


P G  7



P G  7

■  COVER

GROEP VAN ROEY BOUWT VERDER AAN DE TOEKOMST

“WE FOCUSSEN OP 
DUURZAAMHEID, 

LEEFBAARHEID EN 
BETAALBAARHEID”

Een bedrijf dat al meer dan 280 jaar bestaat heeft al heel wat watertjes 
doorzwommen en al flink wat crisissen de revue zien passeren. Toch was 
ook voor Groep Van Roey uit Rijkevorsel 2020 een jaar dat het bedrijf 
nog lang zal bijblijven. “Net zoals voor iedereen stond in maart 2020 onze 
wereld even stil”, zegt Geert Verachtert, directeur strategie en business 
development bij Groep Van Roey. “We hebben toch wel enkele weken no-
dig gehad om onze organisatie te herkalibreren en de nodige aanpassin-
gen door te voeren. Maar daarna zijn we er opnieuw met vol enthousias-
me ingevlogen. De coronacrisis heeft ons niet belet om verder te werken, 
om nieuwe projecten binnen te halen, om nieuwe mensen aan te nemen 
én om te investeren in de toekomst van de groep.”

Thuiswerken is nog het marsorder wan-
neer we onze afspraak hebben met Geert 
Verachtert in de prachtige thuishaven 
van Groep Van Roey. Het is dus best 
rustig in het gebouw dat intussen al vijf 
jaar een opvallende landmark is langs 
de Oostmalsesteenweg in Rijkevorsel. 
Die rust zorgt echter voor een vertekend 
beeld. “Wanneer je hier rondloopt zou je 
het niet zeggen”, lacht Verachtert. “Toch 
draaien we vandaag op volle toeren. Net 
zoals ieder bedrijf hebben ook wij de 
afgelopen maanden uiteraard heel wat 
aanpassingen in onze dagelijkse wer-
king moeten doorvoeren. Dat heeft tijd 
gekost en flink wat intern overleg. Maar 
doordat we meer moesten overleggen en 
rekening moesten houden met alle pro-

fielen die binnen onze groep werkzaam 
zijn, heeft de coronacrisis wel de cohe-
sie binnen onze groep enorm versterkt. 
Bouwen met mensen is al jaren onze 
slogan en dat zijn voor ons geen holle 
woorden. De veiligheid van onze mensen 
is al gedurende de hele pandemie priori-
tair. Op geen enkel moment hebben we 
risico’s genomen, niet met onze eigen 
mensen, niet met derden. Dat is sterk 
geapprecieerd door iedereen binnen het 
bedrijf en we hebben daar een zeer groot 
engagement van onze medewerkers voor 
teruggekregen. Iedereen heeft – waar 
mogelijk – extra inspanningen gedaan 
en daardoor hebben we eigenlijk geen 
noemenswaardige achterstanden opge-
lopen en zijn alle geplande projecten ook A U T E U R :  KEVIN  HENDRICKX
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Onze sector is verantwoordelijk voor 
40% van het energieverbruik, 35% van de 
C02-uitstoot, 31% van het materiaalgebruik 
en 33% van het geproduceerde afval. 
Dat kan en moet beter.”
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normaal kunnen opstarten. Daar zijn we 
trots op en het spreekt voor zich dat we 
onze mensen daar zeer erkentelijk voor 
zijn.”

STERKER

Groep Van Roey is de afgelopen maanden 
dus – ondanks of misschien wel dankzij 
de coronacrisis – nog sterker geworden 
en daar zijn volgens Verachtert enkele 
goede redenen voor. “Om te beginnen is 
Groep Van Roey nog steeds een honderd 
procent familiebedrijf”, legt Verachtert 
uit. “Dat familiale karakter geeft ons de 
kans op lange termijn te denken en niet 
van kwartaal tot kwartaal. Hierdoor 
kunnen we duurzaam ondernemen en 
rustiger reageren op crisissituaties. We 
zorgen voor continuïteit door altijd – 
ook in moeilijke momenten – kwaliteit te 
bieden. Onze focus ligt altijd op de klant: 
deze moet altijd tevreden terugkijken op 
een project. Door die instelling zijn onze 
klanten onze ambassadeurs, zij zorgen 
voor de beste reclame.” 

Een tweede reden is de structuur van de 
groep. “We zijn een groep die duurzaam 
wil groeien door klein te blijven”, weet 
Verachtert. “Hiermee bedoelen we dat de 
tien bedrijven waaruit de groep bestaat 
elk hun eigenheid en zelfstandigheid 
behouden. Hierdoor is er een vlakke 
bedrijfscultuur, die creativiteit en 
ondernemerschap stimuleert. De 
bedrijven binnen de groep zijn bezig 
met bouw, toelevering, services, 
projectontwikkeling en zelfs sport. Dat 
zijn verschillende expertises en deze 
vragen vaak een verschillende aanpak. 
Met de extra troef dat ze steeds kunnen 
terugvallen op de aanwezige knowhow 

en synergie binnen de volledige groep.”

KOERS

Ook de vijf waarden die de groep hanteert 
dragen bij tot het succes. “Deze waarden 
bundelen we onder de noemer KOERS”, 
vertelt Verachtert. “Kwaliteit, Openheid, 
Engagement, Respect en Samenwerking. 
Deze waarden vormen een rode draad 
doorheen de verschillende bedrijven 
en bepalen de koers. Kwaliteit is de 
basis van het bedrijf en is de waarborg 
voor de toekomst. We kiezen altijd voor 
transparantie, zowel naar onze klanten 
als naar de medewerkers. Engagement 
is zeer belangrijk, dat verwachten we 
van al onze mensen. Respect is een 
heel belangrijke waarde. Dat begint 
bij het naleven van afspraken, maar 
dat trekken we door naar respect 
voor mensen, maatschappij en milieu. 
En samenwerken is een must in een 
organisatie met meer dan duizend 
mensen aan boord. Uiteindelijk willen 
we door deze waarden de kwaliteit van 
het leven van mensen verbeteren. Door 
de creatie van leefbare en duurzame 
omgevingen, waar mensen graag 
wonen, werken, leren en sporten.”

DUURZAAM

Geïnspireerd door de bedrijfswaarden 
streeft Groep Van Roey naar duurzame 
totaaloplossingen op maat van de klant. 
“Met een boutade zeg ik altijd dat we 
als groep geen duurzaamheidsstrategie 
hebben, maar een duurzame strategie”, 
zegt Verachtert. “In alles wat we doen 
willen we een maatschappelijke impact 
hebben. Dat is – als bedrijf actief in 
de bouwsector – onze plicht. In de 








