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Evenwicht
Sinds een jaar of vijf profileert KlokGroep zich meer en meer als organisatie die werk 
maakt van mvo. Mens & maatschappij, milieu & leefomgeving en bedrijfsvoering 
& klantwaarde: het zijn de people, planet en profit van de bouwer-ontwikkelaar. 
“KlokGroep is geen overheidsinstantie. Dus is profit net zo belangrijk als people en 
planet. De drie thema’s zijn in ons bedrijf overal aanwezig.”

De aandacht voor mvo is een typisch hedendaags verschijnsel. “Vroeger hoorde 
je geen bedrijf hierover. Maar tijden zijn veranderd. En wij gaan daarin mee. We 
willen daar ook in mee. En dus hebben we deze drie pijlers aangewezen en beleid 
ontwikkeld”, zegt Van de Klok. “Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De begrippen 
moeten als het ware in het DNA van onze mensen terechtkomen. Dat is een langdurig 
proces. We zitten op ongeveer 60-70 procent; het gaat de goede kant op.”

”Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid. People, Planet, Profit. 
Het zijn allemaal mooie woorden, maar uiteindelijk draait het om de praktijk. Welke 
acties onderneemt de directie? Hoe handelen medewerkers? Hoe ervaren klanten en 
stakeholders de dienstverlening van het bedrijf? Dáár zit de crux.” 
KlokGroep-directeur Ton van de Klok is eerder een aanpakker dan een man van 
filosofische bespiegelingen. Dat betekent echter niet dat hij minder waarde hecht aan 
het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Integendeel:  
“Onze mensen werken hier vaak heel lang. Sommigen zelfs al hun hele 
werkende leven. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid dat die mensen op een 
aangename manier hun pensioen hier kunnen halen. Maar: het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Ook de medewerkers zelf spelen hier een grote rol in.”

KlokGroep heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel 
staan. Drie pijlers staan centraal, gebaseerd op het bekende people, planet, profit. 
“We willen graag een prettig bedrijf zijn. Maar: we zijn géén sociale instelling”,  
aldus algemeen directeur Ton van de Klok. 

Inleiding door Ton van de Klok, algemeen directeur KlokGroep:

Ton van de Klok op de nieuwbouwlocatie van het LIV Inspiratieplein
en het kantoorpand van KlokGroep

Foto: de verBeelding
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Menselijk kapitaal
Welke acties onderneemt KlokGroep op mvo-gebied? 
“Als we beginnen met de mensen, ligt de focus op 
vitaliteit. Waarom? Simpel: het is niet vanzelfsprekend 
dat iedereen in goede gezondheid de eindstreep van 
67 jaar haalt,” legt Van de Klok uit. “En dus begeleiden 
we onze mensen actief naar hun pensioen; ofwel 
in hun eigen baan, met bijvoorbeeld aangepaste 
gezondheidsprogramma’s, ofwel in een andere functie 
die fysiek minder belastend is, op kantoor bijvoorbeeld. 
Ander speerpunt is het Meister und Gesell-programma, 
dat we hebben opgezet samen met Standvast Wonen, 
Woningcorporatie Portaal en Stichting Dagloon 
Nijmegen. We nemen daklozen op proef in dienst en 
laten ze door een ervaren medewerker begeleiden.”

“Mensen vormen het belangrijkste
deel van ons kapitaal” 

“Het moet - stap voor stap -  
               in de hoofden van onze  
                              mensen gaan zitten” 

Energieverbruik
De tweede pijler van KlokGroep is gericht op onze 
leefomgeving en daarmee op de toekomst van onze 
planeet. “De bouwsector heeft over het algemeen een 
vrij hoge CO2-uitstoot, zeker als je de uitstoot van 
opgeleverde woningen meeneemt”, legt Van de Klok 
uit. “Slechte zaak natuurlijk, maar het geeft ons ook de 
mogelijkheid om echt het verschil te maken. KlokGroep 
gaat er heel bewust mee om. Neem het werken met 
duurzame materialen. En de focus op isolatie, zowel bij 
de renovatie van bestaand vastgoed als bij de bouw van 
nieuwe woningen. Of neem het terugdringen van het 
energieverbruik op de bouwplaats. Dat is al enkele jaren 
een hot item bij ons. Net als het scheiden van afval. Dit 
zijn projecten van de lange adem. Het moet - stap voor 
stap - in de hoofden van onze mensen en in die van de 
co-makers gaan zitten.”
Ook hier geldt dat er naast oprechte maatschappelijke 
betrokkenheid een economisch motief meespeelt. 
Van de Klok: “Door te focussen op lean werken, door 
verspilling tegen te gaan en door te letten op het 
energieverbruik, realiseren we een flinke besparing. 
Het verschil qua energieverbruik tussen 2014 en 2015 
bedraagt maar liefst 100.000 euro. Deze vergelijking is 
misschien een beetje kort door de bocht - zeker omdat 
we geen strenge winter hebben gehad en veel projecten 
op dat moment in de ruwbouwfase zaten - maar toch is 
het méér dan de moeite waard.”

Doelgroepen
Klantbenadering: het is pijler drie binnen het mvo-
beleid van KlokGroep. De klant centraal stellen, is dat 
niet een open deur voor een bedrijf? “Vroeger was de 
bouw een gesloten bolwerk, erg op zichzelf gericht”, 
herinnert Van de Klok zich. “Nu zijn we veel meer bezig 
met doelgroepen. Wie is onze klant? Wat wil die? En hoe 
kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen?”
Een klantgerichte benadering is ook een voorbeeld van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar is 
Van de Klok heilig van overtuigd. “Klantgericht werken 
zit ‘m in je houding. Rekening houden met de wensen 
van samenwerkingspartners, kopers en bewoners. We 
willen jegens partners betrouwbaar zijn en transparant. 
En we willen de bewoners van onze woningen laten 
zien dat we met ze meedenken. Bijvoorbeeld doordat 
consumenten zelf de indeling van hun huis kunnen 
bepalen. Tot slot is klantgericht werken ook inspelen op 
actuele maatschappelijke issues, zoals de vergrijzing. 
We werken momenteel hard aan woonvormen waarbij 
mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ik denk dat 
dit een belangrijke taak van een moderne bouwer en 
ontwikkelaar is.”

Laatste voorbeeld dat Van de Klok noemt: de KlokSchool. 
“We hebben zóveel kennisdragers in het bedrijf, mensen 
met waardevolle expertise. Hoe kunnen we die kennis 
verspreiden? Via onze eigen school bijvoorbeeld. In 
kleine groepjes organiseren we workshops. Hapje en 
drankje erbij. Dat is nuttig én aangenaam tegelijk. 
Mensen vormen het belangrijkste deel van ons kapitaal.”

Nieuw pand
Eind 2016 betrekt KlokGroep een gloednieuw 
hoofdkantoor, aan de voet van stadsbrug De Oversteek 
in Nijmegen. Ton van de Kloks ogen beginnen te 
glimmen als hij over het pand vertelt. “Alles wat ik 
hiervoor vertelde, komt samen in dat gebouw. People zie 
je terug in de horeca die we willen laten uitvoeren door 
verstandelijk gehandicapten, zoals bij BliXem gebeurt. 
Dat wil ik persoonlijk echt heel graag. Planet komt terug 
in het BREEAM concept. Volgens dat concept bouwen 
we het pand zeer duurzaam en milieuvriendelijk. En 
met volop zonnepanelen. Het pand zal ook in het teken 
komen te staan van het nieuwe werken: papierloos, 
dat staat hoog op onze ambitielijst. Profit ten slotte 
willen we erin verweven via het LIV Inspiratieplein in 
de grote hal van het gebouw. Dat centrum moet onder 
meer ruimte bieden voor modelwoningen op ware 
grootte, 3d-animaties en nog veel meer. We willen dat 
centrum met partners inrichten, denk aan aanbieders 
van keukens en sanitair, interieurinrichters, makelaars, 
hypotheekverstrekkers, maar eventueel ook met collega-
bouwers. Uiteindelijk doel is om het woonplezier van 
elkaars klanten te optimaliseren.”

Artist impression van het LIV Inspiratieplein met aan de 
achterzijde het kantoorpand van KlokGroep 

Foto: de verBeelding
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De MVO-pijlers van KlokGroep
De aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen onze
organisatie wordt steeds groter. Om er zeker van te zijn dat het onderdeel is van
onze dagelijkse bedrijfsvoering, hebben we drie mvo-pijlers aangewezen en op basis
hiervan beleid ontwikkeld. De drie pijlers - mens & maatschappij, milieu & leefomgeving 
en bedrijfsvoering & klantwaarde - zijn overal in onze organisatie aanwezig en gaan 
afzonderlijk in op een van de basisprincipes van mvo (people, planet en profit).  
In de mvo-stuurgroep, waarin de KAM-coördinator, HRM en directie zijn vertegenwoordigd, 
wordt de voortgang van ons mvo-beleid bewaakt en ondernemen we eventuele acties.  
Op deze manier zorgen we dat onze ambities ook in praktijk worden gebracht.

Mens & Maatschappij
KlokGroep neemt verantwoordelijkheid voor haar 
medewerkers en de regio waarin zij acteert. We hebben 
oog voor ieder individu en investeren in gezondheid 
en kennis van onze mensen. We voelen ons betrokken 
en verantwoordelijk voor onze mensen, maar ook voor 
de (lokale) omgeving waarin wij actief zijn. Door te 
investeren in Mens & Maatschappij creëren we een fijne 
woon- en werkomgeving voor onze klanten én onze 
medewerkers.

Lees verder op pagina 10 >>

MVO
pijler 1

Milieu & Leefomgeving
We gaan als familiebedrijf op een duurzame manier 
om met de wereld om ons heen, waarin ook de 
volgende generaties opgroeien. Dit doen we door 
interne maatregelen, zoals de invoering van labels A 
en B voor ons leasewagenpark en door te investeren 
in kopieerapparaten en printers die veel duurzamer 
zijn. Maar ook door de inzet van duurzame materialen, 
het voorkomen van vervuiling en het creëren van 
bewustwording bij iedereen die er mee te maken heeft. 

Lees verder op pagina 22 >>

MVO
pijler 2

Bedrijfsvoering & 
Klantwaarde

Mvo is meer dan het tonen van maatschappelijke 
betrokkenheid, oog hebben voor de wereld om 

ons heen of investeren in de gezondheid van ons 
personeel. De manier waarop KlokGroep mvo opneemt 

in de bedrijfsvoering of de klant centraal stelt, is nét 
zo belangrijk. Door integere bedrijfsvoering maken we 

ons mvo-beleid onderdeel van de dagelijkse processen 
en stellen we de klant centraal.

Lees verder op pagina 28 >>

MVO
pijler 3
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Met persoonlijke aandacht, opleiding en coaching laten we het talent van
onze mensen groeien. We voelen ons betrokken bij en verantwoordelijk voor 
onze mensen, maar ook voor de (lokale) omgeving waarin wij actief zijn. We 
doen dat aan de hand van verschillende initiatieven, waarin zowel de mens als 
de maatschappij centraal staan.

Mens &
Maatschappij

Maatschappelijke functie
Meer dan 90 jaar geleden begon het in een schuur in 
het Gelderse Druten. Inmiddels zijn we gevestigd op 
diverse plekken in binnen- en buitenland, maar zijn we 
ook nog steeds verankerd in Druten en omstreken. In 
deze regio sponsort KlokGroep daarom diverse grote en 
kleine clubs, stichtingen, organisaties en evenementen.
 
Ook in andere regio’s tonen we onze maatschappelijke 
functie. Tijdens een officiële handeling op een 
bouwplaats, zoals de start van de sloop of het bereiken 
van het hoogste bouwpunt, staan we vaak even stil bij 
maatschappelijke initiatieven rondom de bouwplaats. 
We reiken dan regelmatig een geldcheque uit aan 
lokale initiatieven. Zo is in Hilversum door Novaform 
Vastgoedontwikkelaars geld gedoneerd aan een school, 
die voorheen op de plek van de nieuwbouw stond.  
In Waalre is financiële steun gegeven aan Mappa 
Mondo, een huis voor ernstig chronisch zieke kinderen 
en in Vught aan de plaatselijke Vincentius Vereniging 
die opkomt voor de zwakkeren en kwetsbaren in de 
samenleving (zie foto).
 

MVO
pijler 1

MVO
pijler 1

Maar we steunen niet alleen financieel. We zetten 
onze kennis en kunde ook belangeloos in bij projecten 
waarvan wij vinden dat die belangrijk zijn voor de 
omgeving. Zo zijn de ruimtes onder de monumentale 
Boldershofkapel in Druten door onze mensen voorzien 
van plavuizen en is het Hospice ‘Bijna Thuis Huis Maas 
& Waal’ uitgebreid met een koperen gevel.

Foto: Bart Nijs

Theo van Zuijlen (assistent realisatiemanager)

Bijna Thuis Huis Maas & Waal

Edwin Kolkhuis Tanke (links), directeur van Novaform 
Vastgoedontwikkelaars, met vertegenwoordigers van de 

Vicentiusvereniging in Vught
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Fit de Klok rond: een duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers
De gezondheid van onze mensen staat bij ons hoog 
in het vaandel. Gezond zijn betekent - naast de 
afwezigheid van ziektes of lichamelijke gebreken - ook 
met voldoende energie je werk doen. Wij investeren 
daarom in de fitheid van onze werknemers. Zo hebben 
wij onder meer dagelijks vers fruit en organiseren we 
regelmatig verschillende sport- en spelactiviteiten, zoals 
het ‘Rondje met de Klok mee’: een trainingstocht voor de 
medewerkers van KlokGroep.

Een belangrijke graadmeter om de gezondheid van ons 
personeel te meten, is het ziekteverzuimpercentage.  
Als gevolg van een hoog ziekteverzuim in 2010 (6,9%) is 
de verzuimbegeleiding aangepast. Kernpunten van deze 
wijzigingen waren:
• Meer gezondheidspreventie, dat wil zeggen: 

‘ongezonde leefpatronen’ vroegtijdig signaleren 
en medewerkers eerder begeleiden om uitval te 
voorkomen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de 
PMO Gezondheidscheck (PAGO).

• Actieve ondersteuning (met goede re-integratie), om 
medewerkers zo snel mogelijk weer terug te krijgen in 
het arbeidsproces. Zo nodig plaatsen we medewerkers 
(in overleg) op andere posities, die voor zijn of haar 
gezondheid minder belastend zijn.

 

>> Lees meer over het gezondheidsbeleid bij KlokGroep 
in het interview met Josta Kuijer en Marion van Vught.

Arbeidsmogelijkheden voor mensen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt 
Een grote groep mensen in Nederland heeft te maken 
met een ‘grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt’. Voor 
deze mensen is werken niet altijd vanzelfsprekend. 
KlokGroep doet veel om voor deze groep de afstand 
tot de arbeidsmarkt tot een minimum te beperken. 
Zo bieden we via de Startersbeurs regelmatig 
afgestudeerde jongeren een kans om gedurende zes 
maanden werkervaring op te doen. En met succes: 
inmiddels hebben we al meerdere jongeren in dienst 
genomen via de Startersbeurs. 

In 2012 hebben wij samen met Standvast Wonen, 
woningcorporatie Portaal en Stichting Dagloon 
Nijmegen de handen ineengeslagen voor een uniek 
project: ‘Meister und Gesell’. Gestoeld op de Duitse 
praktijkgerichte scholingsstructuur bieden wij met 
dit project dak- en thuislozen van Stichting Dagloon 
perspectief op werk én wonen. De combinatie van 
wonen, werken en begeleiden brengt een zorgeloze 
toekomst voor de deelnemers aan Meister und Gesell 
binnen handbereik.

• Door middel van voorlichting en activiteiten 
informeren wij medewerkers over het belang van 
gezond leven, eten en bewegen. Dit doen we vooral 
om uitval te voorkomen.

 
Leerwerkplekken als antwoord op vergrijzing en 
ontgroening 
De afgelopen jaren kampte de bouwsector, als gevolg 
van de crisis, enerzijds met vergrijzing en anderzijds met 
ontgroening. Om de ontgroening en vergrijzing in onze 
sector tegen te gaan, voert KlokGroep regelmatig werk 
uit dat door de opdrachtgever bij het Stimuleringsfonds 
(StiFo) is aangemeld. Het StiFo maakt opleiden van 
nieuwe vakmensen mogelijk en streeft er ook naar om 
een kwart van de contracturen in te vullen met SROI 
(Social Return On Investment)-kandidaten. Samen met 
StiFo kijkt KlokGroep per project hoe leerlingen en SROI-
kandidaten het beste ingezet kunnen worden.  
Ook betrekken we onze onderaannemers bij het invullen 
van de SROI- en leerwerkplekken. Op deze manier 
maken we het opleiden van nieuwe vakmensen tot een 
gedeelde verantwoordelijkheid en denken we aan de 
toekomst van onze branche. 

MVO
pijler 1

Foto: Hans Barten Foto: Hans Barten Foto: Bart Nijs

Nijmeegse Annie en medewerkers van KlokGroep tijdens de ‘start bouw’ van het LIV Inspiratieplein en het kantoorpand van KlokGroep Willy Donkers (realisatiemedewerker logistiek)
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Onze mensen met een verhaal

Mark Berkvens
Realisatiemedewerker
“Via het Meister und Gesell programma kreeg ik in 2011 – ondanks 
mijn situatie als dak- en thuisloze – weer kans op werk en wonen. 
Via dit programma ben ik in mijn eerste jaar als stagiair aan de slag 
gegaan. In de jaren daarna heb ik iedere keer een stap in de goede 
richting gezet door hard te werken en veel werkervaring op te doen. 
En met succes: in 2014 zette ik mijn handtekening onder een vast 
arbeidscontract bij KlokGroep. Een fantastisch moment!”

Sander den Bekker
Coördinator Beheer
“Dat het even zou duren voordat ik na mijn afstuderen een baan zou 
vinden, had ik wel verwacht. Maar niet dat het zó lastig zou zijn.  
Ik besloot mijn CV persoonlijk af te geven bij KlokGroep.  
De persoonlijke aanpak werkte, want KlokGroep was geïnteresseerd 
en bood mij via de Startersbeurs in 2013 een leerwerkplek aan.  
Op deze manier kon ik werkervaring opdoen. Na deze periode kreeg 
ik een jaarcontract en inmiddels heb ik al promotie gemaakt naar 
Coördinator Beheer en werk ik in vast dienstverband. Mijn ervaring: 
als je echt wilt, krijg je hier alle kansen om te groeien!”

Verandering in werk- en denkprocessen
Onze organisatie verandert steeds meer van een 
uitvoerder naar een regievoerder. Dit vraagt niet 
alleen om veranderingen binnen de organisatie, 
maar ook in denk- en werkprocessen van onze 
mensen. Het aansturen en aanspreken van 
onderaannemers en co-makers vraagt vaardigheden 
van bouwplaatsmedewerkers die wij niet eerder hebben 
verlangd. Zo vragen we bijvoorbeeld meer op het gebied 
van communicatie, planning en samenwerking. 

Door intensieve begeleiding en ‘coaching on 
the job’ begeleiden wij medewerkers bij hun 
veranderde rol op de bouwplaats of kantoor. Een 
veranderde organisatie vraagt naar onze mening 
ook om andere arbeidsvoorwaarden. In goed 
overleg met de ondernemingsraad, waarbij ook een 
vakbondsbestuurder aan de zijlijn heeft meegekeken, 
hebben wij in 2014 ons arbeidsvoorwaardenpakket 
geactualiseerd en gemoderniseerd. De meeste 
medewerkers zijn inmiddels vanuit de CAO op 
vrijwillige basis overgestapt naar ons flexibele 
personeelsreglement.
 

Certificeringen binnen de pijler Mens & Maatschappij:

KlokSchool
Om kennis te delen binnen KlokGroep en om nieuwe 
ontwikkelingen uit te dragen (zoals BIM en lean bouwen) 
maken wij al jaren fanatiek gebruik van onze eigen 
KlokSchool. Binnen KlokGroep hebben wij voor diverse 
onderwerpen kennisdragers benoemd die collega’s 
trainen en samen actualiteiten, vaardigheden en recente 
problemen doornemen. Zo nodig maken we gebruik van 
externe trainers.  

Aan het begin van ieder jaar stellen we in samenwerking 
met de kennisdragers binnen onze organisatie het 
trainingsprogramma voor KlokSchool vast.  
Dit programma is afgestemd op ontwikkelingen in de 
markt. In 2016 blijven automatisering en communicatie 
in de breedste zin van het woord een belangrijk 
speerpunt. 

De andere speerpunten van KlokGroep:
• In de eerste maanden van 2016 hebben we een 

medewerkersmotivatie-onderzoek afgenomen.  
De eerste resultaten laten zien dat onze medewerkers 
erg ‘tevreden’ en ‘trots’ zijn om bij KlokGroep te 
werken. We scoren als gemiddeld rapportcijfer 
respectievelijk een 7,7 en een 8,1. Samen met de 
GOR stellen we een plan op om tekortkomingen te 
verbeteren en onszelf verder te ontwikkelen.

• De gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand 
schommelt al jaren rond de 40 jaar. Uiteraard 
bewaken we de ideale mix, waarbij ouderen en 
jongeren van elkaar kunnen leren.

• Voor iedereen binnen onze organisatie staat een 
algemene gezondheidscheck op de planning. Met deze 
check kunnen we eventuele gezondheidsproblemen 
vroegtijdig signaleren en verzuim voorkomen.

• We ambiëren een PSO-certificering, zodat we nog 
vaker mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst kunnen nemen. We kijken 
hierin verder dan alleen projectmatig social return en 
leerwerkplekken.

MVO
pijler 1

Foto: Bart Nijs

Mitchell van Veen
Realisatiemedewerker

“Na mijn stage bij KlokGroep op nieuwbouwproject Parc 
Margriet in Nijmegen kreeg ik in augustus 2015 een jaarcontract 

aangeboden als realisatiemedewerker. Een enorme blijk van 
waardering! Maar mijn ambities reiken verder. Samen stellen 

we nu een ontwikkelingsplan op om deze ambities vorm te 
geven en mijn vakkennis verder te ontwikkelen.  

De komende tijd word ik opgeleid om een eerste stap te zetten 
naar Assistent Realisatiemanager!”

Klik voor meer informatie op de logo’s

Roy Bernts (realisatiemedewerker)

http://www.ecabo.nl
http://www.vca.nl/home/homepage.aspx
http://www.s-bb.nl
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Hier wordt gebouwd:
een gezond bedrijf

Gezonde medewerkers. Iedere werkgever is er dol op. Maar niet 
iedere werkgever steekt er zoveel energie in als KlokGroep. De focus 
op gezondheid is letterlijk overal. En het heeft effect, want: “Mensen 
voelen dat we betrokken zijn. En: het verzuim is heel fors gedaald.”  

Ja, het kerstpakket dat de medewerkers van KlokGroep eind 
december ontvangen, bevat nog steeds de overbekende fles wijn. 
Ook de cranberrypaté, ossenstaartsoep en kerstkoekjes ontbreken 
vrijwel nooit. Nieuw is echter dat iedere medewerker dit traditionele 
geschenk mag inruilen voor een heuse KlokGroep-wieler- of 
loopoutfit. “Eerlijk is eerlijk, veel van onze mensen kiezen nog voor de 
eerste optie”, geeft HR-manager Josta Kuijer toe. “Maar het toont wel 
aan dat ons bedrijf gezondheid en vitaliteit hoog op de agenda heeft 
staan.” 

De aandacht voor bewegen en gezond werken is niet altijd aanwezig 
geweest, vertelt ook Kuijers collega Marion van Vught. “Een aantal 
jaar terug zag je dat ook terug in de verzuimcijfers. Overall was het 
ziekteverzuim ruim 6 procent, op de bouwplaats lag het verzuim zelfs 
op bijna 12 procent. Inmiddels ligt het verzuim bedrijfsbreed over 2015 
op 1,7 procent.” Een enorme verbetering dus. Hoe kan dat? Simpel: 
KlokGroep gooit het sindsdien over een andere boeg. “Fitheid, zowel 
lichamelijk als geestelijk, is hier nu een normaal gespreksonderwerp”, 
aldus Kuijer. “Onze leidinggevenden gaan in overleg met ons het 
gesprek aan met collega’s om hen te stimuleren en helpen vitaal te 
zijn en te blijven. Zeker wanneer daar aanleiding voor is. Over hun 
hoge verzuim of over hun leefstijl, alcoholgebruik, overgewicht of over 
problemen in de privésfeer. Vroeger lagen deze thema’s gevoeliger, 
ook vanwege privacywetgeving, maar die krampachtigheid is nu weg.”

MVO
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Foto: de verBeelding
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Bewustzijn
Het is niet altijd makkelijk, om deze onderwerpen 
bespreekbaar te maken of op de agenda te zetten voor 
het functionerings- of beoordelingsgesprek, weet Van 
Vught. “We helpen onze leidinggevenden hier intensief 
bij. Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken, in 
een prettige sfeer, is nu eenmaal niet eenvoudig. En bij 
de echt moeilijke onderwerpen springen wij van HRM 
bij. Dan voeren we samen met de leidinggevende zo’n 
gesprek.” 

Het gaat om bewustzijn. Mensen ervan doordringen 
dat hun leefstijl effect heeft op hun gezondheid. En 
daarmee ook op hun werk. “We willen er uiteindelijk 
naartoe dat gezondheid en bewegen in het DNA van 
onze mensen gaat zitten. En in dat van onze organisatie”, 
vertelt Kuijer. “Mensen overtuigen van de voordelen 

van sporten. Of überhaupt van bewegen. En van de 
nadelige effecten van overgewicht, drank en roken. 
Dat zijn langdurige processen, waarbij we niet kunnen 
verslappen. Want geloof me: zodra dat gebeurt, zakt de 
positieve vibe ook weer in.” 

Vitale aandacht 
En dus stelt de directie en de HR-afdeling alles in 
het werk om de focus op gezondheid het hele jaar 
door op peil te houden. “We noemen ons beleid 
ook wel ‘Fit de Klok Rond’, om aan te geven dat het 
een continu proces is, een levenswijze”, zegt Van 
Vught. “We streven ernaar ieder jaar een Gezonde 
Klokweek of KlokMaand te houden. Dan organiseren 
we workshops, bijvoorbeeld over stoppen met roken 
of het voorkomen van rugklachten. En er worden 

sportieve activiteiten georganiseerd door collega’s die 
de rest enthousiasmeert om mee te doen. Ook wordt 
er nagedacht over de beste autostoelen. Het nieuwe 
kantoorpand krijgt ook ‘vitale aandacht’. Goed licht, 
akoestiek, zit-sta werkplekken en een prettige inrichting 
waarbij vooral de trap gebruikt zal worden in plaats van 
de lift. Zitten is het nieuwe roken. En daar wil KlokGroep 
niet aan!”
  
Fruit en gebak 
Wie de panden van KlokGroep bezoekt, ziet meteen 
andere voorbeelden van het vitaliteitsbeleid. Zo staat er 
op de balie bij binnenkomst altijd een fruitschaal. 
“Iedere medewerker, en ook iedere bezoeker natuurlijk, 
kan daar van genieten”, zegt Van Vught. “Er wordt nog 
wel getrakteerd op taart bij verjaardagen en de vette 

“Het is een langdurig proces, 
maar het wordt gewaardeerd”

“We gaan echt de dialoog 
aan met onze mensen”

hap op de bouw is er ook nog wel, als er maar een 
balans is tussen gezond en ongezond lekker.” En zo zijn 
er nog talloze activiteiten, projecten en maatregelen die 
de fitheid van het personeelsbestand bevorderen.  
Kuijer: “We gaan bijvoorbeeld een fietstocht organiseren 
langs een aantal bouwlocaties van KlokGroep.  
Echt hartstikke leuk.”

Betrokkenheid 
“Ook op veiligheid zijn we heel scherp”, zegt Marion van 
Vught. “Persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
verstrekt en zijn er om te gebruiken. Doe je dat niet, dan 
heb je een groot probleem. En roken is verboden tijdens 
het werk. Alleen in de pauzes staan we dit toe; zowel 
voor de eigen medewerkers als externe mensen die op 
de bouw werken. Dat zijn wel stevige veranderingen in 
de bouw, dat beseffen we. Maar het is hard nodig.” 
“Niet al onze collega’s stonden te springen bij deze 
maatregelen”, vertelt Josta Kuijer. “Het is echt niet leuk 
om in gesprek te gaan over je ‘slechte eigenschappen’.  
Over het algemeen waarderen ze het beleid wel, 
vooral als de resultaten zichtbaar of merkbaar worden. 
Hoe leuk is het niet wanneer je aan je collega’s kunt 
vertellen dat je lekkerder in je vel zit? Ze zien het als 
een vorm van betrokkenheid en positieve aandacht. 
Mensen moeten vooral gelukkig zijn, ook in hun werk. 
Met betrokkenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en 
waardering maken we mensen ook veel vitaler. En dus 
gaan we de dialoog aan met onze mensen vanuit de 
vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat je hier op je 66e nog 
prettig werkt?’ In een bedrijf met lange dienstverbanden 
is dat een belangrijke insteek.”

Marion van Vught en Josta Kuijer op  
de Nijmeegse stadsbrug De Oversteek
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Foto: de verBeelding



2120

Mens & Maatschappij in cijfers
Stagiair(e)s gestart (exclusief leerwerkplaatsen en leerlingen op de bouw)

Aantal meldingen van ongevallen op de bouw*

Gemiddelde leeftijd 
medewerkers

Ziekteverzuimpercentage

20132013

2013

2013

20142014

2014

2014

20152015

2015

2015
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Aantal medewerkers (exclusief stagiair(e)s)

We voeren een actief stagebeleid en investeren in talent. Niet voor niets is bijna 40 procent van onze huidige 
medewerkers ooit via een stage of leerwerkplaats bij ons binnengekomen. Als gevolg van de crisis hebben we 
in 2014 het aantal stagiair(e)s die per jaar in onze organisatie starten iets naar beneden bijgesteld. 

*Zowel ongevallen met verzuim 
als zonder verzuim.

40,7 41,2 40,6

2013

2014

2015

33

18

19

14 16 15
We vinden het belangrijk dat ons personeels-
bestand een gezonde mix is qua leeftijd, 
waarbij jonge en oudere medewerkers van 
elkaar kunnen leren.

In 2010 was het ziekteverzuimpercentage van de totale 
groep 6,9 procent en bij het bouwpersoneel bijna  
12 procent. Onder meer door actieve verzuimbegeleiding  
is het verzuimpercentage voor de totale groep inmiddels  
1,7 procent. 

*Landelijk gemiddeld ziekteverzuimpercentage bouwsector.

4%* 3,7%* 3,6%*

Man

Vrouw

Dat we de crisistijd definitief 
achter ons hebben gelaten, 
blijkt wel uit het feit dat we in 
de eerste maanden van 2016 
verder zijn gegroeid naar bijna 
180 medewerkers. De verwachting 
is dat we de komende jaren 
verder groeien, waarbij vooral het 
aantal regievoerende functies zal 
toenemen.

21 (12%) 21 (13%) 23 (14%)

149 (88%) 140 (87%)
144 (86%)

170
medewerkers 161

medewerkers

167
medewerkers

3,2% 1,5% 1,7%
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We gaan als familiebedrijf op een verantwoorde manier 
om met de wereld om ons heen, waarin ook de volgende 
generaties opgroeien. We investeren in het milieu, 
omdat het gevolgen heeft voor partners, klanten,  
onze mensen en de omgeving waarin we werken.  
We focussen ons binnen de pijler Milieu & Leefomgeving 
op verschillende thema’s. 

Milieu &
Leefomgeving

MVO
pijler 2

Hoogste trede CO2-prestatieladder 
Binnen het kader van mvo is CO2-uitstoot een hot 
item. Om bewustwording hiervan te stimuleren is 
door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen (SKAO) de CO2-Prestatieladder in het leven 
geroepen. KlokGroep bevindt zich via KlokRealisatie 
(de houdstermaatschappij van KlokBouwOntwikkeling, 
KlokWonen, KlokService&Beheer, KlokTotaalonderhoud 
en KlokMaterieel) op trede 5, de hoogste trede van deze 
ladder. Dit betekent dat wij niet alleen de CO2-uitstoot 
van onze eigen werkwijze monitoren, maar ook rekening 
houden met CO2-uitstoot in de gehele keten. 

Zowel voor onze eigen werkwijze als die van de gehele 
keten monitoren en analyseren wij de CO2-prestaties 
en stellen we jaarlijks reductiedoelstellingen en 
maatregelen op. Deze worden in de managementreview 
nader uitgewerkt en toegelicht. Twee keer per jaar 
communiceren wij de review intern, zodat alle 
medewerkers op de hoogte zijn. Op deze manier dragen 
wij ons steentje bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Minder energieverbruik
Door slimmer en zuiniger om te gaan met energie 
hebben we de afgelopen jaren onze CO2-uitstoot flink 
weten te verminderen (zie infographics op pagina 
26). Om ook het energieverbruik op de bouwplaatsen 
terug te dringen, hebben we een contract afgesloten 
met Sepa green: een groene energieleverancier die 
voor energieopwekking gebruik maakt van duurzame 
energiebronnen. Daarnaast plaatsen we steeds vaker 
bouwketen met zonnecollectoren, monteren we led-
lampen en hebben we veel aandacht voor het lager 
zetten van de verwarming. Ook in ons nieuwe kantoor, 
dat qua duurzaamheid zelfs een BREEAM-excellent 
certificering krijgt, is aandacht voor dit thema.  

In het nieuwe pand wordt een derde van onze energie 
teruggewonnen, maken we gebruik van zonnepalen 
op het dak en vangt een speciaal watersysteem het 
regenwater op om de toiletten door te spoelen. Ook 
maken we gebruik van hoogfrequent-verlichting en zijn 
we voorbereid op laadpalen voor elektrische auto’s en 
fietsen. Door deze maatregelen combineren we in ons 
nieuwe kantoor functionaliteit met duurzaamheid. Doel 
is om de komende jaren onze CO2-uitstoot (nog) verder 
te verlagen, maar wel in relatie tot de omzet. 

MVO
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Foto: Bart Nijs

BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assesment) 
is een beoordelingsmethode om de 
duurzaamheidprestaties van gebouwen 
te bepalen. De BREEAM-certificering 
is ontwikkeld door het Centre for 
Sustainable Construction van het Britse BRE (Building 
Research Establishment) en kent 5 sterrenniveaus: 
‘Pass’, ‘Good’, ‘Very Good’, ‘Excellent’ en ‘Outstanding’.

De Weezenlanden, Zwolle

Grenzend aan de historische binnenstad 
van Zwolle herontwikkelt Novaform 
de voormalige ziekenhuislocatie 
‘Weezenlanden’ tot een nieuwbouwproject 
met circa 230 woningen. Het voormalige 
ziekenhuis blijkt een geliefd massawinterverblijf 
voor de dwergvleermuis. Om de vleermuizenkolonie 
in de sloopfase tijdelijk een ander onderkomen 
te geven, zijn vóór aanvang van 
de sloopwerkzaamheden grote 
winterverblijven gerealiseerd op het 
nabij gelegen provinciehuis en een 
appartementengebouw. Ook in de 
twee nieuwe appartementengebouwen 
worden enkele kopgevels  
en daken geschikt gemaakt als 
winterverblijf.

Project
in the
picture
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Het tegengaan van materiaalverspilling 
Door processen slim in te richten en bewustwording 
bij medewerkers te vergroten, dringen we 
materiaalverspilling terug. BIM (Building Information 
Modeling) is bij KlokGroep al jaren een vast onderdeel 
van het bouwproces. Met de inzet van BIM wordt de 
woning of het gebouw al virtueel gerealiseerd, voordat 
het feitelijk in uitvoer wordt genomen. Betrokken 
partijen werken samen in de voorbereiding van een 
project om zo op voorhand zaken op elkaar af te 
stemmen en het project te optimaliseren. Ook lean 
werken zorgt voor een efficiencyslag in het bouwproces, 
waarmee materiaalverspilling tegen wordt gegaan. 
Lean werken kent vele benamingen, maar bij KlokGroep 
spreken we van ‘Slimmer Bouwen’. Zowel door het 
gebruik van BIM als ‘Slimmer Bouwen’ zijn we steeds 

beter in staat om materiaalverspilling tegen te gaan. 
Ook met behulp van kwaliteitswaarborging proberen 
we zo veel mogelijk te voorkomen dat er afval 
ontstaat. We voeren tijdens het bouwproces gerichte 
kwaliteitsinspecties uit, waardoor eventuele bouwfouten 
vroegtijdig worden opgespoord.  

Inzet van duurzaam materiaal 
Duurzaam bouwen begint al bij de ontwerpfase, waar 
we – indien de opdrachtgever dat wenst – kiezen voor 
duurzame materialen en energie-efficiency. Ook in de 
voorbereiding en inkoopfase oefenen we hier (beperkte) 
invloed op uit. Bij projecten voor opdrachtgevers 
hebben we een adviserende rol wat betreft de inzet van 
duurzaam materiaal. Als de opdrachtgever dat wenst, 
kunnen we bijvoorbeeld gebruikmaken van FSC-hout. 
Zowel KlokBouwOntwikkeling als KlokWonen zijn beide 
FSC® gecertificeerd. Om te voldoen aan de eisen van 
het certificaat is een FSC®-procedure opgesteld die is 
geïntegreerd in ons KAM-systeem.

MVO
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Certificeringen binnen de pijler Milieu & Leefomgeving 
én aangesloten bij:

Klik voor meer informatie op de logo’s

GPR Gebouw Expert 4.2 
KlokGroep heeft GPR Gebouw Experts 4.2 binnen 
de gelederen, zodat wij vastgoedontwikkelaars, 
-eigenaren, -beleggers en -beheerders, zowel fiscaal als 
bouwtechnisch, kunnen adviseren bij hun projecten. 
GPR Gebouw meet duurzaamheidprestaties voor 
woning- en utiliteitsbouw in nieuwbouw, bestaande 
bouw en grootschalige renovatie. Via rapportcijfers is in 
één oogopslag te zien hoe een gebouw, project of plan 
presteert op het gebied van energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Fira: zekerheid in duurzaamheid 
Als een van de eerste FIRA-deelnemers hebben we 
in oktober 2013 de zilveren status bereikt. Hiermee 
hebben we destijds een belangrijke stap in ons mvo-
beleid gezet. Met behulp van het FIRA Rating System© 
zijn we namelijk in staat om duurzaamheidsprestaties 
inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers. Dat biedt 
de mogelijkheid onze duurzaamheidsstrategie te 
formuleren en onze toekomstplannen te presenteren.

Foto: Bart Nijs Foto: Bart Nijs

Verwerken van gevaarlijke stoffen 
Het werken met gevaarlijke stoffen tijdens de bouw 
kan, als dat niet veilig gebeurt, zeer schadelijk zijn voor 
de gezondheid van bewoners, omwonenden en onze 
mensen. En dus nemen wij de omgang met deze stoffen 
zeer serieus. De verwerking van gevaarlijke stoffen op 
de bouwplaats is vastgelegd in een procedure. Ook zijn 
er lekbakken aanwezig voor de opslag van gevaarlijke 
stoffen en zijn er VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) 
beschikbaar, waarin staat hoe men moet omgaan 
met een gevaarlijke stof. Uiteraard beperken we het 
gebruik van (en contact) met gevaarlijke stoffen tot een 
minimum. Als we op bouwplaatsen grondverontreiniging 
vermoeden, schakelen we onze gespecialiseerde 
werkmaatschappij KlokMilieu in.

Pleuni van der Coer (stagiaire Ecoveren), Peter Melsen (assistent realisatiemanager) en Patrick van Luijk (assistent realisatiemanager) Gerrie Engelen (servicemedewerker)

http://www.firaplatform.com/#!over-fira/auh4s
http://www.klimaatcoalitie.nl/
http://www.fsc.nl/nl-nl
http://www.gprgebouw.nl/gpr-gebouw-experts/
http://www.skao.nl/wat-is-de-ladder
https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://www.sccm.nl/waarom-iso-14001-0
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CO2 uitstoot totaal

15%

CO2-uitstoot per € 1 miljoen bouwomzet

Papierverbruik

Afval bouwplaatsen

Brandstof wagenpark

In 2015 is een toename van ca. 5 
procent ontstaan in het aantal ton 
(kg) afval op de bouwplaatsen. 
De hoeveelheid afval is echter 
afhankelijk in welke fase de 
verschillende projecten zich 
bevinden. In de ruwbouwfase komt 
namelijk veel meer afval vrij.

We hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van ons wagenpark, waarbij ook elektrisch rijden steeds meer van 
toepassing is. Hierdoor hebben we de afgelopen jaren met meer auto’s, minder CO2-uitstoot gerealiseerd.  
Ons streven is om de uitstoot van ons wagenpark jaarlijks te verminderen met 2 procent.

De afgelopen jaren is door de digitalisering 
van de administratie en projectdocumentatie 
het papierverbruik drastisch gedaald.  
Wij willen het papierverbruik jaarlijks met 
2 procent verminderen. De verwachting 
is echter dat het verbruik nog verder zal 
afnemen, omdat flexplekken en papierloos 
werken in ons nieuwe kantoor belangrijke 
uitgangspunten zijn.

Milieu & Leefomgeving in cijfers

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

3.568
ton (kg) 2.008

ton (kg)
2.110
ton (kg)

592
ton CO2 555

ton CO2 547
ton CO2

Ten opzichte van 2014 
hebben we in 2015 een 
absolute CO2-reductie 
gerealiseerd van ca. 15 
procent.

Terwijl onze totale omzet in 2015 steeg, daalde de bouwomzet in 2015 naar 56 miljoen. Als gevolg hiervan is onze 
CO2-uitstoot per € 1 miljoen euro omzet in 2015 gestegen. 

Overigens is onze CO2-uitstoot ten opzichte van € 1 miljoen omzet de afgelopen jaren wel aanzienlijk gedaald. 
De doelstelling om in 2015 een vermindering van 10 procent ten opzichte van 2010 (17.45 ton CO2)  
te realiseren is ruimschoots gehaald. Nieuwe doelstelling is om in 2020 een vermindering 
van 10 procent ten opzichte van 2015 te realiseren.

2013

2013

2014

2014

2015

2015

922
ton CO2 786

ton CO2

851
ton CO2

5.250 kg 4.823 kg
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13.85 ton CO2
per € 1 miljoen 13.24 ton CO2

per € 1 miljoen

14.05 ton CO2
per € 1 miljoen
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Bedrijfsvoering 
& Klantwaarde
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Integer ondernemen 
KlokGroep is ingeschreven bij het SBIB, Stichting 
Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid. De SBIB 
registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode 
hebben ingevoerd volgens het SBIB-model. KlokGroep 
heeft haar eigen bedrijfscode voor integer handelen. 
Onze medewerkers tekenen bij indiensttreding het 
personeelsreglement, waarin staat opgenomen hoe 
men integer kan en moet handelen. De bedrijfscode 
is van toepassing op alle medewerkers, ook voor 
directie. Iedereen binnen onze organisatie is verplicht 
de geldende wet- en regelgeving na te leven en te 
werken volgens de normen en regels die zijn opgesteld 
in deze bedrijfscode. Naleving van de bedrijfscode 
wordt gecontroleerd door de toezichthouder, die een 
vertrouwensfunctie vervult. 

Een breed draagvlak 
Sinds enkele jaren zijn we steeds bewuster bezig met 
de thema’s rondom mvo. We hebben pijlers ontwikkeld 
om ons beleid richting te geven en onderdeel te maken 
van onze bedrijfsvoering. Maar dat wil niet zeggen dat 
we er al zijn. Het is nu zaak dat het mvo-beleid zich nóg 
meer ‘nestelt’ in het DNA van onze mensen. Dit is een 
langdurig proces en kan alléén slagen als er voldoende 
draagvlak is. 

Om een breed draagvlak te creëren en toe te zien op de 
naleving van het mvo-beleid, is een mvo-stuurgroep in 
het leven geroepen. In de mvo-stuurgroep, waarin de 
KAM-coördinator, HRM en directie zijn vertegenwoordigd, 
wordt de voortgang van ons mvo-beleid bewaakt en 
worden eventuele acties ondernemen. De leden van de 
stuurgroep vormen de ambassadeurs en dragen het 
beleid intern uit. De ambitie is om op korte termijn de 
stuurgroep uit te breiden met vertegenwoordigers vanuit 
andere afdelingen.
 

We kiezen een duidelijke richting, waarbij mvo steeds meer onderdeel 
wordt van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Op deze manier werken we 
dagelijks op een verantwoorde manier aan unieke (bouw)projecten waarin 
de eindgebruiker centraal staat. We doen dat – in samenwerking met onze 
co-makers en partners – op verschillende manieren.

Het voortdurend nastreven van verbeteringen
KlokBouwOntwikkeling, KlokService & Beheer, 
KlokTotaalonderhoud en KlokWonen zijn gecertificeerd 
conform de NEN norm ISO-9001. De directie stelt zich 
ten doel om constant de kwaliteit van de organisatie 
en de door haar vervaardigde producten te verbeteren. 
Net als de aandacht voor gezondheid en de zorg voor 
het milieu. In ons kwaliteitsmanagementsysteem (KAM) 
waarborgen wij procedures, procesbeschrijvingen, 
werkinstructies en hulpmiddelen op het gebied 
van kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid, 
gezondheid en milieu. 
 
Het systeem is gebaseerd op het proces van continu 
verbeteren, waarbij jaarlijks de werking wordt 
gecontroleerd door KIWA middels externe audits. 
Uiteraard ziet het management samen met onze KAM-
coördinator ook intern toe op de werking van 
het KAM-systeem, middels halfjaarlijkse en jaarlijkse 
managementreviews. Als er tijdens de reviews 
tekortkomingen worden geconstateerd, zal de 
coördinator aanvullingen opstellen en verbeteringen 
doorvoeren.
 

Foto: BASEPHOTOGRAPHY

Foto: Bart Nijs

Doornroosje/Talia, Nijmegen
Realisatie van 347 studentenwoningen en Poppodium met 2 concertzalen

Servicemedewerkers Gerard Zondag en Gerrie Engelen
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Duurzame en innovatieve concepten 
Uit het ‘ambitierapport 2020’ van MVO Nederland 
blijkt dat bedrijven die actief bezig zijn met mvo, zich 
makkelijker aanpassen aan een veranderende markt. 
KlokGroep doet dat onder andere door het ontwikkelen 
van innovatieve woningbouw- en renovatieconcepten, 
zoals BaseHome en Ecoveren. 
 
BaseHome is het woonconcept van KlokWonen en staat 
voor maximale efficiency tijdens ontwikkeling en bouw. 
Dankzij de hoge isolatiewaarde en installaties voor het 
opwekken en terugwinnen van energie, bouwen wij 
BaseHomes met een EPC van 0,4 t/m energienotanul. 
Hierin lopen wij vooruit op de overheidsnormen. Met 
onze BaseHome woningen verwierven we het predicaat 
Excellent Woonconcept. Hiermee tonen we aan dat 
BaseHome een betrouwbaar woonconcept is en haar 
beloften en toezeggingen waarmaakt.

Ook met Ecoveren - het verduurzamingsproces van 
KlokTotaalonderhoud voor bestaand vastgoed - dragen 
we ons steentje bij aan een duurzame wereld. Met 
grootschalig onderhoud verlengen we de levensduur van 
woningen of gebouwen, verlagen we de energiekosten 
en optimaliseren we het woongenot. Hierdoor creëren 
we niet alleen meerwaarde voor de opdrachtgever, maar 
ook voor de uiteindelijke bewoners en het milieu. 

Doordat we continue analyses van ons 
woningbouwconcept BaseHome en renovatieconcept 
Ecoveren hebben uitgevoerd, zijn we in staat in een 
vroeg stadium de opdrachtgever vanuit CO2-oogpunt te 
adviseren. Op deze manier spelen we een belangrijke rol 
in de reductie van CO2-uitstoot in de hele keten.

Certificeringen binnen de pijler Bedrijfsvoering &  
Klantwaarde én aangesloten bij:

Een optimaal proces
In onze organisatie zijn diverse werkgroepen actief die 
zich bezighouden met procesoptimalisatie. Zo hebben 
we onder andere een innovatiewerkgroep, die nadenkt 
over technieken en toepassingen die ingezet kunnen 
worden om efficiënter te werken. Wij doen er alles 
aan om verspilling te vermijden en zo lean mogelijk 
te werken. Tijdens en na het project evalueren we 
het realisatieproces. Blijkt dat we ergens materiaal of 
tijd verliezen, dan zorgen we voor een oplossing en 
verbeteren we het proces voor de toekomst. 

Niet voor niets vormt BIM (Building Information 
Modeling) al jaren een vast onderdeel van ons 
bouwproces. Met de inzet van BIM wordt de woning 
of het gebouw al virtueel vanaf de eigen werkplek 
gerealiseerd, voordat het feitelijk in uitvoer wordt 
genomen. Betrokken partijen werken integraal samen 
in de voorbereiding van een project om zo op voorhand 
zaken op elkaar af te stemmen en het project te 
optimaliseren.  

Bewuste Bouwers als buur
KlokGroep streeft er naar om volgens de regels van de 
Stichting Bewuste Bouwers te werken. Deze stichting 
beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die 
allemaal verband houden met ‘bewust bouwen’ in 
de breedste zin van het woord. Bewuste Bouwers zijn 
zich bewust van de impact die hun werkzaamheden 
op de omgeving kan hebben en houden daar rekening 
mee. Desgewenst wordt een project aangemeld bij 
de stichting Bewuste Bouwers. Deze zorgen dan voor 
controles, zodat daadwerkelijk wordt gewerkt volgens de 
regels van Bewuste Bouwers. 
 
Aangesloten bij Bewuste Bouwers of niet, ieder 
projectteam neemt maatregelen om de invloed van 
het bouwterrein op de omgeving zo klein mogelijk te 
houden. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over 
de routes van vrachtwagens die materialen af- en 
aanvoeren of wordt er een bewuste keuze gemaakt of de 
palen in de grond worden geboord of geheid. Hierdoor 
houden we rekening met de omgeving van onze 
bouwprojecten en proberen we de overlast van onze 
projecten tot een minimum te beperken.

De klant centraal 
Het lijkt misschien een open deur, maar we stellen 
onze klant écht centraal. Door samen met onze 
opdrachtgevers en co-makers vroegtijdig de dialoog 
aan te gaan, kunnen we problemen later in het proces 
voorkomen. Voor ons is een klantgerichte benadering 
ook een vorm van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Rekening houden met de wensen van 
de opdrachtgever, samenwerkingspartner of kopers. 
Maar ook met die van de omgeving waarin we bouwen. 
We streven er altijd naar om zoveel mogelijk wensen 
en behoeften van betrokken partijen te vervullen. 
Een cruciaal begrip daarin is transparantie en 
betrouwbaarheid, want we willen precies weten wat 
we van elkaar kunnen verwachten. We vragen niet voor 
niets opdrachtgevers om tevredenheidsverklaringen 
en evaluaties. Alleen op die manier kun je continu 
verbeteren en het hoogst haalbare bereiken.

Foto: Bart Nijs
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Remco Appeldoorn (realisatiemanager)

http://www.sbib.nl
http://mvonederland.nl/sites/default/files/media/RapportAmbitie2020_0.pdf
http://www.secb.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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Een grondige renovatie van 84 woningen, in relatief korte tijd én zonder al teveel overlast 
voor de bewoners. Dat was de uitdaging waarvoor KlokGroep zich gesteld zag, bij een 
groot onderhoudsproject aan de Pettelaarseweg/Philippus de Montestraat in Den Bosch. 
In opdracht van woningcorporatie Zayaz werden de portiekflats, verdeeld over vier 
woonblokken, aan een forse opknapbeurt onderworpen. “Hard nodig”, zegt realisatiemanager 
Peter Melsen van KlokGroep. “De flats dateren uit de jaren ’50. Eens in de zoveel jaar is 
zo’n opknapbeurt wel nodig. Tussen maart en juni 2015 hebben we van deze 84 woningen 
de daken vernieuwd, de ramen vervangen en de kozijnen hiervoor aangepast, het 
rioleringsstelsel gemoderniseerd en de bergingen én sommige woningen asbestvrij gemaakt. 
Resultaat: het energielabel is verhoogd. En voor het woongenot van de bewoners geldt 
hetzelfde.” 

Bossche bollen
Belangrijker dan wat er gedaan is aan de woningen, is de manier waarop dat gebeurde. 
Dat zegt Carla Pijnenburg, een van de bewoners van de gerenoveerde flats. Samen met 
haar buurtgenoten gaf zij Zayaz en KlokGroep na afloop van het project een opvallend hoog 
rapportcijfer: een 8. “Dik verdiend”, stelt Pijnenburg. “Ik kan niet anders zeggen dan dat 
de partijen die hier betrokken bij waren, er alles aan gedaan hebben om zoveel mogelijk 
rekening te houden met de bewoners. Is dat laatste een speerpunt van het concept 
Ecoveren? Dat wist ik niet eens. Logisch ook: voor bewoners doet de naam van het beestje er 
niet toe. Wij kijken naar de dienstverlening en die was prima. Niet voor niets hebben we de 
mannen getrakteerd op welverdiende Bossche bollen.” 

Vertrouwen
Pijnenburg kijkt eens op haar aantekeningenboekje waarop ze voor dit interview een lijst 
met pluspunten heeft gekrabbeld. Ze leest voor: “Het begint al met de informatievoorziening. 
Helder en duidelijk communiceren. En dan de planning: geef die meteen door aan de 
bewoners én vooral: houd je daaraan. Nou, dat hebben ze bij KlokGroep supergoed gedaan. 
Heel fijn.”
Peter Melsen knikt instemmend. “Weet je wat het is? Je komt bij de bewoners thuis. Over de 
vloer, letterlijk. Dat komt voor deze mensen heel dichtbij, het is nu eenmaal een inbreuk.  
Dan draait het heel erg om vertrouwen. En betrouwbaarheid. Als dat goed zit, kunnen 
bewoners veel hebben. En het is funest als het vertrouwen verdwijnt doordat bijvoorbeeld 
alle planningen, beloftes en afspraken niet nagekomen worden. Betekent overigens ook dat 
je niet meteen te veel moet beloven. Ik luister altijd goed en probeer dan alle wensen en 
behoeften op elkaar af te stemmen.”

Volgens het verduurzamingsproces Ecoveren onderwierp KlokGroep 84 appartementen in 
Den Bosch aan een grondige renovatie. Snel, degelijk en – vooral – klantvriendelijk. 
De bewoners beoordeelden het project met een zeer hoog rapportcijfer. Bewoonster Carla 
Pijnenburg en realisatiemanager Peter Melsen blikken terug. 

Bossche woningen aangepakt met ‘Ecoveren’

“Alles draait
         om vertrouwen” 
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Foto: de verBeelding

“Je komt bij bewoners over de vloer, letterlijk.
Vertrouwen is dan cruciaal” 
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Wensen
Voorbeelden genoeg van de aandacht voor de bewoners. 
“Toen de asbest uit de bergingen verwijderd moest 
worden, gebeurde dat bij sommigen in het weekend”, 
herinnert Carla Pijnenburg zich. “Dat betekent dan ook 
dat je twee dagen niet in die kelder kunt komen. 
En dus niet bij je fiets of gereedschap kan. Maar 
wanneer zoiets duidelijk gecommuniceerd wordt, kun je 
daarop inspelen en maatregelen nemen. Je fiets ergens 
anders stallen, bijvoorbeeld. Om dit soort praktische, 
alledaagse dingen gaat het.” 

Pijnenburg noemt ook de Blauwe regen die ze plantte 
als voorbeeld. Blauwe regen? “Ik ben van de aankleding, 
dus heb ik langs de balkons zo’n mooie plant laten 
groeien. Van onder tot boven. Alle buren vonden het 
prachtig. Toen de renovatie begon, moest de Blauwe 
regen gesnoeid worden. Dat snap ik. Maar ik heb wel 
gevraagd om de plant niet helemaal eruit te halen. En 
dat hebben ze ook niet gedaan. Ze stonden open voor 
onze wensen.” 

Gastheer
Informeren en communiceren, dat is óók het 
beantwoorden van vragen. Of problemen oplossen van 
bewoners. “Daarvoor was ik het aanspreekpunt, maar 
ook een door Zayaz speciaal aangestelde gastheer”, 
vertelt Melsen. “Dat was voor mij nieuw, maar het werkte 
heerlijk. 30-40 procent van mijn tijd was ik bezig met 
bewonerscontact, dat vind ik ook het leukste. Doordat 
Dennis, de gastheer, zich bijvoorbeeld bekommerde om 
de oudere bewoners, die het soms niet goed begrepen 
of die hulp nodig hadden bij het inpakken en verhuizen 
van spullen, kon ik mijn tijd nóg beter besteden.”

De gastheer bevond zich in de drie woningen die bij 
wijze van proef eerder al gerenoveerd waren en nu 
dienden als ‘rustplek’ of was-/doucheruimte voor 
bewoners. Pijnenburg: “Dat was echt fijn. Om even 
een wasje te draaien, of te douchen. Dat je niet naar 
vrienden of familie moet, maar dat dat gewoon om de 
hoek kon. En leuk ook dat je zo je buren nog beter leert 
kennen. Samen daar zijn, de een die even een was doet 
terwijl jij in stilte zit te werken. Dat huiskamergevoel 
heeft voor een goed gevoel gezorgd, bij iedereen.”
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Dat is geen toeval, weet Peter Melsen. “De mensen 
die bij ons dit werk doen, zijn daar op geselecteerd. 
Ikzelf doe graag renovaties, juist vanwege het 
bewonerscontact. Dat doe ik liever dan in een zo’n kort 
mogelijk tijdsbestek tientallen nieuwbouwwoningen 
afleveren. Ik heb weleens gevraagd aan de 
nieuwbouwploeg bij ons of ze dit zouden willen, maar 
die mannen willen zo min mogelijk gestoord worden in 
hun werk. Dat is prima, ieder zijn kracht. Maar renoveren 
- of Ecoveren dus – is heel iets anders dan nieuwbouw.”

Bewonerscontact
Laatste punt dat Carla Pijnenburg met een grote 
smilie op haar lijstje heeft gezet: de vriendelijkheid en 
hartelijkheid van de medewerkers. “Het maakt gewoon 
verschil als je vriendelijk gegroet wordt ’s ochtends. Of 
als er iemand fluitend staat te klussen en tussen neus 
en lippen door even informeert hoe het gaat.”

“Het maakt gewoon verschil
of je ‘s ochtends

vriendelijk gegroet wordt”
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Bewoonster Carla Pijnenburg en 
realisatiemanager Peter MelsenFoto: de verBeelding
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Oranjehof, Ochten

Op een herontwikkelingslocatie in het dorp 
Ochten heeft KlokWonen 28 nieuwbouwwoningen 
gerealiseerd, met oog voor de flora en fauna 
in deze omgeving. In de voormalige bebouwing 
waren vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen 
genesteld. Om deze dieren niet te verdrijven, 
zijn er tijdens de sloop tijdelijke nestkasten 
in de omgeving geplaatst. Onder de nok van 
de gerealiseerde woningen zijn uiteindelijk de 
definitieve nestkastjes bevestigd.

Rijswijkstraat, Amsterdam

Bijna twee jaar geleden was het complex aan 
de Rijswijkstraat in Amsterdam-West nog 
een troosteloos leeg kantoor, maar na de 
renovatie in 2014 wonen er ruim 220 mensen. 
Het getransformeerde gebouw scoort een 
uitzonderlijk hoge en duurzame score: een 
A label voor het gebouw zelf en een A+ label 
voor de appartementen. Eind 2015 ontving 
het wooncomplex een kwaliteitsverklaring, 
omdat het warmtenet voor meer dan 90 
procent bijdraagt aan de energievoorziening 
van het complex. Voor Clever Real Estate – een 
samenwerking tussen leegstandbeheerder 
Camelot Europe en KlokGroep – een kroon op het 
transformatieproces.
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