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magazine

Een goede  
KAMERAAD is beter  
dan een verre vriend

Werkplezier is een  
flow waarin alles 
vanzelf lijkt te gaan 
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Werkplezier is een  
permanente staat van ‘zijn’
Werk is meer is dan ‘een baan’. In elk geval 
voor diegenen die hun werkkring bewust 
uitkiezen, die hun hart volgen en die doen wat 
ze het leukste vinden. Voor hen is Heilijgers de 
ideale plek. 

Met elkaar leveren we de komende jaren een 
forse bijdrage aan de ontwikkeling en bouw van 
de vele woningen waar Nederland om staat te 
springen. We realiseren zorgvoorzieningen, 
helpen corporaties te verduurzamen en geven 
vergane glorie meer dan eens een nieuwe 
toekomst. We hebben oog voor circulaire 
bouwprocessen en zorgen dat ook toekomstige 
generaties zich op deze aardbol thuis voelen.   

Plezier hebben in wat je doet, is de groene 
draad die door al onze werkprocessen loopt. Het 
straalt af op je collega’s, op onze bouwpartners 
en op onze klanten. En niet onbelangrijk: je 
beloont er jezelf mee. Het is een balans die we 
zorgvuldig bewaken. Als je bij ons minimaal 
een derde van je werkzame leven over de vloer 
komt, wil je trots zijn op wat je doet. Wij zijn dat 
al ruim 135 jaar. Een historie die als zelfstandig 

bedrijf binnen de KlokHolding aan een nieuwe 
episode begint. 

In dit boekje geven we je alvast een kijkje 
achter onze schermen. Hoe is het nu eigenlijk 
om bij Heiligers te werken? Wat doen de 
verschillende afdelingen? En vooral: wat 
maakt je nieuwe collega’s gelukkig in hun 
werk? Je zult al snel merken dat we gaan voor 
optimale condities en altijd dat stapje extra. 
Maar ook dat we met elkaar zo de ruimte 
creëren voor een trip naar Vlieland,  
een zeildag of een mudrun. 

Mensen werken soms tientallen jaren bij ons.  
Je krijgt hier de volle vrijheid om je eigen weg te 
bepalen. Tegelijk pak je de verantwoordelijkheid 
én de binnenbaan om jouw ‘stokje’ goed door te 
geven. Lekker werken, volop genieten én een 
scherpe tijd klokken. Daar houden we van. 
 
We wensen je veel werkplezier hier!        
 
Arjan van Asselt en Rob Jansen   

Arjan van Asselt (links) en Rob Jansen (rechts)
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3 | Personeelsvereniging  
Het werkt lekkerder als je elkaar 
beter kent  
 
“Als je zoekt naar een extra portie arbeidsvitaminen, 
kun jij je ideeën altijd bij ons kwijt.” Dat zegt Jeroen 
van Beek, sinds mensenheugenis de niet te missen 
penningmeester van de personeelsvereniging (PV) 
van Heilijgers. 

P20

P24

6 | Marketing en communicatie 
Bij je reputatie 
telt de bril waardoor je kijkt 
  
Tegenwoordig is M&C een klankbord; 

De extra bril waardoor het managementteam kijkt. 

P28

P26

7 | Ondernemingsraad 
De OR is er voor de 

medewerkers én het bedrijf 
 

Hij is trots op zijn OR-team. “Wij zijn de 
voelsprieten in het bedrijf. Door onze 

gevarieerde functies zijn we overal te vinden. 

5 | Klanttevredenheid 
Sommige aanzoeken kun  

je niet weigeren 
 

Klanttevredenheid is vooral een mentaliteit.  

Daar pluk je direct de vruchten van.  

Verkoopmanager Liza van Zanten vertelt het  

je met een glimlach, ‘want die kost niks’. P32

4 | HR 
Werkplezier is een flow waarin 
alles vanzelf lijkt te gaan 
 
Als er één afdeling ‘werkgeluk’ kan definiëren 
dan is het ‘personeelszaken’ of liever gezegd 
human resources (HR). Kim Meeuwissen vat het 
kernachtig samen: plezier, uitdaging en zingeving. 

Voorwoord 

Organisatie in beeld

1.  Kwaliteit, Arbo en Milieu

2.  ICT
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Welkom bij
Heilijgers

Cobra is je persoonlijke

werknemers portal

waarin alle zaken m.b.t.

jouw dienstverband bij

Heilijgers geregeld wordt

(Je ontvangt snel meer info)

Belangrijk om in je agenda 

te noteren:
Collectief verlof

• Wintersluiting

• Goede vrijdag

• Dag na Hemelvaart

• Zomersluiting

• Wintersluiting

Zie je jaarlijkse memo

In M-files vind je het   
HHeilijgers KKwaliteit  

SSysteem:  
dit is de wikipedia  

van Heilijgers
Je collega’s maken je   

graag wegwijs!

In voor leuke activiteiten
met collega’s?

Mis niks, raadpleeg de  jaarkalender van de personeelsvereniging In de nieuwsapp vind je

een lijst met collega’s!  

En alle nieuwsberichten 

over projecten, nieuwe  

medewerkers, jubilarissen 

en andere leuke en  

belangrijke dingen

Voor alle huishoudelijke
en praktische vragen, 

kun je terecht bij Karin 
of Daisy (033) 454 57 02
Dit zijn onze collega’s
bij de receptie en zij 

helpen je graag verder!
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Een goede KAMERAAD  
is beter dan een verre vriend

“Veiligheidsregels hanteer je niet omdat je bang bent, 
maar omdat je professioneel werkt” 

Pieter-Jan Roest

KAM, oftewel Kwaliteit, Arbo en Milieu, is een belangrijke afdeling 
binnen Heilijgers. Hier komen niet alleen zaken samen die te  
maken hebben met gemaakte afspraken, (bouw)normen en  
wettelijke regelgeving, maar ook issues rond veilig en gezond 
werken volgens het Arbo-besluit. Daarnaast beoordeelt de 
afdeling van Pieter-Jan Roest onze werkwijze op maatschappelijk 
verantwoord handelen en milieueffecten.

Gecertificeerd
Alle processen, documenten en taken rond KAM zijn vastgelegd in het 
Heilijgers Kwaliteit Systeem (HKS) dat te vinden is in M-Files, zodat ook 
vragen tijdens het werk, snel beantwoord kunnen worden. Sinds 1995 
is Heilijgers gecertificeerd volgens de kwaliteitsnormen van ISO en van 
VCA als het gaat over veiligheid. Periodiek wordt ons bedrijf geaudit door 
KIWA. Daarnaast is Heilijgers in het bezit van het FSC-certificaat voor 
geoormerkt hout.

Op de bouwplaats
Lange tijd was Pieter-Jan projectvoorbereider, maar toen dit projectleider 
werd, bleek dat de onvoorspelbare hectiek van de functie hem niet lag. Over 
de vraag of hij KAM-coördinator wilde worden, moest hij even nadenken. 
Al die regels, raakte je daar niet in verzand? Inmiddels kan hij zich geen 
leukere job voorstellen. “Ik bezoek elk kwartaal projecten, spreek veel 
mensen binnen en buiten, en ik kan mijn eigen ervaring inbrengen om het 
werk veiliger, beter én efficiënter te doen. Zo zijn er BHV’ers aanwezig op 
kantoor en op alle grote bouwplaatsen zijn AED’s. Het kan levens redden als 
seconden tellen. Goede werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s) als brillen, schoenen en otoplastieken zijn standaard.” 

1 | KAM



10 11

Beste bouwer
Soms is er die beloning. Zo maakte BouwNu 17  
februari 2021 de winnaars bekend van de  
verkiezing ‘Beste Bouwer 2020’. Zowel op werkgeluk  
als op klanttevredenheid scoort Heilijgers een 8 en  
zijn we gekozen tot de op twee na beste bouwer  
van Nederland. In de categorie  
‘meer dan 50 reviews’ noteerden we  
gemiddeld een 8.8 op klanttevreden-
heid. “We meten onze prestaties  
met tal van inspecties, project-
bewakingen en niet te vergeten 
tijdens de doelstellingengesprekken 
met de medewerkers. Ook is er  
een jaarlijkse Management Review 
waarin de koers wordt bepaald.”

Beeldverslag
“Verbetervoorstellen en nieuwe 
ideeën kunnen vanuit alle functies 
in de organisatie ingediend worden. 
Daarvoor is het melden van ongeval-
len en incidenten belangrijk. Hoe kunnen gevaarlijke 
situaties in dagelijkse werkzaamheden voorkomen 
worden? Kan mijn werk leiden tot gevaar voor jezelf of 
risico’s voor anderen? “Ik maak vaak foto’s en zet die 
met een nuttige tip of oplossing in het systeem.  
De belangrijkste deel ik weer met een nieuwsbrief.  
Daar doen we allemaal ons voordeel mee.” 

“Dat ik langs veel  
projecten ga en mijn  
eigen bouwervaring  
met externe kennis  

kan bundelen om onze  
kwaliteit en veiligheid  

te liften, vind ik  
geweldig.”

Pieter-Jan Roest 

Geen klikken
“Het komt niet vaak meer voor dat een projectleider 
of uitvoerder met twee evaluatiepuntjes aankomt. Iets 
signaleren is trouwens geen klikken of falen. Je helpt 
er je collega’s mee. Soms kunnen dingen sneller, beter 
en veiliger. En soms moet ik het gesprek aan met een 

leverancier over de kwaliteit van 
bijvoorbeeld een steiger. De normen 
die we onszelf opleggen verwachten 
we ook van onze bouwpartners.”  

Lekker werken
Werkplezier beperkt zich overigens 
niet tot de bouwplaats. Zo zorgen 
KAM en HR ook op kantoor voor 
een Arbo technisch verantwoorde 
werkplek. Ook wanneer door 
gezondheidsredenen extra 
hulpmiddelen nodig zijn. Omdat 
werken in de bouw veel vraagt 
van je fysiek wordt er preventief 
onderzoek gedaan, de zogenaamde 

periodieke arbeidsgezondheidsonderzoeken (PAGO). 
Ook kunnen bouwplaatsmedewerkers elke twee jaar 
hun gehoor laten testen, vertelt Pieter-Jan. “Dat werkt 
stukken lekkerder en het is zo gepiept.”  

Check, check
EERSTE WEEK

Uitleg Navision / Cobra / nieuwsapp / HKS / overige 

software

Kennismakingsgesprekken directie / HR /KAM / 

M&C inplannen

Eerste evaluatie

EERSTE MAAND

Kennismakingsgesprekken

Tweede evaluatie

Aanmelden verplichte cursussen volgens matrix 

(o.a. BHV en VCA)

Insights  (UTA)

VOOR INDIENSTTREDING

Uitzoeken telefoon  (UTA)

Uitzoeken laptop (UTA)

Uitzoeken auto (indien van toepassing)

Regelen werkkleding (BOUW en deels UTA)

EERSTE DAG

Rondleiding op kantoor of op bouwplaats

Sleutels (UTA)

PBM’s (BOUW & UTA indien   

 van toepassing)

Uitleg huisregels

Uitleg VGM
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KAMeRAAD VEILIGHEIDSINSTRUCTIE 13 LAWAAI OP DE BOUW

RISICO’S?

MAATREGELEN

OVERSCHRIJDEN VAN DE MAXIMALE  
GELUIDS-BELASTING, MET ALS GEVOLG:
BLIJVENDE GEHOORSCHADE!

OVERTUIG JEZELF VAN EEN RUSTIGE WERKPLEK. 

DRAAG ALTIJD GEHOORBESCHERMING BIJ JE. 

GEBRUIK GEHOORBESCHERMING BIJ >80DB

DENK OOK AAN JE COLLEGA’S ALS JE GELUID 
PRODUCEERD.

Otoplastieken  
demping 15 - 25 dB(A)

Gehoorkappen 
demping 15 - 30 dB(A)

Proppen, watten, caboflex  
demping 10 - 15 dB(A)

controleer ze regelmatig en houd 
ze goed schoon

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aanpak:
1. Maatregelen aan de bron (geluidsniveau

reduceren).
2. Afschermen van de bron (omkasten).
3. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

6 tips tegen lawaai:
1. Blijf zo veel mogelijk uit de buurt van het lawaai.
2. Zet machines en compressoren uit als je ze niet

gebruikt.
3. Klem werkstukken vast zodat ze niet gaan trillen.
4. Werk met een zo laag mogelijk vermogen.
5. Gooi gereedschap en materialen niet neer, maar 

leg ze neer.
6. Zet de radio niet te hard.

Geluidsniveau in  
dB (A)

Maximale bloot-
stellingsduur

80 8 uur
83 4 uur
86 2 uur
89 1 uur
92 0,5 uur
95 0,25 uur

107 1 minuut
116 8 seconden

Dus onvoldoende  
voor de meeste  

machines

Is het echt zo hard?

Nadere informatie 
✓ Abomafoons: 1.22, 1.28, 1.29
✓ Informatieboekje gehoorbescherming 

Te vinden op Intranet

•	 Maak gebruik van je PAGO en laat daar je gehoor controleren!
•	 Lawaaidoofheid kan je niet repareren, wel voorkomen!!
•	 Werk bij hard geluid niet zonder gehoorbescherming.
•	 Vanaf 80 d(B) loop je risico op gehoorverlies!

Vuistregel:
Indien men op 1 meter met normaal stemgeluid, zonder stemverheffing, elkaar 
goed kan verstaan, is het geluidsniveau niet meer dan 80 dB(A)

Lawaaibronnen op de bouwplaats

80-95 dB(A)

99-109 dB(A)

Staal op staal
105-111 dB(A)

117-120 dB(A)

80 - 93 dB(A)
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LEREN VAN DE VEILIGHEISINSPECTIES

Zorg voor een goede toegang van en naar de 
woningen. Zo voorkom je struikelgevaar.

Voor het storten van de vloer wordt de steiger 
meegenomen (randbeveiliging). Dit is ook nodig 
voor de ondersteuning van het balkon. In een 
latere fase wordt de vloer weer omhoog gehaald. 
Verschil goed zichtbaar op de 1e en 2e verdieping

Bij het toepassen van metselboys is een  
dichte werkvloer verplicht.

Overbelasting op de steiger. Hier zijn 
de steigers niet op berekend en na een 
zaterdag hard werken kan je dit zomaar 
tegenkomen. Dit is toch echt wel een 
beetje teveel van het goede...
Ook oppersteiger kunnen overbelast raken. 
Zeker als er niet gebouwd is conform de 
tekening en deze toch is vrijgegeven. Een 
oplettende timmerman heeft hier gelukkig 
melding van gemaakt.

Valbeveiliging op daken. Het 
toepassen van netten is een stuk 
Arbo vriendelijker. Bij een lang 
schuin dak is een onderbreking 
naar het steiger dit verplicht.
Voor meer info: zie Abomafoon 
4.02’.

Het werken in de bouw is over het 
algemeen zwaar. Vaak helpen de 
kleine stapjes al. Probeer een lift 
zo gelijkvloers mogelijk te houden 
met de omgeving.

Voorkom grote spleten / gaten  
in het steiger. Zo voorkom je 
struikel en valgevaar.

Al meerdere keren hebben wij 
een melding ontvangen over 
opgewaaide steigerdelen.
Borg de steigerdelen tegen 
opwaaien. Let op de hoogte, 
windgevoelige plaatsen, maar 
ook de valschermen.

Bij demontage van het steiger 
moet het “onveilige deel”  
afgezet worden.

Veiligheid…  
Wij gaan ervoor…  

Ik sta erachter!

PERIODE 2020 
NR. 04
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Goede ICT is als een 
extra collega

Zonder technologie, begin je weinig. Het is troffel én toetsenbord. Om de gestelde 
bouwopgaves te kunnen halen bouwen we slimmer, beter en sneller. En daar hoort goed 
gereedschap bij, vindt ICT manager Maarten van Essen. “Onze mensen weten zelf meestal 
wel wat ze willen hebben. Aan ons de taak om soepel de beste telefoons en laptops te 
leveren. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg.” 

2 | ICT

Gebundeld
Maarten en zijn collega’s pakken graag snel door. 
“Over ICT wil je geen gedoe, toch? Voor een mobiele 
telefoon geven we iedereen een budget. Heb je al 
een mobiel nummer? Dan nemen we die gewoon 
over. Onze groepsbundel faciliteert een ruime 
hoeveelheid dataverkeer en de belminuten in de EU 
zijn onbeperkt. Wij hebben hier maar één belang: wij 
willen dat je spullen hebt die optimaal werken voor jouw 
takenpakket.” 

Onder de knop
Ook over computers hoort Maarten niemand klagen. Er 
kan gekozen worden uit diverse laptops en (draadloze) 
accessoires. Alles wordt ruim voor de eerste werkdag 

geregeld, zodat je met één druk op de knop kunt 
beginnen. Thuiswerken? Ook geen probleem. Een 
tweede scherm of een dockingstation? Leveren we hier 
zo ongeveer uit voorraad. Voor problemen of vragen is 
helpdesk Ormer tijdens kantooruren bereikbaar. Onze 
afdeling kijkt regelmatig mee. Ook hebben we onze 
eigen Heilijgers app. Zo is de oplossing altijd dichtbij.”

Cloud computing
Voor wie wil weten wat de ruggengraat is van het 
systeem flitst Maarten langs de programma’s: “Ons 
hele bedrijf bevindt zich op een Cloud platform 
(Azure). Veel van onze software is ‘as a service’. 
Vanaf een bouwplaats, onderweg of thuis heb je veilig 
toegang tot onze bedrijfsomgeving. We werken met 
programma’s als 4PS-construct voor ons ERP- systeem, 
Office 365 en Teams en ons documentsysteem 
M-Files, dat door de grote bouwbedrijven inmiddels 
gretig wordt geadopteerd. Daarnaast is BIM (het 
bouwinformatiemodel) - met software als Solibri, BIM 
Collab en Bricscad - de nieuwe standaard in projecten. 

M-Files
In M-Files gaat het er niet om waar iets staat, maar 
wat iets is. Elk document krijgt bij de opslag bepaalde 
kenmerken mee. Moet een document worden 
teruggevonden dan ‘verklikken’ de kenmerken en inhoud 
de locatie. Iets niets tergvinden in M-Files bestaat niet. 
Het vereist met name bij het opslaan  

van documenten enige discipline, maar M-Files 
rekent daarna af met eindeloos gezoek en met oude 
bestandsversies. Ook het groepsgewijs werken aan 
documenten krijgt zo een extra impuls. 
 

Mensenwerk
Security en gebruiksvriendelijkheid krijgen onze 
permanente aandacht. Phishing-mails zijn gevaarlijk 
echt. Een geleende USB-stick, onderweg inloggen 
op een onveilige wi-fi, hacks en spyware liggen 
voortdurend op de loer. Maar je er bewust van zijn is  
al een deel van de oplossing. 

“De enorme vrijheid die ik krijg om  
de keuzes te maken die het beste  
zijn voor het bedrijf geven mij bergen  
met vertrouwen, en omgekeerd.” 

Maarten van Essen
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Heb je vandaag 
veilig gewerkt?

Doe mee, wees ‘Bewust Veilig’!

www.bewustveilig.com

Of heb je gewoon 
geluk gehad?

BNL-BV-poster cartoons-A2-wt1-180117.indd   3 17/01/2018   15:50

Life Saving Rules Bouw en Infra
Ik accepteer alleen een veilige werkplek

• Ik begin altijd goed geïnstrueerd aan mijn opdracht.

• Ik voer altijd een LMRA uit voor ik begin te werken.

• Ik draag altijd de voorgeschreven persoonlijke 

 beschermingsmiddelen.

• Ik werk alleen met veilig en aantoonbaar gekeurde  

arbeidsmiddelen.

Ik werk veilig of ik werk niet

• Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen en  

andermans veiligheid.

• Ik accepteer alleen werkzaamheden die ik kan  

en mag uitvoeren.

Ik onderneem actie bij onveilige situaties

• Ik spreek mijn collega’s aan bij onveilige situaties.

• Ik meld onveilige situaties bij mijn leidinggevende.

• Ik waardeer het als mijn collega’s mij op onveilige  

situaties wijzen.

Alcohol en drugs zijn uit den boze op de bouwplaats

• Ik gebruik nooit alcohol en drugs op de werkplaats.

• Ik meld gebruik van medicatie.

BNL_postersLSR-wt-190221.indd   2 21/02/2019   08:47

• Ik gebruik nooit alchohol en drugs op de werkplaats.
• Ik meld gebruik van medicatie.

• Ik spreek mijn collega’s aan bij onveilige situaties.
• Ik meld onveilige situaties bij mijn leidinggevende.
• Ik waardeer het als mijn collega’s mij op onveilige

situaties wijzen.

• Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen en
andermans veiligheid.

• Ik accepteer alleen werkzaamheden die ik kan
en mag uitvoeren.

• Ik begin altijd goed geïnstrueerd  aan mijn opdracht.
• Ik voer altijd een LMRA uit voor ik begin te werken.
• Ik draag altijd de voorgeschreven persoonlijke

beschermingsmiddelen.
• Ik werk alleen met veilig en aantoonbaar gekeurde

arbeidsmiddelen.

Life Saving Rules Bouw en Infra
Ik accepteer alleen een veilige werkplek 

ik werk veilig of ik werk niet

Ik onderneem actie bij onveilige situaties

Alcohol drugs zijn uit den boze op de bouwplaats
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3 | Personeelsvereniging

Het werkt lekkerder als je 
elkaar beter kent 
“Als je zoekt naar een extra portie arbeidsvitaminen, kun jij je ideeën altijd bij 
ons kwijt.” Dat zegt Jeroen van Beek, sinds mensenheugenis de niet te missen 
penningmeester van de personeelsvereniging (PV) van Heilijgers. Je werkt 
lekkerder als je elkaar beter kent en daar doet de PV alles aan. 

Buiten de agenda om
Kort samengevat organiseert de PV alle festiviteiten buiten de 
bedrijfsagenda om. Zo zet Heilijgers zelf eens in de twee jaar het 
personeelsfeest op de agenda en organiseert het een sfeervolle  
eindejaar- of start-bouwvak-activiteit. De PV doet alles daaromheen.  
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Een greep uit 
de activiteiten:
•	 het Oktoberfest in Kleve (dit werd zo’n 

succes dat diverse collega’s hier inmiddels 
ook privé een eigen stamtafel boeken);  

•	 het Sinterklaasfeest, dat alle kinderen 
- en hun ouders elk jaar weer een 
onvergetelijke ochtend bezorgt;  

•	
•	 de gezinsdag waarbij het thuisfront om het 

jaar wordt getrakteerd op een leuk uitje; 

•	 spontane acties als een online 
muziekbingo, bowlen of een filmavond.

Heb je een idee, kom ermee
“Ik kan zo nog dertig activiteiten opnoemen. We laten 
ons graag door jouw idee verrassen. De lijnen zijn 
hier kort en de directiedeuren staan altijd open. We 
springen net zo makkelijk bij als HRM deelneemt aan 
sportieve activiteiten, zoals de mudrun, de marathon 
van Amersfoort, een Businessloop, bootcamps, een 
mountainbike-parcours of zelfs de Alpe d’Huzes. 
Andersom hebben we snelle een-tweetjes met 
marketing over Heilijgers-voetbaltenues als het ineens 
in ons opkomt om een 7x7-competitie te spelen”, 
countert Jeroen.

Vliegers
“Uniek was dat Heilijgers met alle medewerkers afreisde 
naar Vlieland. Het brengt direct de belangrijkste missie 
van de PV naar boven: evenementen moeten leuk 
zijn voor iedereen. “Dat kan betekenen dat we voor 
het ene deel zaterdagavond een veerboot naar de 
wal charteren, terwijl een ander deel na twaalven het 
bruine kroegje aan de Vlielandse Dorpsstraat nog even 
opzoekt. Keuzevrijheid en respect zijn vliegers die voor 
ons altijd opgaan.”   

Fix en finish
Jeroen spreekt steevast over ‘we’. Hij draait de PV 
met collega-projectleider John van de Weitgraven in 
de rol van voorzitter en Daisy Kuiphof als secretaris. 
Vroeger was dat veel avondwerk, maar tegenwoordig 
kan dat ook efficiënt onder kantoortijd. “Met alle digitale 
werkvormen en een paar belletjes is het zo gefikst. 
Het scheelt dat we ons enthousiasme delen om intern 

een collegiaal sfeertje te bouwen. De PV is er voor 
iedereen. Ook voor timmerlieden, al denken die soms 
van niet. Aan de bijdrage zal het niet liggen. Soms 
wordt een kleine bijdrage gevraagd, maar het grootste 
deel wordt betaald uit het budget. Hieraan betaalt 
Iedereen maandelijks € 4,- en vult de directie dat 
verder aan.” 

Heel soms word je als PV’er zelf te grazen genomen. 
Dat Jeroen fervent Feyenoorder is, is een publiek 
geheim. Dus vonden de ‘collega’s’ het wel een aardig 
idee zijn werkkamer ter gelegenheid van 25 jaar in 
dienst, om te toveren in een compleet Ajax-home. 
Stilletjes concludeerde hij dat dit de ultieme uitvoering 
van You’ll Never Walk Alone moest zijn. 

“Buiten de goede grap én de fout die je hier als leergeld 
mag maken, heeft Heilijgers mijn hart gestolen met de 
ruimte die het gaf toen het thuis even moeilijk werd.” 

Jeroen van Beek
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Werkplezier is een flow 
waarin alles vanzelf lijkt te gaan 

“Een druk gezinsleven én  
de vrijheid vanuit Heilijgers om  

mezelf te ontwikkelen, creëert voor 
mij de ideale werkomgeving.” 

Kim Meeuwissen

Arbeidsvitaminen
Werkgeluk is als een dosis extra arbeidsvitaminen. Wie zich 
thuis voelt, gaat makkelijker om met veranderingen. Ziekte 
en stress blijven vaker buiten de deur. En werkplezier straalt 
af op klanten en collega’s. Alles lijkt in een flow te komen; 
Het is een situatie waar Heilijgers bewust naar streeft en 
wat door de medewerkers ook echt wordt ervaren.

Autonomie 
Betrouwbaar, sociaal betrokken en klantgericht: dat zijn 
de kernwaarden van Heilijgers en is ook waar we zo om 
worden gewaardeerd door onze relaties en collega’s. Bij 
Heilijgers sturen we zowel op resultaat als autonomie. Als 
jij het afgesproken doel haalt, ben je vrij om je werk naar 
eigen inzicht te doen. Er is één thema dat daarbij nooit ter 

discussie staat: veiligheid. Als die in gevaar komt, moet 
het werk direct worden stilgelegd.” 

Inkleuren
Aardig is het model ‘Insights’, waarmee je zelf, maar ook 
je collega’s en relaties, een goed beeld krijgt van je eigen 
sterke en zwakke punten. Als je besluit dit met anderen 
te delen, vorm je sneller een sterk team. Samenwerken 
is bij Heilijgers de basis van alles. “Met plezier van elkaar 
leren en elkaar aanvullen”, is uiteindelijk het doel, waarbij 
niet in hokjes van functies wordt gedacht. Echte groei zit 
in vaardigheden en ervaring. En het elke dag weer een 
beetje beter willen doen. 

Blijven leren 
“We zijn een lerende organisatie. Zowel collectief als 
individueel kijken we naar opleiding en ontwikkeling. 
We zetten hoog in op leiderschap, omdat er een sterk 
verband is tussen goed leiderschap en werkgeluk. 
Opleidingen en trainingen zijn maatwerk. Iedereen is 
nu eenmaal anders. De één wil zich ontwikkelen op het 
gebied van communicatie en de ander vergroot graag zijn 
inhoudelijke kennis. En ook de methode verschilt. Kies je 
voor thuisstudie of coaching? Of juist voor een klassikale 
opleiding. Bij ons kan eigenlijk alles, mits je zelf de regie 
neemt over je eigen ontwikkeling.”

Lekker in je vel
Maar HR is meer. Met de PV en soms met M&C staat 
het aan de basis van veel ontspannende en sportieve 
activiteiten als de Businessloop, de (halve) marathon 
van Amersfoort, mud runs, mountain biking of de 7x7 
voetbalcompetitie. Een vitale geest in een gezond lichaam! 
Daar gaan we voor! 

Als er één afdeling ‘werkgeluk’ kan definiëren dan 
is het ‘personeelszaken’ of liever gezegd human 
resources (HR). Kim Meeuwissen vat het kernachtig 
samen: plezier, uitdaging en zingeving. Het draait 
dan om vragen als: hoe creëren we ruimte voor 
professionele en persoonlijke groei? Is er voldoende 
reden om ’s morgens je bed uit te komen? Kun je je 
eigen keuzes maken? Is er respect en vertrouwen 
op de werkvloer? En waar blijven we met z’n allen 
de energie vandaan halen? 

4  | HR
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5 | Klanttevredenheid

Sommige aanzoeken  
kun je niet weigeren
Klanttevredenheid is vooral een mentaliteit. Daar pluk je direct de vruchten van.  

Verkoopmanager Liza van Zanten vertelt het je met een glimlach, ‘want die kost niks’.  
Al jaren komt alles met een ‘klantkantje’ bij haar langs. Ze heeft graag een rol in de hele  
bouwcyclus: van marktonderzoek, ontwikkeling en verkoop, projectmarketing en sociale  

media tot en met de uiteindelijke oplevering. 

Verplaatsen in een ander
Liza is inmiddels ook betrokken bij de projectuitvoering 
van Rijsoord en is bovendien makelaar. “Goede 
klantcontacten zijn heel belangrijk. En je moet dat 
breed zien. Want er zijn ook interne klanten, zoals je 
collega’s, of stakeholders als omwonenden, gemeentes 
of beleggers. Haar devies: verplaats je in de ander. Dan 
maak je direct meters!” 
 
“Meer doen dan er van je verwacht wordt, is deel van 
ons genetisch pakket. We willen verrassen, bouwen aan 
langdurige relaties. Voorbeelden van klanttevredenheid 
zijn er te over. Zo werkten we aan woonklaarpakketten 
toen de financieringsmogelijkheden krompen en boden 
we bezorgde kopers aan om samen hun oude huis te 
verkopen. Onze kopersbegeleiders zijn ankers, die er 
altijd zijn. En anders is er ons portaal ‘HoomCtrl’.  

 
Ja-woord
Absoluut onvergetelijk voor Liza is ‘het aanzoek’. Bij 
project De Groene Hoogte in Soesterberg wilde een 
van de kopers zijn vriendin graag ten huwelijk vragen. 
Hiervoor was het nodig dat de woning als een van de 
eersten zou worden opgeleverd. “Normaliter een ‘nee’, 
maar de uitvoerder adopteerde dit volledig, en… het 
lukte! Waarop tegen alle verwachtingen van de koper in, 
het kaarslicht brandde voor de knieval. En precies dat is 
het stapje extra, dat beetje werkgeluk en de kick die alle 
harten verovert. “ 
“In elk gesprek vraag ik door. Ik wil weten waarom 
iemand dat meerwerk bestelt, hoe zijn of haar 
gezinssituatie is en of iemand er - als koken, familie 
en vrienden alles is waar het bij jou om draait - ook 
aan gedacht heeft dat woonkamer en keuken van plek 
kunnen wisselen?”  

Verbinding
“Meten is weten. Met straatinterviews peilen we al in de 
vroegste fase van projectontwikkeling de meningen van 
omwonenden. Ook zetten we alle deuren van de diverse 
belanghebbenden tijdens de participatie tegen elkaar  
open. Meer dan eens maakt dit de bezwaarprocedure 
tot een formaliteit. We bouwen huizen, maar creëren 
vooral een leefomgeving. Sociale cohesie vormt hierin  
het cement. Zo schonken we recent een binnentuin, 
tuigden we een platform op voor hulpdiensten, richtten 
we groene zones in of leverden we een bijdrage aan 
een speeltuin of een opleveringsbarbecue.”   

“Vraag om feedback en realiseer je dat niet iedereen  
alles ‘inkleurt’ zoals jij. Zeg wat je doet en doe wat je  
zegt. En bedenk je, dat als je collega het je lastig maakt, 
hier meestal een kleine leercurve achter schuilt. Gebruik 
elkaars sterke punten en vorm een winnend team.”

Dit zijn haar 5 belangrijkste tips 
voor klantgerichtheid:

1. 1. Help de klant zoals je zelf behandeld wilt worden;

2. 2. Verdiep je in de vraag van de klant;

3. 3. Zie de vraag van de klant als een kans;

4. 4. Geef ook ongevraagd advies en bied oplossingen;

5. 5. Zie ‘klant’ als een breed begrip.  

“Dat ik zowel bij de ontwikkeling  
en verkoop als bij de realisatie  
betrokken ben, is op mijn lijf  

geschreven.” 
 

Liza van Zanten
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6 | Marketing en communicatie

Bij je reputatie  
telt de bril 
waardoor je kijkt
 

Aan het informeren van alle betrokkenen bij de ontwikkelingen 
binnen en rond Heilijgers, heeft de afdeling Marketing en 
Communicatie (M&C) van André Heeringa meer dan een dagtaak. 
Betekende communicatie vroeger dat je een persbericht of 
brochuretekst schreef, tegenwoordig is M&C een klankbord;  
De extra bril waardoor het managementteam kijkt. 

Reputatiemanagement
“Een reputatie komt te voet en gaat te paard”, vertelt 
André. “Elke dag zijn er keuzes te maken rond goed 
werkgeverschap of in tal van discussies waarbij we onze 
positie bepalen. Wij koppelen (communicatie)beleid aan 
maatschappelijke ontwikkelingen en benadrukken onze 
thema’s - duurzaam, digitaal, divers en verbonden - 
naar alle relevante in- en externe doelgroepen. Kersen 
op de taart zijn de website, het drie keer per jaar 
verschijnende e-zine en de diverse evenementen.” 

Werkgeversmerk
M&C kijkt samen met HR hoe Heilijgers als 
aantrekkelijke werkgever wordt gepositioneerd. Ook 
ondersteunt de afdeling bij zaken als werving, de 
productie van een corporate film of bij sociale media. 
André: “Aan het plaatsen van een post zitten bepaalde 
gedragscodes. Die leggen we je graag even uit, zodat 
we de eenheid bewaren en geen opdrachtgevers 
passeren. Het uitvergroten van onze missie en visie is 
cruciaal. Voor nieuwe generaties kan Heilijgers zelfs de 
plek zijn om idealen te realiseren. Je moet dat alleen 
wel uitleggen. Werken bij Heilijgers is in die zin ook 
geen baan: het is een loopbaan.”

Stijl van het huis
Media, beleggers, bouwpartners of overheden: 
Heilijgers ligt graag goed in de markt. Veel heeft een 
raakvlak met communicatie. Intern zijn dat bijvoorbeeld 
de nieuwsapp, evenementen rond projecten of een 
speciale gebeurtenis, zoals de pensionering van een 

“Ik geniet van de contacten door  
alle lagen van het bedrijf en het  
samen bereiken van het einddoel, 
maar vooral van de weg er naartoe.”

André Heeringa

Buurman en Buurman bij een evenement op de bouwplaats  
met kinderen
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medewerker of een overname. Uiteraard wordt de 
huisstijl bewaakt. Van briefpapier en visitekaartjes tot 
de autobelettering. Zelfs de bedrijfskleding en de keten 
op de bouwplaats zijn uitingen. André: “Zo nodig wordt 
een bouwkeet door de materieeldienst volledig opnieuw 
gespoten. Je kunt zeggen dat je ‘groen’ bent, je kunt het 
ook laten zien.” 
 
Verkoopondersteuning
Hoe de klant Heilijgers beleeft, is cruciaal. Datamining 
en CRM worden steeds belangrijker. De on- en offline 
marketing worden door Verkoop zelf ontwikkeld. 
M&C zorgt voor de omringende zaken, zoals de 
omgevingscommunicatie en de participatie van 
stakeholders. Daarnaast doet M&C de woordvoering 
richting de pers en traint André hierop collega’s. André: 
“We hechten aan relatiebeheer in bredere zin. Zoals 
onze jaarlijkse zeildag of de sponsoring van lokale 
evenementen. Het is continu schakelen, maar het is een 
hele prettige flow. Ik heb in al die jaren nog geen dag 
het idee gehad, dat ik ‘naar mijn werk moest’.” 
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Balans in het team
Vaak wordt gedacht dat de OR de medezeggenschap regelt 
voor de medewerkers, maar de belangen van het bedrijf 
zijn minstens zo belangrijk. Het is een eeneiige tweeling. 
Wat goed is voor Heilijgers, is meestal goed voor iedereen 
die hier werkt. Terwijl omgekeerd ‘werkgeluk’ weer positief 
afstraalt op het geheel. In de sport hebben ze daar een 
mooie uitdrukking voor: niemand is groter dan het team. 
Balans in het elftal. 

Het is aan de OR om te signaleren, te agenderen en te 
bespreken. Zijn er ingewikkelde vraagstukken dan kan er 
externe expertise worden ingeschakeld. Of er kan hulp 
worden ingeroepen bij de voorbereiding of uitvoering  
van besluiten.

Klankbord
“Het is maar een greep”, vertelt Arjan. “Het idee dat je een 
vertrouwenspositie invult, vind ik mooi. Je ziet de cijfers 
waarop gestuurd wordt en bent een klankbord. En we 
brachten advies uit over de overname door KlokHolding en 
hoe deze moest worden gepresenteerd. Hoe meer we als 
OR door jou aangesproken worden des te prettiger kunnen 
we de werkomstandigheden maken. Soms vertellen we 
ook waarom iets niet kan. Bij Heilijgers luisteren we naar 
iedereen. Val dus gerust met de deur in huis voor jouw 
suggesties en verbeterpunten!”

Heilijgers heeft een ondernemingsraad (OR). 
Eerste projectvoorbereider Arjan Brunekreef 
mag er voorzitter van zijn. En zo voelt het voor 
hem ook. Hij is trots op zijn OR-team. “Wij 
zijn de voelsprieten in het bedrijf. Door onze 
gevarieerde functies zijn we overal te vinden. 
We horen en zien veel - van bouwplaats tot 
kantoor - en vertalen ‘schurende punten’ in 
praktische oplossingen of beleid.”    

“Wij zijn de 
voelsprieten 

in het bedrijf”

“Het feit dat wij ons bewegen als nomaden 
en in steeds wisselende samenstellingen de 
meest uitdagende projecten aanpakken, vind 
ik één van de leukste dingen aan mijn werk.” 

Arjan Brunekreef

De OR is er voor de 
medewerkers én het bedrijf

Er is een scala aan onderwerpen 
waarmee de OR zich bezighoudt, zoals:
 
• een rollenspel tijdens de 

zomerbarbecue, waarbij in een 
conference op luchtige wijze 
werd uitgelegd hoe er binnen het 
management wordt samengewerkt;

• een beoordeling van 
de arbeidsvoorwaarden 
(inkomensverzekeringen, AOV, 
pensioen);

• Arbo en kantoorinrichting;
• een enquête naar de best passende 

mobiliteitsregeling;
• meekijken met corona-communicatie.

7 | OR
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WIL JE OOK GRAAG BIJ HEILIJGERS WERKEN?
Scan dan deze QR code en laat je CV achter.
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Heilijgers
Displayweg 2
3821 BT Amersfoort

Telefoon +31 (0)33 454 57 00
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