
      Samen werken
aan beter wonen
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Introductie GeelRonitz Bouwgroep BV.

GeelRonitz Bouwgroep BV (GeelRonitz) is een veelzijdig, gezond, onafhankelijk familiebedrijf. Wij zijn ontstaan in 2015 door 
de fusie tussen Ronitz Projecten B.V. en Aannemingsbedrijf Geel B.V., bedrijven die beide al jarenlang nauw samenwerkte en 
besloten hun krachten te bundelen.

De GeelRonitz organisatie is plat en niet hiërarchisch. Persoonlijk en korte lijnen zijn het uitgangspunt. Door deze korte 
lijnen kunnen wij meedenken, ontzorgen en samenwerken met opdrachtgevers en ligt de focus op een klantgerichte 
werkwijze. Dit heeft ertoe geleid dat wij voor een vaste kern van opdrachtgevers, variërend van woningcorporaties, 
verzekeringsmaatschappijen, zorginstellingen, VvE’s, beleggingsinstellingen, overheden en onderwijsinstellingen werken. Om 
iedere opdrachtgever op de juiste wijze te kunnen bedienen is de organisatie als volgt ingedeeld:

• Service & Onderhoud
• Verbouw & Renovatie
• Restauratie
• Schilderwerk

De werkwijze ligt in het verlengde van de kernwaarden van GeelRonitz:

> Benaderbaar:  Wij treden elkaar zonder vooroordelen tegemoet. De communicatie is, zowel intern als extern,  
 helder en duidelijk.
> Ondernemend:  Onze handelswijze is gericht op het continu verbeteren van onze dienstverlening door  
 middel van analyseren, evalueren, meedenken, verifiëren en doen.
> Betrouwbaar:  Wij doen wat wij zeggen en zorgen ervoor dat het werk binnen de gemaakte afspraken 
 gerealiseerd wordt.

Kortom; het is ons doel om onze opdrachtgevers te ontzorgen. 

Het team

GeelRonitz werkt dagelijks met een vast team van circa 60 mannen/vrouwen, waarvan er 15 op kantoor om alles in goede 
banen te leiden. Daarnaast hebben wij een flexibel team van ongeveer 20 ZZP’ers waarmee wij gemakkelijk kunnen opschalen 
als de werkdruk (tijdelijk) toeneemt. Binnen de eigen medewerkers is er bijna geen verloop, en is er een hecht team ontstaan 
waar iedereen elkaar goed kent en elkaar helpt waar nodig. Dit geldt ook in de samenwerking met de ZZP’ers en diverse 
bedrijven waarmee wij op een vaste basis samenwerken, onze bouwpartners. 

Het continue verbeteren van onze dienstverlening staat centraal waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. De binnen-en 
buitendienst overleggen samen om ervoor te zorgen dat de processen zo efficiënt mogelijk werken. Dit sluiten aan bij onze 
kernwaarden, die ook van toepassing zijn op onze ZZP’ers, bouwpartners en leveranciers.

Organisatie

GeelRonitz is gevestigd in Beverwijk en heeft een aantal bouwhubs in Wormerveer, Amsterdam en Nieuwegein. De locaties 
in Amsterdam en Nieuwegein zijn de aanrijdroute voor de werkzaamheden in West en Midden- Nederland en dat verkleint de 
CO2-footprint uitstoot.

Door onze platte organisatie met korte lijnen, is samenwerking tussen onze afdelingen gemakkelijk en onderdeel van de 
dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kunnen eventuele vervolgwerkzaamheden, die gestart zijn bij de afdeling Service & 
Onderhoud (door een storing of periodiek onderhoud) gemakkelijk worden overgenomen door de afdeling Bouw & Renovatie. 
Dit maakt het proces efficiënt, worden de faalkosten geminimaliseerd, wordt de opdrachtgever minimaal belast en maximaal 
ontzorgt. 
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Service & Onderhoud

Op de afdeling Service & Onderhoud werkt een vast team, zowel in de binnen-en buitendienst. Op deze manier vindt de 
afhandeling van storingen zo efficiënt mogelijk plaats. 

In het eigen Klant Contact Centrum kunnen storingen 24-uur per dag en 365 dagen per jaar worden gemeld. Tevens hebben 
wij een spoeddienst ingericht voor storingen buiten de normale werktijden, bijvoorbeeld in het weekend en op feestdagen 
(24-uurs Servicedesk). 

Onze dienstverlening wordt door de verschillende opdrachtgevers continue gemonitord waarbij er naast de responstijden ook 
andere key performance indicators (KPI’s) zijn overeengekomen. Deze worden op frequente basis besproken en indien nodig 
wordt de dienstverlening hierop aangepast. Deze flexibiliteit kan worden toegepast omdat het team van Service & Onderhoud 
goed op elkaar is ingespeeld en de processen duidelijk zijn. 

Een aantal opdrachtgevers waarvoor GeelRonitz Service & Onderhoud uitvoert zijn:

• Nederlandse Spoorwegen/ ProRail
 > Percelen in Noord-Midden en West Nederland
• Diverse Verzekeringsmaatschappijen
 > Diverse deelgebieden
• Diverse Zorginstellingen
 > Ziekenhuis en revalidatiecentra
• VvE Beheerders
 > Circa 550 VvE’s onder beheer 

Daarnaast heeft GeelRonitz samenwerkingsverbanden met diverse bedrijven en zien wij hen als vaste bouwpartner. Dit zorgt 
ervoor dat wij op elkaar zijn ingespeeld en dat het werk zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Daarnaast hanteren zij dezelfde 
normen en waarden op het gebied van maatschappelijk ondernemen, iets wat wij belangrijk vinden in een samenwerking. 
Verbouw & Renovatie/Restauratie

De afdeling Verbouw & Renovatie heeft een vast team van projectleiders met jarenlange ervaring. Met deze ervaring zijn 
zij een goede gesprekspartner voor de opdrachtgever en daarmee zijn wij eerder een (bouw)partner in plaats van een 
uitvoerende partij. De maximale grote van een project is circa vijf miljoen euro. Dit is een omvang waarbij GeelRonitz zich 
comfortabel voelt, de kennis en expertise in huis heeft en de projecten volgens onze kwaliteitsstandaard kan afronden. Op een 
project werken wij met vaste teams en hierdoor creëren wij vaste aanspreekpunten. 
De werkzaamheden die wij met deze afdeling uitvoeren zijn:

• Planmatig onderhoud
• Verduurzaming 
• Renovatie
• Restauratie (monumentaal vastgoed)

Duurzaamheid en sociale betrokkenheid is een belangrijke pijler binnen de organisatie GeelRonitz en wordt, waar mogelijk, 
meegenomen in alle projecten die GeelRonitz uitvoert. 

Schilderwerken

Met de afdeling schilderwerken voeren wij individueel, planmatig onderhoud en monumentale schilderprojecten uit. Doordat 
wij dit in eigen beheer uitvoeren, kunnen wij het gehele proces (van start tot einde) verzorgen. Dit maakt het plannen en het 
uiteindelijk uitvoeren van de opdrachten efficiënt, het verkort de doorlooptijd en het maakt het overzichtelijk voor alle partijen. 
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Werkwijze

 
Binnen GeelRonitz werken wij, zowel de binnen-als de buitendienst, met een kwaliteitsmanagementsysteem. De doelstellingen 
hiervan zijn; het waarborgen dat de geëiste product- en proceskwaliteit op een beheerste en transparante wijze wordt 
geleverd, het beheren van afwijkingen op de overeenkomst en het meten analyseren en verbeteren van de geleverde proces- 
en productkwaliteit. Om dit te realiseren en te monitoren worden er diverse audits, zowel intern als extern, uitgevoerd. 
Daarnaast worden er verbetermaatregelen uitgevoerd wanneer afwijkingen zijn geconstateerd. 

GeelRonitz beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens de hierna genoemde normen: 
• VCA** 2017/6.0 (veiligheidscertificering)
• ISO-9001:2015 (norm voor kwaliteitsmanagementsysteem)
• ISO-14001:2015 (milieumanagement certificering)

In het “GeelRonitz handboek” hanteren wij eveneens deze standaard. Hier zijn organisatie, beleid, procedures, instructies en 
formulieren nader uitgewerkt. 

Maatschapppelijk verantwoord ondernemen

Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouwwereld nog iets is wat in ontwikkeling is, past GeelRonitz 
past dit al geruime tijd toe en voert dit door in de gehele organisatie. Er is veel aandacht voor de medewerkers en staan bij 
opdrachtgevers te boek als een sociaal bedrijf. 

Er wordt gestreefd naar een optimale werkomgeving voor de medewerkers, waarbij een informele cultuur wordt gekoppeld 
aan de vereiste zakelijkheid. Daarnaast zijn veilige en gezonde arbeidsomstandigheden prioriteit, met minimale belasting voor 
het milieu. Uitgangspunt is dat veiligheid en gezondheid altijd belangrijker is dan snelheid en financiën.

Het past in deze tijd om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te verankeren in het certificaat voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Daarnaast besteden wij aandacht aan de bekende onderdelen People, Planet en Profit en aan 
de meest relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) beter bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatveranderingen.

Slotwoord

Wij, als GeelRonitz, zijn van mening dat wij onze opdrachtgevers kunnen ontzorgen. Onze vaste kern van medewerkers en 
jarenlange relatie met onze opdrachtgevers toont dit aan. Hoe complex de situatie ook is, wij gaan deze uitdaging aan en 
denken graag met u mee. 

Trotst zijn wij op wat wij tot op heden hebben bereikt, op onze medewerkers, de projecten die wij hebben uitgevoerd en onze 
opdrachtgevers. 

Wij hopen dat deze korte introductie u iets meer inzicht heeft gegeven in wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. 
Bent u benieuwd naar de GeelRonitz sfeer? Onze referenties zijn op aanvraag beschikbaar en daarnaast bent u altijd welkom 
bij ons op kantoor of op één van onze projectlocaties.

Wij kijken er naar uit kennis met u te maken. 



Bezoekadres: Gooiland 55, 1948 RD Beverwijk
Postadres: Postbus 521, 1940 AM Beverwijk

www.geelronitz.nl


