 

Scholen zijn tegenwoordig vrijwel 

nooit meer een onderwijsinstelling 

alleen. ‘Het mooiste wat we over 

De Groenling nog steeds horen is 

dat het gebouw zo ontzettend mooi 

én functioneel is,’ aldus directeur/

architect Rob Moritz.

19 het atelier is met 21 medewerkers 

gevestigd aan de Thorbeckegracht  

in de Zwolse binnenstad.  

Het architectenatelier ontwerpt onder 

meer woonzorgcentra, woningbouw 

(particulier en projecten), kantoren  

en bedrijfsgebouwen en heeft  

veel ervaring in het ontwerpen 

van scholen, sportgebouwen en 

multifunctionele accommodaties. 

“Vroeger werden  
gebouwen gesloopt,  

nu gedemonteerd.”

“ Wat kun je over vijftig  
jaar met een gebouw dat  
je nu bouwt, vernieuwt  
of renoveert?”

Architecten van 19 het atelier:

‘We houden  
van onze  
gebouwen’

In 2011 zette het team van 19 het atelier 
architecten de groenste school van 
Noord-Nederland neer.  
In dit onderwijscentrum, De Groenling 
in Oude Pekela, liet 19 het atelier drie 
basisscholen, jeugdgezondheidszorg, een 
peuterspeelzaal en een gymzaal - tevens 
beschikbaar voor de buurt - met elkaar 
samenvloeien. Door de uitermate flexibele 
indeling helemaal klaar voor de toekomst. 

PARTNER: 19 HET ATELIER

ACHTSPRONG 
AMSTERDAM ZUIDOOST
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tegen.’ Bestendigheid voor de 

toekomst wordt voor een belangrijk 

deel ook bepaald door de mate  

waarin een plan wordt gedragen  

door verschillende gebruikers,  

menen de architecten. 

Na het succes van De Groenling in 

Oude Pekela werd 19 het atelier in 

hetzelfde dorp gevraagd om het oude, 

vervallen zwembad om te toveren tot 

multifunctioneel centrum.

Van Popta: ‘Er moest een dorpshuis 

in, een bibliotheek, biljartclub, 

sporthal, toneelvereniging, kaartclub… 

De gebruikers hadden zo hun 

bedenkingen. Samen met hen  

zijn we een heel interactief proces 

ingegaan. Alle input hebben wij 

omgebouwd. Nu herkent iedereen  

iets van zichzelf. Het centrum wordt 

gedragen door het hele dorp.  

Het is een ontwerp van het dorp.’ 

  

De medewerkers van 19 het  

atelier vieren in maart 2019 

het 25-jarig bestaan van het 

architectenbureau in deze vorm. 

Moritz: ‘We zijn echt een team. 

We corrigeren elkaar en leggen 

verantwoording aan elkaar af. 

Daardoor worden we beter en  

wordt ons werk beter. 

 

Opdrachtgevers denken vaak  

in onmogelijkheden, wij zorgen  

voor de mogelijkheden. Alles  

is met passie ontworpen, we  

houden van onze gebouwen.’ 

gemaakt dat wanneer de wijk vergrijst, 

er in hetzelfde gebouw appartementen 

kunnen komen.’

Ook De Achtsprong in Amsterdam, 

een nieuwbouwproject voor primair 

onderwijs dat 19 het atelier uitvoerde, 

hoeft niet bang te zijn dat alles tot 

in lengte van jaren vastligt. Naar de 

grootte van de groepen of voor ander 

gebruik kunnen de wanden worden 

opgeschoven.

Moritz: ‘Vroeger was een school gericht 

op lokalen. Nu hééft een schoolgebouw 

soms niet eens  lokalen. Het zijn 

verschillende plekken waar gewerkt kan 

worden. Het gaat om openheid, men  

wil leerpleinen. Vijftien jaar geleden 

kwam je de term leerplein nog niet 

ENERGIENEUTRALE  
SCHOOL

DE GARVE
LOCHEM

KINDCENTRUM
URK

CSG  
VINCENT VAN GOGH  

ASSEN

Samen bouwen we  
aan een beter morgen.  
We werken als één team  
met passie aan klantgerichte  
vastgoedoplossingen. Dat geeft  
energie en plezier.

Willem Jan van de Worp
Commercieel manager
In dienst sinds: 1 april 2016

Medewerker over Groothuis
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60 JAAR PROJECTEN GROOTHUIS

Lagerwey Wind

Gezondheidscentrum  
Nieuw Plettenburgh

projecten

Trots op

relaties

BARNEVELD

Lagerwey is producent van 

windturbines die door heel Europa 

worden geplaatst. Bij de bouw van de 

nieuwe productielocatie in Barneveld 

is rekening gehouden met de eisen 

vanuit BREEAM (aantoonbaar 

duurzaam bouwen). Dit resulteerde in 

een 4 sterren -Excellent- certificaat.

UTRECHT

Het gezondheidscentrum Nieuw 

Plettenburgh biedt vervangende 

nieuwbouw aan verschillende 

zorgpartners. Het is een Bijna Energie 

Neutraal Gebouw (BENG).  

Voorloper in de sector.

Porsche
HETEREN

Al twee generaties  

een vaste klant.  

Diverse verbouwingen 

en uitbreidingen 

zijn door Groothuis 

Bouwgroep verricht.

Hamat
GENEMUIDEN

Een bedrijf uit Genemuiden in 

een internationale markt. Al twee 

generaties vaste klant van  

Groothuis Bouwgroep. 

Remako  
Paper & Board
BIDDINGHUIZEN

‘Groothuis Bouwgroep luistert heel goed naar de wensen 

van een opdrachtgever, maar is ook eigenwijs genoeg om 

met afwijkende voorstellen te komen die een bouwplan 

verbeteren’, zeggen eigenaren Jeroen Nodelijk en Gijs 

Lindeboom van Remako Paper & Board BV in Elburg. 

Resultaat: een energieneutraal bedrijfsgebouw.

“Al twee generaties 
een vaste klant.”

&
DUURZAME

DUURZAME
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PON VW/ Audi

ALLSAFE  
Mini Opslag

Diverse vestigingen door heel 

Nederland. Al twee generaties een 

vaste klant voor nieuwbouw, verbouw 

en renovatie.

ALLSAFE is een snel groeiend bedrijf 

met locaties in heel Nederland. Al 

jaren een vaste klant. Alle nieuwe 

gebouwen zijn GPR gecertificeerd.

Koninklijke Gebr. Fuite  
Veevoeders
GENEMUIDEN/KAMPEN

Een familiebedrijf uit 

Genemuiden dat al  

drie generaties een  

vaste klant is van  

Groothuis Bouwgroep.

“Al jaren een  
vaste klant.”

daarbij. In vette jaren sparen  we voor de magere jaren die 

ook weer komen.’

Misschien wel daarom loopt ook het bedrijfsleven in 

Genemuiden meer dan in de pas bij de energietransitie. 

Volgens Bilder is dat ook een weg naar economische 

voorspoed. ‘Ondernemers zijn ervan doordrongen dat 

de milieubelasting omlaag moet als ze willen blijven 

groeien. Dat is een belangrijke motivatie voor het 

bedrijfsleven. Wat een paar jaar geleden nog tot de 

‘geitenwollensokkencultuur’ werd gerekend, is in korte 

tijd massaal omarmd. Ook omdat het besef groot is  

dat veranderingen nodig zijn.’

Rentmeesterschap is volgens Bilder bij uitstek een woord 

dat past bij familiebedrijven. Zelf komt hij ook uit een 

bouwende familie voort ‘Dan weet je dat je een bedrijf 

erft en moet doorgeven aan de volgende generatie. 

Beursgenoteerde ondernemingen keren de winst het 

liefst uit aan de aandeelhouders, familiebedrijven 

investeren juist in het bedrijf. Ook dat is een vorm 

van rentmeesterschap. Ik ben ervan overtuigd dat ze 

daarmee toekomstbestendiger zijn en ook tijden van 

crisis kunnen overleven. Dat we in Genemuiden een  

hoge dichtheid aan familiebedrijven zien, is geen toeval. 

Ook daarin zie je de spaarzaamheid weer terug.’

‘Rentmeesterschap betekent goed omgaan met je 

medewerkers en de gemeenschap waarvan je onderdeel 

uitmaakt. Groothuis Bouwgroep is daarvan een mooi 

voorbeeld. Het bedrijf heeft een goede reputatie 

in Genemuiden’, zegt burgemeester Bilder van de  

gemeente Zwartewaterland. 

En een goede reputatie bepaalt voor een groot deel het 

succes van een bedrijf, is zijn overtuiging. ‘Niet voor 

niets staat in de bijbel dat een goede naam belangrijker 

is dan goede olie’, aldus de CDA-burgemeester. ‘De 

wereld is niet ons eigendom, maar ons in bruikleen 

gegeven. We moeten zorgvuldig omgaan met de aarde  

en zorgen dat die groeit en bloeit.’

De thematiek is actueler dan ooit, vindt Bilder. ‘Het woord 

rentmeesterschap is steeds minder bekend, maar met de 

betekenis daarvan zijn juist veel mensen bezig. Ook uit 

noodzaak omdat de natuurlijke energiebronnen opraken. 

Ik verbaas me over de grote slagen die hiervoor in korte 

tijd in onze gemeente zijn gemaakt. Eerlijk gezegd: tien 

jaar geleden had ik dit niet voor mogelijk gehouden.’

Ook Genemuiden omarmt de veranderingen, is de indruk 

van Bilder. ‘Genemuidenaren zijn meer dan de gemiddelde 

Nederlander bezig met rentmeesterschap. Dat heeft ook 

met de historie te maken: ze denken na over de toekomst 

en bereiden zich daar op voor. Spaarzaamheid hoort 

“ De wereld is niet ons eigendom,  
maar ons in bruikleen gegeven.”

RENTMEESTERSCHAP 
PAST BIJ

FAMILIEBEDRIJVEN

Burgemeester Bilder van gemeente Zwartewaterland:

VRAAGGESPREK MET BURGEMEESTER BILDER
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Volgens Paul de Ruijter moeten we beseffen dat dit 

geen trend is, maar een transitie en ons afvragen waar 

we kunnen besparen en hoe we op de lange termijn 

waarde kunnen genereren. ‘Al in de ontwerpfase moet 

hierover worden nagedacht: hoe kunnen we bouwen met 

bijvoorbeeld minder beton, hoe kunnen we dit later re-usen, 

hoe kunnen we het gebouw op een efficiënte manier nieuw 

leven geven, en – als het dan toch gesloopt moet worden 

– hoe kunnen we puin en staal uit gebouwen recyclen 

zodat we minimaal nieuwe grondstoffen nodig hebben. 

Uiteindelijk zal de teruggaande keten net zo groot worden 

als de heengaande en dat betekent een verdubbeling van 

onze economie. Denk maar aan nieuwe fabrieken voor het 

scheiden van plastic, kringloopwinkels en Marktplaats. 

Het zijn allemaal voorbeelden van circulaire economie.  

Je ziet het ook bij een bedrijf als Apple waar tegenwoordig 

telefoons en computers refurbished worden.  

Elke onderneming moet nadenken: hoe word ik circulair en 

wat betekent dat voor het ontwerpen van mijn producten?’ 

‘Groothuis Bouwgroep kan zich hierbij onderscheiden 

dankzij jarenlange ervaring, kennis en kunde, en nog 

belangrijker, met waarde. Iedereen kan bouwen en een 

vak leren. Maar uiteindelijk wil je graag samenwerken met 

“ Als we  
zuinig  
zijn met  
de aarde,  
zijn we  
uiteindelijk  
zuinig met  
onszelf.”

“ Elke onderneming moet nadenken: hoe 
word ik circulair en wat betekent dat 
voor het ontwerpen van mijn producten?”

VAN ONZE 
GEBOUWDE 
OMGEVING

RECYCLEN

Meer weten:
www.mitsubishi-liften.nl/materiaalpaspoort/
www.circulaireeconomienederland.nl/home/

een partij die op waardenniveau bij jou aansluit. Als je 

uit verschillende bouwbedrijven dan diegene kunt kiezen 

die dezelfde waarden belangrijk vindt, heb je vaak ook 

aansluiting op kosten en kunde. Als aanbieder ben  

je straks veel langer verantwoordelijk voor het product  

dat je levert, dus dit betekent dat je als bedrijf ook over 

een langere adem moet beschikken. Dit is gunstig voor 

een bedrijf als Groothuis Bouwgroep dat al lang bestaat 

en intern gemotiveerd is om het goed te doen.’ 

Paul de Ruijter heeft een advies voor bouwers. ‘We zitten 

momenteel in de vette jaren en we weten allemaal dat  

na vette jaren, de magere komen. We kunnen niet 

voorspellen wanneer dat gebeurt, maar een keer houdt  

het op. Daarom het advies: laat je niet gek maken in  

deze vette jaren maar zorg dat je klaar bent voor de 

magere jaren. Want in crisistijd kun je voor een appel  

en een ei afgeschreven panden kopen en bovendien is  

er dan voldoende personeel beschikbaar. Probeer samen 

met je klanten voorbij de waan van de dag te kijken.  

Denk in generaties en niet in een of twee jaar en maak 

gebruik van de dip die ongetwijfeld weer een keer gaat 

komen.’ Het sluit helemaal aan bij de circulaire gedachte 

om afgeschreven panden als prachtig bouwmateriaal  

te zien dat je kunt laten herleven. ‘Wat is er mooier dan  

wat iemand anders als oude rotzooi bestempelt, in  

tijden van crisis aan te kopen en hier iets moois  

van te maken waar je na de crisis ontzettend trots  

op kunt zijn.’ 

‘Sommige dingen in de wereld zijn eindig. Als je als 

wereldbevolking in de wereld klein bent en de aarde is 

groot, dan lijkt het oneindig. Maar inmiddels is de aarde 

klein geworden en de wereldbevolking zo groot dat dit 

vraagt om een ander bewustzijn. 

Hoe sneller we mijnen leeghalen en hoe vaker we 

grondstoffen op de afvalhoop gooien, hoe hoger de 

economische groei en hoe blijer we lijken te worden. 

Maar dit is natuurlijk niet echt sustainable. We komen 

straks grondstoffen te kort en we willen niet meer 

dumpen op afvalbergen. Het is de aanleiding voor 

het grondstoffenakkoord 2050 dat verschillende 

maatschappelijke organisaties en de overheid hebben 

ondertekend. We hebben nog dertig jaar om over te 

schakelen naar duurzame energie en van een lineaire 

naar een circulaire grondstoffenketen. Het betekent een 

enorme verbouwing van onze gebouwde omgeving, in 

omvang minstens vergelijkbaar met de energietransitie 

van kolen naar gasverwarming.’

Tips:
Lees het boek van Paul de Ruijter: Klaar om te wenden.
(zie ook pagina 65 in dit magazine)

Interview met Ir. Paul de Ruijter,  
Directeur De Ruijter Strategie BV,  

Executive Lecturer Nyenrode Business Universiteit

PAUL DE RUIJTER: OVER CIRCULARITEIT
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Samen komen wij  
tot het verwachte  
eindresultaat voor  
de klant.

Harold Bruintjes
Uitvoerder
In dienst sinds: 23 augustus 1988

Medewerker over Groothuis
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‘Continuïteit

 generatie
voor volgende

belangrijk’

Herbert Altena, directeur van Hamat Holding B.V.

Het is de deurmat geworden, maar het had 
evengoed een ander product kunnen zijn. 

Hamat werd in 1995 aangekocht door Helmich 
Visscher. Enkele jaren later werden de aandelen 

overgenomen door Herbert Altena en twee zwagers. 

KLANT: HAMAT HOLDING
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termijn-winst, maar meer op groei 

en investeringen voor de lange 

termijn om uiteindelijk tot een beter 

bedrijfsresultaat te komen.’

Altena legt uit dat voor de komende 

periode de nadruk ligt op recycling 

en duurzaamheid. Het Europees 

Agentschap voor chemische stoffen 

(ECHA) zet zich in voor het veilig 

gebruik van chemische stoffen.  

Er bestaat een zogenaamde SVHC 

lijst, substances of very high 

concern, oftewel een lijst van zeer 

zorgwekkende stoffen die gevaarlijk 

zijn voor mens of milieu.

‘Deze lijst wordt steeds langer. Steeds 

meer grondstoffen worden verbannen 

van de markt. Het is een goede zaak 

dat Europa hierin voorop loopt door 

fabrikanten te dwingen bepaalde 

grondstoffen links te laten liggen.  

De laatste jaren is de grondstoffen-

stroom steeds groener geworden. 

Producenten gaan op zoek naar een 

alternatief. Het is niet erg als de 

vervanging 10% duurder is, zolang  

de buurman naar dezelfde vervanging 

moet grijpen.’

Hamat, waar in totaal zo’n  

130 mensen werken, levert een  

vloer- en entreecollectie in meer  

dan 50 landen. In 1997 richtte Hamat 

het productiebedrijf Avimat Coating 

B.V. op. Met het bedrijfsonderdeel 

BVBVD kan Hamat de producten 

zelf tuften. Verder vallen onder 

Hamat Holding Beens Grass-Yarns, 

Grasspartners en een productiebedrijf 

van kokos deurmatten in India. 

Met de koop stond Herbert 

Altena ineens middenin een 

familiebedrijf. ‘Genemuiden drijft 

op familiebedrijven. Deze bedrijven 

houden er een iets andere cultuur op 

na dan niet-familiebedrijven,’ meent 

Altena. ‘Voor ons is de continuïteit 

van het bedrijf voor een volgende 

generatie belangrijker dan de korte 

termijnwinst. Het bedrijf is verweven 

met een groot deel van mijn leven. 

In een familiebedrijf lopen privé- en 

zakelijke belangen altijd door elkaar 

heen. Ze zeggen dat je zakelijk en 

privé gescheiden moet houden, maar 

dat is nooit 100% mogelijk.’

Dat een familiebedrijf snel kan 

schakelen, is volgens Altena één 

van de voordelen ten opzichte van 

andere bedrijven. ‘We kunnen snel 

reageren op bepaalde zaken. Soms 

ligt bij ons de focus minder op korte 

“ Voor de komende 
periode ligt de nadruk 
op recycling en 
duurzaamheid.”

In 23 jaar tijd is 
de onderneming 

door gezamenlijke 
inspanning 

uitgegroeid tot 
de marktleider 
op het gebied 

van entreezones 
en verdere 

vloerinrichting.  
‘Die deurmat is puur 

toeval, maar zo loopt 
het leven,’ aldus 

directeur Herbert 
Altena (43) van  
Hamat Holding.

“Voor ons is de 
continuïteit van 

het bedrijf voor een 
volgende generatie 

belangrijker dan de 
korte termijnwinst.”

KLANT: HAMAT HOLDING
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Voor Hamat zit duurzaamheid vooral 

in de kwaliteit van het product.  

‘Onze deurmat gaat heel lang mee. 

Het is geen krantenpapier die je  

voor een euro in de winkel koopt 

en bij één windvlaag wegwaait. 

Onze mat is anders. Het is een 

hoogwaardig product.’ 

De toekomst van dit hoogwaardige 

product ziet er goed uit. ‘Of ik over de 

toekomst nadenk? Ik ben altijd wel 

bezig met de voortzetting van het 

bedrijf naar een volgende generatie, 

maar ze moeten wel de tijd hebben 

om zich te ontplooien. Ik vind het 

belangrijk dat mijn kinderen leren 

zich staande te houden. Ik heb liever 

dat ze hun eigen gang gaan en 

vechten voor hun studie dan wanneer 

ze in een gespreid bedje komen. 

Kinderen moeten de mogelijkheid 

hebben hun eigen weg te gaan.  

Met de kinderen van mij en mijn twee 

“ De geschiedenis  
herhaalt zich.  
Dat is een uitdaging.”

zwagers kom je al op 12 neefjes en 

nichtjes. Waar onze opvolgers aan 

moeten voldoen? Ten eerste moet er 

natuurlijk interesse zijn. Daarnaast 

moet hij of zij geschikt en kundig zijn. 

Wij hebben het overgenomen van 

onze schoonvader. De geschiedenis 

herhaalt zich. Dat is een uitdaging.’ 

Directeur zijn van een wereldbedrijf 

als Hamat is volgens Herbert Altena 

‘een kwestie van hard werken en  

er veel tijd insteken’. Hij zegt: ‘ 

Als eigenaar ben je altijd degene  

met de laatste verantwoordelijkheid.  

Als ik op zaterdag over het 

industrieterrein fiets en ik zie dat een 

pallet op een plek staat waar hij niet 

hoort, er een deur open staat of er 

licht brandt, dan doe ik daar wat aan. 

Mijn schoonvader had hetzelfde over 

zich. Je moet er zijn, er is geen tijd  

om te lanterfanten. Een dag vrij nemen 

om in de tuin te werken, is er niet  

zo snel bij.’

‘Hoe ik Hamat wil achterlaten?  

Als een bedrijf met een internationaal 

karakter. Het mooiste is als op mijn 

laatste werkdag Hamat nog steeds 

toekomstbestendig is en dat het 

business model de volgende generatie 

in staat stelt om geld te verdienen. 

Onze core business is de deurmat,  

dat product is bestendig. Wat er  

ook op de grond ligt, voor en  

achter de deur ligt een mat.  

Wat de trend ook is, die deurmat  

wordt wel gekocht.’  

De  drijvende kracht 

familiebedrijf
Het woord is aan twee leden van de raad van advies van Groothuis Bouwgroep

We schuiven aan voor een gesprek over 
de dynamiek van een familiebedrijf waar 
het niet gaat om zo snel mogelijk winst 
genereren, maar waarbij de duurzame zorg 
voor het bedrijf, de omgeving en de mensen 
die er werken de basis vormt.

“Je moet een bedrijf niet 
te kort doen door het 

afhankelijk te maken  
van familie. Je moet 

familie de kracht voor het  
bedrijf laten zijn.”

van een

RAAD VAN ADVIES
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Beiden zijn het erover eens dat familiebedrijven als 

Groothuis Bouwgroep een apart segment vormen. 

‘Zeggenschap in familiebedrijven gaat over op mensen die 

hier zelf niet om gevraagd hebben, ongeacht hun ervaring 

en capaciteiten omdat dit via de weg van vererving loopt,’ 

aldus Hans Pieter van der Veen. Zo ook bij de familie 

Groothuis voor wie dit rentmeesterschap een centrale  

plek inneemt. ‘De familie zit er niet in voor het korte gewin, 

maar ziet de duurzame zorg voor haar bedrijf, de omgeving 

en de mensen die er werken als belangrijkste taak.  

En dat vind ik enorm te prijzen. Ik vind dit dan ook 

plezieriger samenwerken dan met hit and run bedrijven  

waar de directie een tijdje actief is, er voor zichzelf het 

beste uit haalt, om er na verloop van tijd weer weg te gaan.’

DE BACKBONE VAN ONDERNEMEND 

NEDERLAND 

Het is herkenbaar voor Hans Nijstad. ‘Familiebedrijven  

treden vaak op vanuit overtuiging, gaan voor de lange 

termijn, ook in moeilijke tijden. Zo ook de familie Groothuis. 

Daarom staat het bedrijf nu ook waar het staat.’ 

 

In plaats van de eigen rijkdom staat het rentmeesterschap 

centraal, ook in relatie tot hun medewerkers en klanten. 

Vandaar ook het gemak waarmee ze eigen kapitaal erin 

steken om het bedrijf over hobbels heen te helpen.  

‘Het is ons maar geschonken’, is de overtuiging.’ Hiermee 

bedoelende dat je tijdelijk de positie toegeworpen krijgt 

dat je op het bedrijf mag passen, dit zo goed mogelijk 

moet doen om het vervolgens door te geven aan een 

volgende generatie. Het denken op de langere termijn in 

plaats van reageren op de waan van de dag, zien beiden 

als de kracht van familiebedrijven. ‘Het maakt dat deze 

bedrijven de backbone van de Nederlandse economie 

vormen en niet de Unilevers van deze wereld.’

VAN AANNEMER NAAR AANBIEDER

‘Groothuis Bouwgroep maakt de transitie van aannemer 

naar aanbieder. Dat wil zeggen; eerst vaststellen waar ze 

zelf goed in zijn, daarna identificeren wie daar allemaal 

baat bij zou kunnen hebben, en die klant vervolgens 

opzoeken. Dit kunnen dan bestaande klanten zijn, 

maar ook nieuwe. Het is een win-win situatie want als 

bouwbedrijf bedien je de klanten op hetgeen je goed kan 

tegen een gunstige marge, en als klant krijg je iets  

wat goed gebouwd wordt tegen redelijke prijs.’ Dit klinkt 

logisch maar roept de vraag op waarmee Groothuis 

Bouwgroep zich dan onderscheidt?‘ Dat onderscheid 

zit in dat Groothuis het voor de klant ècht goed wil 

doen. Ze gaan verder in hun servicebereidheid en 

servicegerichtheid dan andere bouwbedrijven. Ze zijn 

bovendien erg goed in utiliteitsvraagstukken en als ik 

“Er zitten hele mooie,  
maar vaak ook hele 

moeilijke kanten aan  
een familiebedrijf.”

‘Je moet de dynamiek van een familiebedrijf goed 

begrijpen, want daar kun je niet het sjabloon van een 

willekeurige beursgenoteerde onderneming op loslaten,’ 

aldus Hans Nijstad. Als adviseur, en later als lid van de  

raad van advies, heeft hij jarenlang Groothuis Bouwgroep 

van dichtbij meegemaakt. ‘Er zitten hele mooie, maar vaak 

ook hele moeilijke kanten aan een familiebedrijf. Ik heb al 

veel bedrijven mogen adviseren op het gebied van fusies  

en overnames, bij het maken van strategische keuzes en  

op het moment dat ze in zwaarder weer terechtkwamen.’ 

Dat laatste was ook het geval bij Groothuis Bouwgroep. 

Hans Pieter van der Veen vertelt: ‘Tijdens het begin van 

de crisis in 2008, begon het bij veel bedrijven in de bouw 

spannend te worden. De crisis ging ook aan Groothuis  

niet voorbij. Ik was destijds vanuit mijn rol als advocaat  

bij het bedrijf betrokken en heb toen de familie geadviseerd 

om Hans Nijstad erbij te betrekken. De familie heeft toen 

met haar hele hebben en houden de nek uitgestoken om 

het bedrijf door de crisis te helpen. En met succes.’ Hans 

Nijstad beaamt dit. ‘De familie is heel ver gegaan om het 

bedrijf de mogelijkheid te geven om te overleven en dat  

kan ik alleen maar waarderen.’

Hans Pieter  
van der Veen Hans Nijstad

“ Het denken op de 
langere termijn in 
plaats van reageren 
op de waan van de 
dag, zien beiden 
als de kracht van 
familiebedrijven.”

RAAD VAN ADVIES
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marketingplan, en bewaken dat dit 

ook uitgevoerd wordt. Naast Hans 

Pieter van der Veen zijn twee nieuwe 

leden aangetrokken; Hans van de 

Berg, een rasechte ondernemer en 

Peter de Neef die veel ervaring heeft 

op het gebied van duurzaamheid en 

innovatie. Met de komst van deze leden 

heeft Hans Nijstad de raad van advies 

met een gerust hart achtergelaten. ‘Het 

is een mooie tijd nu, de raad van advies 

richt zich nu vooral op innovatie.’

Dit spreekt Hans Pieter van de Veen 

aan. ‘Ik wil me in blijven zetten 

voor de raad van advies zolang ik 

het leuk vind. En ik vind het leuk 

zolang ik hier waarde aan toe 

kan voegen.’ Dit sluit aan bij zijn 

gevoel rondom rentmeesterschap. 

‘Rentmeesterschap is de gedachte 

dat je er niet in zit voor de korte klap, 

“ Rentmeesterschap is  
de gedachte dat je er  
niet in zit voor de korte 
klap, maar voor de 
langere periode.”

maar voor de langere periode. Het is 

ook een besef van tijdelijkheid, dat je 

het allemaal voor even mag hebben 

en ondertussen mag genieten van 

het leven.’ Hans Nijstad valt hem 

bij: ‘Wat ik zou willen nalaten is een 

bewustzijn en een bepaalde manier 

van in het leven te staan. Sta vrij in 

het leven, wees eerlijk en oprecht en 

behandel ieder zoals jezelf behandeld 

wilt worden.’ 

‘De toekomst voor Groothuis 

Bouwgroep zie ik zeer positief’, 

besluit Hans Pieter van der Veen. 

‘Wat ik voor dit bedrijf mooi zou 

vinden is dat over twintig jaar 

de familie Groothuis nog actief 

betrokken is bij het bedrijf en  

dat een deel van de volgende 

generaties Groothuizen een plek  

in het bedrijf heeft gevonden vanuit 

de motivatie er te willen werken.  

Mijn advies is dan ook: ga door met 

wat je doet, zet de beweging van 

aannemer naar aanbieder verder  

in en blijf onderwijl goed op je 

mensen passen.’ 

naar de cijfers kijk, doen ze het op 

dit gebied beter dan anderen’, aldus 

Hans Pieter van der Veen. Hans 

Nijstad vult aan: ‘Een gemiddeld 

bouwbedrijf is een platte organisatie; 

iemand wil een pand, er wordt 

een tekening gemaakt die wordt 

goedgekeurd, en vervolgens wordt er 

gebouwd. At the end of the day staat 

er vaak een gebouw dat uiteindelijk 

toch wat anders is geworden dan 

waar de klant van uitging. 

Groothuis wil dit anders doen.  

Zij willen de totale behoefte van klant 

in kaart brengen, vandaaruit de hele 

engineering verzorgen om vervolgens 

met een plan te komen. Ze kunnen 

hiermee een heel mooi plekje op de 

markt veroveren. Bovendien is een 

bedrijf dat op deze manier werkt 

en op een andere manier naar haar 

dienstverlening kijkt, aantrekkelijk 

om voor te werken.’ En dat laatste 

is niet onbelangrijk. Het hebben van 

ambitie vraagt om constante groei. 

‘En dat betekent ook dat je talent 

blijft uitdagen en aantrekken naast 

dat je zoveel mogelijk financieel vet 

op de botten hebt’, aldus Hans Pieter 

van der Veen.

HET RENTMEESTERSCHAP 

VAN DE RAAD VAN ADVIES 

De rol die nu voor de raad van advies 

is weggelegd, is inhoud geven 

aan de strategie door een serieus 

business plan, een goed sales- en 

Prettig werken  
begint bij een schone  
en opgeruimde  
werkomgeving.

Jennie Bruintjes
Interieurverzorgster
In dienst sinds: 15 februari 2006

Medewerker over Groothuis
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’MONSTERKLUS, Wie volledig circulair wil bouwen, 

maakt van een snelweg weer een 

snelweg en van een oud gebouw  een 

nieuw gebouw. Heinis: ‘We staan aan 

de vooravond. In Nederland creëren 

we op dit moment de voorwaarden 

voor circulariteit.’

Als voorbeeld noemt hij Madaster. 

Madaster is een online bibliotheek 

waarin van iedere nieuwbouw alle 

materialen, tot aan het laatste 

schroefje aan toe, worden vastgelegd 

en dus in de toekomst kunnen 

worden hergebruikt. Ook van de 

8 miljoen bestaande gebouwen 

(woningen, zorg en kantoren) die 

Nederland momenteel kent, worden 

materialenpaspoorten gemaakt, zowel 

particulier als zakelijk.

‘Het is een monsterklus, maar het 

móet gebeuren,’ aldus Heinis, die de 

duurzaamheidsopgave niet als een 

belasting ziet, maar de uitdaging 

enthousiast tegemoet treedt. ‘Ik 

word ontzettend blij als ik zie wat er 

op het gebied van duurzaamheid in 

onze sector gebeurt. Als Bouwend 

Nederland geven we met circulair 

bouwen het goede voorbeeld om 

de sector naar een hoger niveau te 

tillen. We doen het samen. Sommige 

bedrijven zijn koplopers, die hoeven wij 

niet te vertellen wat ze moeten doen.’  

Niet één woning in Nederland 
is op dit moment circulair 

gebouwd, maar dat we daar 
naartoe moeten en dat dat 

ook voor de andere gebouwen 
geldt, daar is Fries Heinis van 

overtuigd. Duurzaamheid gaat 
de algemeen directeur van 

Bouwend Nederland aan ’t hart. 
Met trots kan hij melden dat 

95% van het puin en de stenen 
die overblijven van woningen 

die gesloopt worden, wordt 
hergebruikt, bijvoorbeeld 

voor snelwegen. ‘We zijn de 
volgende generatie verplicht 

om er nu over na te denken en 
aan te werken hoe we de aarde 
achterlaten,’ aldus Heinis (50).

Bouwend Nederland behartigt als dé 

ondernemersorganisatie voor bouw  

en infrastructuur de belangen van 

4300 kleine en grote bedrijven.  

Heinis: ‘Om alle bedrijven mee te 

krijgen, is een naïeve gedachte,  

maar wel de ambitie. Feit is dat  

de brochure voor bedrijven met tips 

hoe bij projecten om te gaan met 

duurzaamheid, gretig aftrek vindt.’

De duurzaamheidsopgave in de 

bouw kent zijn prijs, weet Heinis. 

‘Het kost wat voordat je een 

materialenbibliotheek hebt opgezet. 

De woningbouw is een stuk duurder 

dan twintig jaar geleden.  

Naast duurzaamheidsmaatregelen 

hebben we ook te maken met 

schaarste aan personeel en 

materiaal. De digitalisering 

vergt andere competenties van 

medewerkers. Tien tot twintig jaar 

geleden lag de focus op de handjes, 

ontwikkelingen vragen om andere 

mensen. Ontwerpen en planvorming 

zijn zwaarder geworden. Het soort 

arbeid verschuift, dus moeten we 

zorgen voor goed opgeleid personeel. 

En voor voldoende personeel, 

want de bouwsector kampt met  

een groot personeelstekort.  

We doen ons stinkende best om 

mensen enthousiast te maken.  

Zowel kwalitatief als kwantitatief 

werken we aan een goede 

arbeidsmarkt. Ook dat hoort bij 

rentmeesterschap.’ 

maar het móet gebeuren’

Duurzaamheid gaat Fries Heinis aan ’t hart

“ In Nederland creëren we op dit moment 
de voorwaarden voor circulariteit.”

FRIES HEINIS: DUURZAME ONTWIKKELING
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PARTNER CLOUD GARDEN

Een energiezuinig ventilatiesysteem en een uitgekiende 

mix van planten in de groene wand hebben een groot 

effect. ‘Planten halen giftige stoffen uit de lucht en 

breken ziekmakende gassen af. Dat levert een schoner 

binnenklimaat op, waarin medewerkers zich prettiger 

voelen, beter presteren en minder vaak ziek zijn. Met 

sensoren monitoren we voortdurend het binnenklimaat.’

In de visie van Beugel staat ‘comfort’ op één, voor 

energiezuinigheid. ‘Een gebouw moet zich aanpassen aan 

de wensen van de gebruiker, niet andersom. Zet de mens 

centraal, die is immers het grootste deel van de dag op het 

werk. Kantoren krijgen een steeds huiselijker uiterlijk. Daar 

passen planten- en wateroplossingen beter bij dan een 

extra klimaatkast op het dak. Klimaatsystemen en deze 

‘Stel de gebruiker 
van een gebouw 

centraal’

‘Sick Building-syndroom, droge ogen, prikkende 

huid, temperatuurverschillen…’, benoemt Beugels 

herkenbare ergernissen voor gebruikers van moderne 

kantoorgebouwen. De oplossing daarvoor schuilt in 

natuurlijke middelen. Klimaatregistratie, een ‘groene  

wand’ vol lucht filterende planten en een waterwand  

die de luchtvochtigheid verhoogt zijn de instrumenten  

van Cloud Garden.

Bioloog Tom Koenderman richtte Cloud Garden op toen hij 

het luchtzuiverende effect van planten wilde onderzoeken. 

‘We meten met een klimaatsensor luchtvochtigheid, 

temperatuur, luchtversheid (CO2) en luchtvervuiling (VOC’s). 

Daarmee bepalen we of het binnenklimaat gezond is en 

adviseren we over verbeteringen. We gaan uit van de WELL 

Building Standard, een internationale richtlijn voor gezond 

gebouw en binnenklimaat. De WELL bekijkt de situatie 

vanuit de eindgebruiker, iets wat wij ook belangrijk vinden.’

“  Zet de mens centraal, die is immers het 
grootste deel van de dag op het werk.”

Operational director Bas Beugels van Cloud Garden:

Planten zuiveren lucht en zorgen dat 
mensen zich prettiger en vitaler voelen. 
Dat is wetenschappelijk bewezen. Ook in 

kantoorruimtes werkt het natuurlijke proces 
beter dan een ingewikkeld apparaat, stelt Bas 

Beugels van Cloud Garden. Medewerkers presteren 
meer met ‘groen’ en ‘water’ en zijn minder vaak ziek.

natuurlijke oplossingen zorgen samen voor een optimaal 

binnenklimaat. Planten en water brengen meer leven in de 

ruimte en vormen een esthetische klimaatoplossing.’

Energievoordelen krijgen gebruikers op de koop toe.  

‘Bij een hogere luchtvochtigheid zijn er meer waterdruppels 

in de lucht die de warmte vasthouden. Dat zorgt voor een 

behaaglijk gevoel. Met dat soort natuurlijke processen 

bespaar je op stookkosten.’ 

Beugels voorziet een stijgende aandacht voor een gezond 

binnenklimaat. Hij verwacht veel innovaties voor gezonde 

en slimme gebouwen. ‘Als op vrijdagmiddag niemand  

op kantoor werkt, is het zinloos dat allerlei systemen  

aan staan. In de toekomst registreren gebouwen een 

situatie en passen ze zich daarop aan. Straks reageert  

een gebouw op wat er gebeurt en niet langer op een  

vooraf ingesteld programma.’ Bas Beugels
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Suzette ten Hoeve
Teamleider Facilitair/Secretariaat
In dienst sinds: 12 januari 2010

Ik heb de mooiste  
baan die er is!

De economische groei zit al een tijdje in 

de lift, het vertrouwen van de consument 

neemt toe en organisaties durven weer 

te investeren. Het gevolg is de werkge-

legenheid die aantrekt. Onder andere in 

de bouw gaat het bijzonder goed. Bijko-

mend nadeel is dat de ontstane krapte 

op de arbeidsmarkt het vinden van goe-

de mensen nóg moeilijker maakt. Als or-

ganisatie is het dus een must je te onder-

scheiden en je zichtbaar te maken voor 

potentieel. Een sterk werkgeversmerk 

en een heldere communicatiestrategie 

zorgt ervoor dat je top of mind bent bij 

je doelgroep. Geen mooie verhalen maar 

echt laten zien zoals het is.

Breng in het bijzonder die aspecten die 

jou uniek maken al in een veel eerder sta-

dium kenbaar aan je doelgroep en spreek 

mensen aan die zich prettig voelen in jouw 

werkomgeving. Wees onderscheidend 

maar oprecht over wie je bent. Medewer-

kers zijn namelijk net klanten. Je schept 

verwachtingen die je bij hen ook waar 

moet maken. Te vaak bemerk ik onbalans 

in wat we aan de buitenzijde zien van wie 

een werkgever is of wil zijn en de werke-

lijke beleving van het werkgeverschap 

van medewerkers. Waar we wellicht op 

korte termijn een sterk werkgeversmerk 

positioneren is in mijn beleving goed  

en passend werkgeverschap continu 

een aandachtpunt op de bedrijfsagenda.  

Een sterk werkgeversmerk is dus on-

losmakelijk verbonden met goed werk-

geverschap en is niet alleen gericht op 

het aantrekken van nieuw personeel. 

Het gaat om het creëren van een aantrek-

kelijke werkomgeving met de juiste werk-

omstandigheden en daarmee het behouden 

van je huidige medewerkers. Want vanuit 

daar maak je je aantrekkelijk voor de rest 

van de wereld. 

“ Wees onderscheidend maar 
oprecht over wie je bent.”

Maak het verschil met  
je ware gezicht

column

Ramina ReefmanMedewerker over Groothuis

Strategisch specialist bij StruQtuur  
en Opper Jobber bij Jobbing. 

Met een duidelijke visie op  
aantrekkelijk werkgeverschap!

COLUMN
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Ook de opkomst van zwakstroom betekent veel voor de 

sector. ‘Apparatuur werkt steeds meer op 24V in plaats van 

220V. Dat betekent dat elektriciteit straks misschien wel 

via datakabels wordt vervoerd. En wat te denken van de 

infrastructuur richting woningen en bedrijven voor de op 

grote zonneweides opgewekte stroom? Op dat gebied staat 

er de komende jaren veel te gebeuren.’

En daarover maakt Van den Berg zich soms zorgen.  

De techniek kampt met een chronisch tekort aan personeel 

en dat terwijl een periode vol uitdagingen en innovaties 

wacht. ‘De behoefte aan hoogopgeleide medewerkers neemt 

ook nog eens toe. Denkwerk is in onze branche minstens 

zo belangrijk als handwerk. Zeker omdat de rol van de 

installateur verandert. We krijgen een leidende rol omdat 

energie en ‘groen’ belangrijker worden dan het gebouw zelf.’

Daarmee komt Van den Berg op een laatste punt. 

Hij voorziet een veel nauwere samenwerking tussen 

installateurs en bouwers. ‘Er gaat steeds minder op  

locatie gebeuren. Al was het maar omdat je dan minder 

ritjes maakt en dus de uitstoot van CO2 terugdringt.  

Dat betekent dat je prefab bouwonderdelen maakt,  

inclusief al het benodigde installatiewerk. Op dat gebied 

kunnen we samen nog flinke stappen maken.’ 

Installateur in een  
snel veranderende 

wereld

‘Eigenlijk is het nauwelijks voor te stellen dat nog zoveel 

innovaties mogelijk zijn’, bedenkt Van den Berg zich.  

Hij denkt terug aan zijn oma die van 1908 tot 1996 leefde. 

‘Ga eens na wat die allemaal voor ontwikkelingen heeft 

meegemaakt. En dan krijgen wij in korte tijd misschien  

wel net zoveel voor onze kiezen...’

Hij noemt domotica als voorbeeld. De tijd van op knopjes 

drukken is binnenkort voorbij, verwacht Van den Berg. 

‘In de toekomst regelt een chip in je lichaam alles, van 

de alarminstallatie die bij binnenkomst uitgaat en de 

verlichting die gaat branden tot de  temperatuur die 

automatisch het peil bereikt dat jij prettig vindt. Die chip 

vormt samen met de telefoon, die nog belangrijker wordt  

én computers en laptops overbodig maakt, je identiteit.’ 

 ‘Er gaat de komende tien jaar meer 
veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar’, 

weet directeur Richard van den Berg van Scheer 
& Foppen Installatietechniek in Harderwijk. 

En dat heeft grote impact op zijn branche. 
‘Installateurs worden adviseurs met een leidende 

rol bij bouwprocessen. Daarvoor hebben we meer 
hoogopgeleide mensen nodig.’

Richard van den Berg, directeur Scheer & Foppen Installatietechniek:

“ De techniek kampt met een chronisch 
tekort aan personeel en dat terwijl  
een periode vol uitdagingen en  
innovaties wacht.”

“ Denkwerk is  
in onze branche 
minstens zo 
belangrijk als 
handwerk.”

PARTNER: SCHEER & FOPPEN INSTALLATIE TECHNIEK

Richard van den Berg
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Bart Tuinman
Assistent uitvoerder
In dienst sinds: 1 februari 1977

Over de ambitie van Morssinkhof Rymoplast

van plastic
De recyclewaarde

51

KLANT: MORSSINKHOF PLASTICS

Al meer dan 40 jaar verbonden 
met het familiebedrijf.  
Trots op Groothuis Bouwgroep!

Medewerker over Groothuis
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Vooral het lichte gewicht, de 

verschillende functionaliteiten, de 

relatief lage productiekosten en de 

lange levensduur, maakt het materiaal 

aantrekkelijk. Maar dat laatste is 

het helaas niet voor onze natuurlijke 

omgeving. Want de productie van 

kunststoffen en de verbranding van 

kunststofafval genereert jaarlijks 

wereldwijd ongeveer vierhonderd 

miljoen ton CO2 -uitstoot en zorgt 

voor nog eens tien miljoen ton afval in 

onze oceanen. Daarbovenop komen 

nog microplastics, minuscule deeltjes 

kunststof van minder dan 5 millimeter 

grootte, die de oceanen en ons 

drinkwater dagelijks vervuilen.  

Het is geen positief verhaal maar geeft 

direct de noodzaak voor bedrijven als 

Morssinkhof Rymoplast aan.

FAMILIEBEDRIJF

Al sinds jaren zestig houdt 

Morssinkhof Rymoplast zich bezig 

met het recyclen van materialen. 

Net als Groothuis Bouwgroep, is 

Morssinkhof een familiebedrijf. 

Het begon allemaal met Gertie 

Morssinkhof die vijftig jaar geleden 

het afval van de textielindustrie 

omzette naar herbruikbare 

grondstoffen. Toen de textielindustrie 

uit Twente verdween, kwam 

Morssinkhof uiteindelijk in het 

recyclen van kunststofafval terecht. 

Inmiddels staat de tweede generatie 

aan het roer en de huidige directie 

wordt gevormd door de drie broers 

Stefan, Rolf en Eric Morssinkhof. 

EUROPESE SPELER

‘Wat we doen is recyclen van plastic’, 

aldus Eric Morssinkhof, ‘en hiermee 

zijn we op dit moment een van de 

grootste van Europa. We bedienen 

zowel kleinere bedrijven als grote 

multinationals. Dit begint met het 

sorteren van plastic kunststoffen 

uit kunststofafval en dat doen we 

vanuit zeven verschillende locaties 

in Europa. Iedere locatie, of die 

nu in België, Duitsland, Polen of 

Nederland staat, maakt gebruik 

van innovatieve technologieën 

om zowel consumentenafval of 

kunststofafval vanuit de industrie 

te kunnen verwerken. Een van die 

locaties is Heerenveen, waar Groothuis 

Bouwgroep momenteel een nieuwe hal 

voor ons aan het bouwen is en waar we 

vanaf 2019 gesorteerde kunststoffen 

tot een hoogwaardige secundaire 

grondstof zullen verwerken.’ 

 

HET PROCES VAN 

RECYCLEN

‘Nadat de verschillende kunststoffen 

zijn gesorteerd, worden deze 

vermalen. Hierbij kan het gaan om 

consumentenafval, maar ook afval dat 

afkomstig is van productieprocessen 

of bijvoorbeeld afgeschreven 

Sinds de ontwikkeling 
van plastic in de jaren 
zestig, zeventig is dit 

kunststof niet meer 
weg te denken uit 

ons dagelijks leven. 
Sterker nog, in vijftig 

jaar tijd is het gebruik 
vertwintigvoudigd 

en de verwachting is 
dat dit de komende 

twintig jaar nog gaat 
verdubbelen. 

KLANT: MORSSINKHOF PLASTICS

“Slechts twintig 
procent van de 

verpakkingen kan 
op dit moment 

hergebruikt worden.”
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Met visie, enthousiasme,  
gedrevenheid en betrokkenheid 
ondernemen. Dat kenmerkt 
Groothuis Bouwgroep en dat 
willen we samen uitstralen.

Dennis Grasdijk
Commercieel projectleider
In dienst sinds: 1 september 2009

Medewerker over Groothuis

kunststof kratten en pallets worden 

door ons vermalen. Na het vermalen 

blijven er kunststofkorrels over, 

het zogenoemde granulaat, dat als 

hoogwaardige grondstof voor nieuwe 

producten gebruikt kan worden. 

Denk onder andere aan vuilniszakken, 

kliko’s of verpakkingsmaterialen. 

Soms zijn er veel verschillende 

kunststoffen gemengd of is het 

granulaat licht vervuild en komt 

het nog niet direct voor hergebruik 

als verpakkingsmateriaal voor 

bijvoorbeeld de voedings-

middelenindustrie in aanmerking. 

Wat dan volgt is een proces van 

scheiden, wassen en drogen van het 

granulaat voordat het daadwerkelijk 

voor hergebruik geschikt is.’ In nog 

geen dag is Morssinkhof Rymoplast 

“ We moeten van een 
lineaire naar een 
circulaire wereld.”

in staat om van binnengekomen 

kunststof afval een eindproduct 

te maken dat geschikt is voor 

hergebruik als voedselverpakking. 

Dit laatste is overigens uniek, want 

hiermee is het bedrijf tot nu toe 

een van de weinige in Nederland en 

Europa die dit kan en mag.

DUURZAMERE WERELD 

DANKZIJ RECYCLEBAAR 

PLASTIC

‘Nog steeds is een derde deel 

van onze plastic verpakkingen 

zo ontworpen dat recycling bijna 

onmogelijk is. Bovendien geldt voor de 

helft van de plastic verpakkingen dat 

het economisch nauwelijks haalbaar 

is om überhaupt te recyclen en vaak 

valt de kwaliteit van het wereldwijd 

geproduceerde recyclaat dan ook nog 

tegen. Slechts twintig procent van 

de verpakkingen kan op dit moment 

hergebruikt worden.’ Hier liggen 

volgens Morssinkhof kansen richting 

de toekomst. ‘We moeten van een 

lineaire naar een circulaire wereld en 

het recyclen van kunststof kan hier 

een bijdrage aan leveren. Door het 

verbeteren van inzamelsystemen 

moet het economisch en ecologisch 

rendabel worden om plastic opnieuw 

te gebruiken. 

Daarnaast kan de afzet van recyclaat 

nog veel meer gestimuleerd worden.’ 

Het sluit aan bij de Europese 

doelstelling voor kunststof recycling 

om uiterlijk 2025 tien miljoen ton 

gerecycleerde kunststoffen voor 

nieuwe producten te gebruiken. 

‘Door het recyclen van plastic en het 

als grondstof een nieuw leven in te 

blazen, is het niet langer afval. Maar 

je krijgt pas echt duurzaamheid en 

circulariteit als je uiteindelijk ook 

weer de afnemer van die grondstof 

wilt zijn. In dat geval denk je vooraf 

wel even na over de vraag wat voor 

materiaal je op de markt brengt en 

welke producten je aan de  

consument levert.’  

“ Je krijgt pas echt 
duurzaamheid en 
circulariteit als je 
uiteindelijk ook weer de 
afnemer van de grondstof 
wilt zijn.”
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GEZOND PERSONEEL

Kuizenga bepleit een bredere benadering van duurzaamheid. 

‘Het gaat bij gesprekken over duurzaamheid vaak vooral over 

energie omdat de resultaten daarvan eenvoudig meetbaar 

zijn, maar wij leggen de focus ook op andere aspecten.  

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame materialen 

en een gezonde werkplek waar je efficiënt kunt werken. 

Dankzij duurzame maatregelen verleng je de levensduur 

van een pand, bovendien verbeter je de gezondheid van je 

personeel en daarmee de arbeidsproductiviteit. Dat effect 

wordt vaak onderschat terwijl een hogere productiviteit 

vanuit investeringsoogpunt veel meer resultaat oplevert 

dan energiebesparende maatregelen.’ 

Uiteindelijk staat zijn pleidooi voor realisme de ambitie 

niet in de weg, vindt Kuizenga. ‘Rentmeesterschap 

betekent voor mij dat je de wereld goed wilt achterlaten 

Realiteit rond
duurzaamheid

‘De energietransitie heeft tijd nodig. Die voer je niet  

van de ene dag op de andere dag in’, zegt Kuizenga.  

“Alleen met een ongelimiteerd budget kun je alles  

tegelijk doen. Voor de meesten betekent de 

energietransitie daarom vooral de juiste en realistische 

keuzes maken.’

‘Voor nieuwbouw kun je de lat best hoog leggen.  

Alle nieuwe gebouwen zouden per saldo energie moeten 

leveren en zo bijdragen aan de CO2 reductiedoelen.  

Voor bestaande gebouwen moet je mensen stimuleren 

om voor het maximaal haalbare te gaan, maar doe dat 

realistisch: kijk wat op dit moment haalbaar én betaalbaar 

is. Dat zijn voor een deel ook persoonlijke keuzes. De een 

vindt zonnepanelen ver gaan, terwijl de ander kiest voor

volledige circulariteit.’

‘Het beste plan is een plan dat tot uitvoer 
komt’, zegt directeur René Kuizenga van 

Duvast in Hardenberg. Daarmee vat hij min of 
meer zijn visie op de energietransitie samen.

Volgens hem heeft die alleen kans van slagen met 
een praktische en realistische aanpak.

voor je kinderen en de mensen die na jou komen.  

De energietransitie sluit daar natuurlijk naadloos op aan. 

Je kunt er dagenlang over praten en de meest innovatieve 

plannen bedenken, maar uiteindelijk moet er wat  

gaan gebeuren.’

Daarom is het belangrijk te focussen op praktisch 

uit te voeren oplossingen. “Als we elke keer een stap 

opschuiven, komen we ook bij die stip aan de horizon. 

Motiveren werkt uiteindelijk beter dan verplichten.  

Het is simpel: zonder een goed businessmodel heeft

energietransitie geen bestaansrecht.’ 

René Kuizenga van Duvast over de energietransitie:

Duvast Vastgoed en Energieadvies in Hardenberg is een 
onafhankelijk adviesbureau met adviseurs en ingenieurs die een 
‘pragmatische kijk op duurzaamheidsvraagstukken’ hebben.

PARTNER: DUVAST

René Kuizenga
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Een reputatie  
bouw je niet op met  
toekomstige beloftes, 
maar met resultaten  
en ervaringen uit het  
verleden. Dat maakt  
ons sterk.

Jan Dunnink
Projectleider
In dienst sinds: 28 augustus 2017

Medewerker over Groothuis Gaan voor
 gezonde groei

Jaap Boersema, senior coach en eigenaar van YouRoute, begeleidt 
ondernemers en professionals van zowel kleine als grote organisaties. 

Hij is van mening dat je door het vergroten van impact op een team, 
organisatie of de omgeving, uiteindelijk een duurzame, nieuwe wereld 

creëert. Om dit te bereiken, moeten we op zoek naar wie we zijn, wat we 
van onszelf kunnen leren en hoe we eruit kunnen halen wat er vaak al in zit.

Een boom laat prachtig zien
hoe een groeiproces werkt.

YOUROUTE, JAAP BOERSMA
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REGELMATIG TERUGVEREN

Als coach zit ik vaak aan tafel met ondernemers die in 

persoonlijke of bedrijfsmatige veranderingsprocessen 

zitten en zoeken naar een gezonde omgang met dilemma’s 

die ze tegenkomen. Meestal zijn dit issues rondom het 

maken van keuzes in ondernemerschap, leidinggeven aan 

een mensen en processen, of het verstrengeld raken in 

allerlei loyaliteiten.

Het is prettig en constructief om in alle rust te kunnen 

sparren over wat beter kan en vervolgens ontwikkelpunten 

te formuleren voor zowel zakelijk als privé. De praktijk is 

vaak weerbarstiger want ondernemers willen het liefste 

alles zelf oplossen en komen pas bij mij als het ze boven 

het hoofd is gegroeid.

Ik houd van de pioniersgeest, gedrevenheid en 

doelgerichtheid van ondernemers. Hun creativiteit 

zorgt er vaak voor dat het ene idee het andere in snelle 

vaart opvolgt. Niet zelden resulteert dat in toename van 

activiteiten en omzet en – om die bij te kunnen houden 

– ook in personele groei. Misschien is het juist die 

gedrevenheid die mij zo aanspreekt omdat ik die herken, 

ook als iets waar ik mezelf met enige regelmaat tegenkom.

Bij groei denken we vaak aan het behalen van mooie 

(financiële) resultaten. Maar als groei zo snel gaat dat je  

het als ondernemer niet meer bij kunt houden, sta je al 

gauw met 2-0 achter. En dat terwijl je het eigenlijk wel had 

kunnen voorzien.

Bouwen aan een groeiend bedrijf betekent niet alleen 

voor snelle resultaten gaan, maar ook bouwen aan een 

evenwichtig en veerkrachtig bedrijf. En dat begint in eerste 

instantie bij jou als ondernemer. 

Het heeft te maken met wie jij bent 

en hoe jij in het leven staat, ook ten 

opzichte van de gebieden waar je 

verantwoordelijk voor bent of waarbij 

jij je betrokken voelt. Bij iedere keuze 

die je maakt, kun je je af vragen hoe 

deze zich verhoudt tot de rol die als jij 

rentmeester hebt. Ik geloof in: ‘groot 

denken en klein doen’. Als het gaat om 

‘klein doen’  stel ik regelmatig de vraag 

aan een ondernemer: Hoe gaat het 

met jou? Of: Hoe zorg jij voor jezelf? 

Hoe neem jij de tijd om even terug te 

veren? Ben je nog met de juiste dingen 

bezig? Hoe vaak doe je nog leuke 

dingen met je partner? Ben je er écht 

als je thuis bent? En misschien wel 

de belangrijkste vraag: ‘Wie ben jij als 

jouw werk weg zou vallen?’.

GROEIEN ALS EEN 

GEZONDE BOOM

Ik maak graag gebruik van metaforen 

uit de natuur, zoals de groei van de 

boom. Een dwarsdoorsnede van 

een boom laat prachtig zien hoe 

een groeiproces werkt. Je ziet de 

seizoenen erin terug met lichte 

ringen die de snelle groei in voorjaar 

en zomer weergeven – de groei 

in buigzaamheid en flexibiliteit – 

afgewisseld met de donkere ringen die 

“ Bouwen aan een groeiend 
bedrijf betekent ook bouwen 
aan een evenwichtig en 
veerkrachtig bedrijf.”

de langzame groei in herfst en winter 

laten zien – de groei in stevigheid en 

stabiliteit. De combinatie zorgt voor 

een gezonde structuur waardoor de 

boom bij storm en wind blijft staan. 

LEIDERSCHAP IN 

VERBINDING

Ik heb als coach heel wat trajecten 

begeleid waarin zowel mannen als 

vrouwen die stevigheid en veerkracht 

terug wisten te brengen tot hun eigen 

leven en dat van hun onderneming. 

Door meer rentmeester te worden over 

hun activiteiten, verantwoordelijkheden 

en het leren sturen daarop. En door 

in staat te zijn daarin ook hun eigen 

grenzen te leren kennen en in acht 

te nemen. Naast investeren in de 

persoonlijke vitaliteit en veerkracht 

van de ondernemer zou ik iedere 

ondernemer op het hart willen drukken 

om ook te investeren in openheid en 

transparantie binnen het directieteam. 

Gezonde relaties leveren gezonde 

bedrijfsprocessen en resultaten. 

GEBRUIK MAKEN VAN 

AANWEZIG TALENT EN 

POTENTIEEL

Wanneer je gaat voor een groeiend 

en veerkrachtig bedrijf is het ook 

raadzaam om aandacht te besteden 

en te investeren in de veerkracht en 

vitaliteit van je medewerkers.  

Wanneer medewerkers het gevoel 

krijgen dat ze écht gezien worden,  

dat hun aandeel echt gewaardeerd 

wordt en er toe doet, is daarbij een 

belangrijk onderdeel. Daarnaast is 

het belangrijk dat er optimaal gebruik 

gemaakt wordt van het talent dat  

men in huis heeft en dat de individuele 

medewerker zich daar verder in kan 

ontwikkelen en ontplooien. 

GROOTSE IMPACT

Ik geloof dat door op deze manier  

de tijd te nemen voor het welzijn  

van je gehele bedrijf  er voorwaarden 

worden gecreëerd voor stabiele en 

duurzame groei. Een groei die door  

de seizoenen heen vrucht brengt  

die impact heeft die groter is dan 

alleen de zichtbare (korte termijn) 

resultaten. Een impact die GROOTS  

is en van betekenis is in de levens  

van de mensen die werkzaam zijn 

binnen je bedrijf, en ook een uitstraling 

heeft naar buiten. 

YOUROUTE, JAAP BOERSMA
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NIEUWE DENKEN

Die werkwijze groeit uit tot de standaard, denkt Jongerman. 

Met zijn bedrijf wil hij het nieuwe denken verder faciliteren. 

‘We ontwikkelen bijvoorbeeld een digitaal platform 

voor beschikbare materialen, een soort Marktplaats. 

Daarvoor richten we ook een expeditie in voor de opslag 

van vrijkomende producten. Verder werken we aan een 

extra locatie in Heerde: dat moet uitgroeien tot een 

kennisinstituut voor onder meer circulariteit en hergebruik’, 

vertelt Jongerman. 

Met onder meer gemeentes denkt Lagemaat na over een 

volgende stap. ‘Als je in kaart brengt welke gebouwen 

de komende tien tot twintig jaar aan het einde van hun 

levensduur raken en wat daarbij de vrijkomende materialen 

zijn, kun je bedenken wat je daarmee doet. Op basis 

daarvan werk je plannen voor nieuwbouw uit. Architecten 

zoeken dan geen materialen meer bij hun ontwerp, maar 

ontwerpen aan de hand van de beschikbare materialen. 

Ook met de bouwbranche willen we meer nadenken hoe we 

kunnen samenwerken aan de uitdagingen aan circulariteit. 

Dan dragen we samen bij aan de transitie van een lineaire 

naar een circulaire economie.’

TOEKOMSTBESTENDIG

Die ontwikkeling biedt ook onverwachte voordelen, zegt 

Jongerman. Bouwen kan goedkoper zijn in bepaalde 

situaties. ‘Wij realiseerden al een aantal projecten voor 

opdrachtgevers met een uitbreidingsvraag, die niet  

de financiële middelen hadden voor nieuwbouw.  

Door hergebruik van materialen was een uitbreiding 

wél mogelijk. Mooi is dat een bedrijf op die manier 

toekomstbestendig is en overgaat naar een volgende 

generatie. Dat past ook goed bij het circulaire denken.’ 

‘Beschikbare  
materialen als basis 

van een ontwerp’

Dat het bedrijf uit Heerde naast sloopwerken ook 

deskundig is in circulariteit, is een logisch gevolg van de 

veranderende markt. Afval is tegenwoordig een grondstof 

en Lagemaat zoekt voortdurend naar innovaties en 

afzetmarkten. “Circulariteit is een modewoord én een 

marketinginstrument waarover veel wordt gesproken. Wij 

breiden de olievlek liever uit door te doen”, zegt Jongerman.

Dat leidt tot vernieuwende inzichten bij opdrachtgevers en 

projecten. Een goed praktijkvoorbeeld is de sloop van een 

school in Hattem. “Op een kijkdag die we organiseerden 

kwamen ruim 250 mensen af met belangstelling voor 

vrijkomende materialen. Dan zie je meteen hoeveel 

materialen geschikt zijn voor hergebruik: de vloerplaten 

liggen nu op een schaapskooi en van interne units zijn 

bijvoorbeeld carports en woonunits gemaakt. Met andere 

materialen worden kantoren en een kinderopvang  

in Roemenië gebouwd door non-profit stichting  

Perspective Danes.”

‘Omgekeerd bouwen’, karakteriseert Gerd-Jan 
Jongerman de ontwikkeling die volgens hem 

de bouwwereld de komende decennia ingrijpend 
gaat veranderen. ‘Steeds vaker ontwerpt een 

architect een gebouw rond beschikbare materialen 
uit slooppanden’, zegt de mede-eigenaar van 

Lagemaat in Heerde.

Gerd-Jan Jongerman van Lagemaat:

“ Architecten zoeken dan geen materialen 
meer bij hun ontwerp, maar ontwerpen aan 
de hand van de beschikbare materialen.”

PARTNER: LAGEMAAT

Gerd-Jan Jongerman
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GROOTHUIS INSPIRATIE

DOOR
GROOTHUIS

Inspiratie

SUBSIDIES VOOR VERDUURZAMING 

Ook bijdragen aan een betere leefomgeving? 

Subsidie kan een duwtje in de rug zijn.  

Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

duurzame-energie voor meer informatie.

Tips voor 
een duurzame

toekomst

Vitamine A - 
aandacht voor 

elkaar

Bezoektips

Leestips

GEZONDE EN LEVENDIGE KANTOREN 

Gebruik planten en kom in beweging.

COMPASSION 

Een kind bevrijden uit armoede?  

Kijk op www.compassion.nl  

voor de mogelijkheden.

KLAAR OM TE WENDEN 

Paul de Ruijter

Strategen zijn nodig. De wereld om ons heen verandert 

continu. Er is onzekerheid over de toekomst en er is 

behoefte aan visie. Wat brengt de toekomst? Waar gaan 

we heen? Wat is ons succesverhaal? Dit handboek is 

bedoeld voor iedereen die in samenwerking met anderen 

de toekomst op de agenda wil zetten, breder wil kijken dan 

alleen naar winst en verder dan de korte termijn. 

GEBOREN OM TE VLIEGEN 

Henk Stoorvogel en Eugène Poppe

In de Bijbel wordt de arend als beeld gebruikt om ons dingen te leren over 

persoonlijke geloofsgroei en ontwikkeling. Henk Stoorvogel en Eugène Poppe 

houden de kennis over de arend tegen het licht als lessen hoe je als mens tot 

je bestemming kan komen. Zeer mooi om als ondernemer te lezen, ook met 

betrekking tot het menselijk kapitaal in je organisatie.

VIER OPDRACHTEN EN 

HOOGTEPUNTEN 

Hang een bel op een centrale plaats 

en luid deze als er iets te vieren valt!

ZET MEDEWERKERS IN DE 

SPOTLIGHTS 

Er blinkt altijd wel iemand uit op een 

bepaald moment of bepaald gebied.  

Persoonlijke waardering werkt 

aanstekelijk!

LEER ELKAAR KENNEN 

Maak een portrettenboekje waarin 

medewerkers vertellen wie ze zijn.

THE GREEN HOUSE  

Utrecht 

Een volledig circulair 

en duurzaam gebouwd 

restaurant, waarin de 

circulaire gedachte overal  

in doorgevoerd is.

WOONWIJZERWINKEL 

Genemuiden 

Een showroom met diverse 

toepassingen die het 

duurzamer maken van 

woningen mogelijk maakt.
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Jaap Doldersum
Uitvoerder
In dienst sinds: 14 juli 2003

Als je niet kan delen  
kan je ook niet  
vermenigvuldigen.  
Deze mentaliteit leeft  
binnen Groothuis.

Medewerker over Groothuis

Afgelopen december opende een bijzon-

dere ‘winkel’ haar deuren in Genemuiden: 

de Woonwijzerwinkel. Aanleiding was de 

samenwerking tussen Opleidingsvereni-

ging Genemuiden (OVG) en Installatiewerk 

Nederland. Vier jaar geleden sloegen zij de 

handen ineen en richtten met behulp van 

subsidie van de provincie Overijssel het 

Kennisportaal Duurzame bouw & Installa-

tietechniek op. Het doel? Een plek creëren 

waar werknemers uit de bouwsector ken-

nis konden maken met de nieuwste tech-

nieken. Het kennisportaal moest een plek 

worden waar zij terecht konden voor al hun 

vragen op het gebied van onder andere 

luchtdicht bouwen, isoleren en het plaat-

sen en inregelen van een warmtepomp. 

Als voorbeeld diende de Woonwijzer-

winkel in Rotterdam. Na een bezoekje 

aan deze winkel kwamen wij al snel tot de 

conclusie dat we het wiel niet zelf hoefden 

uit te vinden, maar dat een franchise-

constructie met Rotterdam een goede 

oplossing zou zijn. En zo geschiedde.  

In de showroom van de nieuwe Woon-

wijzerwinkel aan de Nijverheidsstraat 45 

te Genemuiden zijn allerlei apparaten en 

modellen te bewonderen die bijdragen 

aan het duurzamer maken van wonin-

gen, of dat nu bestaande of nieuwe zijn.  

De Woonwijzerwinkel is een belangrijk 

regionaal kenniscentrum op gebied van 

duurzaamheid. De adviseurs weten de 

weg in het land van subsidies en werken 

samen met verschillende erkende bedrij-

ven uit de regio. 

Een mooi extraatje bij de Woonwijzerwin-

kel is het technieklokaal. Hier kunnen leer-

lingen uit groep 7 en 8 van de basisschool 

kennismaken met van alles dat te maken 

heeft met een duurzame maatschappij. Ze 

leren niet alleen, ze kunnen ook zelf aan 

de slag met het aansluiten van een zon-

nepaneel of een windmolentje. Met het 

vergroten van je kennis op het gebied van 

verduurzaming kun je immers niet vroeg 

genoeg beginnen. 

“ Een plek creëren waar 
werknemers uit de 
bouwsector kennis kunnen 
maken met de nieuwste 
technieken.”

Wijzer over wonen

Freddie Buitenhuis 
Directeur OVG Genemuiden
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Onze inzet
gaat verder.


