
Deze opgestelde nominatierapportage is een uitgave van De Nominatie Commissie Succes Awards. De in deze publicatie gepresenteerde nominatie is 
gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen. Deze bronnen zijn op zorgvuldige wijze in onze analyse verwerkt. De genoemde 
gegevens betreffen algemene feiten die aan veranderingen onderhevig zouden kunnen zijn.  

Focusbranche: Grondverzetbranche 

 

 

Van Eerd Grondverzet B.V. is de gespecialiseerde partner in grondverzet, dit doen zij onder andere voor projecten rondom 

(spoor)wegenbouw. De onderneming profileert zich als professionele speler die zich sinds de oprichting in 1999 sterk heeft 

ontwikkeld. Inmiddels heeft de onderneming grote projecten op haar naam staan en de Nominatiecommissie nomineert Van Eerd 

Grondverzet B.V. daarmee voor De Nationale Business Succes Award 2014.  

 

Onderscheidend en innovatief 

 

Van Eerd Grondverzet B.V. is met name actief bezig met egaliseren van terreinen, de ondergrond voor de bouw van wegen en 

spoorwegen dient ten alle tijden perfect egaal te zijn. Daar is vakmanschap en kwalitatief sterk en betrouwbaar materiaal voor 

nodig. Dit doet Van Eerd Grondverzet B.V. door het inzetten van vakmensen die beschikken over ruime kennis binnen het vak en 

werken met moderne technologiën. De technologie waarmee de onderneming werkt, zorgt dat er op efficiënte wijze omgegaan 

wordt met de grondstoffen, waardoor er minder dure grondstoffen verwerkt kunnen worden en er kostenbesparend gewerkt kan 

worden. Qua innovaties heeft de onderneming in de afgelopen 15 jaar geïnvesteerd in software waarmee een driedemensionaal 

ontwerp gerealiseerd kan worden en dit ook uitvoerbaar maakt.  

 

Klantgericht 

 

De onderneming staat dicht bij de klant en gaat het gesprek aan om de wensen en behoeften zo goed mogelijk kort te sluiten. 

Daarnaast komt Van Eerd Grondverzet B.V. altijd de afspraken na en zorgt dat het werk geleverd wordt naar wens van de klanten. 

De klantgerichtheid van de onderneming blijkt ook uit de referenties die zij sinds de oprichting hebben opgebouwd. Elke opdracht 

vraagt om een nieuwe invalshoek om maatwerk te kunnen leveren.  

 

MVO 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij veel bedrijven hoog in het vaandel en ook Van Eerd Grondverzet B.V. zet zich 

hier actief voor in. Het materiaal dat vrijkomt bij diverse projecten wordt zoveel mogelijk hergebruikt en daarnaast investeert en 

innoveert de onderneming continue in nieuwe werkmethoden om transport en werkprocessen te optimaliseren.  

 

Succesfactor 

 

De succesfactor van de onderneming zit in de ervaring en expertise van Van Eerd Grondverzet B.V., waar zij zich klantgericht mee 

kunnen opstellen. Er wordt met veel zorg, aandacht en efficiëntie gewerkt aan de opdrachten, zodat er tevreden en duurzame 

relaties ontstaan. Wegens de ontwikkeling sinds de oprichting van deze onderneming, de goede profilering en klantgerichte 

oplossingen die Van Eerd Grondverzet B.V. biedt, ziet de Nominatiecommissie een posiiteve toekomst voor de onderneming. De 

referenties, kennis en kwaliteit waarmee Van Eerd Grondverzet B.V. te werk gaat naar klanten en partners, vindt de 

Nominatiecommissie zeer noemenswaardig. Daarmee nomineert De Nominatiecommissie Van Eerd Grondverzet B.V. in de 

branche voor De Nationale Business Succes Award 2014.  
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