
 

1 HR aan het woord, juni 2021 

 

8 vragen aan HR; dit willen we echt weten van …  

 

… Marriët de Jonge, HR Manager  

bij Van Gelder Groep B.V. in Elburg.  

 

1. Hoe is de afdeling HRM binnen jullie 

organisatie georganiseerd? 

 

Van Gelder Groep bestaat uit diverse 

werkmaatschappijen dat het hele infrabouwpalet 

bestrijkt. Wij zijn onderverdeeld in Civiel 

(Aannemingsmaatschappij, Van den Heuvel infra, 

Asfaltinstallaties, Multiline Markering), Kabel-Leiding-Montage (KLM) en INFRA (Rail, 

Verkeerstechniek, Telecom) en wij hebben een eigen opleidingscentrum genaamd Gelderpoort. 

Samen met een team van 10 HR-experts, 1 HR-beleidsadviseur, 2 opleidingsmedewerkers en 2 HR-

ondersteuners zorgen wij voor een korte lijn en verbinding tussen de directie, leidinggevenden en de 

medewerkers op de werkvloer. De laatste jaren hebben wij als bedrijf een groei meegemaakt. Ons 

bedrijf kenmerkt zich als een echt familiebedrijf. Bij Van Gelder werken dan ook vakmensen 

voornamelijk in vaste teams, met korte lijnen, die constant meedenken met de opdrachtgever, altijd 

op zoek gaan naar een betere oplossing dan de vraag en een stap extra zetten waar dat nodig is. Onze 

werknemers blijven ons trouw, omdat ze de ruimte krijgen te groeien en omdat er wederzijds respect 

is door alle lagen van het bedrijf. Ondernemerschap ligt bij ons laag in de organisatie. 

 

2. Welke HR thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie? 

 

Belangrijk thema binnen Van Gelder is om klaar voor de toekomst te zijn. Dit doen wij door zo goed 

mogelijk in te spelen op de toenemende vraag naar duurzaamheid, energietransitie en betere 

mobiliteit. Kortom de openbare ruimte waarin wij allemaal leven, wonen en werken. Dit loopt 

uiteraard continu door in deze zo veranderlijke wereld. Duurzaam inzetbaarheid is daarom ook een 

belangrijk thema als ook het vinden van goede medewerkers. Als HR houden wij dit scherp in de gaten 

zodat wij alert blijven dat de medewerkers bij Van Gelder daarin blijven passen.  Wij hebben te maken 

met soms 4 generaties op de werkvloer. Goede communicatie is dan belangrijk. Doordat Van Gelder 

een familiebedrijf is gebleven, zijn we niet afhankelijk van anderen. Met onze eigen 

opleiding/trainingscentrum zijn wij in staat om de medewerkers vaktechnisch hierin mee te nemen. 

 

3. Wat is jouw specialiteit op HR? 

 

Mijn eerste prioriteit ligt bij mijn team. Als dat goed loopt dan vertaalt dit zich door in de organisatie. 

In een organisatie als Van Gelder blijven we met beide benen op de grond en die nuchterheid voel je 

ook in mijn team. Verder draag ik als MT-lid bij dat we goed in de gaten houden datgene waar het 

omdraait: de medewerkers. Ik krijg er energie van dat wij als werkgever de werknemer op zijn/haar 

juiste plek in zijn/haar kracht kunnen zetten. Dit kan binnen onze eigen organisatie zijn maar ook 

daarbuiten. Graag zoek ik dan ook de verbinding op met andere bedrijven om te kijken of we wat voor 

elkaar kunnen betekenen. 
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4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

 

Verbinden – samenwerken zo kom je verder als bedrijf. Je blikveld niet alleen op je eigen organisatie 

richten maar juist leren van elkaar. Als grote werkgever zijn wij dan ook goed in staat om onze kennis 

en kunde met andere bedrijven en organisaties te delen. Als HR-specialist kunnen wij via dit platform 

elkaar opzoeken en zo elkaar makkelijk hiervoor vinden. Verder is het een plek voor de regio om 

jongeren, studenten en/of werkzoekenden aan een (andere) baan of een stageplek te helpen. Laten 

zien waar een regio sterk voor staat. 

 

5. Welk succes met Veluwe Portaal wil je delen? 

 

Een succes vind ik toch wel dat wij als regionale bedrijven laten zien dat wij er zijn. Voor 

stageplek(ken), werkgelegenheid en dat wij gezamenlijk een bijdrage hebben geleverd aan de opzet 

van de Techniek Academie in Harderwijk. 

 

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

 

Uitdaging blijft om als bedrijf goed aan te geven wat je zoekt voor de invulling van je vacature(s).  

Wat spreekt met name de jongeren aan? Draait het alleen om geld of gaat het juist toekomst gericht 

te zijn en groeimogelijkheden te hebben? Je wilt als werkgever aantrekkelijk zijn. Een mooie uitdaging 

blijft dat. Verder ben ik ook wel benieuwd of de scholen voldoende geïnteresseerd zijn, of weten welke 

kansen op het gebied van werkgevers en banen de regio biedt aan jongeren. 

 

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers?  

 

Wees creatief! Probeer ‘Om te denken’ en neem gerust af en toe afstand van je werkzaamheden. 

Slaap er eens een nachtje over. Dit geeft vaak andere inzichten op je uitdagingen. 

 

8. Welke HR Professional/werkgever binnen het netwerk zou jij graag aan het woord laten en waarom?  

Ik wil de pen graag door geven aan Erik Kerssies van Bouw & Infra Park. 

 

Van Gelder Groep B.V. 

Vertrouwd verder 

 

De activiteiten van Van Gelder bestrijkt het hele 

infrabouwpalet: van gebiedsontwikkeling en wegenbouw 

tot en met kabels, leidingen, netwerken en installaties 

voor het regelen en beveiligen van weg- en spoorverkeer 

en het transport en de distributie van energie, water en 

data. Voor deze werkzaamheden brengen zij diverse gespecialiseerde werkmaatschappijen in 

stelling. Steeds vaker bundelen die hun krachten in een integrale projectorganisatie. Samenwerken 

met Van Gelder biedt doorslaggevende voordelen. Je bent verzekerd van een overzichtelijke, 

efficiënte projectorganisatie, korte lijnen, duidelijke verantwoordelijkheden, één aanspreekpunt, 

‘ruisloze' communicatie, en vooral ook: een efficiënt proces, waarin iedereen doelgericht 

samenwerkt met de focus op de eindgebruiker. www.vangelder.com.  

http://www.vangelder.com/

