
ONTWIKKELAARS & BOUWERS

DOENERS &   
 WAARMAKERS



DOENERS &   
 WAARMAKERS

ONTWIKKELAARS & BOUWERS

Iris Aveskamp,
Bewonersconsulent



WAT MIJ 
VOORAL TROTS 
MAAKT IS 
DE MANIER 
WAAROP WIJ 
ECHT ALS 
ÉÉN TEAM
SAMENWERKEN

Familiebedrijf 
Ons bedrijf bestaat uit ontwikkelaars en 

bouwers, doeners en waarmakers. Met 

Job Dura (voorzitter Raad van Bestuur) 

als 5e generatie aan het roer van Dura 

Vermeer zijn wij een écht familiebedrijf. 

Dat merk je in alles wat we doen. Duurzame 

samenwerking staat daarbij voorop: samen 

plannen maken, samen Het Goede Doen, 

samen kennis en successen delen en samen 

innoveren. Dat geldt voor elke discipline 

die we in huis hebben: Ontwikkeling, 

Woningbouw, Utiliteitsbouw, Renovatie 

& Transformatie en Beheer & Exploitatie. 

Daarbij hebben we traditionele afdelingen 

ingeruild voor waardestromen, waarbij 

iedereen aan tafel zit als één team. Gewoon 

dóen en gewóón doen staan daarbij 

centraal.  

Onze missie 
Samen willen wij gebieden, projecten en 

gebouwen creëren waar mensen meetbaar 

gezonder en gelukkiger zijn. Met 165 jaar 

De wereld om ons heen ontwikkelt zich in een snel tempo en zo ook onze organisatie. We 
boren nieuwe markten aan in diverse disciplines, ontwikkelen producten en concepten en 
we bewegen mee met de wensen van onze klanten. Wat ondanks alle veranderingen en 
ontwikkelingen altijd een vaste waarde heeft behouden is onze cultuur, ons DNA en de 
manier waarop wij met elkaar en onze klanten samenwerken. In dit merkboek vertellen we 
je graag het verhaal van Dura Vermeer Bouw Hengelo.

kennis, ervaring en innovatiekracht op 

zak willen wij Het Goede Doen voor onze 

klanten, partners, collega’s en medemensen. 

Dat is onze missie. Om dat waar te maken 

moeten wij ook Het Goede Doen voor het 

klimaat en de aarde. Daarbij zetten wij 

vooral in op hergebruik van grondstoffen 

en de creatie van duurzame wijken en 

gebouwen. Dan hebben we het over wijken 

die niet alleen perfect gebouwd zijn, maar 

ook gezond en groen, leefbaar en sociaal 

sterk. 

Trots  

Inmiddels ben ikzelf alweer 25 jaar 

werkzaam bij dit mooie bedrijf. Ik ben 

begonnen als stagiair en inmiddels mag 

ik mijzelf - via een traineeship en diverse 

functies - directievoorzitter noemen. Wat 

mij vooral trots maakt is de manier waarop 

wij echt als één team samenwerken en de 

snelheid waarmee wij klantgericht kunnen 

innoveren. 

Koert Terhürne, Directievoorzitter 
Dura Vermeer Bouw Hengelo
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Wij zijn doeners, waarmakers. Handen uit de mouwen en 

aanpakken. Met hart voor de klant én voor elkaar. Met 

Het Goede Doen is daar nog een missie aan toegevoegd, 

een hoger doel. We hebben immers allemaal in de gaten 

wat er gebeurt met onze Twentse hei, met onze aarde, de 

grondstoffen die we gebruiken. We doen het dus ook voor 

onze kinderen. Voor de aarde. De oceanen, het klimaat. We 

verminderen de CO2-uitstoot. Maken woningen gasloos. 

We kiezen heel bewust voor houtbouw. Zetten BIM in om 

efficiënter en dus met minder verspilling te werken. We 

ruilen Spa-flesjes in voor herbruikbare waterflessen. We 

laten de plekken die we ontwikkelen zo groen en gezond 

mogelijk achter voor onze klanten en bewoners. We gaan 

voor demontabel en hergebruik waar we kunnen. 

Welkom bij Dura Vermeer Bouw Hengelo.

WELKOM BIJ
DURA VERMEER BOUW HENGELO
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Frank Heuvink,
Kostendeskundige

Dit is onze missie,
lees er meer over 
op pagina 22

DIT ZIJN WIJ
Wij zijn een bedrijf van ontwikkelaars en bouwers. Echte 
doeners en waarmakers, met maar liefst 165 jaar kennis 
en innovatie op zak en de ziel van een familiebedrijf. Het 
is dat sterke clubgevoel wat maakt dat we er écht voor 
elkaar zijn; voor onze collega’s, klanten en partners. Door
gewoon te dóen en gewóón te doen. Niet voor even maar 
voor lang. Dat zit in onze genen en dat is niet te missen.

DURA VERMEER BOUW HENGELO

“Bij Dura Vermeer Bouw Hengelo 
is iedereen gelijk en echt een team. 
Als je ‘s ochtends binnenkomt is het 
eerst gewoon even een praatje maken 
met elkaar. En dan gaat het echt 
niet over werk. Het zijn ook gewoon 
vrienden en we willen het goede doen 
voor elkaar. En niet alleen voor elkaar, 
maar ook voor onze klanten en de 
wereld waarin we leven. Het begint bij 
het opleveren van een gebouw waarin 
het fi jn is om te werken of te wonen. 
Als mensen dat waarderen, willen ze 
er ook voor betalen en voor zorgen. 
Zo kun je daar de balans in vinden. 
Transities hebben tijd nodig en als 
mensen zien wat het oplevert voor 
zowel hun eigen leefklimaat als voor 
de natuur, dan zal het alleen maar 
sneller gaan.”

HET GOEDE 
DOEN VAN 
FRANK
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NIEUWBOUW
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BLOKJE OM
RENOVATIE

APPARTEMENTEN

KLEINBOUW

NIEUWBOUW / RENOVATIE / TRANSFORMATIE
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VASTGOEDONTWIKKELING
MARIEKE MENTINK

KLANT & MARKT
COEN TITULAER

KLANT & MARKT
COEN TITULAER

VOORBEREIDING
JOHN HAVERKORT

VOORBEREIDING
BART PIGGE

PRODUCTIE
JOHN HAVERKORT

PRODUCTIE
THIJS HAAFKES

BEHEER & EXPLOITATIE
COEN TITULAER

BEHEER & EXPLOITATIE
COEN TITULAER

BEHEER & 
ONDERHOUD

SERVICE & 
NAZORG

BEHEER & 
ONDERHOUD

SERVICE & 
NAZORG

VOORZITTER DIRECTIETEAM
KOERT TERHÜRNE

SECRETARIAAT & FACILITAIR
GERARD SIEMERINK

LEAN & HR
DANIËLLE KOK

MARKETING & COMMUNICATIE
MARIEKE MENTINK

FINANCIËN
GERARD SIEMERINK

DIGITALISERING
KOERT TERHÜRNE

PRODUCTONTWIKKELING
KOERT TERHÜRNE

We werken in waardestromen
We willen onze klanten blijven 

verwonderen. Om dat voor elkaar 

te krijgen, zijn hokjes en kamertjes 

niet handig. Op kantoor zijn we 

daarom overgestapt van werken 

in functionele afdelingen naar 

werken in waardestromen. Dat 

zijn multifunctionele teams met 

collega’s uit diverse disciplines. 

De teams blijven (in wisselende 

samenstellingen) bij elkaar, van 

de tenderfase tot en met de 

uitvoering. Omdat de uitvoerders 

ook deel uitmaken van de teams, 

kunnen ze makkelijk terugkoppelen 

wat er goed gaat en wat er beter 

kan, vanaf de projecten. Elk team 

heeft een eigen kleur, een eigen 

(open) plek in het kantoor en heeft 

als opdracht te blijven leren en 

verbeteren, met de klant voorop.
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DE BOUWSTENEN

VEILIGHEID KWALITEIT BETROUWBAARHEID

DUURZAAMHEID

VERSTERKEN MENS EN ORGANISATIE

VERGROTEN FOCUS KLANT EN MARKT

VERBETEREN RESULTAAT

INNOVATIE DIGITALISERING

HET CEMENT
Samenwerken met passie 

en Twentse nuchterheid. 

Gewoon doen. Gedreven.

DE KOERS
Duurzaamheid, innovatie 

en digitalisering zijn de drie 

vernieuwingsambities die we 

landelijk hebben vastgesteld,

bij Dura Vermeer.

DE FUNDERING
Veiligheid, kwaliteit en 

betrouwbaarheid vormen de basis 

voor alles wat we doen.

HET DOEL
Met deze bouwstenen werken we 

aan plekken en projecten waar 

mensen aantoonbaar gezonder en 

gelukkiger wonen, werken en leven.
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Dura Vermeer Bouw Hengelo 

maakt deel uit van de 

divisie Bouw & Vastgoed. 

We opereren als zelfstandig 

ontwikkelende bouwer, maar 

delen natuurlijk de kennis, de 

kunde en de sterke financiële 

basis vanuit de Dura Vermeer 

Groep. Ook De Dura Vermeer 

Design Studio in Utrecht is 

van ons allemaal.

DE CLUB
Met meer dan 

twintig zelfstandige 

werkmaatschappijen 

combineert Dura Vermeer een 

sterke regionale verankering 

met de kennis, kracht en 

middelen van een groot, 

landelijk ontwikkelende 

bouwer. Het hoofdkantoor 

staat in Rotterdam. 

We hebben landelijk gezien twee divisies: 

- Infra

- Bouw & Vastgoed

Regio  
Noord-Oost

Midden

HENGELO

Regio  
Zuid-West

DV Divisie 
Utrecht

CRUQUIUS

DEN BOSCH

Regio  
Zuid

ROTTERDAM

Regio 
Midden-  

West

Ontwikkeling
Bij Dura Vermeer staat de ontwikkeling van medewerkers 

centraal. Naast opleidingen die we op individueel niveau 

aanbieden hebben we ook eigen bedrijfsopleidingen. De interne 

doorstroom vinden wij belangrijk: je moet kunnen groeien!  

Ons interne doorstroompercentage ligt dan ook boven de 80%.  

We hebben een eigen programma voor trainees (4 x 6 maanden), 

waar permanent zo’n 12 mensen aan meedoen.

Gezonde diversiteit
Je collega’s vind je bij ons voor ongeveer 65% op kantoor en 

35% op de bouwplaats. Een fijne mix. Momenteel is 18% vrouw 

en dit percentage stijgt ieder jaar. Gemiddeld hebben we meer 

dan 20 stagiaires (MBO-HBO-WO) en meer dan 10 leerlingen op 

de bouwplaatsen.

Kerncompetenties zijn bij ons:
• Ondernemerschap en initiatief

• Klantgerichtheid 

• Persoonlijke ontwikkeling

• Samenwerken

• Flexibel gedrag

• Creativiteit

Voor elkaar
We zijn er voor elkaar. In woord en daad. We vieren successen. 

We delen ook teleurstellingen (niet wijzen en zeuren maar 

leren en door). We zijn een bedrijf van vrienden en familie: 

op de bouwplaats kom je bij ons best vaak vader, zoon, 

dochter en andere familieleden tegen. We hebben een eigen 

personeelsmagazine (Trefpunt) en zijn een hechte club. Een club 

waar je lid van wordt als je bij ons komt werken. Welkom!

DE CIJFERS
van Dura Vermeer Bouw Hengelo

80% 
doorstroom

20 
stagiairs gemiddeld
per jaar

75% 
nieuwe medewerkers 
aangedragen via eigen 
collega’s

65-35% 
verhouding
kantoor/bouw

12,5 JAAR 
gemiddeld dienstverband

12 
gemiddeld 
aantal trainees

350 
medewerkers

105
medewerkers 
langer dan  
20 jaar in dienst

82-18% 
verhouding  
man/vrouw
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165 jaar 
Innovatie

Familie  
Buren 

Goed doen
Aanpakken

HET DNA

Gericht op de lange termijn

Samenwerken

Leren en verbeteren

Lean

Waarmaken

Eigenaarschap en 

verbondenheid

Denkers en makers

Nieuwe businessmodellen

Doelgericht innoveren

Samen met de klant

Digitalisering

Partnerships

Familiebedrijf

Relaties koesteren

Noaberschap

Mens centraal

Nuchter en informeel

Open en transparant

Familiegevoel en noaberschap 
Menselijke maat, zuunig op elkaar

Dura Vermeer is een echt familiebedrijf 

(ontstaan uit de families Dura en Vermeer). 

Die mentaliteit – dat echte aanpakken, met 

elkaar, voor elkaar – zit nog steeds diep in de 

genen, de cultuur van Dura Vermeer Bouw 

Hengelo. We willen graag dat het goed gaat 

met de mensen om ons heen en koesteren 

de relaties die we hebben. Met elkaar, met 

bewoners, met opdrachtgevers en (lokale) 

partners. Het is voor ons heel gewoon: we 

zijn er voor elkaar.

 

We zijn zuunig op elkaar, dus ook zuunig op 

onze gezamenlijke aardbol. Burgemeesters 

en wethouders, corporaties, bouwers, 

beleggers en bewoners, buren en bomen, 

data-techneuten en (omgevings)filosofen: 

we hebben elkaar allemaal nodig. Dat 

familiegevoel, dat gevoel voor noaberschap 

en ‘samen handen uit de mouwen’ past heel 

erg bij ons én bij het meest nuchtere deel 

van Nederland.   

 Innovatie als drijvende kracht
Altijd met een klant aan onze zijde

Innovatie is onze drijvende kracht. Dat is 

waar we in de afgelopen 165 jaar groot 

mee zijn geworden. Juist omdat onze 

denkers direct en in eigen huis kunnen 

samenwerken met de makers, de ingenieurs, 

de techneuten, de bouwers en doeners 

van Dura Vermeer gaat geen brug ons 

te ver. Technologie en data koppelen 

aan innovatieve ontwerpen, aan nieuwe 

businessmodellen en nieuwe manieren van 

(modulair en digitaal) produceren:  

we doen het allemaal.  

Innoveren is een middel, geen doel op zich. 

We innoveren daarom altijd met een klant 

aan onze zijde, soms zelfs met de klant 

van de klant: doelgericht, in een helder en 

gestructureerd proces. We kunnen snel 

tempo maken als we op het goede spoor 

zitten, maar kappen ook snel af wat niet de 

goede kant op gaat. De stap om vóórdat 

we starten de behoefte, de vraag of het 

probleem volledig aan de oppervlakte te 

krijgen - wat is hier de essentie - slaan we 

nooit over. Hebben we eenmaal ‘ja, het kan’ 

gezegd, dan gaan we er ook 100% voor 

en organiseren we alles wat nodig is om 

het doel te bereiken. Dat doen we graag in 

samenwerking met andere disciplines en 

branches. Juist dan ontstaat immers vaak 

een interessante dialoog, die tot nieuwe 

inzichten en oplossingen kan leiden.

Goed doen, aanpakken en doorpakken
Pragmatisch en stabiel

Alleen is uit, samen is in. Het levert gewoon 

meer op: meer verbondenheid, meer 

inspiratie, meer goede innovatieve ideeën, 

meer resultaat en lol, meer win-win voor 

iedereen. Je kunt geen gezonde, gelukkige 

woonomgevingen maken zonder een 

open dialoog aan te gaan met bewoners, 

omwonenden, bestuurders en ontwerpers. 

Het familiegevoel, het noaberschap en 

het besef dat alle cirkels met elkaar 

verbonden zijn, klinkt daarom door in de 

samenwerkingen die we aangaan. Met 

leveranciers, partners en opdrachtgevers. 

We gaan voor de lange termijn, zodat we 

echt van elkaar kunnen leren en ook bereid 

zijn om een keer meer te investeren dan 

strikt nodig is – in de wetenschap dat we 

de plus met elkaar verdienen op de langere 

termijn.

Waarmaken vraagt echter ook om goed 

organiseren en scherp blijven sturen. Het 

hoofd mag in de wolken en aan tafel mag 

alles gezegd worden, maar de voeten blijven 

in de klei. We blijven uiteindelijk toch óók die 

aanpakkers, waarmakers en doorpakkers. 

We houden van heldere afspraken, van 

structuur en van planmatigheid, en 

resultaatgericht werken op basis van een 

gezond en goed georganiseerd (financieel) 

huishoudboekje. Wie veel wil bereiken, moet 

wel zorgen dat het kan. Zo is dat. 

1 2 3

Ons DNA bestaat uit drie 
met elkaar verbonden 
pijlers: familiegevoel en 
noaberschap (als buren 
naar elkaar omzien), 
innovatie als drijvende 
kracht en aanpakken, 
doorpakken. Wij zijn heel 
erg van het denken, maar 
maken altijd weer de 
koppeling naar het doen: 
het innovatieve doen, het 
goede doen.
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HET GOEDE 
DOEN VAN 
ERWIN
“Ik zou het liefst alle bouwplaatsen 
morgen energieneutraal maken. 
We doen bij Kleinbouw alles om zo 
duurzaam mogelijk te werk te gaan. 
We scheiden afval, rijden in bussen 
met een ecosysteem - en misschien 
zijn de volgende bussen wel allemaal 
elektrisch. Dat zou mooi zijn. Het 
kan altijd beter! Dat het nodig is, 
dat is wel duidelijk. Mijn dochters 
krijgen de opvoeding die wij zelf ook 
gehad hebben. Hoe je met de wereld 
omgaat en met het milieu, dat vinden 
wij gewoon de basis. De volgende 
generatie weet denk ik straks 
helemaal niet anders, onze kinderen 
groeien daarmee op.” 

1 2 3

4 5 6

DE KLANTWAARDEN
Als je alles wilt doen en zijn voor je klant, dan heb je daar ook heldere 
uitgangspunten bij nodig. Die uitgangspunten hebben we bij Dura Vermeer 
Bouw Hengelo met elkaar geformuleerd. Waar kunnen we nou precies onze 
meerwaarde bewijzen en wat mag de klant van ons verwachten? 
Hoe verwonderen we de klant en blijven we tóch heel dicht bij onszelf?

Zij aan zij 
met bewoners

Erwin Pieters,
Timmerman

Oplossingen vinden voor 
complexe vraagstukken
Als ontwikkelende bouwer willen we koplo-

per zijn in het bouwen van complexe werken 

en het oplossen van complexe vraagstukken. 

Dat doen we met mensen en teams die be-

schikken over een combinatie van gedreven-

heid, creativiteit en kundigheid – we zijn gek 

op uitdagingen! Kom maar op. 

Wees betrouwbaar en 
voorspelbaar 
Samenwerken doen we op basis van respect 

en verbondenheid. We zijn loyaal aan het 

bedrijf en onze klanten en werken met een 

langetermijnvisie. Dit maakt ons voorspel-

baar en, nog belangrijker, betrouwbaar. 

Klantgericht 
en gedreven
De klant staat bij ons centraal in alles en is 

ingebed in ons hele proces. De belangrijkste 

ingrediënten van onze klantgerichtheid zijn 

bezieling, vertrouwen, geloofwaardigheid en 

betrokkenheid: voelt de klant wat wij voelen 

en omgekeerd? Begrijpen we elkaar en gaan 

we voor dezelfde dingen?

Innovatieve mogelijkheden 
bieden
Innovatie hoort bij ons: dat zit in ons DNA. 

We zijn daar in Twente bijzonder goed in. We 

denken daarbij altijd vanuit het perspectief 

van de klant. Wat we bedacht hebben maken 

we ook waar. We kijken verder dan anderen 

en nemen (keten)partners graag mee in de 

reis naar het doel.

Altijd op zoek naar de 
wauwfactor
De verwachtingen, ambities en behoeftes 

van onze klanten waarmaken, het liefst 

overtreffen. Daar gaan we voor. Dit doen we 

door altijd te zoeken naar de wauwfactor: 

die meerwaarde, dat extraatje. Sommige 

wauwfactoren zijn niet in geld uit te drukken, 

zoals bewonersgeluk en mede-eigenaarschap.

Onze nuchterheid 
behouden
We zijn eigenzinnig, trots en soms wat 

koppig. Nuchter, gezellig en met droge 

humor. We maken ons niet druk maar zijn 

harde werkers. We durven elkaar aan te 

spreken en kappen snel af wat we niet 

zien zitten: nee is ook een antwoord!
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“Ons bedrijf met mensen werkt 
met enorme passie, gedrevenheid 
en betrokkenheid in échte teams. 
Elkaar aanjagen, inspireren en 
veel nieuwe dingen bedenken en 
uiteindelijk wat moois maken voor 
tevreden klanten. Of je nou op een 
project werkt in de utiliteitsbouw, 
woningbouw of kleinbouw met onze 
eigen timmerwerkplaats. Jezelf zijn, 
normaal doen, doorpakken en klaar 
staan voor elkaar zijn de dingen die 
onze cultuur kenmerken. Zowel voor 
de zaak als wanneer een collega hulp 
nodig heeft.”

HET GOEDE 
DOEN VAN 
GERWIN

ONTWIKKELING
Gebouwen en gebieden ontwikkelen we van 

concept tot en met realisatie en daarna. We zetten 

in op gebouwen en buurten met veel karakter, 

identiteit en waarde voor bewoners en gebruikers.

RENOVATIE & TRANSFORMATIE
Toekomstgericht verduurzamen, renoveren en 

transformeren, met veel gevoel voor bewoner 

en omgeving, in een geolied proces met alle 

stakeholders. Daar zijn we goed in.

WONINGBOUW
In samenwerking met corporaties, 

beleggers en ontwikkelaars leveren 

we jaarlijks circa 700 duurzame en 

gasloze woningen op in onze regio.

UTILITEITSBOUW
Complexe kantoren, bedrijfsgebouwen 

en andere vormen van commercieel-

maatschappelijk vastgoed realiseren we 

graag, met de klant en de toekomst centraal.

ÉÉN TEAM, VIJF DISCIPLINES

BEHEER & EXPLOITATIE
Samen zorgen dat alles wat we hebben gemaakt 

voor de eigenaren en gebruikers maximaal blijft 

presteren in functionaliteit, gezondheid, 

comfort en beleving. Dat is de missie.

Gerwin Winkelhuis,
Bedrijfsleider
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Woningbouw 
Bijvoorbeeld: Lucent  
in Hilversum

Ontwikkeling
Bijvoorbeeld: Zandpoort  
in Almere

Beheer & Exploitatie
Bijvoorbeeld: Hogeschool Saxion  

in Enschede

Utiliteitsbouw  
Bijvoorbeeld: Noordgebouw 
in Utrecht

Renovatie & Transformatie
Bijvoorbeeld: Tattersall  
in Enschede             

20 21
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HET GOEDE 
DOEN VAN 
MIRRE
“Ik woon met man en kinderen op een 
oude boerderij. Die boerderij en het 
land om ons heen: dat is zo mooi… 
Je moet er niet aan denken dat 
dat verdwijnt. Je wilt er eerder aan 
toevoegen. Het stuk weiland naast 
ons hebben we verschraald zodat de 
oorspronkelijke heide kon terugkomen 
en we hebben fl ink wat bomen en 
struiken bij geplant. Zo gaaf om te 
zien dat de kleine vogeltjes en soms 
een groepje reeën nu al bezit hebben 
genomen van dat stukje land – en 
hoe leuk onze dochters dat dan 
weer vinden. Zelf zien, zelf ervaren: 
dat werkt. Een mooie omgeving 
wakkert het Goede Doen bij mensen 
vanzelf aan. Dat wil je bereiken, als 
ontwikkelaar. Dat mensen zelf ervaren 
hoe gaaf hun omgeving is en zich er 
zelf eigenaar van gaan voelen. Daar 
doe je het voor.”

Mirre Kokkeler,
Conceptontwikkelaar 
en Tendermanager HET GOEDE

DOEN
Onze missie: als familie van ontwikkelaars, doeners en bouwers 
willen we leefomgevingen maken, waar mensen heel gelukkig oud 
kunnen worden, met elkaar. We moeten dan niet alleen ons uiterste 
best doen voor de mens, maar ook voor de natuur, het klimaat en 
de aarde. Het één kan immers niet zonder het ander. In onze missie 
- Het Goede Doen - hebben we alle onderwerpen die daarmee te 
maken hebben samengebracht in vier waardecirkels.

ONZE MISSIE

2322



HET GOEDE 
DOEN VAN 
MIKEL
“Vanuit ons bedrijf blijven we 
circulariteit aanmoedigen en Alliander 
is daar een mooi voorbeeld van. We 
hebben van een oud pand een prachtig 
nieuw kantoor gemaakt, waar het 
hergebruik op bijna 90% zit. 
Plafondmateriaal wat vaak weg-
gegooid wordt is zelfs hergebruikt 
als vulmateriaal. Kostentechnisch 
blijft het een uitdaging, wat maakt 
dat ook opdrachtgevers echt wel de 
verantwoordelijkheid moeten voelen. 
Zij beslissen uiteindelijk en dat begint 
bij bewustwording. We hebben geen 
keuze meer en willen graag het Goede 
Doen. Dan kun je niet alles blijven 
weggooien. Dat is het nieuwe normaal, 
daar hebben we ons aan te houden. 
Dat is ook wel heel leuk. Samen 
bedenken we hele mooie dingen 
om het ook anders te kunnen doen. 
We hebben gewoon geen keuze.”

ONZE EIGEN MISSIE
Van losse thema’s naar één integrale visie
Er spelen nogal wat vragen en problemen in ons vak en in de wereld die vragen 
om anders doen en anders denken. Met dat laatste – anders denken – voorop. In 
Het Goede Doen hebben we alle belangrijke thema’s samengebracht in vier met 
elkaar samenhangende waardecirkels. Samen vormen ze onze missie. 

Veelheid van onderwerpen Ordenen en hanteerbaar maken Het Goede Doen in vier verbonden cirkels
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Mikel Nieuwenhuis,
BIM Engineer
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De balans mens - omgeving 
We willen plekken maken waar onze noabers 

en medemensen maximaal in balans zijn: 

met elkaar, met de natuur, met de voor-

zieningen die ze nodig hebben. Want dat 

heeft waarde.

Oneindige waarde 
We werken zo circulair en emissieloos 

mogelijk, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk 

te kiezen voor biobased materialen en 

remontabel bouwen. En door gebouwen en 

materialen zo veel mogelijk een tweede, 

derde of zelfs vierder leven te geven. We 

koesteren met alle partners in de keten wat 

van waarde is en verspillen dat niet.

Groen en gezondheid 
De locaties waar wij werken willen we altijd 

groener, mooier en gezonder achterlaten 

dan toen we ze aantroffen – zonder 

verspilling of vervuiling. Ook dat heeft 

waarde.

Verbondenheid en 
inclusiviteit 
We denken na over hoe we mensen fysiek, 

maar ook sociaal gezien kunnen verbinden 

met elkaar: bijvoorbeeld met duurzame, 

veilige wegen en paden, groene 

ontmoetingsplekken, social return en 

slimme mobiliteitsoplossingen.

In alles wat we doen, 
staat de mens centraal
Een gevoel van eigenaarschap creëren 

begint bij het perfect aanvoelen van 

klanten, gebruikers en bewoners. We 

maken daarvoor gebruik van big data 

en doelgroepprofielen, maar zorgen 

met uitgebreide participatietrajecten 

en goede samenwerkingen met onze 

klanten ook voor een zo groot mogelijke 

wederzijdse betrokkenheid op individueel 

niveau. Uitgangspunt is het vinden van de 

perfecte balans tussen de mens en zijn 

(gebouwde) omgeving, rekening houdend 

met belangrijke trends en ontwikkelingen in 

onder meer de markt en de techniek.

DE VIER CIRKELS
1

2

3

4
Actief bouwen aan een 
nieuwe gemeenschap 
in de Nettenfabriek, 
Apeldoorn
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HET GOEDE 
DOEN VAN 
RUUD
“De kunst is steeds om de balans 
te vinden tussen idealisme en 
pragmatisme. Maar er kan ineens 
iets getriggerd worden waardoor 
de boel helemaal omslaat, in een 
stroomversnelling terechtkomt. 
En dan wil je wel koploper zijn. 
De afl evering van Thomas Rau bij 
VPRO Tegenlicht in 2015 heeft 
heel veel teweeggebracht – en 
heeft bij ons mede geleid tot de 
circulaire transformatie van het 
hoofdkantoor van Alliander Bellevue. 
Met hoogbouw in hout zie je nu 
hetzelfde gebeuren: daar moeten we 
heel snel goed in worden. Zelf zie ik 
nog veel kansen in het verdiepen van 
onze kennis van installatietechniek. 
De schil en de constructie van een 
gebouw: dat kunnen we echt wel. De 
stap die we nu moeten maken is de 
slimste adviseur en kennispartner 
worden op dat installatiegebied: 
energieopwekking, klimaat en 
comfort in gebouwen.”

Op alle niveaus
Voorbeeld: door een paar mooie oude 

bomen in een renovatiebuurt te laten staan, 

houdt de buurt zijn vertrouwde karakter 

voor de bewoners (waardecirkel balans). De 

bomen nemen CO2 op (waardecirkel onein-

dig), ze zorgen voor natuurlijke bescherming 

tegen hitte, regen en wind (waardecirkel 

gezond) en vormen samen weer een hele 

logische, natuurlijke ontmoetingsplaats voor 

buurtbewoners (waardecirkel verbonden). 

Het ene goede doen leidt vanzelf tot het an-

dere. In die flow willen we zitten, met elkaar.

ZO DOEN WE DAT
De slimme, voordelige ontwikkel- en bouwoplossingen van vandaag zijn lang niet altijd de 
beste oplossingen voor morgen. We moeten onze horizon veel breder en verder gaan bezien. 
De fouten die we vandaag maken zijn de rampen van morgen, maar het omgekeerde is 
gelukkig ook waar: als we nu Het Goede Doen, kan dit heel veel meerwaarde opleveren. Voor 
nu en straks. In die flow willen we zitten, met Het Goede Doen. 

En liefst in samenwerking
Ook door als grote ontwikkel- en bouw-

onderneming samen met klanten en partners 

allerlei innovaties en samenwerkingen te 

initiëren kunnen we Het Goede Doen een 

enorme impuls geven: 1 + 1 = 3. Daar zien we een 

belangrijke rol en taak voor onszelf: koploper 

zijn, het initiatief nemen, aanjagen. Maar ook 

kleine beslissingen en besluiten kunnen grote 

waardecirkels op weg helpen. Van het niet 

meer gebruiken van plastic bekertjes, tot de 

inzet van elektrisch materieel en van directeur 

tot timmerman: alles en iedereen telt mee.

IQ
›  Smart & smooth
› Efficiënt
› Energiezuinig
›  Weinig onderhoud
›  Gebruik(er)sgemak
› Inzichtelijk/informatief
› Materiaalkeuze!

›  Comfort
› Fijn licht
›  Frisse lucht
›  Aangename warmte
›  Prettige koelte
›   ‘Echt mijn huis’: gevoel en beleving
›  Kleuren en vormen
›  Uitnodiging tot bewegen en 

ontmoeten

›  Meegroeien met bewoners en 
gebruikers

› Generatie-overstijgend
› Levensloopbestendig
›  Aanpasbaar in functies/bestemming
›  Mogelijkheden voor implementeren van 

innovatieve technieken en processen
› Modulair en remonteerbaar

EQ

AQ

In Het Goede Doen maken 
we alles zo veel mogelijk 
meetbaar. Zo meten we 

circulariteit op IQ (o.a. 
slimme materiaalkeuze), 

EQ (gevoelswaarde) en AQ 
(aanpasbaarheid)

Ruud Damhuis,
Tendermanager
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HET GOEDE 
DOEN VAN 
GEERT
“Waar ik graag het goede voor 
doe is voor onze klanten – voor 
gelukkige bewoners, voor het ultieme 
buurtgevoel, de gemeenschap die je 
ziet ontstaan in fi jne woonbuurten - 
én voor een betere wereld. Daar wil 
ik vanuit mijzelf en vanuit mijn rol bij 
Dura Vermeer Bouw Hengelo graag 
aan bijdragen. Het is goed om erover 
te praten, over Het Goede Doen, maar 
het accent moet bij ons toch vooral 
liggen op het doen. Wij zijn immers 
niet de denkers van de maatschappij, 
niet de fi losofen. Wij zijn de doeners, 
de makers. Onze opgave is fysieke 
bijdragen leveren in mooie buurten, 
met veel groen en water, duurzaam 
geproduceerd.”

DAT DOEN 
WE VOOR 
KLANTEN EN 
GEBRUIKERS

Dit zijn Geert en Ruben, samen een echt team! 
Ze leren veel van elkaar en kunnen enorm 
goed met elkaar samenwerken. Zij ontwikkelen 
samen deze locatie TEX Buitengewoon, 
middenin het centrum van Enschede 

Mooie leefomgevingen 

maken, waar mensen 

gezond en gelukkig 

kunnen wonen, 

werken en leven, met 

elkaar: dat is het doel.

Tevreden bewoners in 
Nobelhorst, Almere

Onze doelgroepen 
houden we op allerlei 
niveaus in de gaten
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DAT DOEN 
WE VOOR 
AARDE EN 
KLIMAAT

Onze eigen 
Veluwe

Tess ter Avest,
Communicatie Adviseur

Veel innovaties komen voort 
uit lenen of leren van de 
natuur en samenwerkingen 
met andere disciplines zoals 
neuropsychologie, ICT of biologie

HET GOEDE 
DOEN VAN 
TESS
“Ik vind alles wat we doen supermooi, 
het proces van ontwerp tot 
oplevering en beheer. Vanuit het niks 
gebouwen en projecten bedenken en 
bouwen waar hele generaties na ons 
nóg plezier van hebben; hoe mooi is 
dat! Ik kom veel op onze projecten 
en verbaas me over wat we allemaal 
maken met z’n allen. Maar écht. De 
collega’s vinden het allemaal heel 
gewoon, of ze nou een huis, theater 
of ziekenhuis bouwen. We mogen 
er soms best wel wat trotser op 
zijn, maar dat nuchtere is ook wel 
heel fi jn. Al deze dingen maken dat 
je graag het Goede wilt doen voor 
elkaar en voor dit bedrijf. Aanpakken, 
doorpakken, met oog voor elkaar. 
Gewoon dóen!”

techniek

innovatiekracht
innovaties

ontwerp

processen

efficiency

biomimicry

materialen

lokaal

We doen wat we kunnen 

voor een schone wereld. 

Wat goed is voor de 

Twentse hei en de 

Veluwe, de oceanen en 

de Wadden, is ook goed 

voor ons allemaal.
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HET GOEDE 
DOEN VAN 
MARIEKE
“We willen graag Het Goede Doen 
bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. We 
willen het verschil maken, Het Goede 
Doen in de projecten en de gebieden 
die we ontwikkelen en Het Goede 
Doen voor de mensen om ons heen. 
In onze ijver om het goede te doen is 
het ook belangrijk om af en toe weer 
eens een fl inke verdiepingsslag te 
maken. Even niet plannen en rennen 
maar juist stilzitten, de tijd nemen en 
nadenken met elkaar. Dat levert altijd 
nieuwe ideeën en perspectieven op. 
En dat is ook nodig: er spelen op dit 
moment immers nogal wat vragen en 
problemen in de wereld die vragen om 
anders denken, anders ontwikkelen en 
anders doen. We hebben één wereld 
en we zijn allemaal buren. We hebben 
elkaar nodig en we hebben geen tijd 
meer te verliezen. Ik nodig iedereen 
uit om samen Het Goede te Doen!”

DAT DOEN WE 
VOOR ONZE 
KINDEREN

We realiseren ons dat 

het niet alleen gaat om 

het hier en nu, maar 

ook en vooral om het 

morgen. De toekomst 

is hier. En hij is van ons.

Marieke Mentink 
Directeur 
Vastgoedontwikkeling

We willen onze ontwikkel- en 
bouwlocaties altijd groener 
achterlaten dan toen we ze 
aantroffen
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IN DE PRAKTIJK

Oneindig
 Voor Alliander Bellevue 

hebben we ruim 80% van 
de materialen kunnen 

hergebruiken, 98% afval 
gerecycled, een CO2-reductie 
gerealiseerd van 67% en een 

energiereductie van 97%. 
Het project is opgeleverd met 

een grondstoffenpaspoort 
gekoppeld aan het BIM-model 

en is daarmee één van de 
grondleggers van Madaster, 

het kadaster voor materialen

Gezond en verbonden 
Waar de natuur wil vertoeven, daar willen 

mensen ook graag wonen. In TEX Buitengewoon 
besteden we veel aandacht aan actieve en 

groene ontmoetingsplaatsen om mens én natuur 
te verbinden. Ook heel goed voor de identiteit 

en waarde van de buurt, de biodiversiteit, de 
klimaatadaptiviteit 

Mens in balans
Bij het ontwikkelen van nieuwe buurten 

en dorpen zoals Nobelhorst in Almere 
en De Tippe in Zwolle, werken we samen 

met buurtschappen, die actief meehelpen 
aan de ontwikkeling van een eigen 

plek en gemeenschap
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HET GOEDE 
DOEN VAN 
THIJS
“Ik hoop en geloof dat bezit minder 
belangrijk wordt voor onze kinderen. 
Dat delen de norm wordt. Als we 
zo doorgaan als we nu doen, is de 
wereld straks in handen van maar 
een paar mensen. Dat kun je je toch 
niet voorstellen? Hoe vinden we een 
maatschappij waarin dat geen waarde 
meer heeft, al dat bezit? Er is een 
soort omgekeerde revolutie voor 
nodig. We komen steeds dichter bij dat 
punt waarop duidelijk wordt dat alles 
van iedereen is. We hoeven niet alles 
voor onszelf te hebben, want alles 
heeft een cirkel. We lenen het alleen 
even, zolang als we leven.”

VOOR ELKAAR, 
MET ELKAAR, 
DAT ZIJN WIJ

Thijs Haafkes, 
Adjunct Directeur
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SINDS18 85

BIJ  DE CLUB

Welkom
Scan en bekijk ons jaar

HENGELO

MEER 
ZIEN EN 
LEZEN

Up To a Higher Level
In ons tweejaarlijkse seminar Up to a Higher Level 
zoeken we samen met onze klanten, relaties en 
genodigden naar antwoorden op actuele vragen. Zo 
maken en delen we kennis met elkaar. In 2020 maakten 
we vanwege Corona een online inspiratieboost onder 
het thema The future is (y)ours.

Online
duravermeerbouwhengelo.nl

Film
Dura Vermeer 
Bouw Hengelo

Onze club
Als je bij Dura Vermeer 
Bouw Hengelo komt 
werken, word je ook heel 
letterlijk lid van onze club. 
We organiseren regelmatig 
bijeenkomsten en vinden 
het natuurlijk geweldig als 
je bij die gelegenheden onze 
groengele clubsokken wilt 
dragen :-). Mag, hoeft niet.

Volg ons ook 
op de socials

Trefpunt 
Twee keer per jaar geven wij 
een ‘ouderwets gezellig’ en 
informatief bedrijfsmagazine 
uit. Zowel digitaal als gedrukt. 
Zo houden we onze mensen 
verbonden.

Bekijk of luister de afleveringen 
via www.uptoahigherlevel.nl
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Bezoekadres 
Bosmaatweg 60
7556 PJ Hengelo 
(074) 255 02 55

Postadres
Postbus 877
7550 AW Hengelo
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