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MVO bij De Groot Vroomshoop

Al sinds 2012 hebben wij het MVO-certificaat  

(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).  

Toen bereikten we trede 3 op deze prestatieladder. 

Sindsdien worden we elk jaar gecontroleerd aan  

de hand van de normeisen door certificerende 

instantie DNV. In onze branche waren we toen het 

eerste bedrijf dat zich liet certificeren. Het certificaat 

is tussentijds één keer verlengd en is nog geldig tot 

2018. Om het belang van MVO en specifiek het milieu 

steviger te benadrukken, kozen we er in 2016 bewust 

voor om ons ISO 14001 (milieuzorgsysteem) te laten 

certificeren. Een extra inspanning om aan te tonen 

hoe belangrijk wij MVO vinden.

Onbewust maatschappelijk verantwoord  

ondernemer

Zonder ons daar echt bewust van te zijn,  

hanteerden we in ons dagelijks werk al veel  

duurzame uitgangspunten. Ook zonder certificaten 

dus. Een aantal voorbeelden:

•	 Wij	werken	voornamelijk	met	de	grondstof	hout	 

en dan ook nog eens alleen uit duurzaam beheerde 

bossen (FSC/PEFC).

•	 Wij	hebben	een	IFD	(industrieel,	flexibel	en	 

demontabel) -bouwconcept waarmee wij onze 

semi- en permanente huisvesting opbouwen.  

Ideaal voor hergebruik en recycling. 

•	 Wij	ontwikkelden	een	concept	voor	toepassing	 

van zonnepanelen in onze dakelementen:  

het Prefab Solar dakconcept.

•	 We	gingen	over	van	betonnen	funderingen	 

naar geprefabriceerde gerecyclede kunststof 

funderingen bij onze bergingen. Deze kunststof 

funderingen zijn 80% lichter, dus goed voor  

de arbeidsomstandigheden.

•	 We	ontwikkelden	concepten	voor	passiefbouwen:	

een goede basis voor een energieneutraal  

bouwconcept.

•	 Wij	prefabriceren	al	onze	producten	onder	 

optimale omstandigheden in onze fabrieken, 

waardoor:

- De hoeveelheid afval minimaal is.

- Faalkosten laag zijn.

- Een veiligere werksituatie ontstaat  

in optimaal klimaat.

- Niet op hoogte gewerkt hoeft te worden.

- Gewerkt kan worden met de juiste  

machines bij de hand.

- Gewerkt kan worden aan werktafels  

op de juiste hoogte.

De stap naar certificering was een logische,  

vanwege deze onbewuste vanzelfsprekendheden, 

aandacht voor interne en externe betrokkenen  

(stakeholders), specifiek geformuleerde MVO-

doelstellingen en integratie van MVO in onze  

totale bedrijfsvoering, onze visie en missie  

en actieplannen op korte en lange termijn.

 



MVO-werkgroep  

Sinds 2016 is binnen De Groot Vroomshoop een  

MVO-werkgroep actief. Zodoende ligt de betrokken-

heid en MVO-bewustwording niet bij een enkeling, 

maar zorgt een groep actief betrokken collega’s 

ervoor dat MVO de hele organisatie raakt en collega’s 

gestimuleerd worden hun steentje bij te dragen. De 

MVO-werk-groep bestaat uit een brede afspiegeling 

van het personeelsbestand: directielid, inkoper, 

personeelsfunctionaris, MVO-coördinator, verkoop-

medewerker, hoofd technische dienst, voorwerker 

productie Houtbouw, hoofd expeditie Bouwsystemen 

en manager Productontwikkeling. Ieder kwartaal 

komt de groep bij elkaar en worden ideeën en erva-

ringen uitgewisseld en nieuwe acties uitgezet voor 

specifieke afdelingen en/of de gehele organisatie.

Stakeholdersbijeenkomsten 

Sinds we gecertificeerd zijn, betrekken we periodiek 

onze stakeholders bij ons MVO-beleid, via enquêtes, 

een telefoongesprek of stakeholdersbijeenkomsten. 

In 2012 deden we telefonisch onderzoek. Dit kostte 

veel tijd, de respons was laag en de output was 

beperkt bruikbaar. Reden om voor een meer persoon-

lijke en face-to-face benadering te kiezen. Sinds 2014 

nodigen we een representatieve groep stakeholders 

uit voor een bijeenkomst. De bijeenkomsten vonden 

plaats in 2014 en 2016. Deze opzet is zowel door de 

stakeholders als De Groot Vroomshoop als nuttig, 

leerzaam en prettig ervaren. Hierin konden we goed 

weergeven wat MVO voor De Groot Vroomshoop 

inhoudt, aangeven waar onze focus ligt de komende 

periode, maar ook ervaren hoe andere bedrijven, 

klanten en leveranciers hiermee omgaan en wat 

zij van ons verwachten. In 2018 wordt een volgende 

bijeenkomst georganiseerd.  

MVO prestatieladder

MVO is ondernemen met continu aandacht voor  

de 3 P’s; people, planet, profit. De Groot Vroomshoop 

heeft daar van meet af aan een tweetal P’s (proud 

en pleasure) aan toegevoegd. Vanuit de MVO-norm 

zijn 33 aandachtpunten/indicatoren omschreven, 

verdeeld over de verschillende P’s die de basis vormen 

voor het MVO-beleid. Deze zijn opgenomen in  

een matrix, die wij elk jaar inzetten als checklist.  

Hierna een kort verslag, per P omschreven.



People
 

De mens is natuurlijk een cruciale factor in het on-

dernemen. Het zijn de mensen die ons bedrijf tot een 

succes maken. Hoe tevreden gaan we ’s morgens naar 

ons werk en hoe prettig werken we daar samen met 

collega’s? Om vervolgens ’s avonds weer gezond naar 

huis te gaan en tijd en energie te hebben voor ons 

privéleven. Belangrijk voor De Groot Vroomshoop  

om te weten en dus te meten.

Medewerkerstevredenheid 

In 2013 en 2017 hebben we een mede- 

werkersonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek  

is geïnventariseerd hoe tevreden medewerkers  

zijn over hun werk en de werkomstandigheden  

bij De Groot Vroomshoop. Medewerkers konden  

zelf verbetervoorstellen aandragen. In het recente 

onderzoek is nadrukkelijker ingegaan op de mate  

van betrokkenheid bij de organisatie, de MVO- 

beleving onder medewerkers en de wijze waarop  

zij zelf kunnen bijdragen aan MVO. 

De Groot Vroomshoop mocht zich na dit onderzoek 

wederom	TopWerkgever	noemen.	Uit	het	onderzoek	

bleek dat de waardering van de medewerkers hoger 

ligt dan in andere organisaties. De Monitorgroep 

voerde de onderzoeken uit. Op dinsdag 9 mei zijn  

de uitkomsten van het medewerkersonderzoek  

2017 gepresenteerd. Veel medewerkers hebben  

deelgenomen aan het onderzoek: 77% vulde  

de vragenlijst in. 

De Groot Vroomshoop scoorde gemiddeld een  

7,7 op een schaal van 1 tot 10, wat betekent dat  

medewerkers het fijn vinden om bij De Groot 

Vroomshoop te werken, hun werkgever waarderen 

en trots zijn op de mooie producten die er gemaakt 

worden. Aangedragen verbeterpunten worden  

gezamenlijk uitgewerkt en doorgevoerd. 

Ontwikkeling van medewerkers 

We	hechten	er	veel	waarde	aan	dat	medewerkers	

zich blijven ontwikkelen, zowel met opleidingen als 

door praktijkervaring. Vanuit de organisatie is het 

stimuleren daarvan een continu proces en een vast 

onderdeel in functioneringsgesprekken. Natuurlijk 

mogen medewerkers ook zelf initiatief nemen en 

hun ontwikkelings- of opleidingsbehoefte kenbaar 

maken.

Gezondheid, welzijn  

en veiligheid van werknemers

Verzuim proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. 

Preventieve trajecten waarbij we kijken naar de  

fysieke werkhouding van de medewerkers en het  

preventief medisch onderzoek zijn hier onderdeel 

van. Daarnaast heeft De Groot Vroomshoop een 

contract gesloten met een sportschool waar mede-

werkers met korting kunnen sporten. Maar ook 

op het gebied van welzijn ondersteunen we onze 

medewerkers, bijvoorbeeld door te verwijzen naar 

hulpverlenende instanties. 



Jaartal CO
2
 uitstoot (in tonnen) 

2009 1708

2010 1632

2011 1640

2012 1454

2013 1125 *

2014 880 **

2015 993

2016 784

Planet

Ondernemen heeft natuurlijk invloed op het milieu. 

Met name de negatieve milieueffecten van de onder-

neming, zowel lokaal als in de landen van herkomst 

van onze producten en grondstoffen moeten we 

kritisch tegen het licht houden. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid 

De belangrijkste leveranciers van De Groot Vrooms-

hoop hebben de leverancierscode ondertekend. Deze 

leverancierscode omschrijft de basiseisen waaraan 

onze leveranciers van goederen en diensten moeten 

voldoen wat betreft hun verantwoordelijkheid voor 

stakeholders en het milieu.

Energie 

Naast alle reeds uitgevoerde acties zoals ’band  

op spanning’, het plaatsen van een klokthermostaat 

per productielocatie en inkoop van groene stroom, 

zoeken we steeds naar nieuwe mogelijkheden  

om CO2 te reduceren. Dat we nog altijd blijven  

verbeteren en de maatregelen dus effect hebben  

laat het overzicht zien: 

 

Afvalreductie en afvalscheiding 

Afvalscheiding is een goed voorbeeld van MVO.  

De scheiding kost geen geld, maar levert geld op! 

Veel materialen die eerst weggegooid werden,  

gebruiken we tegenwoordig als grondstof voor 

nieuwe producten. Dit doen we in samenwerking  

met onze afvalinzamelaar, maar ook door eigen  

initiatieven. Het laatste fraaie voorbeeld is van 

2016/2017. Tijdens de sloop van een oude productie-

hal zijn veel materialen (onder meer de houten  

liggers) opnieuw ingezet bij de bouw van  

de nieuwe hal. 

Duurzaam geproduceerd hout 

De Groot Vroomshoop is als een van de eerste hout-

verwerkende bedrijven in Nederland zowel FSC- als 

PEFC-gecertificeerd.	We	streven	er	dan	ook	naar	om	

al het ingekochte hout te laten vallen onder een van 

deze certificaten. Zo is bijvoorbeeld al ons ingekochte 

spaanplaat FSC-gecertificeerd, zijn ons vuren en lariks 

hout FSC- en PEFC-gecertificeerd, is het overgrote 

deel van ons overige ingekochte hout duurzaam ge-

produceerd en kijken we naar duurzame alternatie-

ven voor onderdelen waar op dit moment nog geen 

certificaat voor te verkrijgen is.

*  in 2013 is de overstap naar groene stroom geweest,  

dat verklaart grotendeels de enorme daling in dat jaar

**	2014	is	door	het	VolkerWessels-concern	als	het	nieuwe	 

basisjaar gekozen met daaraan de doelstelling gekoppeld 

om t.o.v. dat jaar in 2020 10% minder CO
2
-uitstoot te  

realiseren. Het eerste jaar (2015) is dat dus nog niet  

gelukt, maar 2016 wel. 



Profit 
 

De financiële prestaties van de onderneming (winst 

en omzet) vallen hieronder. Maar ook economische 

zaken als werkgelegenheid, investeringen in infra-

structuur, locatiebeleid, et cetera.

Continuïteit van de organisatie 

Naast alle investeringen die we doen, zowel in  

tijd als in geld, waarborgen wij de continuïteit van  

de organisatie. Deze borgen we door een gezonde  

orderportefeuille en winstmarge. MVO kost niet  

per definitie geld, het is een manier van onder- 

nemen, een manier van handelen. Veel veranderin-

gen die door MVO gedreven zijn, leveren zelfs geld 

op, zoals het goed scheiden van afval. Door slim om 

te gaan met nieuwe ontwikkelingen, strategische  

samenwerking, inzet van onze werknemers -maar  

zeker ook door het gebruiken van onze Twentse 

nuchterheid- zijn wij in staat om deze veranderingen 

te implementeren. Het belangrijkste is bewust-

wording, bij de directie en management, maar ook  

bij onze medewerkers, leveranciers en afnemers. 

Samen staan we het sterkst! 

 

 

Proud en Pleasure 
 

Plezier hebben in het werk en trots zijn op het werk. 

Basisvoorwaarden voor een leuke baan.  

Wij	houden	dan	ook	rekening	met	onze	werknemers	

bij beleidsbeslissingen die wij nemen. De effecten zijn 

onder andere zichtbaar in het lage ziekteverzuim. 

Elke maandag worden er ruime porties fruit bezorgd 

voor onze medewerkers en bezoekers. Een simpel  

en gezond gebaar. De product- en proceskwaliteit 

worden positief versterkt door het plezier dat mede-

werkers in hun werk hebben en hun trots om bij  

De Groot Vroomshoop te werken. Met de verscheiden-

heid aan producten en deskundigheid binnen het 

bedrijf zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor  

medewerkers uniek. Maandelijks informeren we  

collega’s via de nieuwsbrief Inhout over ontwikke-

lingen binnen ons bedrijf en in de afzonderlijke  

werkmaatschappijen en stimuleren we het trotse  

gevoel en synergie. De trots van de medewerkers 

komt tenslotte naar voren door de vele lange dienst-

verbanden en de vele jubilea, die natuurlijk gevierd 

worden. Vieren doen we in 2017 ook met z’n allen  

als we tijdens een feestavond en open dag stilstaan 

bij ons 90-jarig bestaan!



De Groot Vroomshoop Groep

Zwolsekanaal 36
7681 ED Vroomshoop

Postbus 31
7680 AA Vroomshoop

+31 (0)546 666 333
+31 (0)546 666 444

info@degrootvroomshoop.nl
www.degrootvroomshoop.nl
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De Groot Vroomshoop Groep 

bestaat uit Bouwsystemen, Houtbouw 

en Gelijmde Houtconstructies

Wij	bouwen bewust met hout

’De Groot Vroomshoop besteedt 

veel aandacht aan de gezamenlijkheid 

en de passie voor het werk’


