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Voor u ligt de derde editie van Groots. Begonnen als magazine om ons jubileum van afgelopen jaar in te luiden,  

is de Groots inmiddels - ook voor onszelf - een mooie momentopname waarin we veel zaken die door het jaar  

heen de revue passeren, in beeld brengen. Ditmaal rond het thema verbinding. 

In de vorige editie sloot ik mijn editorial af met de wens een circulair gebouw neer te zetten. Inmiddels kunnen we in 

deze editie laten zien dat we de eerste stappen hebben gezet met het Bouwlab als circulair praktijkvoorbeeld. We zijn 

met veel nieuwe dingen bezig. Onze samenwerkingen met Philadelphia zorg en het Duitse PreZero zijn daar mooie  

voorbeelden van. Met deze laatste relatie zijn we voor het eerst een internationale verbinding aangegaan, nadat we  

al in Nederland voor ze bouwden, doen we dat nu in België. Hier spreekt veel vertrouwen uit en dat vind ik bijzonder.  

Wederzijds vertrouwen is er ook tussen Groothuis en drukkerij Wilco, voor wie de tweede generatie Groothuis mooie 

projecten uitvoerde en voor wie wij nu een nieuwe vestiging bouwen. Een schitterend voorbeeld van een relatie uit het ver-

leden met wie we dankzij duurzame samenwerking een vervolgstap kunnen zetten. In de artikelen van deze Groots ligt de 

verbinding tussen ons en onze (klant)relaties, tussen ons verleden en de toekomst. Een extra podium verdienen de mede-

werkers die hun 25-jarig jubileum bij ons vieren. Één daarvan is mijn neef Wim, die als directeur aan het roer van Groothuis 

heeft gestaan en nog steeds aan ons verbonden is als aandeelhouder en als CEO van dochteronderneming Prince Fibre. 

De foto op de cover van deze editie typeert dit bijzondere jaar. Covid-19 heeft ons allen stilgezet en laten zien dat het 

juist op zo’n moment ontzettend belangrijk is om met elkaar in verbinding te staan en samen te kijken waar nog kansen 

liggen, zowel zakelijk als privé. In het blad dat voor me ligt, zie ik heel duidelijk hoe we onze visie steeds verder uit-

dragen. De samenwerking met Stichting Meros, maar ook vooral het werkplezier van mensen, of dat 

nu klanten, partners of onze eigen medewerkers zijn, is wat mij betreft de ultieme invulling van 

ondernemerschap is rentmeesterschap. 
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DIRECTIE GROOTHUIS BOUWGROEP

Om daar te kunnen komen, streven 

we naar innovaties op het gebied 

van ICT en circulair bouwen, willen 

we ons onderscheiden op kwaliteit 

en hanteren we een duurzame 

bedrijfsvoering die bovendien 

maatschappelijk verantwoord is. 

En last but not least: we willen een 

prettige werkomgeving realiseren 

waarin onze medewerkers zich gekend 

voelen en duurzaam inzetbaar zijn. 

Als zij met veel plezier bij Groothuis 

werken, zitten wij op de goede weg. 

Nu, anderhalf jaar na het formuleren 

ervan, is het een mooi moment om te 

In de visie die  
is geformuleerd,  

hebben we onszelf 
uitgedaagd en voor 2023  

de ambitie neergelegd 
om als dé aanbieder van 

duurzame vastgoed
oplossingen een antwoord 

te kunnen bieden op alle 
huisvestings vraagstukken 

van onze klanten.

De directie aan het woord

ALS AANBIEDER VAN 
VASTGOEDOPLOSSINGEN 

OP WEG NAAR 2023

kijken waar we ten opzichte van onze 

visie staan en waar we op strategisch 

niveau eventueel moeten bijsturen.

Als we terugkijken, zien we dat we met 

heel veel thema’s op de goede weg 

zijn, daar wordt hard voor gewerkt en 

we zijn er trots op. Tegelijk zien we 

ook dat we op sommige punten verder 

hadden willen zijn. Een voorbeeld is 

circulair bouwen. We hebben mooie 

stappen gezet, maar in deze zijn we 

sterk afhankelijk van de behoefte van 

onze klanten. Circulair bouwen mag 

Directieteam  
Jeroen Landman en  

Claudi Groothuis

‘Vanuit onze 
aanjagersrol creëren 

we een stukje 
bewustwording’

niet ten koste van prijs en kwaliteit 

gaan. Het is aan de hele bouwketen 

om daar een beweging in te maken. 

En te ontdekken wat wel kan. Vanuit 

onze aanjagersrol creëren we een 

stukje bewustwording en brengen 

we het gesprek op gang over wat 

circulariteit is en hoe dat in ieders werk 

en organisatie ingepast kan worden.  

AANBIEDER VAN VAST

GOEDOPLOSSINGEN

In alles wat we doen, willen we van 

A tot Z de kwalitatieve bouwpartner 

zijn die met advies en realisatie, 

oplossingen biedt voor vastgoed-

vraagstukken van onze klanten. 

Dit doen we in samenwerking met 

partners die hiervoor specifieke kennis 

in huis hebben. We onderscheiden 

hierin nieuwbouw en bestaande 

bouw. We zien dat het proces rondom 

nieuwbouw helemaal in de organisatie 

is ingesleten en zeer tevreden klanten 

oplevert. Ook bij bestaande bouw 

zien we tevreden klanten, maar hierin 

zien we ook kansen om te verbeteren 

en onze klanten nog beter te kunnen 
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Scan deze code om  
de animatie te bekijken.

De SDG’s zijn zeventien doelen 

om van de wereld een betere plek 

te maken in 2030. Ze zijn een 

mondiaal kompas voor uitdagingen 

als armoede, onderwijs en de 

klimaatcrisis.Groothuis Bouwgroep 

wil een actieve bijdrage leveren 

om een aantal van deze doelen te 

behalen. Kijk voor meer informatie 

op www.sdgnederland.nl

Gerald Brinkman
Service Coördinator

25 jaar  
bij Groothuis 
Bouwgroep

JUBILARIS

bedienen. Daarom ontwikkelen wij op 

dit moment een platform voor klanten 

met bestaand vastgoed. Op dit platform 

bieden wij straks, in samenwerking met 

partners en specialisten, alle diensten 

aan met betrekking tot bestaande 

gebouwen. Hier geven we komend jaar 

concreet vorm aan. 

SDG’S

In het afgelopen jaar hebben we als 

Groothuis Bouwgroep de Sustainable 

Development Goals (SDG’s) van de 

Verenigde Naties omarmd. Hierin 

staat beschreven hoe invulling 

gegeven kan worden aan de duurzaam-

heidsdoelstellingen richting 2030. 

Wij zien het als onze plicht om 

vanuit onze visie ‘ondernemerschap 

is rentmeesterschap’ ons in te 

zetten om bij te dragen aan deze 

doelstellingen. Dit doen we heel 

concreet met Stichting Meros, maar 

ook binnen diverse jaarplannen 

wordt invulling gegeven aan de 

doelstellingen.Samen werken binnen 

en buiten de organisatie is voor grote 

ontwikkelingen als deze de sleutel.

Het is een greep uit alle ontwikkelingen 

die binnen Groothuis Bouwgroep 

plaatsvinden op dit moment. We 

zien grote ontwikkelingen en kleine 

ontwikkelingen, maar allemaal even 

waardevol. Alles overziend zijn we 

trots op onze organisatie, onze 

medewerkers, en bevinden we ons  

op de juiste weg richting 2023! 
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BOUWENBOUWEN
IS MEER 
DAN 
BOUWEN BOUWEN 
ALLEENALLEEN 

‘Ik ben ergens halverwege mijn hbo-studie bij Groothuis 

begonnen. Nadat ik in mijn derde jaar door mijn oom en 

vader werd benaderd met de vraag of ik het familiebedrijf 

wilde komen versterken, startte ik naast mijn studie 

met de eerste managementwerkzaamheden voor het 

bouwbedrijf. Groothuis Bouwgroep maakte op dat moment 

een flinke groei door en extra handen waren zeer nodig. 

Voor mij betekende het een mooie kans om me te kunnen 

ontwikkelen in een sterk groeiend familiebedrijf waar aan een 

structuur voor de toekomst gebouwd moest gaan worden.’

VOLOP IN ONTWIKKELING

Toen Wim bij Groothuis begon, was het bedrijf anders 

georganiseerd dan nu en had het meer het karakter van een 

traditioneel aannemingsbedrijf. De directie werd gevoerd 

door de tweede generatie, waarbij oom Henk zich met 

name bezighield met alle kantoor- en bouwgerelateerde 

activiteiten, van calculaties tot projectleiding, terwijl  

Siebren, mijn vader, de man voor buiten was en het 

Al vijfentwintig jaar is Wim Groothuis werkzaam in het  

familiebedrijf Groothuis, tegenwoordig nog in de rol van  

aandeelhouder van de bouwgroep en CEO van dochter-

onderneming Prince Fibre. In deze periode heeft het bedrijf 

verschillende ontwikkelingen doorgemaakt om te komen waar  

het vandaag de dag staat. Samen met Wim Groothuis blikken  

we terug op de afgelopen decennia.

materiele beheer voor zijn rekening nam. ‘Ik kwam bij 

mijn oom op de kamer terecht en werkte nauw met hem 

samen. Juist in de tijd dat ik daar begon, werd ISO binnen 

het bedrijf geïntroduceerd. Dit zorgde niet alleen voor een 

professionele uitstraling richting onze klanten, het bracht 

ook meer structuur binnen onze interne organisatie.  

Vanaf het begin kwamen er van Henk zijn kant steeds  

meer verantwoordelijkheden mijn kant op en uiteindelijk 

heb ik het grootste deel van die vijfentwintig jaar samen 

met Henk de directie over Groothuis mogen voeren.’ 

CONTINU VERNIEUWEN

Vanaf de beginjaren van 2000 maakte het familiebedrijf 

belangrijke ontwikkelingen en een aantal impactvolle 

gebeurtenissen mee. ‘De bouwcrisis die de woningbouw 

destijds hard raakte, zorgde binnen ons bedrijf voor een 

belangrijk keerpunt. Onze timmerfabriek, die hoofdzakelijk 

aan de woningbouw leverde, werd hard door deze crisis 

geraakt. De omzet halveerde en een reorganisatie kon 

niet uitblijven. Dit resulteerde uiteindelijk in een verdere 

ontwikkeling van onze professionele organisatie, waarbij 

we de bedrijfsstructuur die we rondom de ISO-certificering 

hadden neergezet optimaliseerden. Ik was bekend 

met de Lean-methodiek en zette dit succesvol in bij de 

herstructurering van de timmerfabriek: de productie  

verliep hierdoor een stuk sneller en efficiënter.’  

Naar aanleiding van dit succes, kwam al snel de behoefte 

om de vertaalslag hiervan te maken naar het bouwbedrijf.  

En zo hoorde Groothuis in de jaren 2008-2009 tot de 

koplopers van de bouwbedrijven die volgens de Lean-

methode gingen werken. ‘Ik kan me nog goed herinneren 

hoe ik tijdens een personeelsbijeenkomst voor de groep 

ben gaan staan en zei: “Ik heb een aantal dromen en een 

daarvan is dat we binnen vijf jaar tijd alle gebouwen in  

de helft van de tijd moeten kunnen bouwen.” Veel personeels -

leden dachten toen, dat kan nooit, maar vijf jaar later 

hadden we een groot deel van deze doelstellingen  

bereikt.’ 

GEEN UITDAGING UIT DE WEG

Met de introductie van Lean werd binnen Groothuis 

een beweging op gang gebracht. ‘In ons bedrijf zijn we 

continu bezig hoe we onze processen nog meer kunnen 

verbeteren, en we gaan de uitdaging aan om dit zo snel 

en efficiënt mogelijk te realiseren. Dit zit in ons DNA en 

is verankerd in het familiebedrijf. Het geeft bovendien 

richting aan de wijze waarop we als familie vorm geven 

aan ons ondernemerschap. Bij alle ontwikkelingen en na 

al die jaren vormt dit nog steeds de rode draad waarmee 

we als Groothuis herkenbaar willen zijn en blijven voor 

onze klanten.’ Met de komst van de derde generatie in de 

personen van Claudi, Jeroen en Bert Jan is de continuïteit 

in het familiebedrijf gewaarborgd. ‘Claudi begon in 

eerste instantie als mijn assistent en toen Henk met 

pensioen ging, kwam ze in de directie. Samen hebben 

we hele belangrijke stappen gezet, zoals het aannemen 

van Jeroen Landman die tegenwoordig met haar de 

directie over Groothuis voert. Daarnaast hebben we de 

In gesprek met Wim Groothuis 
aandeelhouder Groothuis Bouwgroep

 en CEO Prince Fibre

AANDEELHOUDER WIM GROOTHUIS

Wim Groothuis met broer  
Bert Jan en vader Siebren

Groothuis Bouwgroep 9



Robert Jan De Rooij, DGA bij drukkerij en binderij Wilco

In 30 jaar tijd groeide de omzet van drukkerij en binderij Wilco  
uit Amersfoort van 3 miljoen gulden naar 50 miljoen euro.  

‘Da’s best knap voor een bedrijf dat opereert in een grafische 
bedrijfstak die door alle technologische ontwikkelingen en 

wereldwijde concurrentie zwaar onder druk staat.’ DGA Robert 
Jan De Rooij heeft al die jaren echter vastgehouden aan zijn eigen 
visie. ‘We stellen áltijd de klant centraal. We zetten kleine, gerichte 
stappen. Én we investeren continu in langdurige samenwerkingen. 

Met onze opdrachtgevers, maar ook met onze leveranciers.’

KLANT: WILCO

‘Bij een goede
samenwerking

kun je samen
uitdagingen

overwinnen’
professionalisering verder doorgezet met het benoemen 

van een Raad van Advies. Hoewel ik ervan houd om dit 

soort strategische lijnen uit te zetten, op zoek te gaan  

naar creatieve oplossingen en hier veel energie uit haal, 

leverde ik op dat moment ook tegelijk een vorm van 

topsport doordat er naast al deze vernieuwingen een  

fikse crisis gaande was die ook ons bedrijf trof.  

Dankzij de innovatie en slagkracht van onze onderneming 

zijn we goed door deze crisis gekomen, maar in 2016 was 

de accu plotseling leeg. Wat een iets langere vakantie  

na de bouwvak zou worden, werd een halfjaar afwezigheid.  

Nadat ik mijn accu weer opgeladen had, kwam de vraag: 

kom je weer bij Groothuis werken? Toen ik zag dat het 

bedrijf tijdens mijn afwezigheid prima had doorgedraaid, 

besloot ik een andere keuze te maken en een nieuwe 

uitdaging aan te gaan.’ 

VOOR ALTIJD EEN BEETJE ORANJE

Inmiddels is Wim CEO bij Prince Fibre, een dochter-

onderneming van Groothuis. ‘Prince Fibre is een bedrijf 

met heel veel potentie, hoog technisch, er zijn maar vier 

soortgelijke concurrenten in Europa. Toen ik hier begon, 

was het eigenlijk net een beetje zoals bij Groothuis destijds. 

Er was nog niet veel structuur, er moest ontzettend veel 

gebeuren en dat vroeg om ondernemerschap. Ik ben direct 

hands-on aan de slag gegaan en maakte dezelfde reis als 

ik ooit bij Groothuis had afgelegd: herstructureren, zorgen 

voor verdiencapaciteit, mensen meekrijgen en werken 

volgens Lean introduceren. Een collega van mij zei laatst 

gekscherend: “Het begint hier steeds een beetje meer 

oranje te worden.”

De afgelopen vijfentwintig jaar is me wel heel duidelijk 

geworden waar mijn eigen kracht ligt: ik ben meer een 

bouwer van organisaties dan een bouwer van gebouwen. 

Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe op de basis die 

ik destijds met onder andere Lean heb gelegd, Groothuis 

zich verder heeft ontwikkeld. Ook al opereert het bedrijf 

van nu op een heel ander level dan toen ik begon, ik zal 

me altijd verbonden blijven voelen met Groothuis, en dat 

is niet alleen omdat mijn achternaam op het pand prijkt, 

maar omdat bouwen in een familiebedrijf meer dan alleen 

bouwen is.’ 

Prince Fibre

Groothuis Bouwgroep 11



KLANT: WILCO

‘Het product dat wij maken, lijkt zo 

simpel. Maar dat is het niet. Elk boek 

brengt namelijk emotie met zich mee. 

Een boek is de geboorte van iets nieuws, 

of het nou om een leesboek, een 

kunstboek of een studieboek gaat.  

Bovendien is de daadwerkelijke ver-

schijning van een boek een feest voor 

de auteur, die er soms vier of vijf jaar 

aan heeft gewerkt, en voor zijn gezin, 

familie en aanverwanten. Bij Wilco 

proberen we iedere keer weer bij die 

emotie stil te staan, ondanks het feit 

dat we dagelijks zo’n 80 verschillende 

titels produceren.’ Deze beeldende 

omschrijving komt uit de mond van 

Robert Jan De Rooij, de man die al 30 

jaar directeur-grootaandeelhouder  

is, maar eigenlijk niet eens in de  

grafische wereld wilde gaan werken.  

‘Ik houd niet van de geur van inkt.’

FOCUS OP BOEKEN  

EN TIJDSCHRIFTEN

Het waren zijn opa en vader die hem 

desondanks wisten over te halen het 

familiebedrijf over te nemen. In 1987 

ging Robert Jan binnen het bedrijf 

aan de slag en in drie jaar tijd doorliep 

hij zo ongeveer alle functies, tot hij in 

1990 directeur-grootaandeelhouder 

werd. ‘Wilco maakte oorspronkelijk 

onderdeel uit van margarinefabriek 

Remia, het bedrijf van mijn opa. In die 

tijd produceerde de drukkerij hoofd-

zakelijk etiketten voor de producten 

die bij Remia werden gemaakt. Toen ik 

in 1990 het stokje van directeur-groot-

aandeelhouder overnam, ben ik gaan 

kijken wat we echt goed kúnnen en 

wíllen doen. Daarom besloot ik om te 

stoppen met het drukken van etiketten 

en ons te focussen op de productie 

van boeken en tijdschriften voor 

uitgeverijen. Verder niets. Dus geen 

geboortekaartjes of een folder voor  

de lokale slager. Nee, alleen boeken  

en tijdschriften.’

VOLDOEN AAN DE  

KLANTWENS

Die keuze was even doordacht als ge-

waagd. Want 30 jaar geleden was de 

concurrentie in de grafische bedrijfs-

tak moordend. ‘Alleen in Nederland 

hadden we al zo’n 50 concurrenten. 

Maar ik wist hoe we ons zouden 

kunnen onderscheiden, omdat ik 

altijd luister naar de wensen van onze 

klanten. Hierdoor weet ik precies wat 

zij willen, namelijk 1. Kwaliteit, 2. Een 

scherpe prijs en 3. Een korte leadtime, 

oftewel doorlooptijd. Bij Wilco moeten 

we ervoor zorgen dat de tijdsperiode 

‘Ik houd niet 
van de geur 

van inkt’
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tussen de vraag van de opdrachtgever 

en het moment van levering zo kort 

mogelijk is. In Europa zijn er tegen-

woordig nog een stuk of vier partijen 

die eveneens boeken en tijdschriften 

van goede kwaliteit kunnen leveren 

voor een scherpe prijs, maar bij wie 

de time-to-market langer is. Wij zijn in 

de regel minstens een week sneller, 

mede omdat we telkens stap voor 

stap investeren in nieuwe machines, 

automatisering, digitalisering en ons 

bedrijfspand. Dat aspect van snelheid 

is voor ons bedrijf dus heel belangrijk. 

Daarnaast hebben we natuurlijk ook in 

onze sector te maken met de gunfactor.’

LANGDURIGE  

SAMENWERKING

‘Die gunfactor wordt bijna altijd geba-

seerd op onderling vertrouwen. Onze 

klanten weten wat er in de grafische 

wereld speelt en zijn op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen. Wij hebben 

te maken met professionele inkopers 

die we kunnen en willen ondersteunen 

middels onze kennis van zaken.  

Daarom zorgen we ervoor dat we 

binnen onze drukkerij en binderij  

altijd up-to-date zijn over de nieuwste  

mogelijkheden op het gebied van 

papier, formaten, lijmen, afwerking, 

automatisering en digitalisering. 

In combinatie met de garantie van 

kwaliteit, een scherpe prijs en die 

snelle leadtime zorgt dit ervoor dat 

opdrachtgevers zo goed als nooit 

bij ons weggaan. In de 30 jaar dat ik 

directeur-grootaandeelhouder ben,  

is dat hoogstens vijf keer gebeurd en 

dat had bijna altijd een strategische 

reden, niet omdat wij niet aan de  

verwachtingen voldeden.’

ONDERLING VERTROUWEN

Net als zijn klanten gunt Robert Jan 

op zijn beurt opdrachten aan leve-

ranciers die aan de verwachtingen 

voldoen en hun afspraken nakomen. 

‘Neem nou Groothuis Bouwgroep.  

In de afgelopen 30 jaar heb ik met 

diverse generaties Groothuis te  

maken gehad en ik ben nog steeds  

tevreden. Natuurlijk hebben we ook 

wel eens te maken met een uitdaging 

of een probleem. Waar het op dergelijke 

cruciale momenten om gaat, is dat je 

als samenwerkende partijen kijkt hoe 

je een tot een oplossing komt, zodat 

je daarna weer door kunt. Dat is dat 

stukje vertrouwen dat je in elkaar moet 

hebben. Is dat vertrouwen inderdaad 

aanwezig, dan kan een samenwerking 

generaties lang voortduren, zoals bij 

Wilco en Groothuis Bouwgroep het 

geval is.’ 

Samen zijn we verantwoordelijk  
voor het beheren van het wagenpark.  
We werken nog niet heel lang samen, 
maar we zijn nu al een goed team. 
Korte lijntjes, een goede taakverdeling 
en een prettige omgang met elkaar zien 
we als de basis van onze samenwerking.

Peter Jan van Dijk  |  Materiaalbeheerder
Annemiek van Dieren  |  Secretaresse

MEDEWERKERS GROOTHUIS BOUWGROEP
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WELL

Jeroen Landman: ‘Het antwoord hierop vonden we in de 

certificering van WELL, ontwikkeld door het International 

WELL Building Institute uit de Verenigde Staten. Een WELL-

certificaat geeft aan in hoeverre de werkomgeving binnen 

een bedrijf een positieve bijdrage kan leveren aan de 

gezondheid en het welbevinden van medewerkers. Kortom, 

of het voor blije en tevreden medewerkers zorgt.’

‘En zo is Groothuis Bouwgroep het eerste bouwbedrijf 

in Nederland dat haar eigen bestaande kantoorpand 

certificeert.’ Uit de nulmeting die hiervoor is verricht, bleek 

dat het inmiddels tien jaar oude kantoorpand al aan veel 

van de gestelde eisen voldeed. In de afgelopen jaren werd 

al veel geïnvesteerd ten behoeve van een gezond gebouw, 

en met een aantal extra aanpassingen kon het pand aan 

de eisen voor een WELL Gold certificaat voldoen. ‘Het was 

een intensief, maar haalbaar traject dat mede dankzij de 

medewerking van onze medewerkers, tot een geslaagd 

eindresultaat leidde.’

De tien items waarop een WELL-kantoor wordt getoetst 

om gecertificeerd te worden, zijn lucht, water, voeding, 

licht, beweging, klimaat, geluid, materialen, mentaal en 

gemeenschap. ‘Het gaat hierbij dus niet alleen om de 

‘harde’ zaken in het kantoorpand, zoals bijvoorbeeld het 

gebruik van verlichting, het creëren van zit-sta werkplekken, 

de aanwezigheid van planten(wanden) en de goede 

klimaatinstallatie, allemaal zaken die we in ons kantoorpand 

hebben geïntroduceerd. Ook ‘zachte’ zaken als aandacht 

voor de vitaliteit van medewerkers, het gebruik van bepaalde 

schoonmaakmiddelen en de manier waarop we met elkaar 

als collega’s omgaan, spelen een belangrijke rol hierbij.’ 

‘Met het verkrijgen van het WELL-certificaat hebben we 

niet alleen iets willen doen voor onze medewerkers, we 

willen hiermee ook een inspiratiebron voor onze klanten en 

partners zijn. Dit past bij onze visie om de aanbieder van 

vastgoedoplossingen te zijn. Vanuit onze eigen best practice 

willen we met ons gebouw laten zien, wat we onze klanten 

te bieden hebben. Het is een schitterend voorbeeld hoe een 

bestaand pand dankzij verschillende aanpassingen nog jaren 

als prettig kantoorpand kan dienen.’ 

‘Wij zijn een aanbieder van 
vastgoedoplossingen. Vanuit onze best 
practice willen we een inspiratiebron zijn 
voor onze klanten en de mogelijkheden 
met hun vastgoed’

‘Een WELL-certificaat 
geeft aan in hoeverre de 
werkomgeving binnen 

een bedrijf een positieve 
bijdrage kan leveren 

aan de gezondheid en 
het welbevinden van 

medewerkers’

Gezonde gebouwen en een gezonde werkomgeving dragen bij aan 
het werkplezier en de productiviteit van de mensen die erin werken, 
en zijn op deze manier van invloed op het succes van een bedrijf of 
een organisatie. Vanuit deze gedachte en vanuit ons rentmeester

schap, hebben we als Groothuis Bouwgroep onszelf de vraag  
gesteld hoe wij ervoor kunnen zorgen dat onze medewerkers op 

 een plezierige en prettige manier bij ons kunnen werken. 

In gesprek met directeur Jeroen Landman over  
WELL-certificering en de mogelijkheden voor vastgoed

Prettige werkomgeving  
en gezonde medewerker 

staan centraal
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‘Onze inzet gaat verder’ zegt het al: Groothuis  
Bouwgroep wil verder kijken en verder zijn dan  
het gemiddelde bouwbedrijf. Op weg naar 2023  
is een visie geformuleerd waarvan de kern van  
de boodschap is doorgroeien van de rol van  
aannemer in de bouw naar aanbieder van 
vastgoedoplossingen. 

‘Onze visie is ambitieus,’ vertelt Marc Klaver, innovatie-

manager bij Groothuis Bouwgroep, ‘en om deze te kunnen 

realiseren, hebben we een uitdagend programma voor  

onszelf opgesteld dat gebaseerd is op de kwaliteit die 

we willen leveren, de mensen die bij ons werken, de wijze 

waarop we met onze huisvesting omgaan en vernieuwing. 

We zijn altijd goed geweest in het maken van ambitieuze 

plannen, maar soms minder in het uitwerken en concreet 

maken ervan. De opdracht was dus duidelijk: het ontwikkelen 

van een ondernemingsplan dat gaat helpen om de visie die 

we hebben neergelegd te behalen.’ 

AMBITIEUZE JAARPLANNEN

‘Omdat we het belangrijk vinden om onze doelstellingen 

samen met onze medewerkers te realiseren, hebben we als 

managementteam de rest van de organisatie uitgedaagd 

de route naar 2023 samen te bewandelen. Medewerkers 

konden op verschillende thema’s intekenen en vervolgens 

meebeslissen hoe het jaarplan hiervan moest worden 

vormgegeven. Het was ontzettend mooi om te zien dat 

maar liefst 85% van de medewerkers hier gehoor aan gaf en 

intekende op een interessegebied naar keuze. Het liet eens 

te meer zien hoe intrinsiek gemotiveerd onze medewerkers 

zijn om het morgen ietsjes beter te doen dan vandaag.  

En dat is prettig, helemaal met zo’n ambitieus programma 

in het vooruitschiet.’

Op vijf thema’s zijn jaarplannen geschreven en in uitvoering: 

Innovatie; kwaliteit; ontwikkeling medewerkers; van aannemer 

naar aanbieder; en als laatste maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO). ‘Het ene onderdeel is complexer en 

groter dan het andere, zo is MVO net als technologische 

ontwikkeling complex, maar kunnen we een thema als  

kwaliteit en marketing snel oppakken en concreet maken.’ 

SAMEN OP WEG NAAR 2023

‘Never waist a good crisis is helaas soms van toepassing 

met betrekking tot innovaties, en dat geldt ook voor afgelopen 

tijd. Als je ziet hoe snel we hebben geschakeld toen we  

van de een op de andere dag met corona te maken kregen, 

daar word ik als innovatiemanager wel blij van. Het digitale 

samenwerken via Teams was binnen een dag gerealiseerd 

en in een maand tijd was ook het samenwerken met onze 

partners en klanten compleet veranderd in op afstand werken. 

En succesvol, ik denk dat sommige veranderingen blijvend 

zijn, zoals vanuit huis werken en vergaderen via Teams.’ 

De ontwikkelingen in de laatste maanden en de innovaties 

die voortvloeien uit de ambitie met de jaarplannen, zorgen 

ervoor dat Groothuis Bouwgroep langzaam en passend in 

een ander bedrijf transformeert. ‘We werkten al behoorlijk 

digitaal, maar komend jaar gaan we hierin een stap verder. 

We willen volledig tekeningloos werken, bouwen met behulp 

van de Hololens 2, en een online platform voor klanten 

realiseren waarmee ze toegang krijgen tot hun dossier 

en via chat en video rechtsreeks contact met ons kunnen 

opnemen. Daarnaast willen we een faciliteit ontwikkelen 

waarmee we onze ontwerpen als een vierdimensionale  

beleving aan de klant kunnen presenteren. Het zijn innovaties 

die vragen om wendbaarheid bij medewerkers van wie 

nu andere competenties worden gevraagd. Ik ben ervan 

overtuigd dat als we gezamenlijk deze ambities kunnen 

waarmaken, we als Groothuis Bouwgroep ook in 2023  

in een kopgroep zitten.’ 

‘ Ook al transformeert ons bedrijf, de kunst is ervoor 
te zorgen dat we dingen blijven doen waarmee wij, 
onze partners en klanten geld kunnen verdienen. 
Dus innovatie voor de business’

We zoeken verbinding met de markt en durven ons 

daarbij kwetsbaar op te stellen. Binnenkort ontvangen 

twintig partners een enquête over hoe tevreden zij zijn 

over onze dienstverlening. Zo krijgen wij in beeld waar 

we staan en waar verbeterpunten liggen waarover we 

vervolgens met ze in gesprek gaan.

ambitieuze
De

route naar
2023

In gesprek met innovatiemanager Marc Klaver over  
de jaarplannen binnen Groothuis Bouwgroep

VISIE 2023
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AMBASSADEURS VAN HET ONTWERP

‘Vervolgens betrekken we de deelnemende partijen bij het 

totale ontwerpproces, zodat ze stap voor stap kunnen 

zien hoe hun ideeën werkelijkheid worden. We doen dat 

laagdrempelig, zodat het goed in te passen is in hun 

dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast bespreken we 

de mogelijkheden rondom technologische innovaties, 

duurzaamheid en circulair bouwen. Op deze manier zorgen 

we voor beleving bij het nieuwe gebouw en creëren we 

draagvlak. De betrokkenen worden als het ware onze 

ambassadeurs.’

gebouwen ontwerpen. We willen ook dat de eindgebruiker 

écht iets aan het nieuwe gebouw heeft. Daarom omarmen 

we bij elk project het principe van co-creatie.’

DROMEN EN AMBITIES 

‘Onze aanpak werkt als volgt: eerst praten we met 

de opdrachtgever en eventuele bestuurders over de 

randvoorwaarden en kaders voor het nieuw te bouwen 

gebouw. Daarna organiseren we vier bijeenkomsten 

waarvoor we zowel de opdrachtgever en de bestuurders, 

maar ook de toekomstige gebruikers en belanghebbenden 

uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomsten mogen alle 

aanwezigen hun wensen en ideeën kenbaar maken,  

zodat wij ontdekken welke dromen en ambities er leven.’

‘Co-creatie zorgt 
voor tevreden 

opdrachtgevers én 
eindgebruikers’  

‘Elke architect vindt het fantastisch om ontwerpen te 

verzinnen die ook echt gebouwd worden. Ik ook. Noem het 

scheppingsdrang’, aldus architect-directeur Raban Haaijk. 

‘Bij Bureau Bos willen we echter niet alleen mooie, unieke 

Architect-directeur Raban Haaijk van Bureau Bos

Bureau Bos uit Baarn ontwerpt al meer dan 50 jaar
gebouwen, onder meer voor onderwijs en zorg

instellingen. Hierbij maakt de organisatie vanzelfsprekend 
gebruik van de aanwezige kennis, kunde en ervaring van 

de ruim 40 medewerkers. Maar daarnaast biedt Bureau Bos 
in de ontwerpfase óók ruimte aan opdrachtgevers, gebruikers 

en belanghebbenden om mee te denken over het ideale gebouw. 
Cocreatie zorgt namelijk voor draagvlak, begrip én tevreden 
opdrachtgevers en eindgebruikers. Raban Haaijk: ‘Het is mooi  

om te zien dat Groothuis Bouwgroep ook een verbindende aanpak  
in de bouwfase toepast.’

PARTNER: BUREAU BOS

GEZAMENLIJK GEVOEL VAN TROTS

‘Bij Bureau Bos zeggen we altijd dat een gebouw moet 

draaien om de eindgebruikers. En omdat we in onze 

ontwerpsystematiek juist ook hen de ruimte bieden om 

mee te praten, wordt een nieuw gebouw niet alleen leuker 

en interessanter, maar draagt het ook bij aan het welzijn 

en welbehagen van de gebruikers. Ik vind het mooi om te 

zien dat Groothuis Bouwgroep ook een verbindende aanpak 

tijdens de daadwerkelijke bouwfase toepast. Groothuis 

adopteert het project en zorgt ervoor dat opdrachtgevers 

en gebruikers betrokken zijn en blijven tijdens de realisatie. 

Samen creëren we een gevoel van trots voor het nieuwe 

gebouw en dat is voor de uiteindelijke beleving van grote 

waarde.’ 

‘  Bij Bureau Bos zeggen we altijd  
dat een gebouw moet draaien om  
de eindgebruikers’
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Philadelphia Zorg
‘Ik geef Oosterlandenhof  

een dikke 8,5. Of nee, een 9’

KLANT: PHILADELPHIA

Sinds enkele jaren bouwt Stichting Philadelphia Zorg letterlijk 
en figuurlijk aan “Het Huis van Philadelphia”. Op deze droomplek 
kunnen cliënten met een intensieve zorgvraag zo prettig mogelijk 
leven en zorgmedewerkers van de stichting zo prettig mogelijk 
werken. Met medewerking van Groothuis Bouwgroep is in 
IJsselmuiden onder de naam Oosterlandenhof een dergelijk 
droomhuis gerealiseerd. ‘Aan alles merk ik dat Groothuis een 
oprechte bijdrage wil leveren aan het welbevinden van onze cliënten.’

COLUMN

column

Sander van  
Fulpen

Samenwerken heeft ‘vertrouwen 
en eerlijkheid’ als fundament
De visie van Webstate op het gebied van samenwerken 

heeft ‘vertrouwen en eerlijkheid’ als fundament. Zonder 

deze twee voorwaarden kan er wat ons betreft geen  

sprake zijn van een goede samenwerking. In al onze  

werkprocessen stellen we de klant centraal, en als het  

gaat om samenwerken, beschouwen we iedereen een  

beetje als klant. Onze leveranciers, onze collega’s én  

de klanten, maar ook de leveranciers van onze klanten.  

We luisteren goed naar iedereen, want alle schakels in  

de keten dragen bij aan een succesvol eindresultaat.  

En iedere schakel verdient het om zijn agenda daarin  

gerespecteerd te zien.

We merken vaak gauw genoeg of een samenwerkende 

partij ook op zo’n manier in de wedstrijd zit. Of er een  

mindset van let’s make it happen together is, voel en proef  

je direct. Is die er nog niet, dan is onze ervaring dat je dit 

met openheid en positiviteit vaak alsnog kunt realiseren.  

Een voorwaarde voor prettig samenwerken, is het durven  

toegeven van gemaakte fouten en het nemen van eigen  

verantwoordelijkheid. Zit je op deze manier in de zakelijke 

wedstrijd van samenwerken, dan gaat alles veel prettiger  

en ook zoveel makkelijker. De andere partij, klant of niet,  

is sneller geneigd open kaart te spelen en dit zal de  

communicatie en dus de algehele samenwerking  

aanzienlijk verbeteren.

Sinds COVID-19 heeft het begrip samenwerken een nieuwe 

dimensie erbij en de hele wereld heeft in rap tempo gemerkt 

hoe handig technologie hierbij kan zijn. Nood breekt wet, 

niet eerder hebben bedrijven zo snel en masse nieuwe  

software als Microsoft Teams omarmd. Hoewel teleconfe-

rencing niet heilig is, vormt het zeker een goede aanvulling 

op het brede scala aan communicatiemiddelen. Met de 

komst van dit soort internetapplicaties, vervagen bedrijfs-

grenzen steeds verder, lijken stakeholders van projecten 

haast collega’s en wordt de wereld steeds meer als ware 

het een dorp.  

Webstate is aanbieder van cloud-
oplossingen en heeft bij Groothuis 

Bouwgroep de online werkplekken 
gerealiseerd.

‘ Sinds COVID-19 heeft het  
begrip samenwerken een  
nieuwe dimensie erbij’
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KLANT: PHILADELPHIA

HET HUIS VAN  

PHILADELPHIA

‘Tot enkele jaren geleden beschikte 

Philadelphia over zo’n 80 locaties 

binnen het cluster intensieve zorg 

waar onze cliënten met een intensieve 

zorgvraag werden begeleid. Maar 

omdat de kwaliteit van sommige 

kleinschalige locaties niet duurzaam 

en toekomstbestendig was, hebben 

we vanuit Philadelphia een nieuwe 

visie ontwikkeld op de vraag hoe we 

het welzijn van deze doelgroep kunnen 

vergroten en toekomstbestendig 

kunnen maken. Deze visie heet  

‘Het Huis van Philadelphia’. Bij elke 

nieuwbouwlocatie of locatie die grondig 

wordt gerenoveerd, organiseren we 

vier sessies. Dit zijn sessies met waar 

mogelijk cliënten, verwanten van onze 

cliënten, maar ook onze zorgmede-

werkers, de afdeling Huisvesting en  

Facilitair, locatiemanagers en de  

architect. Allemaal denken ze mee 

over “Hun Huis van Philadelphia”,  

het huis waarin wensen en ideeën 

voor onze cliënten en medewerkers 

worden verwerkt. Dit traject hebben 

we ook met veel succes en waardering 

bij de Oosterlandenhof doorlopen.’

‘Ik heb echt fantastisch werk’, aldus 

Geert Bos. Geert werkt nu een kleine 

negen jaar bij Stichting Philadelphia 

Zorg, de organisatie die zich al bijna 

60 jaar inzet voor mensen met een 

beperking. Op dit moment biedt  

Philadelphia professionele onder-

steuning aan zo’n 8.600 cliënten.  

Op bijna 500 locaties worden zij 

geholpen op het gebied van wonen, 

ambulante begeleiding of intensieve 

zorg. ‘Als directeur Intensieve Zorg 

ben ik verantwoordelijk voor de ouder  

wordende bewoners met een inten-

sieve zorgvraag en de cliënten die  

ernstig meervoudig beperkt zijn.  

Dit houdt in dat ze naast een  

verstandelijke veelal ook lichamelijke 

en zintuigelijke beperkingen hebben 

en daarom 24 uur per dag moeten 

worden begeleid op het gebied van 

wonen en tijdsbesteding. Aan de ene 

kant ervaar ik dat natuurlijk als een 

grote verantwoordelijkheid, maar aan 

de andere kant zie ik juist ook kansen 

om er elke dag voor te zorgen dat 

het welzijn van deze mensen wordt 

vergroot.’

WENSEN EN IDEEËN

‘Het mooie van deze sessies is dat de 

wensen en ideeën voor het overgrote 

deel met elkaar overeenkomen.  

De Oosterlandenhof is ruim opgezet, 

biedt vrijheid van beweging en een 

prettige sfeer door het vele daglicht 

dat binnenvalt. Elke woning heeft zijn 

eigen opgang. Er zijn de nodige en 

noodzakelijke hulpmiddelen, zoals  

bijvoorbeeld een tilliftsysteem.  

Een aangepast toilet. Een verzorgings-

badkamer met extra brede deuren 

voor een bedbrancard of rolstoel.  

Een buitenlift waarvan de deuren  

automatisch openen dankzij een 

sensor. Een buitentrap met verwarmde 

treden, zodat niemand uitglijdt als het 

vriest. Het droomhuis biedt plek aan 

een grotere groep cliënten, maar  

heeft door de onderverdeling in 

diverse gebouwen een kleinschalige 

uitstraling. We zorgen op locatie voor 

een logische verbinding tussen wonen 

en tijdsbesteding, zodat onze cliënten 

niet telkens moeten worden vervoerd. 

De kantoren en behandelruimtes van 

onze zorgprofessionals zijn multifunc-

tioneel inzetbaar, zodat ze niet leeg 

staan. Door de aanwezigheid van een 

centrale tuin en open keuken leggen 

we de nadruk op zintuigbeleving. 

Én omdat het huis onderdeel moet 

zijn van de samenleving, stellen we 

bepaalde ruimtes beschikbaar voor 

andere partijen. Bijvoorbeeld het  

zangkoor dat hier komt oefenen, 

waarbij onze cliënten mogen komen 

luisteren. Zo bewijzen we elkaar een 

prachtige dienst.’

OPRECHTE BIJDRAGE  

VAN GROOTHUIS

‘Ondertussen hebben we nu al  

diverse huizen voor Philadelphia op 

deze manier in Nederland gerealiseerd, 

waaronder Oosterlandenhof in  

IJsselmuiden, dat in 2017 door 

Groothuis Bouwgroep is opgeleverd. 

Het mooie aan deze samenwerking is 

dat ik van diverse collega’s hoor dat 

Groothuis niet alleen met ons mee-

denkt over het ideale huis, maar dat 

het bedrijf ook oprecht een bijdrage 

wil leveren aan onze projecten. Wat 

dat betreft delen beide partijen de 

visie dat we iets willen betekenen 

voor mensen met een beperking. Niet 

alleen door stenen te stapelen, maar 

ook door samen te kijken wat er echt 

nodig is om het welzijn van onze 

cliënten te bevorderen. Mede daarom 

geef ik Oosterlandenhof een dikke 8,5. 

Of nee, een 9.’ 

In de afgelopen jaren zijn verschillende projecten 

gerealiseerd. De samenwerking met Philadelphia 

ontstond bij de realisatie van De Oosterlandenhof en 

is voortgezet in de afbouw van de nieuwe locatie in 

Emmeloord. Daarnaast start op dit moment de realisatie 

van een groot nieuw complex in Vierhouten dat over een 

aantal jaren gefaseerd zal worden gerealiseerd.

‘Beide partijen willen 
iets betekenen voor 

mensen met een 
beperking’

Geert Bos
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JUBILARIS

Robert van Bruggen
Voorman

25 jaar  
bij Groothuis 
Bouwgroep

Michael Krüger, hoofd van de 
afdeling Technology Consulting 
bij PreZero Duitsland

KLANT: PREZERO

‘ PreZero wil een leefbare 
planeet overdragen 
aan toekomstige 
generaties’

Groothuis Bouwgroep 27



‘Heb je wel eens gehoord van de  

“Earth Overshoot Day”? Dat is de 

jaarlijks terugkerende dag waarop we, 

als gehele mensheid, meer natuurlijke 

grondstoffen hebben verbruikt dan  

de aarde in één jaar kan produceren. 

Dit jaar viel Earth Overshoot Day al op 

22 augustus. Dit betekent dus dat we 

de rest van 2020 meer middelen en 

grondstoffen verbruiken dan dit jaar 

door de aarde worden aangemaakt.  

Bij PreZero willen we een bijdrage 

leveren om deze negatieve trend om 

te buigen’, aldus Michael Krüger, hoofd 

van de afdeling Technology Consulting 

bij PreZero Duitsland in Porta Westfa-

lica. ‘Daarom zetten we ons dagelijks 

in voor een goed functionerende, 

duurzame circulaire economie.’ 

ERVARING EN DYNAMIEK

‘PreZero is onderdeel van de Schwarz 

Group, waartoe ook de supermarkt-

ketens Lidl en Kaufland behoren. We 

zijn weliswaar een jong bedrijf, maar 

dankzij de overname van de Duitse 

‘We zetten ons 
dagelijks in voor een 
goed functionerende, 
duurzame circulaire 

economie’

afvalverwerker Tönsmeier in 2018  

kunnen we 60 jaar ervaring op het 

gebied van circulaire economie  

combineren met de dynamiek binnen 

een gerenommeerde retailgroep.  

De Schwarz Group heeft alle stadia 

van de materiaalcyclus onder eigen 

dak: van productie tot handel en van 

verwijdering tot recycling. Dat is uniek 

in de wereld én biedt kansen.  

Als onderdeel van deze materiaal-

cyclus registreert PreZero het afval  

en de recyclebare materialen namens 

gemeenten, organisaties en commerciële 

en industriële bedrijven. Vervolgens 

halen wij het afval op en bundelen het 

in materiaalstromen, waarna we het in 

onze sorteersystemen sorteren.’

PRIMAIRE ENERGIE

BRONNEN BEHOUDEN 

‘Tijdens dit sorteerproces streven we er 

voortdurend naar om zoveel mogelijk 

recyclebare materialen in de kringloop 

te behouden en ze als secundaire grond-   

stof terug in de productiecycli te brengen. 

KLANT: PREZERO

PreZero is een van de toonaangevende 
milieudienst verleners in Duitsland, 

Europa en NoordAmerika. Op meer 
dan 90 locaties sorteert het bedrijf 

steeds meer recyclebare materialen uit 
afval, om ze vervolgens als secundaire 

grondstof in de productiecycli terug 
te brengen. Zo worden steeds minder 

grondstoffen en middelen verspild. 
Het einddoel? 100 procent recycling! 
Wat dat betreft is Michael Krüger van 
PreZero Duitsland blij met de nieuwe 
sorteerinstallatie in Zwolle, die mede 

tot stand is gekomen dankzij de inzet 
van Groothuis Bouwgroep: ‘Het is  

een positieve mijlpaal voor onze 
circulaire economie.’
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Jan Dunnink (links)  |  Projectleider
Hidde van Brummelen (rechts)  |  Werkvoorbereider

MEDEWERKERS GROOTHUIS BOUWGROEP

We weten wat we aan elkaar 
hebben en vullen elkaar goed 
aan. Niet alleen op zakelijk 
gebied, ook als het gaat om 
werkplezier. Natuurlijk zijn 
we tijdens ons werk serieus, 
maar af en toe een lolletje 
hoort er ook bij.

Materialen die economisch en ecolo-

gisch ongeschikt zijn voor recycling, 

worden thermisch gerecycled,  

bijv oorbeeld als vervangende brand-

stoffen in energie-intensieve industrieën. 

Voor dit doel exploiteert PreZero daar-

om een energiecentrale in Bernburg in 

Saksen-Anhalt, waar we vervangende 

brandstoffen gebruiken bij de stoom-

productie. Op deze manier kunnen we 

eindige primaire energiebronnen, zoals 

ruwe olie, steenkool of aardgas, op 

aanzienlijke schaal behouden.’

SORTEERINSTALLATIE 

ZWOLLE

‘Binnen PreZero zijn we dagelijks op 

ruim 90 locaties bezig om gesloten 

kringlopen te creëren waar zo min 

mogelijk middelen en grondstoffen 

worden verspild. Een mooi voorbeeld 

is de sorteerlocatie op industrieterrein 

Hessenpoort in Zwolle. Deze nieuwe 

locatie, die begin 2020 werd geopend, 

kan op het terrein van 48.000 vierkante 

meter jaarlijks zo’n 80.000 ton lichte 

verpakkingen van plastic, metaal en 

drinkkarton (PMD) scheiden. Deze 

afvalstroom, die afkomstig is van 

huishoudens in Noord- en Oost- 

Nederland, werd tot voor kort hier in 

onze vestiging in Porta Westfalica ver-

werkt. De locatie in Zwolle vormt een 

onderdeel van een recycling cyclus, 

waarbij het gesorteerde product uit 

Zwolle als grondstof voor hernieuw-

baar plastic dient. Voor PreZero is 

de nieuwe locatie in Zwolle, net als 

de nieuwe locatie in het Belgische 

Evergem, van bijzonder belang omdat 

we nog geen sorteersystemen in 

beide landen hadden. Nu kunnen we 

een bijdrage leveren en helpen om de 

recyclingkringlopen te vervolmaken. 

Bovendien kunnen we ons nu verder 

ontwikkelen op deze markten.’

SAMENWERKING  

IS ESSENTIEEL

‘Zo’n goed functionerende, duurzame 

circulaire economie waar ik het eerder 

over had, kunnen we als PreZero of 

Schwarz Group niet in ons eentje reali-

seren. Daarvoor is samenwerking met 

andere partijen essentieel. Partijen als 

gemeenten, organisaties en bedrijven, 

maar bijvoorbeeld ook een partij als 

Groothuis Bouwgroep waar het gaat 

over de bouw van sorteersystemen 

met complexe machinetechnieken, 

zoals in Zwolle. Als hoofd van de 

afdeling Technology Consulting weet 

ik als geen ander dat elk onderdeel 

van zo’n sorteersysteem om een eigen 

kerncompetentie vraagt. Daarnaast 

is het voor ons heel belangrijk dat de 

uitvoering van een constructie zo vlot 

mogelijk verloopt.’

POSITIEVE MIJLPAAL

‘Groothuis heeft de gewenste com-

petenties in huis, het bedrijf werkt 

volgens een strak gecoördineerd  

en realistisch bouwschema én 

de communicatie verloopt op een 

persoonlijke, eerlijke, transparante 

en proactieve wijze. Hierdoor weet 

iedereen wat hij wanneer moet doen 

en leiden tussentijdse aanpassingen 

van de plannen niet tot de verlenging 

van de bouwperiode, wat veel geld 

zou kosten. Mede dankzij Groothuis 

hebben we in Zwolle en België een 

positieve mijlpaal op het gebied van 

circulaire economie bereikt.’ 

Foto’s: Lievense Adviseurs Ingenieurs

Vestiging België
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in de nabije toekomst extra mogelijkheden op het  

gebied van circulariteit. Want als je alle data rondom  

een procesflow op de juiste wijze digitaliseert, weet je  

welke herbruikbare onderdelen waar in het gebouw zitten,  

zodat je ze in de toekomst ergens anders opnieuw kunt 

gebruiken.  

En dat is precies de circulaire stap die Groothuis wil zetten.  

Uit ervaring weet ik dat innoveren vaak niet in je eentje lukt. 

Samenwerking zorgt voor een vliegwiel en daarom heb ik 

Groothuis Bouwgroep geïntroduceerd bij Pioneering.’

Met behulp van onze virtuele omgevingen bijvoorbeeld, 

ontdek je al binnen een paar seconden wat de architect 

bedoelt als hij het over zichtlijnen in een kantoor heeft. Je 

ziet met eigen ogen hoe de opstelling van een productielijn 

in een nieuwe kantoorhal past. En je hebt de mogelijkheid 

om al tijdens de ontwerpfase verbeteringen door te voeren 

of keuzes indien nodig aan te passen, zodat faalkosten 

tijdens de bouwfase worden voorkomen en het best 

mogelijke eindresultaat wordt behaald.’

CIRCULARITEIT DOORTREKKEN 

‘Ondertussen hebben we samen onze tools zover 

ontwikkeld dat een opdrachtgever al in de voorfase zijn 

nieuwe kantoor volledig kan aankleden, tot aan de kleur  

van het karpet, dichte of glazen wanden en het meubilair 

toe. Daarnaast bieden deze tools Groothuis Bouwgroep  

‘Als we samenwerken, 
kunnen we 

uitdagingen écht 
aanpakken’ 

Jan Kamphuis, Business Developer bij Recreate en thema-

trekker Pioneering: ‘Het typeert Groothuis Bouwgroep dat 

ze vier jaar geleden een samenwerking met Recreate is 

aangegaan. Het bedrijf heeft een duidelijke visie en zet 

daarvoor de noodzakelijke innovatieve stappen.  

Jan Kamphuis, thematrekker bij Pioneering en business developer bij Recreate

Innovatie vereist samenwerking. Zo werkt Groothuis 
Bouwgroep al ruim vier jaar samen met Recreate, het 

bedrijf uit Rijssen dat is gespecialiseerd in technologische 
innovaties op het gebied van virtual reality, augmented reality 

en mixed reality. Samen kijken beide partijen hoe virtualisatie 
en visualisatie bij kunnen dragen aan het perfectioneren 

van het ontwerp, de realisatie én (in de nabije toekomst) de 
herbruikbaarheid van bedrijfshallen en kantoren. Business Developer 

Jan Kamphuis: ‘Het is mooi om te zien hoe Groothuis Bouwgroep 
telkens nieuwe verbindingen aangaat om innovatieve stappen te zetten. 

Met ons natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook met stichting Pioneering.’

PARTNER: PIONEERING/RECREATE

UITDAGINGEN IN DE BOUWSECTOR 

‘De stichting Pioneering telt zo’n 240 pioniers in de 

bouwkolom, variërend van ondernemers, kennis instellingen 

en overheid tot opdrachtgevers en van gemeenten, 

woningcorporaties en waterschappen tot (infra)bouwers, 

installateurs en toeleveranciers van deze bedrijven.  

Samen denken we na over de uitdagingen in de bouwsector 

op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, de 

energietransitie, arbeidsproductiviteit en human capital. 

We delen kennis, pakken innovatieve projecten op en 

ontwikkelen nieuwe producten, diensten en werkwijzen. 

Ik vind het super dat Groothuis Bouwgroep ook in deze 

samenwerking een innovatief steentje kan en wil bijdragen. 

Want samen kunnen we deze uitdagingen écht aanpakken.’ 

‘ Het typeert Groothuis Bouwgroep dat ze een 
samenwerking met Recreate en Pioneering 
is aangegaan’

Kijk voor meer informatie over Recreate op www.recreate.nl.  

Meer informatie over Pioneering vindt u op www.pioneering.nl.
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Sinds de oprichting in 2014 is de internationale farmaceutische 
groothandel BModesto uit Lelystad razendsnel gegroeid. Niet alleen 
de handelsvolumes en de omzet tonen een sterk stijgende lijn, ook 

het aantal medewerkers breidt jaarlijks snel uit. Met als gevolg dat het 
familiebedrijf in 2017 besluit om een nieuw, groter en functioneler pand te 
laten bouwen om verder te kunnen groeien. Directeuren Michael Hendriks 

en Roy van Voorst: ‘Groothuis Bouwgroep heeft ons volledig ontzorgd.’

KLANT: BMODESTO

Michael Hendriks en Roy van Voorst  
van BModesto

‘We zijn
hartstikke

trots op ons
bedrijfspand’

‘Het businessmodel achter BModesto 

is eigenlijk heel eenvoudig. Vanuit 

diverse Europese lidstaten kopen we 

hoogwaardige geneesmiddelen in die 

identiek zijn aan de Nederlandse variant, 

maar minder kosten. We registeren 

deze geneesmiddelen, voorzien ze 

van een Nederlandstalig etiket en een 

Nederlandse bijsluiter. En vervolgens 

verkopen we deze geneesmiddelen 

met een kleine winst aan apotheken, 

ziekenhuizen en groothandels’, aldus 

oprichter Michael Hendriks (33 jaar). 

‘We zijn dus een echte handelson-

derneming die sinds de oprichting 

in 2014 grote stappen heeft gezet. 

Sterker nog, in 2020 verwachten  

we een omzet van zo’n 165 miljoen 

euro te draaien. Dat betekent een  

aanzienlijke groei voor een bedrijf  

dat pas zes jaar geleden is opgericht.’

VERHAAL ALS EEN  

JONGENSBOEK

‘Met die snelle groei heeft Michael  

ook meteen onze grootste uitdaging 

benoemd’, zo vertelt Roy van Voorst 

(55 jaar), oom van Michael en sinds 

2016 mede-eigenaar. ‘Het verhaal 

van ons bedrijf klinkt bijna als een 

jongensboek. BModesto begint in  

een klein huurpand op een bedrijven-

terrein in Lelystad. Door de snelle 

groei besluiten we al snel het pand 

van onze buren te kopen en begin 

2017 kopen we ook het pand daar-

naast. Door deze stappen te zetten, 

denken we wel even vooruit te kunnen. 

De groei verloopt echter zo snel, dat 

we in het najaar van 2017 met de 

gemeente Lelystad in gesprek gaan. 

We zoeken namelijk een kavel om een 

nieuw bedrijfspand van ruim 3.000 m2 

te gaan bouwen. Daarnaast moeten 

we natuurlijk ook op zoek naar een 

bouwbedrijf dat onze wensen rondom 

het pand kan realiseren.’ 

ATTENT KAARTJE  

IN DE BRIEVENBUS

Michael: ‘Precies rond die tijd krijgen  

we een attent kaartje van Groothuis 

Bouwgroep in onze brieven bus. Ze gaan 

de aanbouw van het pand van een 

van onze buren verzorgen en willen de 

overlast tot een minimum beperken. 

Mochten we tijdens de werkzaam-

heden toch een klacht of opmerking 

hebben, dan kunnen we dit doorgeven 

aan hun contactpersoon. Zowel Roy 

als ikzelf krijgen een goed gevoel bij 

dit kaartje.’ Roy: ‘Het geeft blijk van 

bepaalde normen en waarden, bijvoor-

beeld dat je respectvol met  

Michael (links) en Roy (rechts)
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KLANT: BMODESTO

elkaar omgaat. Mede daarom besluiten 

we om Groothuis te benaderen met de 

plannen voor ons nieuwe pand.’ 

CONCRETE WENSEN

Roy van Voorst: ‘Het mooie is dat 

Willem Jan van de Worp van Groot-

huis Bouwgroep zich meteen aan 

het bouwproject verbindt en oprecht 

luistert naar onze concrete wensen. 

Zo willen we bijvoorbeeld dat de 

magazijnruimte een geconditioneerd 

binnenklimaat krijgt, zodat de genees-

middelen in de vereiste temperatuur 

kunnen worden opgeslagen én onze 

medewerkers prettig kunnen werken. 

We willen diverse loading docks, zodat 

trucks snel kunnen laden en lossen. 

Om de communicatie tussen onze me-

dewerkers te optimaliseren, willen we 

graag grotere kantoorruimtes, diverse 

centrale ontmoetingsplekken en veel 

gebruik van glas, zodat er een sfeer 

van transparantie ontstaat. En omdat 

‘We voelen ons als het 
ware ambassadeurs 

van Groothuis 
Bouwgroep’

we het familiegevoel binnen het bedrijf 

willen benadrukken, mag de kantine 

een gezellige uitstraling krijgen met 

veel houten details.’

EEN EXPERT AAN TAFEL

Michael Hendriks: ‘Hoewel onze 

wensen dus vrij concreet zijn, lukt het 

Groothuis Bouwgroep om op basis 

van hun kennis en ervaring op diverse 

manieren waarde toe te voegen.  

Zij denken mee over de meest ideale 

routing binnen het bedrijf. En geven 

tips over de wijze waarop we onze pro-

ductieomgeving zo praktisch mogelijk 

kunnen inrichten. Zij adviseren ons 

om, met het oog op de eventuele ver-

koop van het pand in de toekomst, het 

gebouw een meter hoger te bouwen 

dan door ons aangegeven. Simpelweg 

omdat dit bij de verkoop functioneler 

kan zijn voor de kopende partij. Al 

deze zaken bewijzen wat mij betreft 

dat we met een expert aan tafel zitten.’

EEN DIKKE 9 VOOR  

DE BIJDRAGE

Roy van Voorst: ‘In juni 2018 gaat de 

eerste schop de grond in en al op 20 

december van datzelfde jaar wordt 

ons nieuwe kantoorpand “turnkey” 

opgeleverd. Deze korte bouwperiode 

heeft in mijn ogen alles te maken met 

de strakke planning vanuit Groothuis. 

Sinds 4 februari 2019 zitten we met 

heel veel plezier in dit nieuwe bedrijfs-

pand. De bijdrage van Groothuis 

Bouwgroep zou ik willen beoordelen 

met de dikke 9. Dat heeft alles te 

maken met het totale ontzorgen, de 

functionaliteit van het pand, maar ook 

met het serviceniveau van Groothuis. 

Tijdens het hele traject hebben we  

één aanspreekpunt, het bedrijf heeft 

een goede bezetting op kantoor, er 

wordt snel gereageerd op een vraag  

of opmerking en ook de aftersales  

na de oplevering wordt keurig  

afgehandeld.’ Michael Hendriks:  

‘Ik snap daarom heel goed waarom 

de klanttevredenheid en het vertrouwen 

bij opdrachtgevers groot is en er vaak 

herhaalopdrachten bij Groothuis 

worden uitgezet. Zelf zitten we daar 

trouwens ook aan te denken, omdat 

dit pand dankzij de onverwachte  

groei van onze handelsvolumes en  

de stijging naar 110 medewerkers  

in anderhalf jaar tijd alweer te klein  

is geworden.’

AMBASSADEURS

Roy van Voorst: ‘Ik vind het echt mooi 

om te zien dat Willem Jan van de 

Worp van Groothuis regelmatig met 

prospects langskomt om ons bedrijf  

te laten zien. We werken daar graag 

aan mee, omdat we echt hartstikke 

trots zijn op dit kantoorpand.  

In die zin voelen we ons als het  

ware ambassadeurs van Groothuis 

Bouwgroep.’ 
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‘In de zestig jaar dat Groothuis Bouwgroep bestaat, heeft 

ons bedrijf een ontwikkeling doorgemaakt die je tot nu toe 

in drie fases zou kunnen knippen,’ vertelt Claudi Groothuis. 

‘De eerste fase was er een van pionieren, met opa die als 

timmerman is begonnen. De volgende fase zette zich 

voort met mijn ooms en vader die het bedrijf hebben 

opgebouwd, tot de huidige fase van standaardisatie en 

netwerkorganisaties waarin we ons nu als derde generatie 

bevinden. Daarna volgt een nieuwe fase, en zo door. Als ik kijk 

naar waar we nu staan, is een belangrijke verandering te zien 

in de manier waarop wij nu invulling geven in de sturing van 

onze organisatie. Van een meer directieve leiderschapsstijl, 

zijn we een aantal jaren terug getransformeerd naar een vorm 

van leiderschap waarbij eigenaarschap bij de medewerkers 

ligt. Elke fase heeft een eigen stijl van leiderschap nodig, om 

verder te ontwikkelen. Onder het mom van “de smiley van de 

medewerker is de smiley van de klant”, leverde dit niet alleen 

financieel rendement op, maar vooral ook rendement in het 

welbevinden van onze medewerkers, en toegevoegde waarde 

voor onze klanten’ 

om daar vervolgens iets mee te doen. Als dienend-leider 

draag je zo bij aan de ontwikkeling van anderen en je neemt 

beslissingen in het collectief belang, maar dat begint bij 

jezelf. Dienstbaar leiderschap vraagt daarom vooral de 

bereidheid om aan je eigen ontwikkeling te werken, in de 

spiegel te kijken en stappen te zetten om daarmee een 

voorbeeld voor anderen te zijn. Wanneer jij als leider jezelf 

goed kent, je bewust bent van je sterktes en zwaktes en 

deze ook accepteert, geeft dit de rust die nodig is om open 

te staan voor je omgeving en in het algemeen belang te 

kunnen leiden.’ 

INSPIRATIE OP DE WEG NAAR 2023

‘Toen ik een van haar artikelen over dienend-leiderschap  

op LinkedIn las, spraken deze opvattingen van Inge mij 

meteen aan en zag ik ook aspecten terug in het leiderschap 

wat wij als organisatie inzetten’ aldus Claudi. ‘Ik ben haar 

boek gaan lezen en heb vervolgens een onlinetraining  

over dienend-leiderschap bij haar academie gevolgd.  

We kwamen hierdoor met elkaar in contact en ik heb  

DIENEND-LEIDERSCHAP

DE KRACHT  DE KRACHT  
VAN 
DIENENDDIENEND
LEIDERSCHAPLEIDERSCHAP
Het positieve resultaat van effectief leidinggeven

Een tweegesprek met 
 Inge Nuijten en Claudi Groothuis

Inge (links) en Claudi (rechts)

De fases die Claudi Groothuis in dit artikel benoemt,  
zijn gebaseerd op het model van Larry Greiner.

DIENENDLEIDERSCHAP

Wat Claudi beschrijft sluit naadloos aan bij wat Inge  

Nuijten “dienend-leiderschap” noemt. ‘Al tijdens mijn studie 

vormde zich bij mij het gevoel dat ik een zinvolle bijdrage 

wilde leveren aan de wereld om me heen. Ik bedacht me 

hoe gaaf het zou zijn als de waardevolle inzichten die ik 

tijdens mijn studie kreeg, ook andere mensen zouden 

kunnen helpen een gezond, gelukkig en vervuld leven 

te leiden.’ Naarmate zij zich hier verder in verdiepte, ze 

promoveerde op het onderwerp dienend-leiderschap, zag 

zij in dat leiders een cruciale rol vervullen. ‘Ik besloot dat 

ik met leiders wilde werken, want als je met hen werkt, 

ontstaat een olievlek-effect: ze dragen dit over aan de 

medewerkers in hun organisaties en nemen dit mee naar 

hun familie, vrienden, kerkgemeenschap, sportclub of 

muziekvereniging.’

Inge legt uit: ‘Een dienend-leider stelt het welzijn van 

anderen en de aarde op de eerste plaats, heeft de wijsheid 

om te zien wat nodig is en de capaciteiten en de moed 

Scan deze code om  
de animatie te bekijken.
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Doordat zij zich gezonder, vrijer, wijzer en autonomer voelen, 

zijn ze beter in staat om zelf dingen te leiden. Hierdoor 

ontstaat leiderschap, zelforganisatie, en zelfsturing.’ Claudi 

vult dit aan: ‘Dienstbaar leiderschap is niet vrijblijvend. 

Ik zie het als een belangrijke kwaliteit van een leider om 

tolerant te zijn, ik heb compassie maar ik ben ook straight 

op de afspraken die we met elkaar maken.’

RESULTAATGERICHT

Inge: ‘Dienend-leiderschap is de meest resultaatgerichte 

vorm van leiderschap. Want in een organisatie zijn het 

de mensen die het resultaat boeken. Een dienend-leider 

geeft aandacht, hoort, luistert, ziet en voelt wat is er nodig 

is. Dit resulteert in een visie die echt iets bijdraagt, waar 

mensen enthousiast van worden en waardoor zij intrinsiek 

gemotiveerd raken. Door echt aandacht te hebben voor die 

mensen gaan zij zich beter voelen, zich verder ontwikkelen, 

beter presteren en worden de resultaten dus steeds beter. 

Andere vormen van leiderschap zijn vaak in eerste instantie 

gericht op het bereiken van resultaten, waarbij de mens op de 

tweede plaats komt. Dat zie ik in de praktijk vaak fout gaan, 

de mensen die het doen en die ertoe doen, worden vergeten.’

haar toen gevraagd of zij mij zou kunnen helpen bij het 

finetunen van de visie die ik binnen Groothuis Bouwgroep 

aan het opzetten was. In een technisch gedreven bedrijf 

zoals Groothuis, worden sociale aspecten soms al snel als 

soft ervaren. Een samenwerking met Inge verschafte mij de 

theoretische onderbouwing die ik hierbij goed kon inzetten. 

Juist omdat ik zoveel herkende binnen onze teams’ 

Inmiddels is de leiderschapsvisie “Expeditie 2023” 

geformuleerd en wordt dienend-leiderschap ingezet om 

daar te komen. ‘Het is mooi om te zien hoe gedreven en 

ambitieus Claudi is. Dat past ook bij een dienend-leider, 

medewerkers hebben behoefte aan iemand met een heldere 

visie waar ze trots op kunnen zijn, die mensen met elkaar 

verbindt en ervoor zorgt dat zowel intern als extern mensen 

zich gezien, gehoord en begrepen voelen zodat er connectie 

plaats kan vinden,’ aldus Inge. ‘Kenmerkend voor een bedrijf 

dat dienend wordt geleid, zijn de mensen om de leider heen. 

 

Dr. Inge Nuijten is oprichter en eigenaar  

van het Institute for Servant-Leadership (INSP)  

en Redpoint Company. Ze schreef onder 

andere de boeken Wetenschap van dienend-

leiderschap en Echte leiders dienen.  

Begin 2021 verschijnt haar nieuwe boek 

Dienend-leiderschap: Het zit in je! In 2009 

behaalde ze haar PhD op het onderwerp 

Servant-Leadership aan de Rotterdam  

School of Management, Erasmus University. 

‘ Leiderschap is een keuze: je kunt altijd 
kiezen hoe je op een situatie reageert’

DIENEND-LEIDERSCHAP

‘Binnen ons bedrijf is dit gedachtengoed zich nu volop aan 

het verspreiden en we zijn ontzettend gemotiveerd om 

onze visie waar te maken. Wat ik mooi zou vinden als we 

in 2023 terugkijken, is dat we groei hebben doorgemaakt 

en dat dienstbaar leiderschap in onze organisatie is 

ingebed. Het zou helemaal mooi zijn als we dit samen met 

onze ketenpartners zouden kunnen bewerkstelligen, want 

daarmee bouw je aan een netwerkorganisatie waarin we 

gezamenlijk een prestatie willen neerzetten. Hiermee kom 

je als organisatie in weer een nieuwe fase terecht, en dat  

is er een die een positief effect heeft op de continuïteit  

van onze hele sector,’ aldus Claudi.

‘We zijn hiervoor op de goede weg, zo blijkt wel als ik kijk 

naar hoe wij onze klanten kunnen bieden wat nodig is, door 

eerst samen te onderzoeken waar de behoefte ligt en hier 

vervolgens een passend advies voor te geven.   

Een mooier voorbeeld van dienend-leiderschap is er toch 

bijna niet te bedenken dan de rol die wij nu op ons nemen 

als aanbieder van vastgoedoplossingen?’ 

MT Leiderschapsteam Groothuis Bouwgroep

Van links naar rechts:

Marc Klaver - Manager Innovatie

Ingrid Dekker - Manager HR

Jan van Spijker - Manager Financieel

Jeroen Landman - Directeur

Wim Hofstede - Manager Bouw

Claudi Groothuis - Algemeen directeur

Willem Jan van de Worp - Manager Klant en Markt

Hendrik Eikelenboom - Manager Bouw

Gerjan Timmerman - Manager Bouw
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COLUMN

column

Martin 
Steenbergen

Duurzaam en ultiem  
samenwerken

Openheid, wederzijds respect en vertrouwen zijn de  

uitgangspunten voor duurzaam samenwerken. Koppel  

dit aan een op maat gemaakte dienstverlening die is  

afgestemd op de (bouw)activiteiten van je klant en  

een goed verzekeringsproduct, en de basis voor ultieme 

samenwerking is gelegd.

Het staat symbool voor onze samenwerking met Groothuis 

Bouwgroep die al bijna 20 jaar een vanzelfsprekendheid 

is. Als dienstverlenende partij trekken we samen met onze 

klanten op om schades en fouten te voorkomen en daar-

mee conflicten in het (bouw)proces te vermijden. En dat  

is van belang voor het reduceren van (faal)kosten en het  

optimaliseren van het rendement van de klant. Steeds 

meer bedrijven, maar ook verzekeraars, zijn zich hier  

bewust van en begrijpen dat samenwerken van belang is 

om het totale (bouw)proces te optimaliseren qua kosten. 

En Groothuis Bouwgroep is hier een van.

De verzekeringsbranche is aan veranderingen onderhevig 

en in deze sterk verhardende verzekeringsmarkt, staan 

we aan de vooravond om samen met de bouwsector een 

nieuwe fase in te gaan. Wij spelen hierop in met de  

Bouw Integraal Polis, een verzekering waarin afzonderlijke  

bouwverzekeringen zijn samengevoegd en het totale 

bouwproces op één polis is verzekerd, van de initiatieffase 

tot het einde van de contractuele en wettelijke aansprake-

lijkheidstermijn. Samen zorgen wij er op deze manier voor 

de risico’s zo optimaal mogelijk te beheersen, gericht op 

een zekere toekomst.

Duurzaam en ultiem samenwerken vergt soms aanpas-

sing en verandering binnen een bedrijf. De slogan die 

wij hiervoor hanteren is: ‘Veranderen is niet ver en voor 

anderen, maar begint bij jezelf.’ Door het stimuleren van 

innovatieve zienswijzen wordt risico- en procesbeheersing 

die is afgestemd op uit te voeren projecten, structureel 

onderdeel van de dagelijkse gang van zaken en is het niet 

meer de ‘waan van de dag’ die het beleid bepaalt.  

Risicoadviseur Bouw & Infra
In-Staet

‘ We staan aan de vooravond om samen 
met de bouwsector een nieuwe fase in  
te gaan’

Henk Bartels
Inkoper

25 jaar  
bij Groothuis 
Bouwgroep

JUBILARIS
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KLANT: CIRCULAIR BOUWLAB

Experiment  
“Circulair BouwLab”

‘Samen willen we 
aantonen dat circulair 

bouwen écht mogelijk is’ 

De vraag is niet óf, maar wannéér 
circulair bouwen op grote schaal 

door de bouwwereld wordt omarmd. 
Daarom wil Groothuis Bouwgroep, 

met diverse partners in de bouwketen 
en daarbuiten, zoveel mogelijk 

kennis en ervaring op dit gebied 
opdoen. Bijvoorbeeld via het 

experiment “Circulair BouwLab”  
in Haarlem. Samen met BouwLab 

R&Do wordt gekeken of er een 
gebouw kan worden gerealiseerd 

dat 100 procent circulair, biobased 
en demontabel is. ‘Met dit praktijk

voorbeeld kunnen we onze 
opdrachtgevers overtuigen van de 

voordelen van circulair bouwen.’

Willem Jan van de Worp, manager Klant & Markt bij  

Groothuis Bouwgroep, vertelt: ‘Het is ongeveer anderhalf 

jaar geleden dat Groothuis wordt gevraagd om nieuwbouw-

plannen voor een woonzorgcentrum in Almere te maken.  

Op de gewenste locatie staat op dat moment een gebouw 

dat moet wijken. Het wordt ons echter al snel duidelijk  

dat dit bestaande gebouw nog vrij jong is en de potentie 

heeft om in ieder geval gedeeltelijk te worden hergebruikt.  

Het idee van slopen stuit me dan ook tegen de borst.  

Vanuit mijn eigen principes dat je iets goeds niet wilt  

weggooien, maar ook vanuit de visie van Groothuis  

rondom rentmeesterschap, duurzaamheid en circulariteit.  

Daarom besluiten we om een uitgebreide inventarisatie van 

de materialen en constructies op te stellen. Ook dagen we 

sloopaannemer RGS uit om samen met ons de herbruik-

baarheid van deze materialen te onderzoeken en met ideeën 

voor hergebruik te komen. En zo ontstaat het idee om met 

de materialen uit dit “donor gebouw” een nieuw pand te 

bouwen. Bovendien komen we vanuit het netwerk van RGS 

in contact met Herman van Bolhuis, oprichter en directeur 

van 3DMZ en BouwLab R&Do in Haarlem.’
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KLANT: CIRCULAIR BOUWLAB

INNOVATIEVE COCREATIE

Herman van Bolhuis: ‘Bij 3DMZ  

kijken we continu of en hoe we,  

samen met organisaties, bedrijven 

en onderwijsinstellingen, innovatieve 

technologieën versneld kunnen toe-

passen in prototypes, eindproducten 

en pilots. Dat kan gaan over de manier 

waarop we industrieel 3D-printen  

kunnen inzetten, maar ook over andere  

technologieën. 3DMZ en BouwLab  

R&Do zijn bovendien Smart Industry 

Field Labs van het ministerie van  

Economische Zaken en Klimaat.  

Het is ons doel om op een laag-

drempelige manier tot innovatieve co- 

creatie te komen met andere partijen. 

Door innovatieve mogelijkheden te 

onderzoeken, maar vooral ook door 

ideeën daadwerkelijk te realiseren. 

Daarom was ik meteen enthousiast 

toen ik over het circulaire experiment 

van Groothuis Bouwgroep hoorde. 

Samen besluiten we om een haal-

baarheidsstudie uit te voeren naar 

de haalbaarheid van een 100 procent 

circulair, biobased en demontabel 

pand op ons terrein. Het is niet zo dat 

ik direct behoefte heb aan een nieuw 

pand naast onze garageloods en 

onze diverse labs. Maar ik kan me wel 

voorstellen dat we via de bouw van 

een circulair pand integraal kunnen 

samenwerken en zo veel kunnen leren 

van deze innovatie in de bouwwereld. 

Bovendien kan het eindresultaat  

als inspiratie dienen voor heel veel 

andere partijen.’

CIRCULAIR HAALBAAR

HEIDSONDERZOEK

Willem Jan: ‘Na overleg met de directie 

krijg ik het groene licht om samen met 

een team van enthousiaste collega’s 

een circulaire haalbaarheidsstudie 

uit te voeren. Hierbij onderzoeken we 

welke materialen er eigenlijk in het  

donorgebouw in Almere zitten en welke 

materialen we kunnen hergebruiken. 

Kunnen we met deze materialen 

wel een nieuw functioneel gebouw 

maken? Welke technische uitdagingen 

komen we tegen en kunnen we deze 

oplossen? We kijken naar juridische 

aspecten, want welke garanties kun 

je bijvoorbeeld op donormaterialen 

geven? Hoe krijgen we een vergun-

ning voor dit nieuwe pand binnen alle 

wet– en regelgeving? Hoe kunnen we 

een economisch haalbare business-

case maken? We kijken hoe de kosten 

van circulair bouwen zich tot nieuw-

bouw verhouden. En we maken een 

3D-BIM-model waarin we tot goede 

analyses en inzichten komen.  

Kortom, er volgt een zeer arbeids-

intensieve haalbaarheidsstudie.  

Het voordeel hiervan is dat we als  

organisaties sowieso heel veel van 

leren op het gebied van circulair 

bouwen.’

 

DONATIES, HENNEP  

EN MATRASSEN

Willem Jan: ‘Het concrete idee achter 

experiment “Circulair BouwLab” is 

dat we de basisstructuur van het 

bestaande pand in Almere opnieuw 

gaan opbouwen op een braakliggend 

stuk grond naast BouwLab. Het is 

onze verwachting dat het pand in 

Almere ongeveer 50 procent van de 

materialen “doneert” voor het nieuwe 

gebouw, dat een afmeting van onge-

veer 15 bij 20 vierkante meter krijgt.’ 

Herman: ‘Als blijkt dat we ook het glas 

kunnen hergebruiken, dan stijgt dit 

percentage nog verder.’ Willem Jan: 

‘Inderdaad. En voor de ontbrekende 

circulaire materialen en elementen 

gaan we op zoek naar partners uit de 

netwerken van Groothuis en BouwLab. 

Tenslotte verwacht ik dat we voor 

het laatste deel, zeg 20 procent, een 

beroep kunnen doen op leveranciers 

die gespecialiseerd zijn in biobased 

materialen, want deze materialen zijn 

vervangbaar. Zo ken ik een leverancier 

die hennep verwerkt in isolatiemate-

riaal.’ Herman: ‘En wij hebben contact 

met een partij die matrassen verwerkt 

in bouwmaterialen. Samen gaan we 

kijken hoe we deze mogelijkheden in 

ons experiment kunnen verwerken.’

CIRCULAIR  

PRAKTIJKVOORBEELD

Herman: ‘Wat ik mooi vind aan  

experiment “Circulair BouwLab”,  

is dat we samen de eerste stappen 

zetten richting een technische innovatie. 

Samen zijn we aan het pionieren, aan 

het experimenten, aan het realiseren 

én aan het leren. Dat is op zich al een 

succes.’ Willem Jan: ‘Feit is dat dit 

een uniek experiment én een unieke 

samenwerking is. Beide partijen zien 

de voordelen van circulair bouwen 

en samen willen we zoveel mogelijk 

kennis opdoen. Als de bouw van het 

nieuwe pand daadwerkelijk plaats 

gaat vinden, kunnen we met dit  

circulaire praktijkvoorbeeld opdracht-

gevers overtuigen om ook een positieve 

bijdrage te gaan leveren aan mens, 

maatschappij en milieu.’ 

‘Samen zetten  
we de eerste  

stappen richting 
technische 
innovatie’

Groothuis Bouwgroep 47



Trots op
DHG /  

WESTERMAN  
MULTIMODAL LOGISTICS

In samenwerking met DHG heeft Groothuis Bouwgroep het 
nieuwe en hoogwaardige distributiecentrum SMARTLOG 
in Nieuwleusen ontwikkeld, waar Westerman Multimodal 
Logistics zich vanaf september heeft gevestigd.

TROTS OP

Het logistieke centrum heeft een oppervlak van 37.000m² waarvan 32.000m² 

warehouse, 2.000m² kantoorruimte en 3.000 m² mezzanine. De centralisatie van 

meerdere locaties naar het nieuwe logistieke centrum maakt de bedrijfsvoering 

efficiënter en resulteert in uitbreiding van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen en 

capaciteit van haar warehouse activiteiten. 
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COLUMN

column

Ben Tiggelaar

We missen onze  
collega’s meer dan  
we dachten
Al na een paar weken thuiswerken 

begonnen we het contact met collega’s 

echt te missen. Daarbij ging het niet om 

de vergaderingen. Die waren er genoeg. 

Nee, het ging juist om de kleine, onge

plande interacties. De korte ontmoetingen 

die zorgen voor positieve emoties, 

verbondenheid en creativiteit.

Een paar observaties. Twee van vrienden, 

een van mezelf.

  „Op kantoor vergaderen we normaliter 

‘s morgens even over wat iedereen die 

dag gaat doen. En gedurende de dag 

heb je dan allerlei korte gesprekjes 

waarin mensen nog dingen aanvullen, 

vragen of ideeën bij elkaar droppen. De 

ochtendmeeting doen we nog steeds. 

Online nu. Maar die korte gesprekjes 

die het werk leuker én beter maken, die 

ontbreken nu. En iedereen mist dat.”

  „Ik hoorde deze week een collega  

vertellen dat hij een stom probleem 

had met Excel. Normaal zou je een  

bureau verderop lopen en vragen:  

wat moet ik doen? Maar als je thuis-

werkt denk je: tja, moet ik daarvoor 

nou echt een collega storen? Na een 

half uur zoeken op internet en nog 

geen oplossing, was hij uiteindelijk 

toch maar gaan bellen.”

  Een eigen ervaring: ik heb deze week 

een paar webinars verzorgd. Als je  

in dezelfde ruimte bent, pik je terwijl 

je lesgeeft allerlei signalen op.  

Mensen kijken aandachtig (of niet), 

gaan anders zitten, knikken. Dat doen 

ze nu misschien ook, maar dat zie je 

niet of nauwelijks. Gevolg is dat ik 

extra hard mijn best ga doen om het 

leuk te houden en na afloop denk:  

heb ik het niet enorm overdreven?

Ben Tiggelaar is bestsellerauteur, 
gedragswetenschapper en de meest 

gevraagde spreker in Nederland. 
Hij verzorgt sessies over leiderschap  

en verandering.

Harm Tuinman (zoon)   |  Uitvoerder
Bart Tuinman (vader)  |  Assistent uitvoerder

Hetzelfde DNA 
en oranje bloed.

Al lang geleden werd de gezamenlijke interesse voor de bouwwereld ontwikkeld. 

Bart werkte in de bouw en Harm had als kleine jongen alleen maar oog voor  

kranen en shovels voorzien van Groothuis logo’s.  

Toen Harm oud genoeg was nam Bart zijn zoon mee naar de bouw en was het 

duidelijk waar de toekomst van vader en zoon lagen. Een samenwerking die een 

bijzondere basis heeft; Bart die zijn zoon heeft opgeleid en Harm die nu als uit

voerder in de voetsporen van zijn vader treedt. Hetzelfde DNA en oranje bloed.

MEDEWERKERS GROOTHUIS BOUWGROEP

Foto: Elisabeth Ismail
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Echte, persoonlijke interactie is een 

essentieel ingrediënt van werk. Aan de 

ene kant laat onderzoek zien dat werken 

vanuit huis kan leiden tot een flink hogere 

productiviteit, onder meer door vermin-

dering van het aantal onderbrekingen 

door collega’s. Aan de andere kant zijn 

het vaak juist de onderbrekingen en 

ongeplande ontmoetingen die leiden tot 

werkplezier en nieuwe ideeën. Even snel 

een domme vraag stellen aan je collega. 

Even aanhoren wat iemand gisteravond 

heeft gedaan.

Juist de gesprekjes die te onbelangrijk 

lijken om er een online meeting voor 

te organiseren, zijn soms essentieel 

voor de onderlinge relaties en voor het 

werk. Het gebrek aan communicatie dat 

thuiswerkers ervaren, kan zelfs leiden 

tot gevoelens van eenzaamheid en 

hulpeloosheid.

Thuiswerkonderzoekers als Nicholas 

Bloom van Stanford adviseren daarom 

werken op kantoor en thuiswerken af 

te wisselen. Maar goed, in lang niet alle 

organisaties lukt dat.

Wat kun je in de tussentijd doen om het 

gemis aan die kleine interacties op te 

vangen? Een paar tips...

  Spreek af hoe je in deze periode 

goede collega’s voor elkaar kunt zijn. 

Maak duidelijk dat je elkaar prima één 

minuut kunt bellen met een domme 

vraag. Spreek af op welke tijden je 

elkaar wel kunt onderbreken en 

wanneer liever niet.

  Organiseer digitale koffiemomenten in 

kleine groepen. Niet om werkzaken te 

regelen, maar gewoon om bij te praten.

  Stel een schema op voor dagelijkse  

onderlinge, korte telefoontjes, zodat 

iedereen elkaar af en toe even 

spreekt. En doe dit samen, zodat niet 

over een maand blijkt dat een paar 

collega’s werden vergeten.

Nu het grootste thuiswerkexperiment 

van de eeuw langer voortduurt dan 

iedereen had gehoopt en gedacht,  

wordt collegialiteit en verbinding  

op afstand extra belangrijk. 

Van afhankelijk zijn naar zelfstandig 
een bouw draaien. Een mooie groei in 
onze samenwerking door kennis en  
ervaring te delen.

Herwin Troost (links)  |  Trainee
Robert Seinen (rechts)  |  Uitvoerder

MEDEWERKERS GROOTHUIS BOUWGROEP

‘Organiseer digitale 
koffiemomenten  

in kleine groepen’
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Vitamine A

Leestips

ECHTE LEIDERS DIENEN  

VOOR LEIDERS DIE HET VERSCHIL MAKEN 

Inge Nuijten

Leiderschap is enorm in beweging. Dat het anders moet dan in de 

20ste eeuw zien de meeste mensen wel. Maar hoe anders en hoe doet 

u dat? Dienend-leiderschap wordt in dit kader steeds vaker genoemd. 

Wat is dienend-leiderschap? Welke effecten heeft het? Waarom is het 

een antwoord op de problemen waar we voor staan? En hoe geeft u er 

handen en voeten aan?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek geeft dit boek antwoorden en 

praktische inzichten waarmee u direct aan de slag kunt. Het laat zien 

dat dienend-leiderschap resultaatgericht is en gaat over helderheid en 

ontwikkeling. Dienend-leiders zijn zelfverzekerd. Zij zijn in staat om in 

een complexe en dynamische omgeving richting te geven en aandacht 

te houden voor de mensen die de organisatie maken. Daarmee maken 

zij het verschil.

GROOTHUIS FIT 

Wil jij ook je medewerkers motiveren 

om in beweging te komen? Start dan 

een fit-campagne! Bij Groothuis is dit 

succesvol ingezet en maakt 50% van 

de medewerkers gebruik van deze 

regeling. Benieuwd hoe wij dit hebben 

aangepakt? Neem dan contact op 

met Jenine Altena.

DOE TIPS

Ga samen met collega’s een challenge 

aan om op zoek te gaan naar de 

kernwaarden van de organisatie.  

Plan bijvoorbeeld een hele dag of 

nachtje weg om aan de teambuilding 

te werken. Combineer een stukje 

ontspanning met avontuur en actie 

en leer elkaar op andere manieren 

kennen! Weten hoe wij dit hebben 

gedaan? Neem dan contact met ons op!

GROOTHUIS GADGET

DOOR
GROOTHUIS

Inspiratie

PODCAST BEN TIGGELAAR 

www.bnr.nl/podcast/ben-tiggelaar-podcast

Schrijver en gedragswetenschapper Ben 

Tiggelaar spreekt inspirerende gasten over 

persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag 

en werk-privé balans. Verplichte kost voor elke 

professional! Elke twee weken, woensdag om 

16:00 uur online bij BNR en op verschillende 

podcast-platforms.

Luistertip

ONLINE ONTMOETEN 

De periode van afstand dwong ons om meer online te 

vergaderen. Door de fysieke afstand verloren we een beetje 

het gezellige en informele contact. Daarvoor hebben wij 

Café Oranje in het leven geroepen, een online café waar men 

samen aan een tafel kan gaan zitten om in groepsverband te 

praten, of via de koffieautomaat een gesprek van 5 minuten 

kan houden met een willekeurige collega. Benieuwd hoe dit 

werkt? Dennis Grasdijk vertelt je er graag over.
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dat een project van 400 ton zo’n beetje onze bovengrens is, 

zodat er geen valse verwachtingen worden geschept.’

KANSEN, BEDREIGINGEN EN 

ONTWIKKELINGEN

‘Naast de overeenkomsten tussen beide bedrijven zijn 

er natuurlijk ook verschillen. Groothuis Bouwgroep is 

bijvoorbeeld een bedrijf dat op veel innovatieve gebieden 

vooroploopt, terwijl Riezebos Constructie wat meer in de 

luwte acteert. Ik zie dat niet als een probleem. Sterker nog, 

juist omdat Groothuis vooroploopt, zetten wij ook diverse 

stappen om te kunnen blijven samenwerken. Zo werken 

we bijvoorbeeld al jaren met digitale 3D-programma’s als 

Tekla en BIM, zodat Riezebos en Groothuis informatie in 

een 3D-model kunnen samenvoegen en ontwerpfouten en 

EFFICIËNT EN EERLIJK

‘Het is trouwens niet vanzelfsprekend dat Groothuis voor 

elk project de staalconstructie bij ons afneemt, want een 

staalconstructie is nou eenmaal geen uniek product. Wat 

in het voordeel van Riezebos Constructie werkt, is dat we 

het hele staalconstructieproces onder één dak hebben, 

van ontwerp, productie en spuitwerk tot aan de montage. 

Dankzij de korte lijntjes en de onderlinge feedback tussen 

onze teams, worden onze staalconstructies telkens beter 

en de montage steeds efficiënter. Zo voorkomen we 

bijvoorbeeld dat hoogwerkers en telescoopkranen op de 

bouwplaats stilstaan, want dat kost nou eenmaal veel geld. 

Daarnaast denken we vanuit Riezebos altijd met Groothuis 

mee over de uitdagingen binnen een bepaald project en 

zijn we eerlijk en open over onze capaciteit. Groothuis weet 

Een stalen  
verbinding

‘We weten niet exact wanneer de samenwerking tussen 

Riezebos en Groothuis is ontstaan, maar toen mijn vader 

Albert in 1970 het bedrijf Riezebos Constructie officieel 

inschreef bij de Kamer van Koophandel, was Groothuis 

Bouwgroep al bezig om het huis van zijn vader en moeder 

te bouwen. Dus de link tussen beide partijen was al 

aanwezig.’ Aan het woord is Bart Riezebos (34 jaar) die in 

2013 met broer Jan het stokje van vader Albert overnam. 

Samen hebben de broers de leiding over het bedrijf dat 

dit jaar precies 50 jaar bestaat. ‘In al die jaren is er wel het 

nodige veranderd. Daar waar mijn vader zich eerst richtte 

op de productie van landhekken en stalinrichting, zijn we 

ondertussen al jaren gespecialiseerd in staalconstructies 

voor gebouwen in de industrie en daarbuiten. Wat echter niet 

is veranderd, is de samenwerking met Groothuis Bouwgroep.’

Groothuis Bouwgroep en Riezebos Constructie

Al ruim 45 jaar verzorgt Riezebos Constructie 
uit Genemuiden de staalconstructies voor diverse 

bouwprojecten van Groothuis Bouwgroep. Deze langdurige 
relatie heeft ongetwijfeld te maken met de overeenkomsten 

tussen de twee familiebedrijven. Zo ligt de focus op de lange 
termijn en stellen beide partijen telkens weer de wensen van 

de klant centraal. Daarnaast wordt er samen nagedacht over de 
beste aanpak en uitvoering van een project en gekeken naar kansen, 

bedreigingen en ontwikkelingen. Directeur Bart Riezebos: ‘De kracht van 
onze samenwerking, is dat we elkaar scherp houden.’

PARTNER: RIEZEBOS CONSTRUCTIE

faalkosten worden voorkomen. Sowieso zijn we regelmatig 

met Groothuis in gesprek over kansen, bedreigingen en 

nieuwe ontwikkelingen, want het is belangrijk dat we ons 

samen telkens blijven ontwikkelen.’

ELKAAR SCHERP HOUDEN

‘Het mooie aan de samenwerking tussen Groothuis Bouwgroep 

en Riezebos Constructie is dat we weten wat we aan elkaar 

hebben. We communiceren eerlijk en open naar elkaar. 

We delen kennis en informatie uit. En we hebben voor elk 

project hetzelfde uitgangspunt, namelijk dat we de wensen 

van de klant centraal stellen. Juist dát uitgangspunt zorgt 

ervoor dat we elkaar scherp houden. Ik denk dan ook dat de 

samenwerking tussen Groothuis Bouwgroep en Riezebos 

Constructie hierdoor nog jaren en jaren kan voortduren.’ 

Jan, Albert en Bart 
Riezebos
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MEROSStichting
Stichting Meros wil bijdragen aan een 
duurzame leefomgeving voor mensen 

wereldwijd. Door samen te werken met 
partners worden vanuit de stichting 

financiële middelen beschikbaar 
gesteld om projecten te steunen, van 
lokaal tot wereldwijd. Deze projecten 

ontstaan vanuit een samenwerking  
met hulporganisaties, of vanuit 

particuliere initiatieven.

“De stichting is na het jubileumjaar van Groothuis 

Bouwgroep in 2019 officieel opgericht.” vertelt Jeroen 

Groothuis, voorzitter van Stichting Meros. “Tijdens het 

jubileumjaar vond de opstart plaats onder de naam Fonds 

Groothuis Bouwgroep. Daarmee ging een lang gekoesterde 

wens van de familie in vervulling. 

De droom van Stichting Meros is een toekomstbestendige 

leefomgeving mogelijk maken voor alle mensen. Vanuit 

een focus op zeven duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

die opgesteld zijn door de Verenigde Naties, richt Stichting 

Meros zich vanuit goed rentmeesterschap op het steunen 

van maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de 

zeven ontwikkelingsdoelstellingen waarmee wij een betere 

leefomgeving kunnen creëren voor mensen wereldwijd.

De kracht van Meros zit in samenwerken. De naam en het 

logo spreken dit ook uit. Meros is een Grieks woord, dat ‘part’ 

of ‘deel van’ betekent. We maken deel uit van een groter 

geheel en dat is tweeledig. Enerzijds zijn we als stichting 

afhankelijk van de (financiële) steun van onze partners, 

anderzijds zijn we als stichting zelf onderdeel van een 

wereldwijde beweging die mensen wil helpen. Het logo,  

een mozaïek van de kleuren van de SDG’s, symboliseert  

deze samenwerking.

In 2019 zijn door medewerkers van  

Groothuis Bouwgroep verschillende activiteiten 

georganiseerd om het project in Tanzania te 

steunen. De familiedag, de Nijmeegse Vierdaagse, 

wielrennen, de verkoop van paasstukjes en taarten, 

verloting en de autowasdag waren geslaagde 

initiatieven die naast de grote sponsorbedragen  

van partners veel geld hebben opgeleverd.

Meer weten over Stichting Meros of samenwerken  

aan nieuwe projecten? Bekijk dan onze website  

www.stichtingmeros.nl en neem contact op!

Samen met Compassion, een hulporganisatie die kinderen een 

hoopvolle toekomst biedt, zijn twee projecten gekozen om te 

steunen. Met behulp van inzet van partners en medewerkers 

is het gelukt om de voor de allerarmsten in Tanzania de 

realisatie van 18 woningen en de renovatie van een school te 

financieren. De bouw en renovatie is door de mensen daar zelf 

uitgevoerd en het resultaat heeft grote impact gemaakt op de 

leefomstandigheden van de bevolking, zowel fysiek als sociaal.”

Een jaar later wordt nog steeds met Compassion samen-

gewerkt. “Op dit moment steunt Meros een moeder-kind 

project. In dit project worden zwangere (jonge) vrouwen 

opgevangen en door de zwangerschap, bevalling en het eerste 

levensjaar van hun kind heen geholpen. Daarna wordt het 

kind onderdeel van het reguliere kindsponsorprogramma van 

Compassion.” Op dit moment wordt ook de laatste hand aan 

de samenwerking voor een nieuw woningbouwproject  

gelegd, opnieuw in Tanzania.

Stichting Meros is verbonden met Groothuis Bouwgroep.  

Het bestuur wordt gevormd door Jeroen Groothuis,  

Bert Jan Groothuis en Jan van Spijker. Samen met drie  

andere leden vormen ze een stuurgroep die de stichting 

handen en voeten geeft.

Naast de samenwerking met Compassion steunt Stichting 

Meros ook andere initiatieven die door medewerkers, partners 

of andere hulporganisaties aangedragen kunnen worden. 

www.stichtingmeros.nl

Stuurgroep: vlnr Dennis Grasdijk, Bert Jan Groothuis, 

Suzette ten Hoeve, Jan van Spijker, Jeroen Groothuis,  

en Gerjan Timmerman.
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