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editorial
We vieren dit jaar ons 60-jarig jubileum en u heeft de tweede 

jubileum editie van Groots in uw handen. Net als bij het eerste 

magazine, hebben we ook nu voor het thema rentmeesterschap 

gekozen. Een bewuste keuze, want ik zie rentmeesterschap als het 

thema dat alles omvat. Rentmeesterschap gaat over duurzaamheid; 

richting onze klanten, onze producten, gebouwen en de vastgoed-

oplossingen die we bedenken. Maar ook over duurzame inzetbaar-

heid van medewerkers, over balans en persoonlijke vitaliteit.  

Een thema dat het waard is om een tweede magazine aan te wijden.

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in de branding van  

Groothuis Bouwgroep richting klanten, medewerkers en (bouw) 

partners. Ook is veel aandacht besteed aan verbinding. Als je elkaar 

als partners kunt versterken, ben ik ervan overtuigd dat de BV  

Nederland gebaat is bij de oplossingen die hierdoor uit het MKB 

komen. Met het vieren van ons jubileumjaar, onder andere door  

de publicatie van de twee jubileumedities van Groots, hebben  

we een platform willen creëren. Een plek waar we met elkaar als 

partners en relaties kennis en ervaringen kunnen delen over de 

onderwerpen die er toe doen op het gebied van duurzaamheid, 

samenwerking, circulariteit, etc.

Zo kunt u kennismaken met het bedrijf Van Peperzeel dat  

gespecialiseerd is in de retourlogistiek en recycling van  

inhoud
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o.a. oude accu’s en batterijen. Dit bedrijf is wat mij betreft een goed 

voorbeeld van de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben 

op het gebied van circulariteit. Of met Porsche Centrum Gelderland, 

specialist op het gebied van mobiliteit die net als wij kwaliteit hoog in 

het vaandel heeft staan. Stuk voor stuk zijn de bedrijven en relaties 

in deze Groots inspirerend: hoe ze omgaan met klanten, hoe ze maat-

schappelijke verantwoordelijkheid nemen en wat het beleid is richting 

onze gemeenschappelijke toekomst. Door dit podium te bieden, 

kunnen we kennis met elkaar delen en deze beweging doorzetten. 

Als ik naar de toekomst kijk en zie waar we als bedrijf nu staan, geeft 

me dat vertrouwen. Vanuit de overheid zal steeds meer regelgeving 

rondom circulariteit, energieneutraal bouwen en CO2-uitstoot komen, 

maar ik zie het uiteindelijk als de rol van ondernemend Nederland om 

dit zelf op te pakken en met concrete oplossingen te komen. Het is 

mijn grote wens om in de nabije toekomst een gebouw neer te zetten 

dat vanuit een circuliare visie ontworpen en gerealiseerd is. Wij zullen 

onze visie en beleid in die richting blijven ontwikkelen. Dit kan niet 

anders dan door samenwerkingen te zoeken en een statement neer 

te zetten voor de toekomst; duurzaam bouwen – duurzaam doen!

KLANT AAN HET WOORD 
Jan Hannink - Vlint Holding BV

DE (DIGITALE) TOEKOMST VAN DE BOUWSECTOR 
Column Ruud Veltenaar, inspirator van transformatie

OVER TOPSPORT EN ONDERNEMERSCHAP  
Column Erik Hulzebosch
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GROOTHUIS
BOUWGROEP

We hebben een breed georiënteerd 

managementteam (MT) waarin al onze 

disciplines goed vertegenwoordigd 

zijn. Dit past bij de omvang en bij 

de workflow van een organisatie 

als die van ons. Het is ontzettend 

mooi om te zien dat we een MT 

hebben waarbij de huidige leden 

zich hebben ontwikkeld vanuit de 

eigen organisatie, in combinatie met 

externen die we vanuit de markt aan 

ons hebben weten te binden. Dit 

is een compliment voor zowel het 

leerklimaat binnen Groothuis, als voor 

de mensen zelf. Het geeft bovendien 

aan dat ons bedrijf aantrekkelijk is 

voor externe professionals die ons 

willen versterken.

De organisatie  
Groothuis Bouwgroep  

heeft zich enorm  
ontwikkeld in haar  

60-jarig bestaan.  
Daar kunnen we  

trots op zijn!

De wijze waarop wij vorm 

hebben gegeven aan het nieuwe 

managementteam, sluit aan bij  

de manier waarop wij sturing  

willen geven aan onze organisatie.  

Als directie zijn we verantwoordelijk 

voor het vormen van onze visie en 

het maken van strategische keuzes, 

en het MT is vanuit haar tactische 

rol verantwoordelijk voor het behalen 

van bedrijfsdoelstellingen. Om dit  

te kunnen realiseren, hebben we het  

MT uitgebreid en de verschillende 

teams anders ingedeeld. Met de 

huidige verdeling van Productie, 

Financieel, Innovatie, Klant & Markt 

en Mens en Organisatie staan 

we dichterbij onze klant en onze 

medewerkers. De organisatie heeft 

een plattere structuur gekregen 

waardoor de lijnen korter zijn. 

We hebben drie klantgroepen 

geformuleerd die ieder onder de 

verantwoordelijkheid van een eigen 

team van Productie vallen.  

Dankzij de specifieke competenties 

van onze medewerkers zijn we in 

staat om elke klantgroep volledig  

te bedienen.   

“  Innovatie kan 
alleen  
wanneer je  
het samen doet.”

Als we kijken naar onze ambitie 

richting 2023 hebben we in basis 

onze processen en organisatie goed 

op orde, maar willen we de volgende 

stap zetten, dan moeten we nog meer 

de verbinding zoeken met buiten, 

met onze markt. Dit doen we vanuit 

de overtuiging dat innovatie alleen 

kan wanneer je het samen doet.  

Innoveren doen we al in het klein want 

het zit in onze genen en DNA, maar 

richting 2023 willen we nog verder 

doorontwikkelen op het gebied van 

circulariteit en duurzaamheid, gestoeld 

op ons DNA. Als we kijken naar ons 

huidige MT, hebben wij als directie van 

Groothuis 100% vertrouwen dat we 

hierin zullen slagen. 

Claudi Groothuis 
algemeen directeur

Jeroen Landman 
directeur

GROOTHUIS BOUWGROEP

Op de volgende pagina’s stelt  
het MT zich aan u voor.

60 jaar Groothuis 5



‘Al vanaf het eerste moment dat ik mijn voet over de  
drempel zette, heb ik hier het goede gevoel gehad.  
Ik vind Groothuis Bouwgroep een fijn en mooi familie-
bedrijf om voor te werken. Dit komt vooral doordat de 
menselijke factor een belangrijke rol speelt en dat is een 
belangrijk aspect van rentmeesterschap: goed omgaan 
met je mensen. Net zoals het bewust omgaan met bezit 
dat je is toevertrouwd. In mijn geval is dat de financiële 
afdeling, een verantwoordelijkheid waar ik ieder dag veel 
voldoening uit haal. Richting onze klanten betekent het 
dat we verder kijken dan het bouwen van alleen huisves-
ting voor de komende 15 jaar. We denken met onze klant 
mee en formuleren samen het antwoord op de vraag:  
Wat wil je naar de toekomst toe?’

‘Groothuis Bouwgroep bestaat al 60 jaar maar is met een 
jong en dynamisch team volledig op de toekomst gericht. 
We zijn als bedrijf altijd vooruitstrevend geweest:  
zo hanteren wij de Lean-methode al voor het negende  
jaar en zetten we het BIM-model al een tijdlang actief in.  
Onze planning is al jaren gedigitaliseerd en onze uitvoerders 
werken bijna geheel digitaal. Met dit proces vallen  
we op binnen de branche van bouwbedrijven. Hierbij 
speelt rentmeesterschap een belangrijke rol. Voor mij 
betekent dit dat je middelen duurzaam inzet en een  
bedrijf zo ontwikkelt dat je het kunt voortzetten en dat  
het op een duurzame manier meer dan twintig jaar meekan. 
Duurzaam betekent hier meer dan alleen groen en een  
verantwoord wagenpark: het gaat om duurzaamheid  
richting de leefomgeving, de mens en onze medewerkers.  
Dit sluit mooi aan bij mijn persoonlijke drijfveer: samen 
met mijn team wil ik dingen bereiken en samen iets  
moois neerzetten.’

Financieel

Productie 

Jan van Spijker
Werkzaam sinds 2004

Wim Hofstede
Werkzaam sinds 2001

Innovatie

Marc Klaver
Werkzaam sinds mei 2019

‘Wat mij direct opviel toen ik voor het eerst hier kwam, zijn 
de intrinsiek gemotiveerde mensen die het morgen beter 
willen doen dan vandaag. Dat merk je aan alles. Ik ben 
aangenomen als innovatiemanager, een nieuwe functie 
die samen met mij is gecreëerd. De inzet bij Groothuis is 
dat we verder willen. We willen koploper zijn door nieuwe 
ideeën en verbeteringen. Mijn rol is innovaties te realiseren 
waarmee we nog beter in staat zijn om de ervaring die een 
klant heeft, of dat nu verbouw, nieuwbouw of renovatie  
betreft, unieker en persoonlijker te maken. Hiervoor 
zoeken we de samenwerking met andere bedrijven en 
in platforms op. Het economisch tij zal een keer keren, 
hoe en wanneer is niet bekend. Binnen onze organisatie 
is hierover nagedacht en liggen scenario’s klaar. Als we 
investeren en innoveren, blijven we koploper als het gaat 
om 3D-, BIM-, en VR-technologie. 
We willen dat goed doen zodat de volgende generatie hier 
de vruchten van plukt. Dat geldt ook voor onze talenten 
die worden ingezet waar ze van waarde zijn en waarin 
ze plezier hebben. Zo ben je een rentmeester van ieders 
geluk en van ieders talent en dat is goud om te zien.’

‘Het is gemakkelijk om te beschrijven wat je belangrijk 
vindt, de uitdaging zit in er ook daadwerkelijk wat mee 
doen. Bij Groothuis Bouwgroep willen we concrete stappen 
zetten. We zoeken voortdurend antwoord op de vraag hoe 
we onze processen nog effectiever kunnen inrichten en 
standaardiseren zodat we het optimale resultaat bereiken: 
vanaf de allereerste voorbereiding tot de uitvoering, van 
projectgericht naar procesgericht werken.
Een belangrijke ontwikkeling is de implementatie van het 
BIM-model binnen onze bedrijfsprocessen. Integraliteit 
staat daarbij centraal, en niet sub-optimalisatie.  
Het biedt kansen om bijvoorbeeld data te koppelen met 
het Madaster zodat inzichtelijk is met welke (en met  
hoeveel) materialen een gebouw is neergezet. Dit geeft  
de mogelijkheden weer voor hergebruik van materialen 
in de toekomst. Maar dat niet alleen, ook kunnen we  
hierdoor nog beter analyseren wat er nodig is op het  
gebied van onderhoud en beheer.’

Productie 

Hendrik Eikelenboom
Werkzaam sinds 2008 

GROOTHUIS BOUWGROEP
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‘Onze organisatie is zo ingericht dat we de goede dingen 
op het juiste moment kunnen doen. We verwoorden in 
een vroeg stadium aan de voorkant hoe het product er 
straks, aan de achterkant, uit zal gaan zien. Dit doen we 
door goed naar de klantvraag te luisteren en onze teams 
hierop aan te laten sluiten: voor ieder bouwproject zijn dit 
onze medewerkers en partners met specifieke kennis voor 
het betreffende project. Samen met de klant sparren we 
over het plan van aanpak en komen we tot het optimale 
product. De mooiste projecten om te realiseren vind ik de 
projecten waarbij veel mensen betrokken zijn en waarbij 
afstemming van wezenlijk belang is. Als de samenwerking 
in de keten goed verloopt door goede coördinatie, een 
goed lopend proces en dynamiek in het team, krijg je  
een tevreden leverancier en klant. Dit geeft een enorme 
positieve drive en dat maakt het werken hier zo leuk.’ 

Productie

Gerjan Timmerman
Werkzaam sinds 1997

‘We hebben de ambitie om aanbieder van vastgoed-
oplossingen te zijn waarbij we onze klanten bedienen  
op basis van een relatie die gebaseerd is op vertrouwen.  
We vormen een professionele kennisorganisatie die  
onderscheidend is voor zowel onze klanten als onze  
medewerkers. Samen met een team van enthousiaste  
en vakkundige collega’s werken we aan oplossingen voor  
de huisvestingsvraagstukken van onze klanten. Of het 
nu om een investeerder, ondernemer, adviseur, architect, 
zorgmanager of onderwijsbestuurder gaat; wij zetten ons 
graag in voor toekomstbestendige, duurzame en represen-
tatieve huisvesting. Het DNA van Groothuis Bouwgroep 
geeft mij persoonlijk veel herkenning en verbinding.  
Het is een match op alle fronten. Een mentaliteit waarin 
no-nonsense en vakkundige aanpak wordt gecombineerd 
met relatiegericht ondernemerschap en creativiteit.  
Samen met de collega’s staan we daarmee voor een 
klantgerichte en onderscheidende aanpak, gericht op 
toekomstbestendig en duurzaam vastgoed.’

Klant en markt

Willem Jan van de Worp
Werkzaam sinds 2016 

Jan Hannink, algemeen directeur Vlint Holding BV

‘Voor innovatie 
moet je openstaan’

KLANT: VLINT HOLDING BV
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is het heel wat. Maar het gaat stapje 

voor stapje. Mij gaat het niet om het 

doel, maar om de reis. Onze kracht? 

Het team maakt het verschil. Als je 

een goed team hebt, kun je de hele 

wereld aan. Dan volgen expertise en 

doorzettingsvermogen.’ 

Aanvankelijk kon Jan Hannink als 

kleine speler in een grote markt ‘jagen’ 

op zijn concurrenten. ‘Niets is zo  

mooi als op jacht zijn. De keerzijde 

van steeds groter worden, is dat je  

niet alleen kunt jagen, maar ook  

moet verdedigen.’

Een belangrijke strategie van  

Vlint Holding is pro-actief zijn  

op de markt. ‘Het is een vorm van 

innoveren. Met ons team van Vilton 

zijn we alert op ontwikkelingen in 

de markt en proberen daar snel 

op de anticiperen. Een voorbeeld 

is de aardbevingsproblematiek in 

Groningen. Toen bleek dat er speciale 

voorzieningen moesten worden 

getroffen om aardbevingsbestendig  

te bouwen, zijn we meteen met 

partijen in gesprek gegaan.  

Het begon allemaal in 1991 met een 

eenmanszaak, gerund door een man 

met een missie. En een drive. De in 

Hardenberg geboren rasondernemer 

nam een sprong in het diepe.  

Hij stapte - na drie jaar werkzaam  

te zijn geweest voor een Engelse  

firma gespecialiseerd in luchtfiltratie 

- uit het bedrijf. Dit kan ik ook, dacht 

hij. ‘Ik was een kleine jongen in een 

grote wereld, maar het moest en zou 

gebeuren. Ik geef nooit op.’ 

28 jaar later heeft Jan Hannink, samen 

met collega-aandeelhouder Martin 

Dijksma van Vlint Holding BV,  

153 medewerkers in dienst. Met Vlint 

is hij werkzaam in maar liefst zes 

sectoren (voeding, utiliteit, energie, 

chemie, industrie en zorg) en met 

werkmaatschappij Vilton is hij een 

grote speler in de bouw met expertise 

in afdichting, bekisting, verankering, 

dilatatie, oplegsystemen en akoestiek. 

Zo staat Vlint Holding BV met twee 

solide benen in twee markten: Vlint 

als gespecialiseerd producent en 

leverancier voor een zuiver klimaat 

in gebouwen en processen en Vilton 

als gespecialiseerd producent en 

leverancier voor de bouw.   

  

Directeur Hannink is trots, maar 

staat met beide benen op de grond. 

‘Natuurlijk, als je het zo opnoemt,  

‘We knijpen onszelf 
regelmatig in de arm.’  

Jan Hannink staat middenin 
de ontvangsthal van zijn 

bedrijfsgebouw van Vlint op 
industrieterrein Flevopoort 

in Lelystad. In de strakke, 
hoge, transparante ruimte 

ziet en voelt de bezoeker 
direct dat hij zojuist 

een bijzonder bedrijf is 
binnengestapt. Hannink 

kijkt zelf ook nog eens om 
zich heen. Hij straalt.

“Slechts twintig 
procent van de 

verpakkingen kan 
op dit moment 

hergebruikt worden.”

KLANT: VLINT HOLDING BV

“ De keerzijde van steeds 
groter worden, is dat  
je niet alleen kunt 
jagen, maar ook moet 
verdedigen.”
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“ We zullen gebouwen 
in het vervolg als 
Legostenen in elkaar 
moeten passen.”

Het resultaat is dat Vilton nu unieke 

systemen levert waarbij de woningen 

en utiliteitsgebouwen op speciale 

sliders worden geplaatst. Ook passen 

we speciale uitzettingsprofielen toe 

om bewegingen in de ondergrond  

te kunnen weerstaan. De oplossing  

in Groningen is uniek. Het is innovatie 

door alert te zijn.’

Hannink ziet om zich heen dat 

innoveren bij iedereen een belangrijk 

onderwerp is. ‘Iedereen vindt dat 

de B.V. Nederland moet innoveren. 

Iedereen is op zoek naar de kip  

met de gouden eieren, maar die kip  

is niet altijd te vinden.  

Een aaneenschakeling van kleine 

stapjes is ook innoveren. Wij zijn 

kritisch op onszelf en hebben altijd  

de ambitie om het beter te doen.  

Ik vind het een prachtig proces 

als onze mensen met goede 

ideeën komen en we daarover 

gaan brainstormen. We zijn ons 

er tijdens deze gesprekken van 

bewust dat we moeten omdenken 

om tot een resultaat te komen dat 

positief onderscheidend is en dus 

levensvatbaar voor een concept 

of product. Voor innovatie moet je 

openstaan. Anders zie je de innovatie 

niet, ook al ligt hij voor het oprapen.’ 

De directeur van Vlint vindt het van 

belang om in Nederland en daarbuiten 

slimmer om te gaan met circulariteit. 

‘Met elkaar zijn we ons er steeds 

meer van bewust dat de impact van 

ons menselijk handelen ten aanzien 

van grondstoffen in een versneld 

tempo een negatieve invloed heeft 

op onze aarde. We zullen gebouwen 

in het vervolg als Legostenen in 

elkaar moeten passen. Zo kun je 

losse componenten vervangen en 

hergebruiken. Anders is een gebouw 

over twintig jaar alweer uitgerangeerd.’

‘We maken allemaal de 

klimaatverandering mee en hebben 

de intentie om er wat aan te doen. 

Door elkaar aan te spreken op ieders 

verantwoordelijkheid, is circulariteit 

meer en meer de nieuwe basis 

geworden waarop wij consumeren. 

En naast de groene gedachte, heeft 

circulariteit dus ook een economisch 

perspectief. Het is een overtuiging; 

je denkt niet alleen aan jezelf, maar 

wilt bijdragen aan het bouwen van de 

toekomst voor komende generaties.’

Hannink is nu 56 jaar en kijkt ook 

met een schuin oog naar zijn eigen 

toekomst. Hij is nog volop actief in 

het bedrijf, maar wel op zoek naar een 

andere balans tussen werk en vrije 

tijd. ‘Met iets meer vrije tijd kan ik nog 

wel een tijdje op reis blijven met mijn 

bedrijf. Ik ken de bestemming niet, 

maar dat hoeft ook niet, ik geniet van 

de reis. Natuurlijk heb ik wel een stip 

op de horizon. Immers, zonder doelen 

op het veld is het saai voetballen.’     

“ Voor innovatie moet je 
openstaan. Anders zie je 
de innovatie niet, ook al 
ligt hij voor het oprapen.”

De diversiteit aan  
opdrachtgevers met  
ieder zijn of haar  
eigen belangen en 
wensen, maakt mij  
enthousiast.

Gerald Brinkman
Service Coördinator
In dienst sinds: 4 december 1995

Medewerker over Groothuis
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Volgens een rapport van het World Eco-

nomic Forum stijgt de wereldbevolking 

in stedelijke gebieden met 200.000 mensen 

per dag en van 4 miljard stedelingen in 

2019 naar ruim zes miljard in 2045. Daar-

mee is deze ontwikkeling de belangrijkste 

externe factor met mega invloed op de 

mondiale bouwsector. Het rapport is 

opgesteld door de Boston Consultancy 

Group en biedt een fascinerend doorkijkje 

naar de toekomst van de bouw. 

De bouwsector staat dus voor een mega 

uitdaging en onder een morele druk en 

misschien zelfs wel verplichting om te 

transformeren. Deze transitie zal grote 

impact hebben op de samenleving door 

een significante verlaging van de bouw-

kosten. Impact op onze leefomgeving en 

het milieu door het gebruik van schaarse 

(aard)materialen te verbeteren en door 

gebouwen in de loop der tijd eco-efficiënter 

te maken. En op onze economie door de 

mondiale infrastructuurkloof te verklei-

nen en de economische ontwikkeling op 

duurzame wijze te stimuleren. 

Terwijl de meeste andere industrieën 

de afgelopen decennia enorme verande-

ringen hebben ondergaan en de vruchten 

hebben geplukt van proces- en productin-

novaties, aarzelde de sector Engineering 

& Bouw om de nieuwste technologische 

kansen volledig te benutten en stagneerde 

de arbeidsproductiviteit dienovereen-

komstig. Dit negatieve track record kan 

worden toegeschreven aan verschillende 

interne en externe uitdagingen: de aan-

houdende fragmentatie van de industrie, 

onvoldoende samenwerking met leve-

ranciers en aannemers, de problemen bij 

het werven van getalenteerd personeel 

en onvoldoende kennisoverdracht van 

project naar project, om er maar een paar 

te noemen. 

De bouwsector heeft echter een enorm 

potentieel voor het verbeteren van pro-

ductiviteit en efficiëntie, dankzij digita-

lisering, innovatieve technologieën en 

nieuwe constructietechnieken. Denk aan 

de snelle opkomst van augmented reality, 

drones, 3D-scannen en printen, Building 

De (digitale) toekomst 
van de bouwsector 

Inspirator  
van transformatie

Information Modeling (BIM), autonome 

apparatuur en geavanceerde bouwmate-

rialen. Allemaal zijn ze nu marktrijp. 

Door deze innovaties over te nemen en te 

benutten, zullen bedrijven de productiviteit 

verhogen, hun projectmanagement en 

procedures stroomlijnen en de kwaliteit 

en veiligheid verbeteren. Om al dit poten-

tieel te benutten, zal de industrie een toe-

gewijde en gecoördineerde inspanning 

moeten leveren in vele aspecten, van 

technologie, operaties en strategie tot 

personeel en regelgeving.

Kijkend naar waar het technologieland-

schap over vijf jaar en daarna zal gaan, 

zullen verdere verbeteringen worden aan-

gebracht die gebruik maken van machine 

learning en kunstmatige intelligentie, 

naarmate we meer en meer ‘big data’ 

verzamelen in de cloud.  

 

Deze big data zal een combinatie zijn  

van informatie die is ontwikkeld door 

het ontwerp en de constructie van de ge-

bouwde omgeving, en van gegevens die 

zijn verzameld van sensoren die infor-

matie over de prestaties van de activa 

zullen terugkoppelen. 

Naarmate klanten en hun supply chain 

wereldwijd groeien, zal er vraag zijn naar 

wereldwijde normen. We hebben dit gezien 

met de ontwikkeling van standaarden 

zoals de Industry Foundation Classes 

(IFC), geografische informatiesysteem-

standaarden (GIS) en het Construction 

Operations Building informatie-uitwisse-

lingsformaat (COBie). 

Standaardisatie maakt het mogelijk dat 

de verzamelde gegevens nauwkeuriger 

worden geanalyseerd en verwerkt, en 

wanneer bedrijven wereldwijd opereren, 

zijn internationale normen vereist. Het 

Uniclass-classificatiesysteem, dat vol-

doet aan de ISO 12006-2-norm, kan door 

een particuliere ontwikkelaar worden 

gebruikt om al zijn gebouwde middelen 

consistent wereldwijd te classificeren, 

ongeacht de lokale taal. 

Voor alle technologieën die in het NBS 

Technology rapport werden onderzocht, 

is er een terugkerend thema waarbij niet 

alleen technologie wordt gebruikt, maar 

ook meer betekenis en structuur aan  

de gegevens wordt gegeven. Binnen  

ontwerptools is bijvoorbeeld een 3D- 

model dat is opgebouwd uit objecten 

van meer waarde dan 2D-tekeningen; bij 

het genereren van documentatie is een 

digitaal gestructureerde specificatie van 

meer waarde dan een tekstverwerkings-

bestand; en met betrekking tot het delen 

van informatie, is een CDE die de bouw-

workflow modelleert van meer waarde 

dan een generiek extranet.

Al deze oplossingen zijn gericht op het 

geven van betekenis aan gegevens en ze 

hebben allemaal een ingebouwde func-

tionaliteit voor kwaliteitsborging om het 

risico op fouten te verkleinen.

“ Standaardisatie maakt het 
mogelijk dat de verzamelde 
gegevens nauwkeuriger 
worden geanalyseerd  
en verwerkt.”

COLUMN

column

Ruud Veltenaar
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Werken in de spirit van 
Groothuis is werken  
naar een tevreden klant.

Medewerker over Groothuis

Saskia Fros
Service Coördinator
In dienst sinds: 5 november 2018

om voorop te

De ontwikkelingen in samenwerking binnen de bouw nemen een vlucht. Ook op het gebied  
van BIM (Bouw Informatie Modellering). Daarom is Groothuis Bouwgroep vorig jaar de samenwerking 
met BIM4ALL aangegaan. Het innovatieve en vooruitstrevende bedrijf uit Rijssen is gespecialiseerd  

in het organiseren van 3D BIM-modellen. Namens BIM4ALL zit Robbert Evers sinds september  
2018 voor één dag in de week bij Groothuis om de werkmethodiek BIM te implementeren. 

Robbert Evers, trainer en BIM-fanaat bij BIM4ALL B.V.

‘Belangrijk

lopen’blijven

PARTNER: BIM4ALL B.V.  
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Dit voorkomt teleurstellingen aan het eind. Over een 

goed project hoor je niets, een slecht project blijft je 

achtervolgen.’ 

Hoewel 3D en Virtual Reality in de huidige tijd veel 

gebezigde termen zijn, verbaast het Robbert niet dat er 

nog veel bedrijven enkel in 2D werken. ‘Het kan angst voor 

iets nieuws zijn. Ook tijd en geld zijn hierbij belangrijke 

factoren. Maar ook onbekendheid. ‘‘We hebben altijd prima 

gewerkt in 2D, waarom moet dat dan nu anders?’’, is ook 

een vraag die we veel horen. Ja, BIM kost bij aanvang 

iets meer tijd en geld, maar dat verdien je aan het eind 

terug. Al is het alleen al dat je op de bouw niet meer voor 

onverwachte verassingen komt te staan, die leiden tot 

hogere bouwkosten. En, minstens zo belangrijk, je hebt  

en houdt een tevreden klant.’ 

Een verandering is vaak lastig, zeker een harde verandering 

in de manier waarop altijd gewerkt wordt, weet Robbert 

als geen ander. ‘Dit is voor iedereen in eerste instantie 

onwennig. Maar je moet het samen doen, van elkaar leren 

en elkaar verder helpen. Door heel goed te luisteren,  

komen we ver. Om een project te laten slagen, bestaat  

het voor 20% uit techniek en voor 80% uit communicatie.’ 

Een aantal werknemers van Groothuis Bouwgroep heeft 

inmiddels met veel enthousiasme en succes de BIM-

trainingen gevolgd. En dit werpt zijn vruchten af  

in de praktijk. Robbert: ‘Ik heb al van een van de 

werknemers een mooie terugkoppeling gehad.  

‘Mijn rol als externe BIM-Consultant bij Groothuis, is dat  

ik de medewerkers meeneem in hun ontwikkeling op  

het gebied van de werkmethodiek BIM. Door de inzet van 

BIM worden veel elementen naar voren gehaald in het 

proces. De slimme 3D BIM-modellen geven vooraf inzicht 

in de kosten die horen bij de ontwikkeling en geven de 

mogelijkheid om het pand te controleren op bouwfouten, 

nog voor het echte bouwen is gestart.  

Dit reduceert bouwfouten en helpt in de communicatie  

met de opdrachtgever en klant, omdat je op voorhand  

beter weet hoe de bouw zal gaan verlopen en het 

uiteindelijke eindresultaat zal worden. Met de toepassing 

van Virtual Reality kan de klant zelfs al meegenomen 

worden in zijn of haar nieuwe pand, wat de beleving 

compleet maakt. Dit helpt bij het maken van keuzes,  

die voorin het proces al gemaakt moeten worden.  

“ Door heel goed te luisteren,  
komen we ver.”

“ De slimme 3D BIM-modellen geven  
vooraf inzicht in de kosten die horen bij  

de ontwikkeling en geven de mogelijkheid  
om het pand te controleren op bouwfouten,  

nog voor het echte bouwen is gestart.”

Toen een engineer van Groothuis de laatste check op  

zijn modellen uitvoerde, ontdekte hij dat de productie-

modellen toch nog niet goed op elkaar aansloten.  

Door deze virtuele controle, heeft hij de modellen nog  

op tijd kunnen bijstellen en zijn er productiefouten  

bespaard gebleven. En dat is nou precies het punt  

waarop BIM zijn meerwaarde bewijst!’ 

Hoe nu verder? Robbert geeft aan dat de BIM-

implementatie nooit helemaal af is. ‘Als je voorop  

loopt, is het belangrijk om voorop te blijven lopen.  

Je moet bij blijven met de nieuwste ontwikkelingen in  

de software en meegaan met de innovaties. Het zijn 

namelijk niet de meest slimme of sterke mensen die 

overeind blijven, maar degene die het beste reageren  

op veranderingen.’ 

PARTNER: BIM4ALL B.V.  
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VERDER 
DENKEN 
DAN 
ALLEEN 
BOUWEN 
VOOR HIER 
EN NU 

‘We bevinden ons in een andere wereld dan die van de 

generatie voor ons. De wereld van nu is sneller, harder 

geworden en dat maakt het bestaansrecht voor sommige 

bedrijven best spannend. Je moet meebewegen, want 

een crisis kan zo weer komen. Dat is aan de ene kant best 

spannend, want de afgelopen crisis heeft ons destijds ook 

getroffen. Aan de andere kant zijn we daar goed doorheen 

gekomen en heeft het ons als bedrijf sterker gemaakt. We 

hebben na afloop ons rentmeesterschap onder de loep 

genomen en zijn ons daar nu nog bewuster van. Ik vind 

dit zowel op zakelijk als privévlak belangrijk. Zo heb je de 

verantwoordelijkheid om het hier goed te doen richting 

Groothuis Bouwgroep als organisatie, maar zeker ook  

naar je gezin toe.’

‘Ik heb van dichtbij meegemaakt wat de transitie van 

aannemer naar aanbieder voor ons bedrijf en onze klanten 

heeft betekend. Vroeger kregen we een opdracht die we 

vervolgens zo exact mogelijk uitvoerden op basis van het 

bestek. We werkten vooral productgericht en dat gaat 

tegenwoordig anders. Nu zitten we in een veel eerder 

stadium met onze klant aan tafel en zijn meer op het totale 

bouwproces gericht. Prijs is nog steeds belangrijk, maar 

planning en kwaliteit zijn dat des te meer. We willen onze 

klant een compleet verhaal kunnen aanbieden dat erop 

gericht is zoveel mogelijk te ontzorgen, waarbij we verder 

denken dan alleen bouwen voor hier en nu.

Dit vraagt om een andere sturing binnen het bedrijf. 

Voorheen waren we vooral gericht op het eindproduct dat 

we leverden, nu zijn we meer gericht op de mensen die dit 

mogelijk maken. Het past bij de tijd van nu en bij de fase 

waarin onze organisatie zich bevindt. Voor mij betekent 

rentmeesterschap duurzaamheid creëren: waar ben je 

mee bezig voor de toekomst? Niet alleen voor jezelf, maar 

vooral ook voor de wereld om je heen. We zijn van de 

langdurige relatie, in relatie tot onze klanten en ook richting 

onze medewerkers. We willen niet dat zij zich een nummer 

voelen en we vinden een beetje plezier op de werkvloer wel 

zo belangrijk. Want door een prettige werksfeer, ontstaat 

er samenhang tussen de collega’s en wil je met z’n allen 

ergens voor gaan.’ 

‘Als je naar ons bedrijf kijkt, doen we eigenlijk niet heel 

veel anders dan vroeger en zie je nog veel raakvlakken. 

We werken nog steeds voor de vaste klantenkring die de 

tweede generatie heeft opgebouwd. Het verschil is de 

manier waarop we werken en hoe we dit uitdragen.’

‘Ik heb ontzettend veel geleerd van de tweede generatie 

door gewoon te doen. Als derde generatie kregen we de 

ruimte om onszelf met vallen en opstaan te ontwikkelen. 

En daar ben ik ze erg dankbaar voor. Met de kernwaarden 

van de tweede generatie op zak, kunnen we de trend van 

Groothuis Bouwgroep goed doorzetten. We benaderen 

zowel onze vaste als nieuwe klanten op dezelfde manier, 

maar hebben dit in een nieuw jasje gegoten waardoor het 

ook de klant verder brengt. Hierdoor zijn we in staat ons 

te onderscheiden en de volgende stap naar aanbieder 

te zetten. Daar liggen de kansen voor Groothuis. Ik heb 

ook een persoonlijke ambitie: doen waar je goed in bent. 

Want als je dat doet, heb je lol in je werk en dat is toch het 

allerbelangrijkste.’

Jeroen Groothuis werkt inmiddels alweer een kleine twintig 

jaar voor Groothuis Bouwgroep. Als derde generatie heeft 

hij het familiebedrijf zien veranderen en ontwikkelen naar 

de organisatie die het vandaag is. 

AANDEELHOUDERS

Jeroen Groothuis

Bert Jan Groothuis

In de vorige editie van Groots was 
de tweede generatie van de familie 

Groothuis aan het woord. Dit keer valt de 
beurt aan twee heren van de derde generatie: 

Bert Jan en Jeroen Groothuis.
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dakplaten standaard met gaatjes geleverd en worden  

we niet meer gebeld voor lekkage, wat eigenlijk geen 

lekkage is. Die samenwerking in de productie zal zich in  

de toekomst blijven voordoen. Dat vinden wij belangrijk.’

Een goede afstemming met partners noemt Martijn Jansen 

van groot belang. Zelf is hij circa drie dagen in de week 

op pad. ‘De lijntjes zijn heel kort. We werken met een paar 

vaste leveranciers. Opdrachtgevers weten wat ze aan  

ons hebben. Sterker, we weten wat we aan elkaar hebben,’  

aldus Martijn Jansen, nu ruim zeven jaar werkzaam  

bij Hardeman van Harten.

Op de bouw ziet Jansen het hergebruik van materialen 

toenemen. ‘Heel veel is geschroefd en dat gaan we in de 

toekomst nog meer krijgen. Op deze manier zijn de panelen 

heel makkelijk te demonteren. Met een plaat die geschoten 

is, kun je niets meer. Die wordt oud ijzer.  

Ook verpakkingsmaterialen worden steeds meer 

gescheiden. Naar leveranciers geven wij onze voorkeuren 

aan. Pallets die we kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld.  

Dat scheelt afval.’

Jansen ziet de geëxplodeerde markt van distributiecentra 

niet nog jaren aanhouden. ‘Bij architecten en tekenaars 

wordt het al rustiger, meestal volgen wij een jaar later.  

Maar er is werk genoeg voor ons. Wij doen ook veel in 

renovatie, dus om het werk maak ik me totaal niet druk!’ 

‘Hergebruik materiaal 
neemt steeds  

verder toe’

Hardeman van Harten Dak & wandbeplating is gevestigd 

in Lunteren, in het midden van het land. Het bedrijf  begon 

als een kleine firma in golfplaten en is uitgegroeid tot 

een gerenommeerd montagebedrijf met zo’n zestig 

medewerkers in dienst. De innovatie gaat ook in deze 

sector snel, ‘maar,’ zo zegt Jansen, ‘wij groeien met de klant 

mee. Wij zijn een montagebedrijf, het product komt bij de 

leverancier vandaan. Maar daar zitten wij heel dichtbij. 

Als er iets tegenzit in de montage waarvan wij denken 

dat de oorzaak in het product zit, zullen we daar zeker in 

meedenken. We hebben met stalen platen gehad dat er 

water in bleef staan na regen. Na een half jaar ging het 

lekken en belde de klant met de vraag of wij gaatjes wilden 

boren. Dat is enorm veel werk. Sindsdien worden deze 

Ongekend, noemt Martijn Jansen van 
Hardeman van Harten de vlucht die de bouw 

van distributiecentra en hallen de afgelopen 
jaren heeft genomen. ‘We hebben ze gehad van 

50.000m2, we hebben ze gehad van 100.000m2,’ 
aldus de directeur van het montagebedrijf van stalen 

dak- en wandbeplating. ‘Het is juist waar we goed in 
zijn. Onze kracht is eigen personeel en eigen materiaal. 

Daarnaast bieden we snelheid en no-nonsense.’

Martijn Jansen, directeur Hardeman van Harten:

“ Wij groeien met de klant mee.”

“ De lijntjes zijn heel kort. We werken 
met een paar vaste leveranciers. 
Opdrachtgevers weten wat ze aan  
ons hebben.”

Martijn Jansen

PARTNER: HARDEMAN VAN HARTEN
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Als je aan Zweden denkt, zou je kunnen denken aan  

uitgestrekte bossen, knäckebröd of Stockholm. Maar ook 

dat Zweden een land is, dat net als Groothuis Bouwgroep, 

goed zorgt voor zijn mensen. Deze column gaat over doen 

wat goed is voor de mensen, terwijl in eerste instantie  

iedereen tegen lijkt te zijn…

Weinig Nederlanders weten wat de dag ‘Hogertrafikom-

laggningen’ inhoudt. Dit is de dag dat iedereen in Zweden 

overstapte van links naar rechts rijden. Tot 2 september 

1967 reed namelijk iedereen in Zweden aan de linker-

kant van de weg. Ondanks het feit dat bijna alle andere  

landen in Europa rechts reden. Aan de Zweedse grens 

was er daarom altijd de gebruikelijke verwarring, omdat  

je na de grensovergang ineens moest oversteken naar  

de andere kant, wat leidde tot onveilige situaties. Ook 

hadden de Zweedse automobilisten, in tegenstelling tot 

de Engelse, het stuur aan de linkerkant.

Mede daarom hebben de Zweedse politici halverwege  

de vorige eeuw geprobeerd om automobilisten ervan te 

overtuigen om van kant te wisselen, maar de bevolking 

wilde het niet. Zelfs na een aantal referenda stemde 

in 1955 nog steeds 83 procent van de bevolking tegen.  

Uiteindelijk besloot men rechts rijden verplicht te stellen. 

Op 3 september 1967 was de grote dag. In Stockholm zou 

het alarm rond vier uur ‘s morgens luiden, zodat iedereen 

even kon stoppen op de weg. Een klok telde de seconden 

af. Bij nul werd aangekondigd: “Nu is het tijd om over te 

schakelen.” 

Je zou chaos verwachten. Maar het tegendeel was waar. 

Er heerste een levendige vrolijke sfeer. De omslag verliep 

eigenlijk net zo georganiseerd en soepel als de overgang 

naar zomertijd. Binnen enkele minuten was het feest voor-

bij en ging Zweden weer net zo ordelijk verder. Alsof het 

moment nooit had plaats gevonden. 

Wat leren we hiervan? 

Als je basisprincipe is “Wij zorgen goed voor onze  

mensen” kan dat soms betekenen dat je een besluit moet 

nemen tegen de stroom in. Dat zijn twee gezichten van 

dezelfde medaille. En dat is voor mij het schoolvoorbeeld 

van rentmeesterschap: 60 jaar lang goed zijn voor je  

mensen en een blijvende cultuur van verandering. Op naar 

de volgende 60!

De dag dat iedereen van 
rijstrook wisselde

Severin Hendrikx
Adviseur

Duurzaam Verbeteren
in Teamscolumn

DURVT

COLUMN

Mark Wegh, directeur  
Porsche Centrum Gelderland:

KLANT: PORSCHE

‘We kunnen onze ogen 
niet sluiten voor  
het milieu’
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KLANT: PORSCHE

minder interessant of dat een Ford, 

Volkswagen of Opel is. Daar hebben 

wij geen last van. Wie hier komt, wil 

een Porsche en niets anders. Anders 

komen ze hier niet.’

Natuurlijk is ook Mark Wegh als 

autodealer bezig met de toekomst. 

‘De toekomst zal voor een groot deel 

bestaan uit rijden op elektriciteit en 

waterstof. Het is simpel; alles is al 

bedacht. De vraag is: heeft Porsche 

het al bedacht?’

De bouw van het nieuwe pand van 

Porsche Centrum Gelderland heeft 

alles te maken met die toekomst.  

De capaciteit zal hij hard nodig 

hebben. In 2020 komt de eerste  

100% elektrische Porsche op de  

markt, de Porsche Taycan. De Taycan 

moet de tegenhanger worden van 

Tesla, de Amerikaanse fabrikant  

van elektrische auto’s.

Wegh vindt de ontwikkeling een 

logische. ‘Hiermee boren we een 

geheel nieuwe doelgroep aan. Het is 

een superauto. Het doel van Porsche 

is dat in 2025 65% van onze klanten 

Nederland kent acht Porsche dealers, 

waarvan Porsche Centrum Gelderland 

de enige onafhankelijke is. ‘In maart 

2006 ben ik vanaf 0 begonnen, nu 

heb ik 122 mensen in dienst. Ik ben 

erg nuchter, maar je kunt wel spreken 

van een jongensboek,’ vertelt Mark 

Wegh. ‘Klanttevredenheid hebben we 

hoog in het vaandel. Je moet mensen 

geen reden geven om ergens anders 

naartoe te gaan. Je moet gewoon 

je best doen. Natuurlijk was het een 

eer toen ze me dertien jaar geleden 

vroegen onafhankelijk Porsche dealer 

te worden, maar je moet uitgaan van 

je eigen kracht. Daarnaast kijk ik heel 

goed om me heen wat anderen doen 

en het goede daarvan pas ik toe in 

mijn eigen bedrijfsvoering.’

Mark Wegh heeft de afgelopen jaren 

een verandering in mobiliteit onder de 

mensen waargenomen. ‘De nieuwe 

bestuurder gaat van bezit naar 

gebruik. In mijn tijd wilde iedereen die 

18 jaar werd, zo snel mogelijk zijn of 

haar rijbewijs halen. En dan heel graag 

een autootje voor zichzelf hebben. Dat 

is veranderd. Nu vinden mensen het 

belangrijk dat je van a naar b komt. 

Bezit is niet zo spannend meer. Wat 

ook veranderd is, is dat de keuze voor 

een auto redelijk fiscaal gestuurd is. 

Mensen willen een auto die in een 

gunstige fiscale regeling valt. Het is 

“ De toekomst zal voor een 
groot deel bestaan uit 
rijden op elektriciteit en 
waterstof.”

Alles wijst erop dat Groothuis 
Bouwgroep binnen afzienbare 

tijd voor de zesde keer gaat 
bouwen voor Porsche Centrum 

Gelderland in Heteren. Sinds 
de start van de onafhankelijke 

Porsche dealer in 2006, 
toen het pand van Porsche 
het tweede gebouw was op 
bedrijventerrein Poort van 

Midden Gelderland langs 
rijksweg A50, heeft directeur 
Mark Wegh zijn bedrijf alleen 

maar zien groeien. In 2008 
werd het pand verdubbeld, in 

2011 de werkplaats uitgebreid, 
in 2015 startte Wegh het eerste 

Porsche Classic Center in de 
wereld en in 2017 was daar een 
volgende uitbreiding. De zesde 

bouw zal eind dit jaar starten, 
een pand van 7200m2 op een 

locatie een paar honderd 
meter verderop op hetzelfde 

bedrijventerrein.
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Het wij-gevoel  
is heel belangrijk,  
samen werken  
naar een  
gezamenlijk doel.

Williese Beens
Directiesecretaresse
In dienst sinds: 1 september 2017

Medewerker over Groothuis

29

hybride of elektrisch rijdt. Hoe ik  

die innovaties zie? Het is wat de 

fabrikant wil, daar ga ik niet over  

en heb ik geen invloed op. Iets wat  

ik niet kan veranderen, ga ik geen 

energie in steken. Alles wat een 

seconde geleden is gebeurd, kan  

ik niet meer veranderen.’

‘Wat ik wel zeker weet, is dat die 

toekomst een elektrische toekomst 

is. Voor het milieu kunnen we onze 

ogen niet sluiten. Je kunt vasthouden 

aan conventionele brandstoffen, 

maar daar ga je het niet mee redden. 

Bovendien vraagt de klant ernaar. 

Mensen willen het hebben. Binnen de 

autobranche zal ieder merk zijn eigen 

traject kiezen. Maar wie straks geen 

elektrisch rijden kan bieden, krijgt  

een probleem.’

Elektrisch rijden zal de mobiliteit  

niet veranderen, verwacht Wegh.  

‘De weg verandert niet en men wil  

nog steeds van a naar b. Misschien 

gaan we op andere tijdstippen rijden 

of zijn er ontwikkelingen die we nu 

nog niet overzien, maar neem een 

voorbeeld als carpoolen. Dat is het 

ook niet geworden.’

De bouw van het nieuwe pand  

van Porsche Centrum Gelderland  

start in november en naar verwachting 

volgt de opening in de zomer van 

2020. Mark Wegh verwacht dat  

zijn bedrijf nog minstens 15%  

gaat groeien. Daar zal de elektrische 

Porsche aan bijdragen. ‘Het is  

een compleet ander type klant.  

Er komen veel nieuwe klanten bij,  

dan kunnen we weer groeien.  

Elke keer als er een nieuw type 

Porsche binnenkomt, vieren we een 

feestje. Als straks de elektrische 

Porsche binnenkomt, vieren we  

ook een feestje.’ 

“ Binnen de autobranche 
zal ieder merk zijn eigen 
traject kiezen.”

‘‘Iets wat ik niet kan 
veranderen,  

ga ik geen energie  
in steken.’’

60 jaar Groothuis



kantoorinrichting, ICT, eigen software, printen en scannen.’ 

Allemaal facetten die te maken hebben met het creëren van 

een functionele en prettige werkomgeving. 

‘Het hebben van een fijne werkplek is erg belangrijk en gaat 

verder dan alleen een mooi bureau. Het draait ook om de 

gezondheid en de productiviteit van mensen. Een goede 

werkplek is bovendien een belangrijk onderdeel waarmee  

je medewerkers aan je kunt binden.

SAMENWERKING 

‘Groothuis Bouwgroep is een van onze klanten. Daarnaast 

werken we graag samen aan projecten en delen we kennis 

en ervaring met elkaar. Zo heeft onze softwareafdeling 

onlangs advies bij Groothuis ingewonnen. Je zou het op 

eerste gezicht misschien niet kunnen bedenken, maar de 

implementatie van software toont overeenkomsten met het 

proces van bouwen: van niets wordt het iets en onderwijl 

wordt er door een klant steeds meer bij gehaald.

‘Meer dan alleen 
een mooi bureau’

ALS OLIE IN EEN MOTOR

‘Mijn vader en oom begonnen met de handel in computers 

in een tijd dat veel mensen hun eerste personal computer 

kochten. Doordat ze al vrij snel een kantoorvakhandel in 

Genemuiden overnamen, kwam daar kantoorinrichting bij. 

Inmiddels zijn we nog verder uitgebreid en anno nu bieden 

we een totaalpakket aan van telecom, kantoorartikelen, 

Hoe VWC Groep ontzorgt met een kantoorinrichting op maat

Wat begon met de in- en verkoop van 
tweedehands computers vanuit huis,  

is inmiddels uitgegroeid tot een familiebedrijf 
met 3 vestigingen en meer dan 40 medewerkers. 

Van Wendel Computers, zoals het bedrijf 
oorspronkelijk heette, werd in 1992 opgericht door 

de broers Harm en Jan van Wendel. De zonen van Jan, 
Klaas en Erik, hebben inmiddels het bedrijf overgenomen 

en aan het woord is Erik, de oudste van de twee.

DE BALANS VOOR DE TOEKOMST

‘Als ik kijk naar onze verschillende productgroepen, 

wordt ons fundament gevormd door ICT. De groei en 

ontwikkeling die de eerste generatie heeft doorgemaakt, 

is hen overkomen door de dingen die ze op hun pad 

tegenkwamen. Nu is dat anders, we maken bewuste keuzes 

in wat we doen en zorgen voor een goede balans tussen 

de verschillende productgroepen. Dat is belangrijk want 

sommige onderdelen zoals bijvoorbeeld kantoormeubilair 

zijn conjunctuurgevoelig. In tijden van crisis is het dan 

belangrijk om de focus elders op te kunnen richten, zoals 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe software en ICT.’ 

Op de vraag wat de plannen voor de toekomst met VWC 

zijn, antwoordt Erik van Wendel: ‘Het uiteindelijke doel dat 

we als tweede generatie voor ogen hebben, is dat we het 

Erik van Wendel

PARTNER: VWC GROEP

bedrijf kunnen doorgeven aan de derde generatie. Dit is van 

invloed op de beslissingen die we nu maken. Hierbij ligt 

de focus meer op de langere termijn in plaats van op korte 

termijn geld willen verdienen.’ 

Hoe dat er in de praktijk uitziet? ‘We zullen als VWC 

nog meer groeien naar een kennisorganisatie en rol van 

adviseur. Dit past ook bij onze slogan weet wat werkt.  

De vraag naar kantoormeubelen zal altijd wel blijven 

bestaan maar daar wordt technologie aan toegevoegd.  

We krijgen te maken met het internet of things waarbij 

steeds meer smart voorwerpen met elkaar kunnen 

communiceren. We willen ondernemers helpen door samen 

te kijken waar hun behoefte ligt en op basis daarvan een 

toekomstplan en advies uitbrengen. Als we een oplossing 

kunnen bieden die de klant écht nodig heeft, die hij weet 

te waarderen en waar hij blij van wordt en vervolgens zegt: 

“regel het maar!” dan is het wat mij betreft feest!’ 

“ We maken bewuste keuzes in wat we doen 
en zorgen voor een goede belans.”
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De raad van advies van Groothuis 
Bouwgroep bestaat uit drie leden.  
In het afgelopen magazine was Hans  
Pieter van der Veen aan het woord 
samen met oud-raad van advies lid 
Hans Nijstad. Voor dit gesprek zijn 
Peter de Neef en Hans van den Berg 
aangeschoven. 

De raad van advies 
als belangrijke 

sparringpartner 

Niet
een club

zomaar

RAAD VAN ADVIES

De positieve vibe onder de mensen  
en het enthousiasme waarmee iedereen 
aan het werk is, is kenmerkend  
voor Groothuis.

Marcel Grootscholten
Commercieel projectleider
In dienst sinds: 4 februari 2019

Medewerker over Groothuis
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‘Onze samenwerking met Groothuis Bouwgroep voelt bijna 

als vanzelfsprekend,’ begint Hans van den Berg.  

‘We worden niet gezien als een oudemannenclub, maar 

als een sparringpartner. We zijn welkom binnen het DNA 

van het bedrijf en adviseren vanuit onze eigen ervaring, 

waaronder ook momenten van vallen en opstaan. 

Verschillende vraagstukken komen ter tafel en de kennis 

die we te bieden hebben, wordt dankbaar ontvangen. 

Een centrale vraag bij alles is de klantbeleving: hoe kan 

Groothuis een nog beter product voor de klant realiseren, 

nog efficiënter werken en met minder faalkosten? Ieder 

werkplaatsbezoek en elke vergadering is gericht op 

samenwerken. De hang naar professionaliteit is hier enorm 

en in mijn ogen getuigt samenwerken van professionaliteit.’

DE ROL VAN DE RAAD VAN ADVIES

Gemiddeld komt de raad van advies zes keer per jaar bijeen. 

Op de agenda staan verschillende onderwerpen zoals het 

doornemen van kwartaalrapportages of strategiesessies. 

‘Er komt van alles langs, maar net waar op dat moment 

een behoefte ligt en waar keuzes gemaakt moeten worden,’ 

vertelt Peter de Neef die sinds een jaar als adviseur 

betrokken is. ‘Als raad van advies moet je voldoende weten 

Peter de Neef

Hans van de Berg

“ Een centrale vraag 
bij alles is de 
klantbeleving:  
hoe kan Groothuis  
een nog beter  
product voor de  
klant realiseren?”

wat er speelt en betrokken zijn, maar ook een bepaalde 

afstand kunnen bewaren. Mijn beeld van Groothuis 

Bouwgroep is dat van een mooi bedrijf dat openstaat voor 

de omgeving, voor nieuwe ideeën waar op ingespeeld moet 

worden. Er is hier veel energie en men is leergierig. Ik ben bij 

meerdere bedrijven betrokken en wat me hier opvalt is de 

transparantie. Als raad van advies krijgen we de informatie 

die we nodig hebben en de mensen zijn benaderbaar. 

Hierdoor hebben we alle middelen voor handen om ons 

werk goed te kunnen doen en dat is prettig.’

Dit herkent Hans van den Berg: ‘Ze hebben een openheid 

naar de wereld toe met behoud van de eigen normen en 

waarden die de familie heeft. Dat vind ik heel bijzonder 

om te zien en het is ook belangrijk want hiermee haal je 

diversiteit binnen in je bedrijf. Het is iets wat je zeker niet  

bij veel andere bouwbedrijven ziet en dat geldt trouwens 

ook voor de gemiddelde leeftijd, die is hier laag en dat is 

een genot.’ 

‘De bouwsector is niet de meest innoverende tak van sport,’ 

aldus Peter de Neef. ‘Komende jaren staat er behoorlijk wat 

te gebeuren, denk alleen al aan alle veranderingen op het 

gebied van digitalisering. Als onderneming is het belangrijk 

om hiervoor open te staan. Bij Groothuis onderkennen ze 

dit belang en stellen ze zichzelf de vraag hoe ze hiermee 

om moeten gaan. Het ambitieniveau is hoog en dat is 

goed want anders kom je nergens. Als er veel projecten 

gelijktijdig lopen, is het onze taak om mee te kijken of de 

juiste projecten worden gedaan en de juiste prioriteiten 

worden gesteld. Het is belangrijk om als bedrijf zo nu en 

dan te checken of je niet te veel doet en of je voldoende 

realiseert en afrondt. Voor iedere onderneming is dit als 

langs het randje lopen: als je te weinig doet, schiet het niet 

op, maar je moet ook oppassen dat je niet te veel oppakt 

want je moet de dingen ook nog kunnen realiseren.’ Hans 

van den Berg vult aan: ‘Het inspelen op verandering moet je 

wel temporiseren want het legt een druk bij medewerkers 

om dingen voor elkaar te krijgen. Hier komt onze rol 

om de hoek kijken. Wij zitten als raad van advies op de 

strategische component en denken mee met de vertaling 

naar de operatie. Dit kan op verschillende gebieden zijn. 

Zo weten we dat het ooit economisch weer wat minder zal 

gaan. Wanneer dat is, weten we niet, maar je moet hier als 

bedrijf nu al wel over nadenken. Wat kunnen we verwachten 

en waarin wordt dan nog geïnvesteerd, is dat bijvoorbeeld 

de zorg of eerder het onderwijs? Of kunnen we ons op dat 

moment beter richten op het transformeren van kantoren 

naar woningen? Het zijn dit soort scenario’s die moeten 

worden uitgedacht.’

VAN AANNEMER NAAR AANBIEDER

‘Het aftasten om te achterhalen waar de behoefte van 

potentiele klanten ligt, past bij de rol van aanbieder. Door 

je in te leven in de klant en helder een doel voor ogen te 

hebben nog voordat die klant dat zelf heeft, neem je een 

andere positie in. Als raad van advies adviseren we bij 

deze transitie van aannemer naar aanbieder en we denken 

mee over de vraag welke klanten hier goed bij passen, voor 

zowel voor de korte als de lange termijn,’ aldus Peter de 

Neef. ‘Groothuis wordt meer en meer een kennisorganisatie 

en is minder bezig met betonblokken schuiven,’ concludeert 

RAAD VAN ADVIES

De raad van advies is zowel 

sparringpartner als adviesorgaan 

voor de directie van Groothuis 

Bouwgroep. Sinds 2018 bestaat 

de raad van advies uit Hans Pieter 

van der Veen, Peter de Neef en 

Hans van den Berg.
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Zorgen dat iedereen 
goed in z’n vel en op 
z’n plek zit binnen de 
organisatie, daar zet 
ik mij voor in.

Jenine Altena
HR medewerkster
In dienst sinds: 29 januari 2019

Medewerker over Groothuis

ook Hans van den Berg. ‘Wij denken 

mee over hoe ze een klantwens zo 

kunnen vertalen dat het bouwproces 

efficiënt verloopt en slim gerealiseerd 

is. Bij sommige projecten betekent 

dit misschien zelfs dat ze uiteindelijk 

zelf niet gaan bouwen maar puur een 

adviesrol bekleden.’ Peter de Neef vult 

aan: ‘Als organisatie heb je nooit op 

alle vlakken de kennis in huis. Je zult 

hiervoor moeten samenwerken met 

partners. Denk bijvoorbeeld maar eens 

aan alle techniek die in een gebouw 

zit en die alleen maar toeneemt. 

Groothuis behoudt hierin de regie, 

maar heeft de kennis van anderen op 

het gebied van technologie nodig.  

Bij de keuzes die het bedrijf maakt, 

houdt het vast aan haar eigen 

principes. Dit betekent vooral de 

goede dingen doen en dat is meer dan 

het neerzetten van een nieuw gebouw. 

Er wordt gekeken naar de impact  

op de omgeving, duurzaamheid  

en bijvoorbeeld circulariteit van  

een gebouw.’ 

VERTROUWEN OP 

RENTMEESTERSCHAP 

Als je iets wilt bereiken, is 

vertrouwen volgens beide heren 

een randvoorwaarde. ‘Als je een 

organisatie neerzet die wil groeien 

en mooie projecten wil doen, je 

daarnaast impact wilt hebben op de 

samenleving, is vertrouwen in de eigen 

organisatie ontzettend belangrijk.  

Dit zit in het DNA van Groothuis.  

We merken dit ook als raad van 

advies. Doordat de gesprekken die 

we voeren de diepte in gaan en we 

elkaar respecteren, kunnen we samen 

ook echt iets bereiken,’ aldus Peter de 

Neef. ‘Vertrouwen is het kernwoord 

hierbij. Dit was al een belangrijke basis 

voor de tweede generatie en dit zie je 

nu ook terug bij de huidige derde,’  

vult Hans van den Berg aan.

Beide heren hebben gevoel bij het 

begrip van rentmeesterschap.  

‘Ik wil me kunnen associëren met de 

bedrijven waar ik me voor inzet en dit 

is iets waar ik ook achter sta. Voor mij 

betekent rentmeesterschap een mooie 

vertaling van de zorg voor de generatie 

die na je komt en de zorg voor 

medewerkers,’ aldus Hans van den 

Berg. ‘Ik vind het een randvoorwaarde,’ 

vertelt Peter de Neef, ‘want je bent er 

als onderneming niet alleen voor de 

aandeelhouders. Rentmeesterschap 

is een breed begrip. Het betekent iets 

willen doen met maatschappelijke 

impact wat positief is voor de lokale 

gemeente of buurt en voor wat je op 

deze planeet achterlaat. Dat je bewust 

nadenkt over wat je wel of niet wilt 

doorschuiven naar een volgende 

generatie. Rentmeesterschap heeft 

ook te maken met hoe je met mensen 

omgaat, met ethiek en de zorg  

voor elkaar.’ 

‘In rentmeesterschap zit het woord 

‘meester’, vult Hans van den Berg 

aan. ‘Dit appelleert aan elke dag beter 

willen zijn dan de dag ervoor, met 

minder faalkosten. Samen met je 

klant, partner en relatie streven naar 

een win-win situatie in plaats van de 

beste deal voor jezelf. Het is de manier 

waarop Groothuis Bouwgroep haar 

zaken doet en het zit in haar DNA.  

Als raad van advies mogen we samen 

deze sfeer en cultuur bewaken  

van elke dag een stukje beter.’ 

“ Vertrouwen is het 
kernwoord hierbij.”
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BOUWPLAATSMANAGEMENT

Bouwen onder ‘certificering van’ betekent wel wat voor 

het bouwproces. ‘We zullen in zo’n geval bewust voor een 

bedrijf als Groothuis Bouwgroep kiezen om mee samen 

te werken. Zij hebben hun bouwplaatsmanagement 

zo ingericht dat bijvoorbeeld de afvalstromen op de 

bouwplaats helder zijn, het veilig is en dat je als bezoeker 

weet waar je heen moet. We werken graag met bedrijven 

als Groothuis samen. Een goed voorbeeld van onze 

samenwerking is de windmolenfabriek van Lagerwey 

in Barneveld. Nog voordat de bouw begonnen was, 

werd de lat al hoger gelegd qua functionaliteit van de 

bedrijfshuisvesting doordat Lagerwey een extreem 

snelgroeiend bedrijf bleek. Maar eens moet je met bouwen 

beginnen en in dit geval was het erg fijn dat Groothuis 

met hun Lean-methode hierbij betrokken was: ze werkten 

met een planning die alle wanden van de keet bekleedde. 

Dit maakte het proces inzichtelijk voor de opdrachtgever, 

die zo direct zag dat het hier maatwerk betrof, en voor de 

bouwvakker die hiermee aan de slag kon. De klant voelde 

‘Een goed proces  
is een goed 

gebouw’

‘Opdrachtgevers die bij ons komen, hebben een droom 

die ze in een gebouw verwezenlijkt willen zien. Het is aan 

ons om dit te vertalen naar een ontwerpvraag die ook 

praktisch uitvoerbaar is,’ begint Erik van Rhenen, mede-

eigenaar, projectmanager en directievoerder bij Bronsvoort 

Blaak Architecten. ‘We willen een maatpak ontwerpen dat 

multifunctioneel gebruikt kan worden. Iedereen kan een 

gebouw neerzetten op basis van de vraag die een klant 

heeft. Wat wij interessant vinden is hoe je ervoor zorgt dat 

een gebouw multifunctioneel wordt, ook voor de dingen 

waarvan je nog niet weet dat ze gaan gebeuren.  

Erik van Rhenen, mede-eigenaar, projectmanager  
en directievoerder bij Bronsvoort Blaak Architecten:

In de gebouwde omgeving creëert Bronsvoort 
Blaak Architecten voor ondernemers maatwerk 

dat zowel toekomstbestendig als flexibel is.  
De sleutel tot hun succes zit in de aandacht  

die ze hebben voor het proces. Met de juiste  
mensen wordt gericht samengewerkt op de weg  

naar een goed gebouw als eindresultaat.

meteen dat hier serieus over de dingen werd nagedacht 

en dat als er iets veranderde, dit direct impact op het 

hele bouwproces zou hebben. Door destijds zo flexibel 

mogelijk te bouwen was het mogelijk om na twee jaar een 

aanpassing te doen waardoor het bedrijf op de huidige 

locatie kon blijven in plaats van nieuwe huisvesting te 

moeten realiseren. We weten dan wel niet wat morgen 

gebeurt, maar we kunnen vooraf wel een inschatting maken 

van het maximale bereik van een gebouw, plus de maximale 

flexibiliteit ervan.’ 

TOEKOMST ZONDER HANDWERK?

‘Ik vind innovatie een lastig begrip: wat nu een innovatie is, 

is dat morgen niet meer. Als ik kijk naar de bouw, vind ik dat 

we nog steeds erg traditioneel bezig zijn en veel handwerk 

verrichten. Een bouwproces begint met een ontwerp en 

vervolgens moet iemand dat gaan bouwen. In de periode 

hiertussen wordt het gebouw geengineerd. Wij maken een 

digitaal BIM-model waar je doorheen kunt lopen met een  

VR-bril of wat met AR-technieken wordt geprojecteerd.  

Erik van Rhenen

Fotografie: Ton van Kooten en Klaas Tuin

De vraag is: hoe weet een bouwvakker wat hij moet doen? 

Nu printen we nog steeds een tekening uit op een enorm 

formaat. Ik hoop echt dat dit over tien jaar anders is: 

er zijn al pilots op dit gebied met hologramlenzen. Mijn 

verwachting is dat de echte innovatie zit op het gebied van 

de vertaalslag van de programmeur naar de bouwvakker 

toe. We zijn echt toe aan BIM op de bouwplaats. Het zal 

wellicht een switch in beroepen geven. 

AMBITIE

Het is mijn ambitie dat we dit werk nog jaren mogen 

doen, en hopelijk met behulp van nog veel meer 

samenwerkingsverbanden met mensen die plezier in het 

vak hebben. Hoe mooi is het als we een community kunnen 

creëren van mensen die goed zijn in wat ze doen, kwaliteit 

leveren, weten waar ze mee bezig zijn en vooral van 

mensen die dingen vanuit hun passie doen.’ 

PARTNER: BRONSVOORT BLAAK ARCHITECTEN
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William Meijwaard
Administratie
In dienst sinds: 17 juli 2000

Door klaar te staan  
voor elkaar maken  
we verbinding.

Medewerker over Groothuis

‘Goede

goed onderwijs’
huisvesting

 belangrijk voor

Henri Kosmeijer is huisvestingscoördinator  
bij Landstede Groep

Al bij meerdere projecten heeft Landstede Groep 
gebruik gemaakt van de diensten van Groothuis 

Bouwgroep. Onder meer de renovatie van een 
kinderopvang en vmbo-locatie TalentStad in Zwolle 

zorgden voor een intensieve samenwerking.

KLANT: LANDSTEDE GROEP
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van facilitaire dienst en huisvesting - 

van nieuwbouw tot renovatie en van 

cv’s tot groenvoorziening - komen bij 

ons binnen. In samenspraak met de 

regiocoördinatoren zorgen we dat de 

huisvesting goed is geregeld.’

Kosmeijer noemt de optimalisatie van 

groei en leegstand een ‘zoekplaatje’. 

‘We moeten toe naar optimale grootte, 

beheersbaarheid zonder onnodige 

investeringen. Daarbij komt ook 

veiligheid en wet- en regelgeving.  

Daar hebben we specialisten voor.  

Dat moet, want het is complex.’

Voorspellingen over de ontwikkeling 

van het aantal leerlingen zijn 

meegenomen in het integraal 

huisvestingsplan 2018-2033.  

In sommige regio’s is een daling 

van tien procent te zien. ‘Er komt 

veel op ons af: wat moeten we doen 

met gebouwen die gedeeltelijk 

leeg komen te staan? Moeten we 

clusteren? Allianties aangaan met 

andere scholen? We hebben een groot 

gebouwenbestand met gebouwen  

die zelfs nog uit 1920 stammen.  

Ga je voor een levensduurverlengende 

‘Voor TalentStad, beroepscollege vmbo, 

moesten de werkzaamheden in de 

zomer in korte tijd worden uitgevoerd. 

Bijna alle binnenmuren werden 

gesloopt, het was één grote ravage. 

Dit gaat ons in vijf weken lukken, 

voorspelde Groothuis. En dat lukte.’

En volgende projecten zullen er 

ongetwijfeld komen voor Landstede 

Groep. Huisvesting is een even 

belangrijk als ingewikkeld proces 

in onderwijsland. Immers, wat is 

de ontwikkeling van het aantal 

leerlingen? Hoe lang gaan gebouwen 

mee? Hoeveel wordt er geïnvesteerd in 

huisvesting? Hoe wordt er omgegaan 

met duurzaamheid, energietransitie  

en circulair bouwen? Kosmeijer:  

‘Het is elk jaar weer een uitdaging.’

Landstede Groep biedt onderwijs aan 

op locaties in Overijssel, Gelderland 

en Flevoland. Het opleidingsinstituut 

bestaat uit vijf stichtingen, 25.000 

studenten en 49 gebouwen met 

een totale oppervlakte van 246.000 

vierkante meter. De facilitaire dienst 

bestaat naast Henri Kosmeijer 

uit een teamleider, een collega-

huisvestingscoördinator voor het mbo 

en tien facilitaire regiocoördinatoren 

op locatie. ‘De regiocoördinatoren zijn 

onze vooruitgeschoven posten, wij de 

specialisten. Alle vragen op het gebied 

“ Er komt veel op ons af: 
wat moeten we doen met 
gebouwen die gedeeltelijk 
leeg komen te staan?”

Henri Kosmeijer, 
huisvestingscoördinator 
voortgezet onderwijs bij 

Landstede Groep, kijkt daar 
met genoegen op terug. 

‘TalentStad was een intensief 
traject. Groothuis heeft een  

no-nonsense aanpak.  
De toegankelijke mensen 

dachten mee en ook als 
het minder werk werd dan 

voorspeld, werd het gezegd,’ 
aldus Kosmeijer.

‘‘Een gebouw dat 
tussen nu en 2028 

wordt neergezet, 
kan niet anders 

dan voldoen aan de 
energie-eisen.’’

KLANT: LANDSTEDE GROEP

Fotografie: Bdg architecten
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renovatie van 25 jaar, of nieuwbouw 

waarmee je weer 40 jaar vooruit kunt? 

Ook passend onderwijs en leren in 

een hybride leeromgeving hebben 

gevolgen, terwijl oudere gebouwen  

in principe niet flexibel zijn.’

Van het voortgezet onderwijs is 

de gemeente over het algemeen 

economisch eigenaar, voor het mbo 

moet Landstede Groep zelf zorgen 

voor bekostiging en instandhouding. 

Henri Kosmeijer is zich heel bewust 

van de klimaatambities. Zoals 

gasloos in 2030, bijvoorbeeld. 

‘Met de gemeente Zwolle zijn 

we in gesprek om te kijken naar 

natuurlijke momenten om de 

verduurzaamheidsslag te slaan,  

zoals aansluiten op een warmtenet  

in de wijk. Een gebouw dat tussen 

nu en 2028 wordt neergezet, kan niet 

anders dan voldoen aan de energie-

eisen. Dat ontslaat ons niet van 

tussentijdse maatregelen. We hebben 

momenteel op tien gebouwen van 

Landstede Groep in totaal 15.000 

zonnepanelen liggen.’

‘Ik vind dat we met z’n allen over een 

drempel heen moeten stappen.  

We moeten zuinig omgaan met de 

wereld om hem goed door te kunnen 

geven aan volgende generaties.  

Als het bijdraagt aan goed rent-

meesterschap, moeten we voor lief 

nemen dat het iets meer kost.  

Je kunt een gebouw mooi inpakken, 

maar als er geen goede ventilatie is, 

red je het niet. Gezondheidsklachten 

zijn niet duurzaam. Ik wil goed licht 

in een gebouw met een armatuur 

en lamp die minimaal onderhoud 

nodig heeft en aan het einde van zijn 

levensduur hergebruikt kan worden  

en kan worden teruggenomen door  

de producent. Light as a service.’

Als nadeel noemt Kosmeijer dat 

huisvesting meer dan eens een 

sluitpost is op de begroting. ‘Als je 

een jaar niets aan een gebouw doet, 

zie je dat niet direct. Je houdt liever 

mensen in dienst, en dat begrijp ik ook 

wel. Ik zie het hogere belang, maar het 

is wel een puntje dat pijn doet. Het is 

een mooie uitdaging om aan te tonen 

dat goed onderhoud aan huisvesting 

enorm van belang is voor goed 

onderwijs.’

Als mooi voorbeeld van duurzaamheid 

noemt Kosmeijer het Agnieten 

College in Nieuwleusen, dat sinds 

2018 onderdeel is van Kulturhus De 

Spil. In De Spil zijn sport, welzijn, 

cultuur en onderwijs onder één dak 

samengebracht. ‘De school en de 

bevolking van Nieuwleusen kunnen 

gebruik maken van onder meer de 

bibliotheek, het Grand Café en de 

sporthal. De rest van de dag of in het 

weekeinde kan er gebruik gemaakt 

worden van onze faciliteiten, zoals  

de aula, lokalen en keuken, zodat  

het gebouw optimaal wordt gebruikt.  

Dat is duurzaam. Bovendien 

voldoen we aan de nieuwste 

duurzaamheidseisen.’

‘Met het oog op energieneutraliteit 

is de investering per vierkante meter 

hoger, maar als je het niet doet, krijgen 

met de oplopende belastingtarieven 

en energieprijzen je exploitatiekosten 

een flinke douw.  Over verduurzaming 

zal ik altijd meedenken, want tussen 

nu en tien jaar komt er veel op  

ons af.’  

“ Als je een jaar niets aan 
een gebouw doet, zie je 
dat niet direct.”

Van medewerker tot directie,  
iedereen binnen Groothuis 
Bouwgroep is betrokken  
met elkaar.

Robert Seinen
Uitvoerder
In dienst sinds: 1 januari 2016

Medewerker over Groothuis
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DE DUURZAME  
INZET 

Rentmeesterschap is de kern waarop we onze visie en 

ambitie hebben gebaseerd. Binnen rentmeesterschap, 

waarin de zorg voor mens en milieu centraal staat, gaat 

duurzaamheid voor ons veel verder dan alleen het creëren 

van een groen gebouw. Onze hele organisatie met al 

onze medewerkers zijn er bij betrokken. We investeren 

in duurzame relaties, duurzame ondersteuning van 

organisaties, certificeringen die duurzaamheid op het gebied 

van veiligheid, kwaliteit en milieu waarborgen en duurzame 

inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. Maar het is 

ook terug te zien in onze elektrische auto’s, energieneutrale 

kantoor en de fairtrade koffie die we presenteren.  

Stuk voor stuk zijn het uitwerkingen van onze stelling 

duurzaam denken is duurzaam doen.

Duurzaamheid en 
rentmeesterschap zijn 

binnen Groothuis Bouwgroep 
onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Duurzaam 
ondernemen en zorg 

voor de leefomgeving 
hoort bij de ambitie om 

vastgoedoplossingen te 
realiseren voor nu en later. Het 
vormt een wezenlijk onderdeel 

van wie we zijn en we vinden 
het belangrijk om dit richting 

onze stakeholders uit te dragen.

DE URGENTIE VAN DUURZAAMHEID

De impact die wij op het milieu hebben is groot.  

De urgentie van het treffen van maatregelen wordt steeds 

meer duidelijk. Daarom hebben we een duidelijk statement 

geformuleerd: Duurzaam bouwen - duurzaam doen! Door 

dit stevig neer te zetten, weet iedereen waarvoor we staan. 

Bovendien geeft het richting aan waar we naartoe willen 

werken. Bij alles wat we doen, zijn we ons bewust van het 

begrip duurzaamheid. Het sluit aan bij ons ambitieuze 

ondernemerschap en appelleert bovendien aan ons 

rentmeesterschap.

DUURZAAM BOUWEN

Dit betekent dat wij in het zoeken naar de juiste oplossing 

voor iedere klantvraag bewuste keuzes maken. Belangrijk 

zijn de herkomst, toekomstwaarde en het productieproces 

van producten en materialen die we gebruiken, de aandacht 

voor een schone en veilige bouwplaats, de opbrengst voor 

mens en natuur, en het uiteindelijke rendement van de 

investering. Door een huisvestingsvraagstuk met deze bril 

op te benaderen, kunnen we bijdragen aan een betaalbare, 

toekomstbestendige en duurzame leefomgeving.

DUURZAAM PARTNERSHIP

Investeren in langdurige relaties betekent investeren  

in de band met klanten, adviseurs en bouwpartners.  

De combinatie van een kwalitatief goed product en 

wederzijds respect, duidelijke afspraken en structurele 

samenwerking zijn hiervoor essentieel.  

van Groothuis

“Duurzaam denken  
is duurzaam doen.”

“ Bij alles wat we doen, zijn we ons bewust 
van het begrip duurzaamheid.”

Deze verantwoordelijkheid wordt binnen Groothuis  

bij iedere afdeling en elke medewerker neergelegd.  

Het genereert betrokkenheid en verantwoordelijkheid  

door alle geledingen en vormt een basis voor vertrouwen, 

en daarmee voor duurzame relaties.

DUURZAME WERKOMGEVING

Duurzaam denken is duurzaam doen. Daarom hebben wij 

ons eigen kantoorgebouw, dat inmiddels tien jaar oud is, 

onlangs geoptimaliseerd. Het welzijn van medewerkers 

is een van de belangrijkste aspecten van een duurzame 

werkomgeving. Daarom zijn werkplekken gecreëerd 

waar mensen graag willen zijn. Dit is gerealiseerd door 

te investeren in een omgeving conform standaarden 

uit de WELL-certificering. Hierin staat het welbevinden 

van medewerkers centraal. Er is een aantrekkelijke 

kantoorruimte ingericht, met voldoende (dag)licht, 

uitzicht, privacy, schone lucht, geluidscomfort en 

bewegingsmogelijkheden. De medewerkers waren  

hierbij nauw betrokken. Sterker nog, zij hebben de  

afdeling ingericht. 

DUURZAME INZET

Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers is 

een belangrijk speerpunt. Dit is nauw verbonden met 

vitaliteit en uit zich in veel aspecten. We vinden het onze 

plicht om onze medewerkers te stimuleren om fit for the 

future te zijn en daarin ook te faciliteren. Daarom is een 

programma opgezet dat hier op inspeelt. Dit programma 

zal op verschillende wensen van medewerkers aansluiten 

als we letten op gezondheid en vitaliteit. Denk aan 

sportabonnementen, voedingsadvies, personal training  

of programma’s om afvallen of stoppen-met-roken  

te stimuleren. 

DUURZAME INZET
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Met partners waarmee IMJ samenwerkt, zoals Groothuis 

Bouwgroep, heeft Harry Meijer regelmatig overleg.  

‘Ik kan niet voor andere constructeurs praten, maar wij  

doen het veel meer dan vroeger. Het betekent voor iedereen 

een win-win situatie. Je wint onder meer tijd. Je haalt er 

voordeel uit door beter met elkaar te communiceren.’

Als er veranderingen in de markt zijn, moet je mee 

veranderen, vindt Meijer. Zoals het doorrekenen van een 

gebouw in 3D. ‘Met name jonge gedreven constructeurs 

vinden het prachtig om altijd met nieuwe dingen bezig  

te zijn. Ik vind dat je op je werk dingen moet doen die je  

leuk vindt. Wij zijn een platte organisatie. Bij ons kan en 

mag veel.’ 

We hebben onlangs een project gedaan op Terschelling  

dat helemaal circulair gebouwd is. Maar we willen met z’n 

allen nog niet aan tweedehands spullen. De constructieve 

uitwerking en opzet van de Energiecampus Leeuwarden is 

een mooi voorbeeld van circulair bouwen. 

Die stimulerende rol ligt niet bij ons, vind ik, maar bij  

de aannemer en architect. Wij denken uiteraard mee  

met de aannemer waar hij zijn spullen vandaan haalt.  

We willen meewerken, anders heeft het geen zin.  

Materialen zijn in tweede instantie wellicht in andere 

lengtes toe te passen. Staal is daar prima geschikt  

voor. Je moet er slim mee omgaan.’

‘Winst te halen in 
demontabel bouwen’

‘We willen zo snel en efficiënt mogelijk een gebouw 

neerzetten, maar niet zonder eerst  goed te communiceren. 

Voordat we doorrekenen, willen we weten hoe een 

aannemer wil bouwen. Allerlei ingewikkelde dingen 

bedenken zonder dat je dat weet, brengt veel risico’s  

met zich mee,’ zegt directeur van IMJ Harry Meijer.

IMJ is in twintig jaar van de grond af aan opgebouwd 

en werkt inmiddels met elf mensen. Het bedrijf, met 

een centraal gelegen vestiging in Heerenveen, heeft als 

kernactiviteit het ontwerpen en uitwerken van bouwkundige 

constructies.

Demontabel bouwen is in opkomst, ‘maar,’ zo zegt Meijer, 

‘we zijn er nog niet. Schietnagels zouden nog veel meer 

vervangen kunnen worden door schroeven. Dat afval 

volledig wordt gebruikt als grondstof, wordt vanzelf meer. 

In de afgelopen tien jaar handelde 
Ingenieursburo Meijer en Joustra BV al meer 

dan 7000 werken af, alle naar tevredenheid van 
de opdrachtgever. De kracht van IMJ: door vanaf 

het begin betrokken te zijn bij het ontwerp kunnen 
de medewerkers hun kennis en ervaring optimaal 

inbrengen in het bouwteam. 

Harry Meijer, directeur van Ingenieursburo Meijer en Joustra BV:

“ Wij denken uiteraard mee met de 
aannemer waar hij zijn spullen  
vandaan haalt.”

“ Als er veranderingen in de markt zijn,  
moet je mee veranderen.”

Harry Meijer

PARTNER: INGENIEURSBURO MEIJER EN JOUSTRA BV
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Trots op
PREZERO

Het nieuwe PMD sorteercentrum in Zwolle, buurman van Rova, zal vanaf 2020 

jaarlijks 100.000 ton plastic verpakkingen, blik en drinkpakken sorteren.  

Het gesorteerde materiaal vormt op haar beurt weer een grondstof voor nieuwe 

producten. De bouw van het 11.900m2 grote complex is eind maart 2019 gestart 

en zal begin 2020 opgeleverd worden. Uniek aan het project is fundering op 

grondverbetering, waar geen heipaal aan te pas is gekomen en de strakke 

maatwerk rondom de machinehal. In samenwerking met de machineleverancier 

is het gebouw op de millimeter nauwkeurig geëngineerd. 

TROTS OP

60 jaar Groothuis 51



Sascha Stoeten
Timmerman
In dienst sinds: 8 juli 1996

Uit de diverse  
projecten die wij  
bouwen haal ik  
veel plezier en  
uitdaging!

Medewerker over Groothuis

Gerecyclede energie

Circulair door hergebruik  
van batterijen

KLANT: VAN PEPERZEEL

Johan van Peperzeel 
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batterijen op een brandveilige manier 

getransporteerd kunnen worden,  

of dat nu in een klein doosje is of een 

grote container. Daarnaast verkopen 

we als BSS producten waarmee veilig 

en effectief geblust kan worden, 

mocht er onverhoopt wel brand door 

batterijen of accu’s ontstaan.’ 

HERGEBRUIK VAN 

BATTERIJEN

Vanuit het inzamelen en recyclen 

van metalen, ontstond op den duur 

het idee rondom de recycling van 

batterijen. ‘Een batterij is eigenlijk 

niets anders dan een stukje 

complex metaal waar elektrolyt aan 

toegevoegd is. Door er vervolgens 

voor te zorgen dat plus en min  

elkaar niet raken, heb je een batterij.’  

Van Peperzeel deed eigenlijk alles al 

rondom de logistiek van inzameling, 

behalve de recycling van de batterijen. 

‘Dit lieten we aan andere bedrijven 

over. Maar op den duur werden 

we ons steeds meer bewust van 

het feit dat de enorme vraag naar 

batterijen, een enorme behoefte aan 

grondstoffen als kobalt en lithium 

teweegbrengt. Aangezien de winning 

hiervan erg vervuilend is en de wereld 

bovendien niet overvloedig is met 

deze grondstoffen – de verwachting 

is dat de wereldwijde voorraad van 

kobalt over 60 tot 100 jaar is uitgeput 

en die van lithium over 300 jaar – 

kwam de vraag bij ons op: hoe kun 

je kobalt en lithium zoveel mogelijk 

Dankzij de fiscale voordelen van 

elektrisch rijden en het Europese 

beleid dat er in Nederland vanaf 2030 

alleen nog maar (nieuwe) elektrische 

auto’s de weg op mogen, zal het 

aantal lithium-ion (oplaadbare)  

accu’s de komende jaren 

exponentieel stijgen. 

Voor Van Peperzeel ligt hierdoor  

flinke groei in het verschiet.  

Het familiebedrijf is al meer dan 

veertig jaar actief in de inzameling, 

retourlogistiek, verpakken en sorteren 

van consumentenbatterijen.  

‘Wij sorteren consumentenbatterijen 

die in allerlei verschillende soorten 

zakjes, potjes en dozen bij scholen 

en winkels worden ingezameld. 

Vervolgens zorgen we voor de 

verwerking hiervan. Dit doen wij in 

opdracht van Stichting Stibat, die 

hiervoor verantwoordelijk is. Op 

jaarbasis betekent dit zo’n 3,5 duizend 

ton aan consumentenbatterijen  

die verwerkt moeten worden.’ 

Daarnaast is Van Peperzeel al 

jaren actief op het gebied van de 

inzameling van metalen, complexe 

metalen en lithium-ion auto-batterijen. 

‘De retourlogistiek van deze auto 

batterijen voeren we uit namens  

Auto Recycling Nederland.’  

Vanuit deze logistiek is op den duur 

Battery Safety Solutions (BSS ) 

ontstaan. Met BSS kwam er aandacht 

voor de verpakking. ‘We hebben 

verpakkingen ontwikkelt waarmee 

Electrische fietsen, brommers, 
elektrische auto’s, hybride 

auto’s, hovers en drones  
zijn niet meer uit ons 

straatbeeld weg te denken. 
Onze elektrische mobiliteit 

groeit enorm snel. 
En hierdoor neemt de vraag 
naar (oplaadbare) batterijen 

een enorme vlucht. Het is goed 
nieuws voor een bedrijf als  

Van Peperzeel dat inmiddels 
van alles doet rondom de 
logistiek van een batterij.

‘‘Het familiebedrijf is  
al meer dan veertig jaar 
actief in de inzameling, 

retourlogistiek, verpakken 
en sorteren van 

consumentenbatterijen.’’

KLANT: VAN PEPERZEEL
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Met Groothuis gaan we mee met  
de veranderingen en vernieuwingen  
in de bouwwereld.

Corné Winter
Uitvoerder
In dienst sinds: 5 augustus 2008

Medewerker over Groothuis

zelf terugwinnen? Samen met Robert 

van Veen en twee studenten van 

Windesheim hebben we onderzocht 

wat de verschillende mogelijkheden 

waren met betrekking tot het 

recyclen van lithium-ion-batterijen 

en accu’s. Na uitvoerig onderzoek 

en het uitvoeren van verschillende 

tests, hebben we de beste oplossing 

inmiddels gevonden.’

GROEIPOTENTIE

‘Onze groei komt straks niet van 

consumentenbatterijen of van 

elektrische fietsen, maar van de accu’s 

uit elektrische auto’s. Nog even en 

dan rijden er in Nederland alleen al 

circa 1.000.000 elektrische auto’s 

rond. Maar weinig mensen realiseren 

zich goed wat dit betekent: als alleen 

wat nu al op de markt is, terugkomt 

voor recycling, is de capaciteit in 

Europa om dit te verwerken gering. 

Dat is jammer want daardoor gaan 

de afgedankte batterijen en accu’s 

over zee naar landen als China, Korea, 

Taiwan en Japan en zien we hiervan 

niets meer terug.  

Ook in deze landen hebben ze de 

grondstoffen uit de batterijen heel 

hard nodig om voldoende nieuwe 

accu’s op de markt te kunnen 

brengen. In Europa komen steeds 

meer initiatieven om zelf accu’s te 

produceren. Zo staan er in Zweden, 

Polen en Duitsland al fabrieken 

hiervoor. Dit betekent dat wij de 

grondstoffen goed kunnen gebruiken 

om daarmee de toekomst van 

producten met accu’s veilig te stellen. 

Als het lukt om batterijen en accu’s in 

Europa te recyclen, zijn we met elkaar 

op dit gebied circulair bezig.’

Zou je het circulair maken van jullie 

bedrijfsproces kunnen scharen 

onder het kopje rentmeesterschap? 

‘Ja, dat kan, regeert Johan van 

Peperzeel. ‘Maar daarnaast zie ik 

rentmeesterschap toch ook vooral 

in de zorg voor je personeel en in 

continuïteit. Met dit laatste bedoel ik 

dan niet alleen het feit dat mijn vrouw, 

dochter en zoon inmiddels in het 

bedrijf werkzaam zijn. Ook achter alle 

personeelsleden gaan gezinnen schuil 

met verplichtingen, schoolgaande 

kinderen en hypotheeklasten. 

Als bedrijf moet je hierin je 

verantwoordelijkheid nemen en  

het personeel een vorm van 

continuïteit bieden.’

De vooruitzichten zijn goed, gezien de 

toekomst van elektrische mobiliteit. 

‘Ja, dat zijn ze. Zeker als dat het ons 

lukt om het recyclen van batterijen en 

accu’s aan onze bedrijfsactiviteiten 

toe te voegen. Want er is binnenkort 

meer dan voldoende materiaal 

beschikbaar waarmee we hier vol 

op door kunnen gaan. Stilstand 

is achteruitgang. Als we goed 

vasthouden aan wat we nu goed doen, 

ons blijven verbeteren, processen 

optimaliseren en de grote groei halen 

uit de laatste stap in de keten, zie ik 

onze toekomst met groot vertrouwen 

tegemoet.’ 

“ In Europa komen  
steeds meer initiatieven 
om zelf accu’s  
te produceren.”
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Ik ken Groothuis al best wel lang, nog van 

voor mijn tijd als professioneel schaatser. 

Sterker nog, ik deed klussen voor ze als 

kraanmachinist. Zo heb ik al het steen 

en beton dat nodig was voor de bouw 

van het bejaardentehuis in Gramsbergen 

voor ze gedraaid.

Sinds mijn vijftiende ben ik sportman, ik 

moest en zou schaatser worden en na 

de Elfstedentocht van 1997 ben ik als 

kraanmachinist gestopt. Topsport is het 

mooiste wat er is. Ook bij Groothuis zie 

ik een topsportmentaliteit en dat moet 

je ook wel hebben als ondernemer. Als 

topsporter moet je je goed voorbereiden 

op je wedstrijd want tijdens de wedstrijd 

zelf kun je niet veel meer doen. Dan komt 

het neer op afmaken wat je begonnen 

bent en willen. In topsport moet je echt 

willen want je gaat altijd kapot!

Zo zie ik dat ook bij Groothuis: ze zijn heel 

erg bezig met goed voorbereiden, willen 

geen steekje laten vallen en dat zorgt  

ervoor dat de klus uiteindelijk niet zo in-

gewikkeld meer is. Als ik een wedstrijd 

had, was ik er ook altijd klaar voor en daar-

door eigenlijk nooit zenuwachtig. Komt 

goed, dacht ik dan. Het was mijn doel 

om goed aan de start van de wedstrijd 

te staan: ik zorgde in de week ervoor dat  

ik fit was, had mijn materiaal goed voor 

elkaar, en was goed getraind. Als ik 

op zaterdagavond naar de wedstrijd  

toereed, had ik alles tot in de puntjes  

geregeld: van mezelf, het materiaal tot de 

verzorging. Iedereen van het team wist 

wat er verwacht werd. Tijdens de wed-

strijd was het dan elkaar helemaal naar 

de sodemieter rijden en zorgen dat je 

als eerste over de streep komt. Hiervoor 

moet je een killersmentaliteit hebben.  

Dat is wel wat anders in het zakenleven, 

daar hoeft dit niet met zoveel geweld.  

“ Ook bij Groothuis zie ik  
een topsportmentaliteit.”

Het lef om  
te demarreren

Erik Hulzebosch over
topsport en ondernemerschap.

COLUMN

column

Erik Hulzebosch

Je moet slimmer zijn, want dan ga je din-

gen bedenken die nog niemand bedacht 

heeft of niemand doet of durft. Bij Groot-

huis pakken ze dit op een manier aan die 

goed werkt; als je creatief bent, kun je ver 

komen. Ze hebben de boel goed voor el-

kaar en alles is netjes geregeld. Dat vind 

ik wel mooi. Wat me daarnaast ook op-

valt is dat het echt mensen mensen zijn. 

Volgens mij kun je er heel prettig werken. 

Het gaat niet alleen om het binnenhalen 

van grote klussen maar ze willen goed 

zijn voor iedereen. Er zijn bedrijven in 

de bouw waar veel fout gaat en dat kost 

enorm veel. Hier heeft Groothuis een 

streepje voor. En als je dat vaak zo doet, 

is het op den duur niet moeilijk meer. 

Als er in 1997 geen natuurijs was geweest 

dan had ik een totaal ander leven gehad. 

Waarschijnlijk zat ik nog steeds op een 

kraan en hoefde ik niet morgenavond de 

deur uit om als presentator voor 5.000 

mensen een leuk feestje te bouwen.  

Ik heb gemerkt dat je leven zomaar in  

een keer op z’n kop kan staan. Het was 

na de Elfstedentocht niet te houden, een 

gekkenhuis was het. Ik zat de hele dag 

in de auto overal naartoe en dat hield 

niet op na vijf jaar en ook niet na tien. 

Dit onvoorspelbare geldt ook voor andere 

dingen: het kan zomaar ineens anders 

zijn. Hoe je jezelf daarop voorbereidt is 

lastig want je hebt er soms totaal geen 

invloed op. 

Dit gaat op voor de komst van nog een 

tocht of voor bijvoorbeeld een bouwcrisis 

die op de loer ligt. In de tussentijd is het 

verstandig ook eens iets anders te pro-

beren om verder te komen, om andere 

dingen te doen. Als je als bedrijf vernieu-

wend bent en het goed doet, heeft ieder-

een het daarover en wil met je meedoen. 

Het is net zoals in de topsport: je moet 

niet bang zijn om een keer te demarre-

ren, soms is het kansloos maar als je 

je goed hebt voorbereid kan het ook zo-

maar je grootste overwinning betekenen.  

Wie niet waagt… 

“ Het kan zomaar ineens 
anders zijn.”
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CIRCL AMSTERDAM 

Een volledig circulair gebouw, gevuld met 

inspirerende ruimtes en initiatieven.

Bezoektip

Vitamine A

Leestips
STUDENTBOARD 

Zet studenten van verschillende 

opleidingen bij elkaar, geef ze 

verantwoordelijkheid en er begint iets te 

borrelen. De integraliteit, saamhorigheid 

en ambitie van de studenten binnen 

een StudentBoard maakt dat er een 

dynamiek ontstaat die past binnen een 

innovatief bedrijf. De kansen die dit biedt 

voor de organisatie en de studenten zijn 

groot, profiteer hiervan! Meer weten?  

Neem contact op met Dennis Grasdijk.

DAGELIJKS INNOVEREN 

Jeff Gasperz

Praktische adviezen voor een kansgerichte organisatie. 

Bent u op zoek naar simpele en praktische adviezen om 

uw team, afdeling of organisatie innovatiever te laten 

zijn? Zoekt u naar mogelijkheden om de ideeën in uw 

organisatie intensiever te benutten? Wilt u een effectieve 

innovatiestrategie ontwikkelen? Dit boek biedt u in korte 

hoofdstukken hiervoor een schat aan concrete tips waar  

u direct mee aan de slag kunt.

GRIP 

Rick Pastoor

In dit boek deelt Rick Pastoor zijn razendslimme werkmethode GRIP, die hij door de jaren heen 

ontwikkelde. Zijn no-nonsenseaanpak leert je hoe je rust, ruimte en richting in je werkweek 

krijgt. En hoe je jezelf kunt uitdagen, ook al heb je het druk. Het resultaat? Je gaat niet alleen 

efficiënter aan de slag, maar vooral effectiever. En zodra je grip hebt, ontstaat er ruimte voor 

grotere plannen en levensdromen. GRIP toont hoe je die kunt realiseren. In dit boek geen 

eindeloze theorieën, maar eenvoudige, concrete stappen. En je begint gewoon vandaag.

TEVREDENHEIDSMETING 

Zet structureel een 

tevredenheidsmeting uit onder 

alle medewerkers. Dit levert 

waardevolle informatie op waar je als 

organisatie mee kunt groeien. Deel 

de resultaten vervolgens ook met 

alle medewerkers, daardoor ontstaat 

draagvlak en enthousiasme.

TEAMUITJE 

Ga met je team op pad! Een teamuitje 

draagt bij aan de saamhorigheid 

op een afdeling. Elkaar even in een 

andere setting ontmoeten en spreken 

geeft een dynamiek en openheid die 

je op de werkvloer niet snel krijgt.

SCRUM 

Pas het scrum-principe toe 

in je projecten en maak 

bij integrale projecten 

gebruik van de online tool 

Trello. Het zorgt voor een 

flow in je projecten en 

verbetertrajecten. Meer 

weten? Neem contact op 

met Hendrik Eikelenboom.

GROOTHUIS GADGET

PERSONALISEER 

Het is niet moeilijk om te personaliseren, maar je moet er aandacht voor 

hebben. Net even een persoonlijke twist aan een kaart geven, een foto van je 

nieuwe medewerker op het contract of een dienblad met foto’s. Het zijn kleine 

dingen, maar de waardering is groot!

Proces
tips

DOOR
GROOTHUIS

Inspiratie
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bouwde met toiletten en ramen. Tegenwoordig gaat 

het over warmteterugwinning, comforttemperatuur, 

brandmeldinstallaties en moeten het klimaat en licht 

op niveau geregeld kunnen worden. Het liefst vanaf 

onze smartphone. We bouwen bedrijfspanden op 

industrieterreinen waar geen gas is, maar die gebouwen 

moeten wel verwarmd worden. Het vergt inspanning  

om bij te blijven, maar dat is zeker niet verkeerd.  

Tegen mensen die we aannemen, zeggen we: je moet  

het leuk vinden, het is een leven lang leren.’

Van Dalen, met naast Twello ook een vestiging in Nijkerk, 

is voor het eerst bezig met een waterstofproject als 

energievoorziening in een school. ‘Als installatiebedrijf 

ontwikkelen we zelf geen apparaten, maar wij 

kunnen ze wel toepassen. Een leverancier van een 

waterstoftoepassing zal pilot-projecten nodig hebben  

en terugkoppelingen wensen. Ontwikkelingen gaan  

door en dus neemt de installatieqoute toe.’

De directeur van Van Dalen geeft aan ernaar te streven 

bij klanten na de installatie onderhoudscontracten af te 

sluiten. ‘We zien vaak dat een klant bijvoorbeeld het testen 

van een brandbeveiligingsinstallatie niet snel overdraagt 

aan een andere partij. Als we het goed doen, komt een klant 

niet meer van ons af. Zo bouwen we lange relaties op.’ 

‘Onze werkwijzen  
passen bij  

elkaar’

Als je een project samen positief afsluit, blijft de relatie 

bestaan. Wat dat betreft passen Groothuis en wij goed bij 

elkaar. We hebben beide het motto: samen uit, samen thuis.’

Er is nog een opvallende overeenkomst tussen de bedrijven: 

Van Dalen en Groothuis bestaan beide 60 jaar. Ook qua 

strategie en aanvliegen van projecten, kunnen ze elkaar 

goed vinden, weet Roetert Steenbruggen. ‘De toegevoegde 

waarde van Groothuis is om meer aan de voorkant van een 

project te gaan zitten, kort op het ontwerp, om faalkosten 

te beperken. Diezelfde lijn hebben wij ook getrokken. 

Controleren aan de voorkant. Onze werkwijzen passen  

bij elkaar. We leggen een project op tafel en gaan op  

een respectvolle manier met elkaar om. Iedereen wie  

van toegevoegde waarde is, mag aan de tafel plaatsnemen  

en zijn of haar inbreng hebben.’

Roetert Steenbruggen ziet de innovaties in de installatietak 

enorm toenemen. ‘Vroeger was je klaar als je een school 

Iedere bedreiging is ook weer een kans,  
weet Andre Roetert Steenbruggen van  

Van Dalen Installatietechniek uit ervaring.  
De operationeel en technisch directeur van  

het installatiebedrijf uit Twello, zag 3 jaar geleden 
een nieuwe duurzame samenwerking ontstaan; 

die met Groothuis Bouwgroep.

De duurzame relatie tussen Van Dalen en Groothuis:

“ Het vergt inspanning om  
bij te blijven, maar dat is  
zeker niet verkeerd.”

“ Als installatiebedrijf ontwikkelen  
we zelf geen apparaten, maar wij  
kunnen ze wel toepassen.”

Andre Roetert Steenbruggen

PARTNER: VAN DALEN
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In 25 landen actief

De ondernemers

Zelfredzaam

Onze bewustwording

schenken

brug
ontvangen

Inmiddels is Compassion in 25 landen actief en steunt 2 miljoen kinderen via 

verschillende projecten in Azië, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika. ‘Nederland  

is een van de landen waar we actief zijn op het gebied van fondsenwerving. 

Zo zijn particulieren bij ons kindsponsorproject aangesloten door met een vast 

bedrag per maand een kind te ondersteunen vanaf het eerste levensjaar tot na  

het afronden van een studie. Daarnaast is er behoefte aan initiële giften voor 

bepaalde projecten. Hiervoor zijn we afhankelijk van donaties van bedrijven.  

Je moet dan denken aan projecten zoals ons Child Survival Program waarin  

we een groepje van alleenstaande moeders ondersteunen vanaf de zwangerschap 

tot aan het eerste levensjaar van hun kind. Maar ook het project waaraan 

Groothuis Bouwgroep heeft bijgedragen is hier een mooi voorbeeld van.’ 

‘Het past bij de rol die je tegenwoordig als ondernemer hebt en waarmee je tot 

de meest invloedrijke figuren van onze samenleving behoort. Waar vijftig jaar 

geleden de kerk, voorganger en dominee werden aangekeken om verandering 

in de maatschappij te realiseren, is dit de laatste decennia verplaatst naar de 

commerciële sector. Het zijn de ondernemers die een grote mate van invloed 

hebben en dit brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Want wat doe je met 

deze invloed en met het leiderschap dat je zowel binnen als buiten je eigen 

organisatie tentoonspreidt? Voor ons zijn bedrijven die hierover nadenken 

potentiele partners.’

‘Het is goed om te zien dat bij projecten waar we al langer bezig zijn,  

de houten huizen inmiddels van beton zijn, inclusief straatverlichting  

en waterputten. Het mooiste moment is als we een project sluiten omdat  

het inmiddels zelfredzaam is. Het beste voorbeeld hiervan is Zuid-Korea.  

Toen we hier begonnen, was het een land vol armoede, aan de rand van de 

afgrond. Inmiddels is het fondsgevend land en komen hier veel van onze 

grootste giften vandaan.’ 

‘Wereldwijd leven nog 350 miljoen kinderen onder 

armoedegrens. Ik zou het mooi vinden als de westerse 

wereld zich hier bewuster van zou worden, zeker nu onze 

eigen economie zo enorm aangetrokken is. Met 5% van  

de wereldbevolking bezitten we 95% van wat te koop is.  

Als we dit beter zouden verdelen had niemand honger, 

zou iedereen naar school kunnen en zouden veel minder 

mensen overlijden door ziekte. Want het is er allemaal: 

geld, middelen, infrastructuur, het hangt van onze 

bewustwording af. Alles waar je invloed op hebt, daar  

ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor. En dat is wat  

mij betreft de sleutel tot rentmeesterschap.’

‘Compassion is een ontwikkelingshulporganisatie die  

al meer dan zestig jaar bestaat,’ vertelt Jan Groothuis  

(red: geen familie). ‘We richten ons op de ontwikkeling  

van de allerarmste kinderen, vanaf de zwangerschap  

totdat ze achttien zijn en een zelfstandig leven kunnen 

leiden. Met onze hulp bieden we toekomst en vorming  

in de breedste zin van het woord zodat ze later een 

zelfstandig leven kunnen leiden met een goed inkomen  

en perspectief. Wij menen dat als je het leven van mensen 

wilt helpen veranderen door meer vertrouwen en geloof 

in zichzelf, dit het beste werkt bij kinderen. Sterker nog, 

wetenschappelijk is aangetoond dat kindsponsoring het 

beste middel is bij armoedebestrijding.’

EEN
TUSSEN

EN

COMPASSION

Dankzij de gift van Groothuis werden 

18 woningen gebouwd voor kinderen 

uit het kindsponsoringsprogramma 

van Compassion. Zij hadden niet alleen 

behoefte aan onderwijs, maar ook aan 

een dak boven hun hoofd.

Compassion werkt met 7.500 lokale 

kerken en met medewerkers van 

Compassion ter plekke. Gezamenlijk 

bepalen zij waar middelen nodig zijn, 

om hoeveel geld het gaat en hoe dit 

besteed moet worden. De projecten 

worden uitgevoerd door lokale 

bedrijven zodat dit ten goede komt 

van de lokale werkgelegenheid. 

Jan Groothuis,  
relatiemanager Compassion
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Voor de bouw van de woningen is € 68.400,- nodig.  

Dit bedrag is door verschillende sponsoracties en donaties 

van diverse relaties al opgebracht en aan Compassion 

uitgereikt. Voor de renovatie van de school is € 36.000,- 

benodigd. Hiervan is de eerste € 20.000,- op dit moment al 

binnen. Samen zetten we ons in om aan het einde van 2019 

ook de renovatie van de school mogelijk te maken.

BEWEGING OP GANG

Het is bijzonder om te zien hoe het fonds een beweging op 

gang brengt, zowel in onze eigen organisatie als daarbuiten. 

Dit gebeurt door enthousiaste relaties die ons sponsoren 

en geld doneren, en door onze eigen medewerkers die 

verschillende activiteiten organiseren. 

ONTMOETING

Met activiteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van 

een familiedag, meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse 

en de deelname aan een wielertocht hebben we niet 

alleen geld voor de projecten kunnen ophalen, het zijn ook 

momenten geweest waarop mooie ontmoetingen hebben 

plaatsgevonden.

Samen, een sleutelwoord 
naar succes. Als team  
bereiken wij meer dan  
als individu.

Medewerker over Groothuis

Henry Lindeboom
Uitvoerder
In dienst sinds: 24 juli 2000

GROOTHUIS 
BOUWGROEP

Fonds

60 jaar Groothuis Bouwgroep vormde voor de familie Groothuis het 

startmoment om Fonds Groothuis Bouwgroep op te richten. Met dit fonds 

zullen in de toekomst verschillende initiatieven worden ondersteund. 

Dit jubileumjaar is in het bijzonder gekozen voor een samenwerking met 

hulporganisatie Compassion. Samen met hen is een project gekozen dat de 

bouw van 18 woningen en de renovatie van een school in Centraal-Tanzania 

mogelijk maakt. 

SAMENWERKING MET PARTNERS

De grootste bijdrage aan het fonds komt van onze partners. 

Het is bijzonder om te merken hoe onze bouwpartners en 

andere relaties het fonds een warm hart toedragen. De vele 

positieve reacties en alle donaties die door onze relaties 

aan ons zijn toevertrouwd om de goede doelen te kunnen 

bekostigen, is de verdienste van 60 jaar samenwerken. 

Hiervoor zijn wij, mede namens Compassion, iedereen 

bijzonder dankbaar! 

FONDS
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