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Ondernemersprijs Nuenen voor Bart de Groof  
 
Bart de Groof is maandag 7 januari tijdens het drukbezochte OCN-nieuwjaarsgala in De Collse Hoeve door 
het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2018. Bart de Groof is 
architect en eigenaar van Tenback de Groof Architectuur & ontwikkeling in Nuenen. Bart wordt in het 
juryrapport geroemd om zijn strategische inzicht, passie en maatschappelijke betrokkenheid.  
 
Tenback de Groot Architectuur en ontwikkeling is opgericht in 2006 en heeft onlangs het 12,5 jarig jubileum 
gevierd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Bart het bouwbedrijf van zijn vader zou overnemen, maar op 
een OCN Nieuwjaarsbijeenkomst raakte hij in gesprek met Ton Tenback en besloot hij architect te worden. 
Na een korte samenwerking met Ton Tenback ging Bart alleen aan de slag. Dankzij zijn analytische vermogen 
en verfrissende denkbeelden, komt hij vaak tot verrassende ontwerpen met zijn geheel eigen structuur en 
karakter. In 2014 heeft Bart samen met Maarten van Vroonhoven een interieur ontwerpstudio STRK 
opgericht. De kruisbestuiving tussen architectuur en interieurontwerp is een gouden greep gebleken. Bart is 
creatief en leergierig en heeft een eigen ondernemersvisie. Vanaf 2015 is het bedrijf met circa 20% gegroeid 
en in 2018 zelfs met 30%. Het jaar 2018 was een bijzonder jaar, niet alleen vanwege het 12,5 jaar bestaan, 
maar met name door het realiseren van grote aansprekende projecten – waaronder gezichtsbepalende in 
Nuenen -, zowel op het gebied van exterieur als van interieur. Eén van deze grote projecten, Villa Swinkels, 
heeft in 2018 een 1e prijs voor het interieur gewonnen “de interieur maatwerk award”.   
 
Bart staat bekend om zijn strategisch inzicht en enthousiasme. In 2018 heeft hij zijn bedrijf verder 
geprofessionaliseerd door te investeren in onder andere revolutionaire 3D-software, die zijn unieke 
werkwijze versterkt. Met de inzet van 3D animaties, al tijdens het ontwerpproces, stelt hij opdrachtgevers in 
staat vroegtijdig de juiste strategische beslissingen te nemen. Met een forse verbouwing en uitbreiding van 
zijn kantoor in 2018 heeft Bart een open en representatieve sfeer gecreëerd voor collega’s en 
opdrachtgevers. Een hecht team is de basis van succes. 
  
Bart is ook gedreven en een man met passie. Waar vroeger met name Nuenen – Eindhoven zijn regio was, 
heeft Bart zijn werkgebied uitgebreid tot heel Brabant en noord Limburg. Door deze groeiambitie, draagt 
Bart ook zijn steentje bij aan het verschaffen van werkgelegenheid in Nuenen. Het aantal medewerkers 
groeit gestaag. Hij heeft inmiddels een team van 12 collega’s. Vanaf de start van zijn bedrijf is Bart bezig 
geweest met het opleiden van jongeren in het architecten vak. 
 
De commissie is unaniem van oordeel dat Bart zich in de afgelopen jaren, maar vooral ook in 2018 zodanig 
als ondernemer heeft ontwikkeld en onderscheiden, dat de benoeming tot Ondernemer Van Het Jaar 2018 
maar naar 1 persoon kan gaan.  
Bart de Groof heeft de prijs van ondernemer van het jaar 2018 zelf verdiend en namens het bestuur en de 
commissie feliciteren wij hem met deze terechte waardering.  
 
Jan Veldsink,     Arno Aarts, 
Voorzitter Ondernemers Contact Nuenen. Voorzitter Commissie Ondernemer van het jaar. 
 

 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Jury ondernemer van het jaar in 
Nuenen, Arno Aarts, via 06-53892736, of met de secretaris van Ondernemers Contact Nuenen, Maurice 
Manders, via 06-11351740.  


