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Group MarketinG Director nathali Donatz 
DraaGt De visie van vanDersanDen Met 
volle overtuiGinG uit. niet voor niets 
werD het beDrijf onDerscheiDen Met een 
GolD label als best ManaGeD coMpany: 
‘we willen onze Maatschappelijke 
verantwoorDelijkheiD neMen en saMen 
Met De hele inDustrie stappen zetten, ook 
voor De koMenDe Generaties.’
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Met tien fabrieken in Nederland, België en Duitsland, 
ruim achthonderd medewerkers en een omzet van 
zo’n 200 miljoen euro kun je Vandersanden met recht 
een baksteengigant noemen. Het bedrijf, dat al sinds 
1925 bestaat, produceert jaarlijks 550 miljoen stenen 
en exporteert naar een groeiend aantal landen. Maar 
het blijft een familiebedrijf, niet-beursgenoteerd en 
idealistisch.
‘De sociale missie zit in het DNA van de organisatie 
en van de familie’, legt Nathali Donatz uit. ‘Bij 
Vandersanden is winst geen doel op zich, maar 
een middel om onze ambitie op het gebied van 
duurzaamheid en innovatie waar te kunnen maken.’
Die ambitie en strategie rusten op twee pijlers, 
collectief welzijn en innovatie. ‘Collectief welzijn is voor 
ons veel meer dan alleen duurzaamheid. Dat gaat niet 
alleen om het welzijn van onze medewerkers, maar 
van de hele aarde. We willen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen en samen met de hele 
industrie stappen zetten, ook voor de komende 
generaties. Kijkend naar de klimaatdoelstellingen 
van Parijs, willen wij een voorloper zijn, om ervoor te 
zorgen dat we richting 2050 die CO2-neutrale ambitie 
kunnen waarmaken.’
Daarvoor is innovatie nodig. Er ligt nu eenmaal een 
enorme gezamenlijke uitdaging om spaarzaam 
om te gaan met onze eindige energiebronnen. 
‘Al onze innovatie vormt een antwoord op de 
duurzaamheidsambitie die we hebben. We innoveren 
niet als dat uiteindelijk geen positieve invloed heeft op 
onze CO2-footprint.’

Baksteen op dieet Vooralsnog bestaat het 
grootste deel van de productie, zo’n 85 procent, nog 
altijd uit “volle baksteen”, gebakken gevelstenen en 
klinkers uit de oven. Maar het bedrijf werkt hard aan 
energiezuinigere varianten. Afslanken van het product 
is daarvoor een eerste stap.
Een complete baksteen is tenslotte niet meer nodig, 
aangezien baksteen tegenwoordig geen constructief 
doel meer heeft, maar vooral wordt gekozen vanwege 
zijn decoratieve eigenschappen. ‘Het gaat om mooie 
gevels en straten. Voor het esthetische jasje en die 
warme keramische uitstraling heb je geen volle 
baksteen meer nodig.’
Om energie te besparen kun je ook toe met inhoudelijk 
minder gevelbekleding. ‘Wij waren de eersten die 
begonnen met wat wij de-materialisering noemen. 
Ofwel: de baksteen op dieet. Met minder grondstoffen 
en materialen hebben we de dikte van de baksteen 
teruggebracht van 10 naar 7 centimeter.’
De steenstrip is de volgende logische stap. ‘Daarin 
lopen wij al jaren voorop. Wij verzagen onze bakstenen 
tot  strips, waardoor je met één baksteen een veel 
groter oppervlak kunt bedekken.’ Maar dat was nog 
niet genoeg: ‘Vijf jaar geleden hebben we, als eersten, 
een fabriek gekocht waar we steenstrippen direct in 
een mal vormen, zodat je ze niet hoeft te verzagen. 

Onze Eco Baksteenstrip betekent nog minder 
energieverbruik en afval.’
Het kan zelfs nog energiezuiniger. ‘We willen nog 
minder grondstoffen gebruiken, dus nu gaan we nog 
dunnere strippen produceren met een techniek uit 
de keramische tegelindustrie, het droogpersen of 
hydraulisch persen. Daarmee kunnen we de dikte 
van de strips terugbrengen van achttien of twintig 
millimeter tot nog maar tien millimeter. Op jaarbasis 
willen we 35 tot 50 miljoen van deze strippen gaan 
produceren. Bij een gemiddeld Nederlands huis 
worden ongeveer 8.000 gevelstenen gebruikt, dus 
reken maar uit.’

Co2-negatieve steen De ultieme stap naar 
emissiereductie is een steen die CO2 opneemt, een CO2-
negatieve steen. Vandersanden bouwt nu een fabriek 
in België die eind 2022 operationeel moet zijn, waar op 

‘ voor het esthetische 
jasje en Die 
warMe keraMische 
uitstralinG heb je 
Geen volle baksteen 
Meer noDiG’
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jaarbasis 35 miljoen ‘carbonatatie-stenen’ uit moeten 
rollen. De stenen worden gemaakt met staalslakken, 
afval van staalfabrieken. ‘Dat laten we in een speciale 
kast reageren met CO2 die we afvangen van fabrieken 
uit de omgeving, waardoor een harde steen ontstaat. 
Dat levert dus hergebruik op van industrieel afval én we 
vangen CO2 af die normaal gesproken de lucht ingaat. 
Maar uiteindelijk willen we de fabriek van carbostenen 
neerzetten naast onze eigen fabriek, om zo de CO2 te 
gebruiken die vrijkomt bij de productie van onze eigen 
bakstenen. Zo maken we ons productieproces en onze 
producten volledig CO2-neutraal. Sterker nog: waar 
je nu bij de bouw van een normaal huis drie ton CO2 
uitstoot, neem je met deze carbosteen vijf ton CO2 op. 
Dat is dus een besparing van acht ton CO2.’
Overigens is de energievoorziening van de fabrieken 
van Vandersanden door het gebruik van zonnepanelen 
en windenergie al zo energiezuinig mogelijk, zoals 
Donatz al eens in een Vattenfall-filmpje uitlegde.

Nathali DoNatz

Waar kom je vandaan? 
Geboren en getogen 
in Eindhoven. zakelijk 
pad van sales, naar 
recruitment en 
verder ontwikkeld 
richting arbeidsmarkt 
communicatie en van 
daaruit de verbreding 
naar branding & 
marketing communicatie 
tot de bredere marketing 
positie die ik nu vorm 
en inhoud geef binnen 
Vandersanden. al 20 
jaar in de maakindustrie, 
waarvan 15 jaar binnen 
DSM en sinds 2017 bij 
Vandersanden
Wat houdt je bezig? 
Dingen in beweging 
zetten samen met de 
mensen om me heen 
en daarbij ook juist de 
niet gebaande paden 
bewandelen
aan welk project werk je? 
ik ben met heel veel 
mooie projecten bezig, 
maar om er eentje 
expliciet te noemen 
dan is het wel de 
kartrekker van de 
digitale transformatie 
van Vandersanden, 
waar we met een 
multidisciplinaire 
stuurgroep richting, 
vorm en inhoud aan 
geven
Wat wil je bereiken? 
het beste uit mezelf 
halen en daarmee zowel 
zakelijk als privé kunnen 
terugkijken op maar ook 
bijdragen aan mooie 
verwezenlijkingen
Wat is je visie voor de 
toekomst?
De wereld is aan het 
individualiseren, echter 
we zullen alleen samen 

in staat zijn om te 
beantwoorden aan de 
vraagstukken die er 
liggen en nog op ons 
afkomen. Collectief 
verantwoordelijkheid 
nemen en acteren!
Wat wilde je vroeger 
later worden?
zakenvrouw met 
aktekoffer, hoge hakken 
en mantelpakje ;-)
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
Delen is 
vermenigvuldigen
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
 Van mijn kinderen, zij 
zijn mijn spiegel. Dat 
geeft mooie inzichten 
maar is soms ook 
confronterend
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
Nee absoluut niet, maar 
het weerhoudt me niet 
om dingen te doen, 
beslissingen te nemen of 
keuzes te maken
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
als iemand me nodig 
heeft
Waar ben je bang voor?  
Voor geweld
Wat/wie maakt jou 
boos?
oneerlijkheid
Wat/wie maakt je blij? 
Samen met vrienden of 
familie genieten van een 
goed glas wijn
Waar kun je wakker van 
liggen?
om de meest onnozele 
opeenstapeling van 
kleine dingen, die ‘s 
nachts enorm groot 
lijken 
Waar ben je trots op?
op mijn man en op onze 
kinderen
Wat is je favoriete 

muziek? 
heel breed pop, dance, 
rock maar ook latin
Wat is je favoriete sport? 
hardlopen en skiën
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Groepsdier
introvert of extravert? 
Extravert
optimist of pessimist?
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
zijn creativiteit
Guilty pleasure? 
Chocolade
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
De lente
Welk vakantieland? 
italië
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
tomeloze energie
Waar wil je vanaf? 
Mijn gebrek aan tijd
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Quality time met het 
gezin (waar het nu weer 
aan ontbreekt)
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Parachute springen

zakElijkE tEruGBlik 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
9
Mooiste moment: 
De ochtend
Beste zet: 
het maken van een 
lipdub met ‘alle’ mensen 
uit de organisatie 
als eerbetoon aan 
onze CEo en CFo die 
1 oktober afscheid 
hebben genomen. Dit 
was saamhorigheid, 
Vandersanden DNa en 
energie in het kwadraat

Project Hanze 

Hogeschool Groningen. 

Prefab oplossing met 

baksteenstrippen. 

Twee Woontorens in Groningen, Atlas & Pleione



- 203 -

     

vg visie wintergasten wonen #23 - 2021- 202 - vg visie wintergasten wonen #23 - 2021

Mooiste deal:
We hebben afgelopen 
jaar als bedrijf heel 
veel mooie dingen 
gerealiseerd, we staan 
daar te weinig bij stil… 
Een pluim voor alle 
collega’s
Beste zakelijke 
bijeenkomst:
De twee-daagse 
teambuilding met het 
marketingteam in 
oktober… Eindelijk weer 
fysiek bijeen
leukste spontane 
ontmoeting: 
Verschillende mensen 
die ik alleen nog maar 
‘digitaal’ had leren 
kennen vanwege Corona 
dan eindelijk in levende 
lijve zien
aan wie geërgerd: 
Politiek Den haag, hoezo 
kunnen we geen kabinet 
vormen??
Beste speech:
Een video interview met 
de nieuwe CEo voor de 
interne organisatie
Beste zakenboek: 
an offer you can’t 
refuse van Steven van 
Belleghem

PErSooNlijkE 
tEruGBlik 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
9
topserie Netflix: 
killing Eve
Sportieve hoogtepunt: 
ik kan nog steeds trots 
zijn op mijn deelname 
aan de roparun 
jaren geleden. Een 
estafetteloop van Parijs 
naar rotterdam met mijn 
collega’s van DSM om 
geld op te halen voor 
mensen met kanker

‘ prefab is een priMa oplossinG oM 
het enorMe woninGtekort waar we 
nu Mee zitten teruG te DrinGen, Dus 
Daar werken we GraaG aan Mee’

Beste boek:
Grand hotel Europa
Vakantie: 
Een mooie roadtrip 
van een week vanuit 
Nederland naar Pinos 
(in andalusië) en terug, 
waar we eindelijk na 
1,5 jaar onze vrienden 
die daar net voor 
Corona naar toe zijn 
geëmigreerd hebben 
bezocht
leukste diner: 
het live & cooking 
etentje voor mijn 50ste 
verjaardag. initieel 
bedoeld als een fysiek 
rooftop diner, maar door 
een coronabesmetting in 
de familie hebben we er 
deze fantastische draai 
aan kunnen geven
inspirerend en 
onverslaanbaar: 
Mensen
Sportmaatje: 
Mijn vader, we hebben 
samen al verschillende 
keren een halve 
marathon gelopen
zorgwekkend: 
Corona en vooral de 
impact op de jonge en 
oude generatie
Geluk: 
zit in de kleine dingen
restaurant: 
tribecca in heeze
afzien: 
je eigen huis bouwen…
super leuk…maar het 
komt er even bij!
Grootste ondeugd: 
ik ben best braaf
Grootste irritatie: 
De dagelijkse troep 
op de kamer van mijn 
dochter
allergezondste: 
Bewegen, het liefst buiten

prefaB en roBotisering Co-creatie is voor 
Vandersanden een ideale vorm van samenwerken. Het 
bedrijf innoveert vaak samen met andere innovatieve 
partners. Zo kwam het patent voor de carbosteen 
van het Belgische Orbix, een specialist in recycling. 
Voor het aanbrengen van baksteenstrips op een 
prefab-ondergrond werkt Vandersanden intensief 
samen met onder anderen Spaansen uit Harlingen, 
bekend van prefabricatie-oplossingen. Een door 
Vandersanden gepatenteerde ontwikkelde robot, de 
Robobrick®, kan met specifieke software razendsnel 
de strips aanbrengen op de prefab-ondergrond van 
Spaansen. ‘Met prefabricatie kun je veel sneller, 
veiliger, goedkoper en energiezuiniger bouwen. In 
2020 zijn er in Nederland zo’n 10.000 geprefabriceerde 
woningen gebouwd, dit is +/- 1 op 7 woningen. Dit 
aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen. Door 
met Robobrick daarop steenstrips aan te brengen, is 
dus echt wel serious business. Prefab is een prima 
oplossing om het enorme woningtekort waar we nu 
mee zitten terug te dringen, dus daar werken we graag 
aan mee.’
Daarnaast ontwikkelt Vandersanden ook 
totaaloplossingen voor de gevel, zoals E-Board®, een 
lichte, energiezuinige vorm van gevelbekleding met 
isolatie. ‘Een systeemoplossing die uiteindelijk een 
andere manier van bouwen met zich meebrengt. We 
denken dus niet alleen na over de strip, maar ook 
over het systeem waar die onderdeel van zou moeten 
uitmaken. Dus je biedt met elkaar een complete 
oplossing aan, in plaats van te zeggen: hier heb je de 
strip, zoek het verder maar uit.’

CirCulair Bouwen Niet voor niets is de slogan 
van het bedrijf: ‘Het mooiste maak je samen’. 
Vandersanden wil veel meer zijn dan alleen 
toeleverancier. ‘Die rol zijn we allang voorbij’, 
constateert Donatz. ‘Als je daar stopt, ga je nooit die 

beweging naar een energiezuinige samenleving 
creëren. Daarom kijken we hoe we met de hele 
keten vorm kunnen geven aan een nieuwe manier 
van bouwen. Samen met onze partners ontwikkelen 
we producten die aan die ambitie vorm geven. 
Maar we formeren ook bouwteams waarbij onze 
specialisten aan tafel gaan met andere partijen, zoals 
projectontwikkelaars, architecten en aannemers, om 
samen tot de meest verantwoorde manier van bouwen 
te komen.’
Zo was Vandersanden nauw betrokken bij de bouw 
van de nieuwe Hanze Hogeschool in Groningen. De 
voorkeur van het bouwteam, waarvan Vandersanden 
deel uitmaakte, ging uit naar de baksteenarchitectuur 
die kenmerkend is voor de regio. Maar hoe kon 
rekening gehouden worden met aardbevingsgevaar? 
In nauwe samenwerking met het bouwteam werd 
gekozen voor de combinatie van houtskeletbouw 
met het Vandersanden Signa® gevelsysteem die de 
trillingen kan opvangen. Signa® heeft slechts een paar 
bevestigingspunten per paneel waardoor het mogelijk 
is de aardbevingsvoeg achter een paneel te maken. Dat 
is niet zichtbaar, maar wel functioneel. 
Co-creatie is er ook met Living Tomorrow, het ‘huis 
van de toekomst’ bij Brussel. ‘Living Tomorrow is een 
mooi initiatief waarbij allerlei partijen en leveranciers 

samen kijken hoe ze daar hun nieuwste technieken, 
ideeën en innovaties kunnen vormgeven, ook in het 
gebouw zelf. Samen bewandelen we het R&D-project. 
We kijken daar nu samen naar toepassing van onze 
carbonatatiesteen in het nieuwe gebouw. We gaan daar 
een andere vorm dan die van de traditionele baksteen 
gebruiken, zodat je nog een stap verdergaat: je kunt 
gaan droogstapelen. Een techniek waarbij je losse 
componenten aan elkaar verbindt en daardoor heel 
makkelijk kunt recycleren. Dan draag je pas echt bij 
aan een circulaire economie.’

samen op de BarriCaden Met al deze innovaties 
vervult Vandersanden een voortrekkersrol, samen met 
haar partners. ‘We gaan daarvoor op de barricaden’, 
zegt Donatz strijdlustig. Maar uiteindelijk moet de 
hele keten meewerken, met als uiteindelijk doel 
energieneutraal te produceren. Vanzelfsprekend is dat 
volgens haar helaas niet. 
‘Ik zie wel collega’s die een stukje met ons meegaan 
in het op dieet gaan op gebied van strippen, maar 
de investeringen die wij doen om echt de daad bij 
het woord te voegen, daarin loopt Vandersanden 
voorop. Veel producenten houden nog vast aan de 
volle baksteen. Wij investeren zelfs in fabrieken die 
onze andere fabrieken uiteindelijk overbodig kunnen 
maken.’
De bouw is een traditionele sector met de nodige 
weerstand tegen verandering, volgens Donatz. 
‘De dikke, gemetselde baksteen zit er nu  eenmaal 
ingebakken. De grootste uitdaging is de hele keten in 
beweging te krijgen. Het ontwikkelen van een nieuwe 
technologie is veel makkelijker dan het vermarkten van 
die technologie, zeker in een markt die zo traditioneel 
is. Maar we moeten met zijn allen een antwoord geven 
op de uitdagingen van deze tijd.’ 

Vandersanden.com

Robobrick®,volautomatische 

robot voor aanbrengen 

van steenstrips op 

prefabsystemen en wanden

The Cube in Utrecht. Ruim 600 

studentenwoningen in amper een 

jaar tijd opgeleverd.


