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DUURZAAMHEID PERMANENT OP DE AGENDA. MAAR WAT IS DUURZAAMHEID?

The Natural Step
Op 3 december vond bij Groenen Bouw & Onderhoud een
speciale lunchworkshop plaats. Berend Aanraad, directeur van
stichting The Natural Step Nederland, begon zijn presentatie met
de vraag: wat versta je onder duurzaamheid? Al snel bleek dat
iedereen daar een eigen invulling aan kan geven. Voor de een
heeft het bijvoorbeeld te maken met schone lucht, voor de ander
met afval en weer een ander denkt aan zonne- of windenergie.
SPELREGELS
The Natural Step ontwikkelde de ‘spelregels’ die duurzaamheid voor iedereen
tastbaar en begrijpelijk moeten maken.
Een ‘gedeelde taal’ voor duurzaamheid.
Deze ‘spelregels’ zijn van belang zijn voor
het in stand houden van hetgeen we
nodig hebben om te leven: water, aarde,
lucht, stabiel klimaat etc. Ze maken het
begrip duurzaamheid concreet en
begrijpelijk voor iedereen. Hieronder staan
ze geformuleerd.

want alleen door samen te werken kunnen
we duurzaamheid optimaal doorvoeren!
Net als veel woningcorporaties omarmt
ook Groenen Bouw & Onderhoud
The Natural Step. We kunnen daarmee
een positieve bijdrage leveren aan milieu
en welzijn!
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1. Niet meer en sneller stoffen
uit de aarde in het milieu
brengen dan de natuur kan
verwerken.

Berend Aanraad van de stichting
The Natural Step.
The Natural Step is een wereldwijd
opererende stichting, in 1989 opgericht
in Zweden en inmiddels uitgegroeid
tot 17 kantoren met activiteiten in
54 landen. Het Nederlandse kantoor is
gevestigd in Eindhoven.

VERBOUWING KANTOORPAND KRONEHOEFSTRAAT TOT 95 APPARTEMENTEN ‘THE SPOT’

“Best veel luxe voor
 een studentenwoning”
Net als het project Keulsepoort in Venlo, verbouwt Groenen langs de rondweg in Eindhoven een
kantoorpand tot studenten-appartementen, voor ‘Smart City Lofts’. Het voormalige hoofdkantoor
van RIAGG wordt omgebouwd tot 95 ‘lofts’ in diverse uitvoeringen. We namen een kijkje op de
bouw en troffen Rens Evers, assistent van uitvoerder Sjef van Zantvoort.
“We zijn nu volop bezig met de afwerking
van de appartementen, die bedoeld zijn
voor studenten en volledig gebruiksklaar
en gestoffeerd worden opgeleverd,
voorzien van laminaatvloer, digitaal
sluitsysteem, WiFi en camerasysteem.
Best veel luxe voor een studentenwoning.
Maar wel helemaal van deze tijd. Door de
opzet van het gebouw is een mooie
indeling ontstaan, met woonruimtes die
variëren tussen de 18 en ruim 40 vierkante
meter. En met mooie uitzichten naar
buiten. De buitengevel hebben we
trouwens ook grondig aangepakt, met
nieuwe kozijnen, een nieuw dak en
beton-herstel werkzaamheden”.
We lopen door het gebouw waar volop
gewerkt wordt o.a. door de installateur,
liftenbouwer, stucadoors en timmerlieden.
In totaal zo’n 25 mensen. Ook buiten
volop activiteit voor het grondwerk.

2. Niet meer en sneller
chemische stoffen in het
milieu brengen dan de
natuur kan verwerken.

“Direct achter het gebouw was onze
bouwplaats, maar die heeft nu plaats
moeten maken voor de aanleg van een
overdekte en beveiligde fietsenstalling
voor de bewoners. Het is nu dus wel een
beetje behelpen met de ruimte, we
moeten de auto’s van onze leveranciers op
een klein stukje terrein kwijt, dus regelmatig
verzetten van voertuigen. We hebben ook
nog geen lift, dus bouwmaterialen gaan
voor een groot deel met de trap naar
boven. Of met de grote verreiker die
hierachter staat opgesteld. De opleverdatum begint te naderen, dus we hebben
het nog lekker druk de komende weken”.

Project:	
95 Smart City Lofts
Kronehoefstraat
Opdrachtgever: Eindhoven de Kroon B.V.
Architect:	Laurey Architecture &
Environment
Uitvoerder:
Sjef van Zantvoort
Projectleider:
Erik de Loijer

Op de hoek Kronehoefstraat - Kloosterdreef komt een lounge met horecagelegenheid die door de studenten zelf
gerund kan worden. Dit deel fungeert als
een trendy gemeenschappelijke woonkamer.
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3
 . De natuur niet sneller
afbreken dan de tijd die
nodig is om te herstellen.

4. Geen dingen doen waardoor
we mensen beperken in het
vervullen van hun basisbehoeften.
In onze praktijk van bouw en renovatie
betekent dit o.a. dat we bestaande
woningen duurzamer maken, met
duurzame technieken en producten.
Het einddoel is daarbij steeds gebaseerd
op een langetermijnvisie. Deze visie vormt
tevens het uitgangspunt voor de keuzes
die gemaakt worden in het plan van
aanpak. In The Natural Step wordt dit ook
wel ‘Backcasting’ genoemd.
Ook met onze ketenpartners en onderaannemers praten we over duurzaamheid,

Rens Evers, assistent uitvoerder.

Concentratie bij de workshop-deelnemers.

Impressie van de sfeervolle lounge met horeca.

LINDA DIRKX, PROJECTLEIDER GROOT ONDERHOUD LEEUWENSTRAAT E.O. BIJ WOONBEDRIJF

“Hoe beter we
communiceren, hoe soepeler
het proces verloopt”
Het onderhoud van de Leeuwenstraat e.o. in de wijk Tivoli ligt op schema. Het buitenwerk van de
180 woningen, waarbij o.a. de daken worden vernieuwd, dakkapellen worden opgefrist en de
voordeuren geschilderd en kozijnen worden voorzien van folie, is bijna gereed. Van het binnenwerk,
waarbij o.a. vochtproblemen, ventilatie, isolatie, installaties, elektra, onderhoud aan keuken, douche
en toilet en specifieke bewonerswensen worden aangepakt, is ruim de helft gereed. De laatste
opleveringen zullen eind van dit jaar plaatsvinden.
BOUWTOOL
Tivoli is het eerste project waarbij Groenen
Bouw & Onderhoud de ‘Bouwtool’
gebruikt, een online platform voor
woningrenovaties. Uitvoerder Robert
Dingen en zijn collega Dave Verrijdt zijn
uitgerust met een iPad, waarmee woningopnames, planning- en kostenbewaking
en ook de opleveringen volledig digitaal
worden gedaan. Met de Bouwtool is alle
informatie over het project online toegankelijk voor alle betrokkenen. Einde van het
papieren tijdperk in het onderhoud van de
woning en dat uitgerekend in een van de
oudste wijken van Eindhoven!

Dave Verrijdt in overleg met de medewerkster bewonerscommunicatie
van Woonbedrijf en een bewoner.

“Het groot onderhoud draait
om maatwerk per woning.”
Groenen: MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

“Het is best even wennen hoor” vertelt
Linda Dirkx van opdrachtgever Woonbedrijf. “Maar nu we eenmaal goed op
weg zijn, zien wij zeker de voordelen van
deze manier van werken. Bij de opstart
van dit project hebben we wat tegenslag
gehad, maar inmiddels is de achterstand
ingelopen en ligt alles weer goed op
schema. Ik zie Robert en Dave voortdurend met hun iPad werken en alle
actuele informatie is steeds op het scherm
te raadplegen. Dat scheelt een behoorlijke
papierwinkel. Bewoners tekenen zelfs voor
akkoord op de iPad, waarbij het document
direct per mail wordt verzonden. De kans
op miscommunicatie wordt zo een stuk
kleiner, maar er blijven natuurlijk altijd nog
verbeterpunten.”
COMMUNICATIE MET BEWONERS
“Het groot onderhoud draait om maatwerk per woning. De wijk dateert uit de
jaren dertig en in de loop der tijd hebben

bewoners van alles veranderd, waardoor
de ene woning behoorlijk van de andere
kan verschillen. Ook bewonerskeuzes voor
keukens, toiletten en badkamers spelen
een rol. Goede communicatie is dus
essentieel, zowel met bewoners als tussen
de diverse uitvoerende partijen.”
“Tijdens informatiebijeenkomsten in de
modelwoning en bij de individuele
opnames wordt alles uitgebreid uitgelegd,
maar mensen ervaren toch pas wat het
onderhoud betekent als er daadwerkelijk
in hun woning wordt gewerkt.
Aan ons dus de taak om nóg beter de
verwachtingen helder te krijgen en uit te
leggen wat de impact en consequenties
zijn voor de keuzes die men maakt.”
“We houden elke week weer een spreekuur in de modelwoning, zodat iedereen
terecht kan met zijn of haar specifieke
vragen. Hoe beter we communiceren, hoe
soepeler het onderhoudsproces verloopt.
Sara, onze projectmedewerker bewonersbegeleiding is voor bewoners een

Project:	
Goot Onderhoud
Wijk Tivoli
Opdrachtgever: Woonbedrijf
Architect:	Bouwhulpgroep
Uitvoerder:	Robert Dingen en
Dave Verrijdt
Projectleider:
Jan Daamen

aanspreekpunt namens Woonbedrijf.
Omdat er ook diverse allochtonen in deze
wijk wonen, zijn de gesprekken lang niet
altijd in het Nederlands. Sara stemt alle
informatie voortdurend af met Robert en
Dave.”
OPKNAPPEN IN VIJF FASES
“Het opknappen van de Leeuwenstraat
e.o. is slechts een onderdeel van wat er
allemaal gebeurt in stadsdeel Tivoli. Er zijn
vijf fases die we aanpakken, waarvan één
fase al helemaal gereed is. Per fase zit er
verschil in exploitatieduur. We willen het
karakteristieke beeld in deze wijk zoveel
mogelijk intact laten waarbij we streven
naar diversiteit in ons aanbod voor dit
mooie stadsdeel.”
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Onlangs werd de 100e woning opgeleverd, tijd voor de frietkraam!

ARCHITECT TON VISSERS OVER DE RENOVATIE VAN HET ODULPHUSLYCEUM IN TILBURG

“Het gaat om de combinatie
van chillen en leren”
Sinds maart van dit jaar wordt door Groenen Bouw & Onderhoud
het Odulphuslyceum in Tilburg gerenoveerd. In deze oude
textielschool uit de jaren dertig, waarvan de architectuur verwant
is aan de Amsterdamse School, zijn diverse kunstwerken in
Art-Deco stijl te vinden, zoals gebrandschilderde raampartijen.
Ton Vissers van Architectenbureau 37b tekende voor een
uitgebreide renovatie, waarmee het gebouw weer gaat voldoen
aan de hedendaagse eisen voor het onderwijs.
Op de vraag waarom zijn bureau ‘37b’
heet antwoord Ton Vissers: “Het getal 37
is altijd onderdeel geweest in mijn leven.
Van eerste auto-kenteken tot girorekening. Ik wilde een korte, krachtige naam
voor mijn bedrijf, een naam met een
verhaal. Mensen stellen heel vaak deze
vraag en het effect is dat ze mijn bedrijfsnaam niet snel vergeten. De ‘b’ staat voor
buitengewoon, bijzonder, beter… vul
maar in”, lacht hij.
SPECIALIST IN ONDERWIJSHUISVESTING
“Ik heb mijn MO-wiskunde gehaald en
ben afgestudeerd als bouw-informaticus.
Via de hts in Den Bosch, waar ik mijn
eerste baan kreeg, ben ik het onderwijs in
gerold. Jarenlang heb ik voor de klas
gestaan en me beziggehouden met
onderwijsprojecten. Zo is mijn
specialisme op het gebied van onderwijshuisvesting ontstaan. Daarnaast doe ik
overigens ook andere projecten, o.a. op
het gebied van woningbouw”.
VAN KLASSIKAAL NAAR
ZELFSTANDIG LEREND ONDERWIJS
“Scholen maken doorgaans hun eigen
keuzes binnen de mogelijkheden van
onderwijswetgeving en budgetten.
Hier bij Odulphus, een katholieke
middelbare school voor havo en vwo met
1400 leerlingen en 150 medewerkers,
voldeden de gebouwen niet meer aan de
hedendaagse eisen die worden gesteld
aan een leer- en werkomgeving.
De stichting Ons Middelbaar Onderwijs,

waartoe het Odulphuslyceum behoort,
maakt momenteel de overstap van het
klassikale ‘frontaal onderwijs’ naar
zelfstandig lerend onderwijs.
Ruimtes worden opnieuw ingedeeld,
waarbij grotere leerpleinen worden
gecreëerd. Een slimme combinatie van
‘chillen en leren’. Ruimtes waar eerst drie
lokalen waren, worden nu tot één
multifunctionele leer- en werkruimte
getransformeerd. Daarnaast worden ook
alle W&E installaties vernieuwd, dus alles
moet open en weer opnieuw worden
aangelegd. En de grootste uitdaging is
misschien nog wel dat de school tijdens
de werkzaamheden gewoon in functie
blijft. Dat betekent veel werk buiten de
normale werktijden, dus in vakanties,
weekenden en avonduren”.
OMGAAN MET VERRASSINGEN
‘Omdat ik ook tijdens de eerdere
renovatie van het havo-gebouw aan de
Noordhoekring 182 succesvol met
Groenen Bouw & Onderhoud heb
samengewerkt, was ik heel blij dat zij ook
bij deze aanbesteding de winnende partij
werden. Uitvoerder Jack Maas en ik
kunnen heel goed samenwerken en
Groenen is een bedrijf dat zich heel
flexibel opstelt, wat ook écht nodig is bij
dit soort projecten. Je moet je voorstellen
dat in en onder een gebouw uit de jaren
dertig tal van aanpassingen hebben
plaatsgevonden, die lang niet altijd
bekend zijn, laat staan op tekening
zichtbaar zijn. Verborgen funderingen,
oud leidingwerk, vervuilde grond, asbest,

Project:	
Renovatie Odulphuslyceum Tilburg
Opdrachtgever:	Stichting Ons
Middelbaar Onderwijs
Architect:
Architectenbureau 37b
Uitvoerder:
Jack Maas
Projectleider:
Erik de Loijer

we komen het allemaal tegen.
Het gebeurt regelmatig dat we ergens op
stuiten, waardoor we daar niet verder
kunnen en de planning moet worden
omgegooid. Maar de opleverdatum mag
natuurlijk niet in gevaar komen. Jack
heeft dan meestal snel een praktische
oplossing. Ik denk dat Groenen echt de
best aangewezen aannemer is voor dit
project”.
LEAN PLANNING EN COÖRDINATIE
Groenen Bouw & Onderhoud is
verantwoordelijk voor de algehele
planning en coördinatie van dit project,
waarbij ook de door de opdrachtgever
aangewezen W&E installatiebedrijven
worden aangestuurd. In samenwerking
met nevenaannemers en de overige
partners in het ketenteam is een
lean-planning opgesteld. Alles is gericht
op efficiency, veiligheid en het beperken
van overlast voor leerlingen en leraren.
Dit komt o.a. tot uiting in de planning,
routing en bouwplaatsinrichting.
In een monumentale omgeving als deze,
is bovendien extra voorzichtigheid
geboden. De werkzaamheden zullen eind
februari 2016 worden afgerond.
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Kantoorpand
ABN-AMRO
getransformeerd tot
woonstudio’s
‘The Bank’.

Website
Groenen
Bouw &
Onderhoud
vernieuwd

Project:	
110 appartementen
Keulse Poort
Opdrachtgever: De Keulse Poort B.V.
Architect:	Laurey Architecture &
Environment
Uitvoerder:
Robbie Boudewijns
Projectleider:
Erik de Loijer

In hartje Venlo, hoek Spoorlaan, Keulse Poort, heeft Groenen
Bouw & Onderhoud onlangs 110 woonstudio’s opgeleverd.
De voormalige kantoorruimtes van ABN-AMRO, verdeeld over
5 verdiepingen boven de huidige bank, zijn volledig gestript en
omgebouwd tot moderne lofts voor studenten en jonge starters.
Het project is ontwikkeld door projectontwikkelaar Bakkers-Hommen
Waerdevast BV, op basis van het door hun
ontwikkelde concept ‘Smart City Lofts’,
dat is gevestigd in op Strijp-S in Eindhoven.
Via de website smartcitylofts.nl kunnen
jongeren online hun volledig afgewerkte
en gestoffeerde woonruimte kiezen en
boeken. Soortgelijke projecten als deze in
Venlo, worden door heel Nederland
gerealiseerd.

Tevens zijn alle woningen voorzien van
(inbouw)verlichtingsarmaturen en fraaie
grijze in-between gordijnen. De vloeren
bestaan uit betonlook gietvloeren.
Tezamen met de ruwe betonnen plafonds
geeft dit de woningen een stoer ruimtelijk
industrieel karakter. Daarbij hebben ze alle
wenselijke luxe voorzieningen van
vandaag de dag!

Karakteristiek in de studio’s zijn de
‘entresols’ die bereikbaar zijn middels een
trapje aan de zijde van de badkamer.
De entresol kan bijvoorbeeld gebruikt
worden als extra bergruimte of slaapruimte.
Het is natuurlijk geen volwaardige
verdieping maar geeft net iets meer
mogelijkheden!

Onlangs is de website
www.groenen-bouw.nl in een
nieuw jasje gestoken. De site is ook
technisch gemoderniseerd en
geschikt voor weergave op smartphone en tablet. Onder het motto
‘mobile first’ is het ook voor
Groenen Bouw & Onderhoud van
belang dat de site volledig
‘responsive’ is. Voor veel websites
geldt dat de bezoekers al voor
meer dan 50% ‘mobiel’ kijken.
Op de site is naast onze algemene
bedrijfsinformatie o.a. een groot
scala aan referentieprojecten, het
laatste nieuws, PDF-versies van
Groenen Nieuws, en een module
voor het online inplannen van
reparatie-afspraken te vinden.

Behalve de appartementen zelf heeft
Groenen Bouw & Onderhoud tevens de
bijbehorende overdekte fietsenstalling op
de begane grond gerealiseerd, die
onderdeel is van het concept. Ook de
luifels boven de begane grond werden
vernieuwd.
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In maart 2015 werd gestart met de
werkzaamheden. De 5 etages werden
volledig ‘gestript’, voor de realisatie van de
110 studio’s in diverse uitvoeringen (één
en twee kamers).
Alle woningen zijn voorzien van een
moderne jasmijn-witte keuken met
soft-close sluitingen, grijs multiplex
werkblad, keramische kookplaat met
afzuigkap, thermostatische mengkraan en
inbouw koel-vriescombinatie. Tevens is er
een combimagnetron aanwezig.
De badkamers zijn uitgevoerd met modern
tegelwerk tot aan het plafond, met inbouwspots en voorzien van een douche met
glazen douchewand en thermostatische
mengkraan, zwevend toilet, badkamergarnituur, wastafel met mengkraan en spiegel.

Dennis Tenbult, ZZP'er voor Groenen, zorgt bij dit project voor 'the finishing touch'.

Rachel Aksoy-Kahle is druk doende
om alle informatie up-to-date te
maken en te houden. Heeft u een
reactie, opmerking of suggestie?
Laat het ons weten via de pagina
‘Contact’ op de nieuwe site!

De Zwarte
Toren,
transformatie
tot 160
woningen

PUNTZORG.NL, WEBSHOP VOOR BOUWAANPASSINGEN BIJ HULPBEHOEVENDEN

Meer houvast
voor langer
thuis wonen

Automatische raamopener met afstandsbediening.

Monteren van grijpbeugels op de trap
geven extra houvast.

Groenen Bouw & Onderhoud is partner
geworden in Puntzorg.nl een website
waarmee hulpmiddelen besteld kunnen
worden voor meer veiligheid en comfort in
woningen van hulpbehoevenden.
Denk bijvoorbeeld aan ouderen en andere
mensen met fysieke beperkingen.
Puntzorg.nl biedt een scala aan producten,
verdeeld in de categorieën:
• Hulpmiddelen
• Bouwaanpassingen
• Mobiliteit
• Tommi Zorgsysteem (bereikbaarheid)

Seniorenslot met sleutelgat beter in het
zicht.

De bouwaanpassingen, welke weer
worden verdeeld in toegang/comfort,
sanitair en rolstoel-aanpassingen, worden
door Groenen Bouw & Onderhoud
gefaciliteerd. Levering en installatie
kunnen door heel Nederland plaatsvinden.
Een woning kan worden voorzien van
aanpassingen die volledig worden
afgestemd op de persoonlijke situatie, nu
en in de toekomst. Voorbeelden zijn o.a.
verhoogde toiletten, grijp- en steunstangen
in de badkamer, extra trapleuningen,
automatische raam-openers, seniorensloten, overbruggingsdrempels om de
woning rolstoelvriendelijk te maken, etc.

Verhoogd toilet voor makkelijker zitten en
opstaan.

BEZUINIGINGEN IN DE
ZORGSECTOR
Er wordt de laatste jaren fors bezuinigd op
kosten in de zorg. Zo kunnen ouderen met
een zorgzwaartepakket 4 en voldoende
familie of buren die kunnen helpen, vanaf
1 januari 2016 geen aanspraak meer
maken op plaatsing in een verzorgingshuis.
Ouderen geven zelf overigens ook vaak de
voorkeur aan langer thuis wonen, zolang
dat mogelijk is. De bouwaanpassingen die
Groenen Bouw & Onderhoud te bieden
heeft via Puntzorg.nl, maken de woning
een stukje veiliger en comfortabeler.  nn

Project:	
Herbestemming
De Zwarte Toren
Eindhoven
Opdrachtgever:	Foolen & Reijs Vastgoed
/ De Zwarte Toren C.V.
Architect:
Diederendirrix
Uitvoerder:
Sjef van Zantvoort
Projectleider: Erik de Loijer

In opdracht van Foolen & Reijs Vastgoed, bouwt Groenen
Bouw & Onderhoud 160 woningen in het voormalige
KNP-callcenter aan de Pastoor Petersstraat in Eindhoven.
Het gebouw stamt uit het jaar 2000 en heeft een
vloeroppervlakte van 9.500 m2. Er worden tevens een aantal

Stoeltje monteren voor zittend douchen.

gemeenschappelijke voorzieningen aangelegd, zoals een
fittnessruimte, sauna, laundrette (wasserette) en een
Young Professionals Meeting Point. De woningen worden
verkocht aan particuliere beleggers.

FILM OVER JOHAN GROENEN NAAR AANLEIDING VAN WINNEN VELDHOVENSE ONDERNEMERSPRIJS

“Altijd willen
winnen”
Met deze drie woorden typeerde zoon Bart Johan Groenen.
Hij was, naast echtgenote Natasja, Erik de Loijer en een goede
vriend, één van de mensen die in een sfeervolle film hun mening
gaven over Johan Groenen. Aanleiding hiervoor was het winnen
van de Veldhovense Ondernemerstrofee, in september 2015.

Johan Groenen beschikt over alle
benodigde talent, kennis en voorwaarden
voor het verantwoord exploiteren van zijn
mooie bedrijf.”
“Inspelen op de veranderende wereld doet
Johan o.a. door het invoeren van een
geheel nieuwe manier van werken bij
Groenen Bouw & Onderhoud. Er wordt
geïnvesteerd in trainingen en systemen om
van Groenen Bouw & Onderhoud een
moderne zelflerende organisatie te maken.
‘We gaan op een andere manier samenwerken, niet alleen met elkaar, maar ook
met opdrachtgevers, onderaannemers en
leveranciers. Zo gaan we bedrijfsprocessen
vereenvoudigen, overheadkosten
reduceren en vermijdbare faalkosten
verminderen. Uiteindelijk gaan we een
hogere kwaliteit leveren, tegen een lagere
prijs. De andere manier van werken moet
uiteindelijk een automatisme worden.
Als medewerkers hun eigen inzichten,
kennis en competenties gaan aanspreken,
groeit de betrokkenheid. Als we dat punt
bereiken, gaan we als bedrijf grote stappen
voorwaarts zetten”.
Op de nieuwe website is de video te zien
die naar aanleiding van de Ondernemertrofee werd gemaakt en ook het
uitgebreide persbericht waarin o.a. de
levensloop van Johan Groenen wordt
beschreven.
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Visie en succesvol ondernemerschap
hebben geleid tot het winnen van de prijs,
die werd uitgereikt door de Veldhovense
burgemeester Jack Mikkers. Kandidaten
worden door andere ondernemers
voorgedragen en een onafhankelijke jury
kiest uiteindelijk de winnaar. Johan zelf en
ca. 80 collega-ondernemers in de zaal
genoten er zichtbaar van.
Het juryrapport vermeldt o.a. het
volgende:
“Johan Groenen kijkt verder dan het
gemiddelde én toont de juiste winnaarsmentaliteit. Hij weet steeds de goede weg
te vinden en slaagt erin innovatief en
adequaat te anticiperen op een
voortdurend veranderende wereld.

www.groenen-bouw.nl
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