
Het Slimste Bedrijf van Nederland 2013 
Uw bedrijf is een voorbeeld voor anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd! 
U bent het Slimste Bedrijf van Nederland. 

En u bent in goed gezelschap van de andere Slimste Bedrijven van Nederland. 

 

Wat betekent dit? 

Uw bedrijf haalt het beste uit mensen, voor welvaart & welzijn. U bent een voorbeeld voor 

andere bedrijven. We hopen dat u andere bedrijven hiermee gaat ‘besmetten’. En dat u 

daar zelf ook weer van profiteert door samen nóg trotser te worden op wat u al deed en 

door te blijven leren van anderen. Graag willen wij u daarmee helpen: 

- U mag de titel voeren ‘Slimste Bedrijf van Nederland 2013’. 

- U ontvangt de bijbehorende trofee. 

- U ontvangt een digitale versie van de trofee, vrij te gebruiken bij al uw uitingen. 

- We gaan een korte film van u en uw bedrijf maken. 

- We gaan uw verhaal en juryrapport op zoveel mogelijk plaatsen publiceren. 

- We verspreiden persberichten over uw bedrijf en uw slimme collega’s. 

- We nodigen u uit om deel te nemen aan een leren-van-elkaar-kring met de andere 

Slimste Bedrijven van Nederland. 

- We gaan over u vertellen in onze workshops over sociale innovatie. 

- U krijgt een masterclass “Meesterspreken” van NobbeMieras, auteurs van het boek 

“Meestersprekers”. 

- We gaan uw bedrijf en aanpak onder de aandacht brengen van beleidsmakers bij o.a. 

EZ en SZW. 

We hopen van harte dat u deze kansen omarmt om uw bedrijf, uw mensen én Nederland 

nóg mooier te maken!  

 

Het team van MKB Krachtcentrale, een initiatief van Syntens Innovatiecentrum 

 

Oss, 19 november 2013  



Juryrapport Slimste Bedrijf van Nederland 2013 

 

Vitrov bouw en vastgoed 

 

 

Vitrov is een klantgericht bouwkundig ingenieursbureau met een specialisatie in bestaande bouw en 
oog voor belangen van de klant. Ze bewaken het volledige proces, zien toe op de betrokkenheid van 
belanghebbenden, rapporteren in begrijpelijke taal en houden strakke regie op de voortgang. Vitrov 
heeft elf medewerkers en is vooral uniek in zijn omgang en communicatie.  

 
Erik Damhuis is directeur/eigenaar en is op 1 februari 2006 met Vitrov gestart om zijn eigen visie op de 

bouwketen gestalte te geven. Door het nemen van de regierol in het bouwproces laten zien dat het écht 

anders kan in de bouwsector. Het is niet normaal dat een klant over twee jaar het gebouw krijgt wat hij 

vandaag wil. Het is normaal dat de klant over twee jaar het gebouw krijgt wat hij dan nodig heeft en 

waar hij nog jaren verder vorm kan geven aan het beoogde gebruik. De bouwprocessen wilde hij 

zichtbaar, open en transparant maken en zich laten richten op het toevoegen van waarde voor de 

gebruiker. Om hieraan gestalte te kunnen geven moest een organisatie optuigd worden die deze 

kenmerken in zich draagt. Hij wilde een ‘agile’ (alerte en beweeglijke) organisatie! “Ik ga uit van de 

overtuiging dat indien een individu zijn of haar sterke punten kent en in staat is om hier bijvoorbeeld 

70% van zijn of haar tijd aan te besteden er een ideale situatie ontstaat.” Het uiteindelijke doel is hierbij 

om zowel het individu als de organisatie te laten excelleren. De basis van onze samenwerking is het 

scrummen. Een term die misschien bekend is uit de rugbysport. In de praktijk betekent dit dat de 

Vitrovianen elke ochtend van exact negen uur tot kwart over negen bij elkaar staan aan onze scrumtafel. 

Ze beantwoorden dan telkens drie vragen aan elkaar, namelijk: wat heb je gisteren gedaan?, wat ga je 

vandaag doen? en wat houd je tegen?. Het lijken en zijn eenvoudige vragen, maar de kernwaarden 

openheid, transparantie en een kwetsbare houding doen hierbij wonderen. “Liever duizend creatieve 

fouten, dan drie routinevragen.” 

 

Commentaar van de jury 

Wat de jury ziet is een bedrijf waarin vakmanschap en open communicatie de basis vormen voor alle 

samenwerking en het excelleren van individuen en het geheel. Door de dagelijkse scrum is er 

gelijkwaardigheid en worden heel regelmatig de vragen gesteld die vaak naar de achtergrond 

verdwijnen. De cultuur die daardoor ontstaat is doorspekt van leren en verbeteren, zonder 

zwartepieten.  

Wat de jury verder opvalt is de kwetsbaarheid van de ondernemer en zijn respect voor wat geweest is 

(mensen, gebouwen, natuur). Dit nodigt uit tot diepe reflectie en samen durven ontdekken hoe het 

beter en fijner kan. Stoppen met dingen doen, die je eigenlijk niet wilt. “Liever groeipijn dan buikpijn.”  

De jury waardeert bovendien dat het bedrijf zijn passie voor oude gebouwen en erfgoed, combineert 

met respect voor vakmanschap. Hiermee bewijst het de gebouwde omgeving en de bouwketen een hele 

grote dienst. Dat maakt Vitrov Het Slimste Bedrijf van Nederland 2013. 

 

Tip van de jury 

Vertel je verhaal, deel en inspireer! En voor jullie eigen organisatie zou je eens een kijkje kunnen nemen 

bij Schoongewoon en Lable en kijken naar de manier waarop zij eigenaarschap hebben vormgeven in 

hun organisatie.  



 

Quotes van de jury 
 

 

Vitrov bouw en vastgoed 

 

 

“De ontwikkeling van de ondernemer en de ontwikkeling van 

het bedrijf lopen parallel en zorgen voor een prachtig verhaal.” 
- Glenn van den Burg, MVO Nederland - 

 

“Elke ochtend scrummen om tot een continue leercurve in de 

organisatie te komen zonder te zwartepieten.” 
- Mirjam Bink, ONL voor Ondernemers  - 

 

“Met een Romeinse inspiratiebron is hier een prachtig rijk der 

Vitrovianen ontstaan, dat net zo kleurrijk en leerrijk is als de 

Romeinen, maar tegelijk vreedzamer, duurzamer en oprechter 

zijn wondere werken verricht.” 
- Giel Pastoor, Parktheater Eindhoven, Slimste Bedrijf van Nederland 2012  - 

 

 

“De naam Vitrov verraadt het al een beetje, hier wordt gewerkt 

aan een nieuw Rijk. Om Vitroviaan te worden, moet je niet 

bang zijn om de kracht van kwetsbaarheid te tonen. Bij Vitrov 

weten ze dat die kracht de basis is van creativiteit, verbinding 

en dus van innovatie. Er worden rugbytechnieken als 

scrummen gebruikt om een ‘agile’ (alerte en beweeglijke) 

organisatie te blijven. Masculine en feminine processen zijn 

hier duidelijk met elkaar in balans.” 
- Anke Wiersma, Syntens, MKB Krachtcentrale  -  


