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De verkiezing van de Drentse Onderneming van het jaar was voor de jury geen eenvoudige
opgave. Uit de 122 aanmeldingen zijn 7 genomineerde bedrijven geselecteerd. Na een
spannende pitchavond in Emmen zijn er 3 bedrijven tot de finale doorgedrongen. Alle
genomineerde bedrijven zijn stuk voor stuk bedrijven waar Drenthe trots op mag zijn!
De jury is gastvrij ontvangen bij alle finalisten en heeft met de directies gesproken. Het zijn
alle drie buitengewoon goede ondernemingen! Maar er is maar één bedrijf die zich vanaf nu
onderneming van het jaar mag noemen! En dat is:

De Groot Installatiegroep uit Emmen
WINNAAR DRENTSE ONDERNMING VAN HET JAAR 2016

Grootse projecten
De jury is onder de indruk van het bedrijf en de rol die ze vervult in en voor de samenleving.
De Groot is een echt familiebedrijf, opgericht in 1965. In ruim 50 jaar tijd is het bedrijf
uitgegroeid tot toonaangevende speler in de Nederlandse installatie branche. De techniek
van De Groot vind je terug in, zoals ze dat zelf noemen, Grootse projecten, in binnen- en
buitenland. Zo hebben ze de brandbeveiliging van Nederlands grootste gebouw, De
Rotterdam, geïnstalleerd. Maar ook installaties van metrolijnen in Amsterdam, of juist hier, in
De Nieuwe Kolk in Assen, zijn afkomstig van De Groot.
Innovatie
De jury heeft speciaal aandacht gehad voor innovatie. Directeur Marcel de Groot kijkt
vooruit. Hij ziet een toekomst voor zich waarin zijn monteurs met 3D bril bij de klant snel en
vakkundig aan het werk zijn. Onderdelen komen niet meer uit het magazijn, maar worden ter
plekke met de 3D printer in de bus geprint en direct gebruikt. Deze toekomst ligt niet eens zo
ver meer weg.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zit het bedrijf niet stil. Met Drentse nuchterheid worden
energiezuinige systemen getest en als het werkt direct toegepast. Het pand van De Groot in
Hengelo is volledig CO2 neutraal. Doen wat je verkondigd is het devies!
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Maatschappelijk ondernemen
De jury was vooral onder de indruk van het maatschappelijke ondernemen van De Groot. Ik
noem een aantal voorbeelden:
•
•
•
•

•

Het bedrijf zet zich in voor techniek bij vrouwen.
Het bedrijf is mantelzorg vriendelijk.
De stage-markt wordt actief benaderd om stagiaires stage te laten lopen.
De Groot heeft een eigen visie op scholing. Niet klagen, maar doen. Ervaren monteurs
worden speciaal getraind om jongeren op te leiden. Een oud docent van het ROC
is zelfs aangetrokken om nog meer aan opleiding te doen. Er is nauw contact met
verschillende scholen en er wordt zelfs onderzocht een eigen school op te zetten.
Het bedrijf heeft een eigen stichting waaruit ze maatschappelijk projecten in binnen
en buitenland steunen.

Toekomst
Het bedrijf investeert nu al in de toekomst: hoe ga je als echt familiebedrijf verder: hiervoor
hebben ze een familiestatuut geschreven, waardoor de opvolgingsprocedures voor de
toekomst zijn vastgelegd. Hieraan kunnen veel familie bedrijven een voorbeeld nemen.
Medewerkers
Ondanks de crisis jaren in de bouw en installatie techniek is De Groot juist anti-cyclisch
gegroeid. Van 250 medewerkers in 2012 naar 500 medewerkers in 2016! Een bijzondere
prestatie. Het bedrijf functioneert als een team. Naast de grote rol van de familie De Groot, is
het vooral het team van gemotiveerde medewerkers die elke dag weer het verschil maken.
De jury is dan ook trots dat we De Groot Installatiegroep mogen uitroepen tot Drentse
Onderneming van het jaar en dat we de Rabo Award aan Marcel de Groot mogen
overhandigen.
Jury
• Henk Brink, Provincie Drenthe
• Geert Buiter, NOM
• Kars Klok, Klok Afbouwprojecten en Vastgoedonderhoud
• Yvonne Kooi, Royal Goedewaagen
• Bert Nannen, HLB Nannen
• Hilbert Wiechers, Wiechers Wonen
• Hans de Willigen, Rein Advocaten & Adviseurs
• Sjoerd Wind, VNO-NCW
• Eric Zwart, Rabobank

