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Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/
of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Van den Pol Elektrotechniek BV. Wij spannen ons maximaal in om
de informatie in dit magazine zo juist en volledig
mogelijk te houden. Ondanks deze inspanning is
het toch mogelijk dat bepaalde informatie op enig
moment onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle
aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of
indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit
of verband houdt met het gebruik van de informatie
in dit magazine.
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De rode draad
G

een onderwerp raakt zoveel facetten van onze organisatie als veiligheid.
Het begint bij de medewerkers. Die moeten hun werk veilig kunnen doen.
Is dat niet het geval dan stoppen ze. Daarbij is er altijd support van de directie.
Wij investeren in PBM als goede bedrijfskleding en zorgen dat gereedschap in
topconditie is. Er zijn regelmatig praktijktrainingen over veilig werken, ook voor ervaren
monteurs. Door de maandelijkse digitale quiz is de impact van toolboxen fors gestegen.

Wim van den Pol
Directeur
Van den Pol Elektrotechniek

Wij zorgen dat installaties van klanten naast comfortabel, duurzaam en connectief altijd
veilig zijn. Het vereist veel vakkennis om alle risico’s uit te sluiten. Ons onafhankelijke
inspectieonderdeel EVI voert bij ieder project een NEN 1010 opleverkeuring uit.
Opdrachtgevers zijn zeker van een veilige en betrouwbare installatie.
Ook onze specialismen helpen om de veiligheid van mensen en gebouwen te vergroten.
Denk aan brandmeldinstallaties, toegangscontrole, noodverlichting, inbraak- en
camerabeveiliging. Ongenode gasten worden geweerd, er is zekerheid over wie zich in
een gebouw bevindt, bij calamiteiten wordt tijdig gewaarschuwd en mensen kunnen
veilig vluchten.
Nog te vaak wordt veiligheid vooral gezien als kostenpost. Investeringen blijven
achterwege, er worden verkeerde materialen gebruikt, op onderhoud wordt bezuinigd.
Met de juiste maatregelen hadden de recente flatbrand in Londen en de dood van
honderdduizenden Nederlandse dieren voorkomen kunnen worden. Bedenk ook dat ruim
70% van alle bedrijven waar een grote brand woedt, ophoudt te bestaan. Veiligheid zou
voor elke organisatie prioriteit nummer 1 moeten zijn. Daarom loopt het thema als een
rode draad door dit magazine.

SNEL
SCHAKELEN

VOOR ZEEMAN
Met een no-nonsense-uitstraling is Zeeman succesvol
in de woelige retailmarkt. “Het aanbod met een optimale
prijs-kwaliteitverhouding spreekt veel kopers aan,” zegt
Paul Rockx (Rockx bouwprojectmanagement). Van den Pol
is regelmatig betrokken bij de verbouwing en restyling
van Zeeman-winkels. “We hebben weinig woorden nodig
om elkaar goed te begrijpen.”
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“MAANDAG START
DE VERBOUWING,
DONDERDAG GAAT
DE WINKEL
ALWEER
OPEN”

M

Met zijn projectmanagementbureau is Paul Rockx al
vijftien jaar actief voor Zeeman. “Vaak gaat het om
de ombouw van winkels naar een vernieuwd concept,
in Nederland en daarbuiten.” Rockx werkt ook voor
andere retailers van naam. “Veelal formules met een
vast concept. Wij ondersteunen bij de bewaking ervan
en zorgen dat alle winkels uniform worden ingericht.
Van initiatieffase tot turnkey realisatie; met de
gewenste kwaliteit, binnen budget en altijd op tijd.
Voor de uitvoering beschikken wij over een groot
netwerk.”

Altijd tijdsdruk

Van den Pol maakt al jarenlang deel uit van dat
netwerk en realiseert E-installaties, data, licht en
geluid. “Samen hebben we vele tientallen winkels
onder handen genomen. Onder meer voor Hunkemöller,
NS en Zeeman, in Nederland en België.”
Tijdsdruk is er altijd bij een winkelverbouwing.
“De mensen van Van den Pol weten precies wat ze

“We hebben weinig woorden nodig
om elkaar goed te begrijpen.”

6

waar en
wanneer moeten
doen. We hebben
weinig woorden nodig
om elkaar goed te begrijpen.
Ook de wisselwerking met
andere bouwpartners verloopt
probleemloos.” Retail is een
dynamisch specialisme. “Daarbij past
geen negen-tot-vijfmentaliteit. Als het nodig
is, werken Van den Pol-monteurs zonder morren
een avond door.”

Honderd winkels per jaar
Naast herinrichting van bestaande winkels gaat het bij
Zeeman regelmatig om relocatie; verhuizing naar een
ander, groter pand. “Af en toe wordt een winkel
tijdelijk verplaatst, zoals in Leidschendam (zie kader).”
Zeeman heeft volgens Rockx een duidelijke visie.
“Hun aanpak is consistent, de lijnen zijn kort.
Daardoor kunnen we razendsnel schakelen.” Maandag
start de verbouwing, donderdag gaat de vernieuwde
winkel alweer open. “Er zijn jaren geweest dat we
wel honderd winkels gerestyled hebben.”
Zeeman breidt het distributiecentrum in Alphen aan
den Rijn uit om de komende jaren fors te kunnen
groeien, van 1.300 naar 2.000 winkels. “Die groei
vindt veelal plaats in het buitenland. Ook de verbouw
van Nederlandse winkels zal doorgaan. We hoeven
ons dus zeker niet te vervelen.”

HERGEBRUIK
VOOR TIJDELIJKE
WINKEL
In Leidschendam verandert Leidschenhage in Mall of The
Netherlands, het grootste winkelcentrum van ons land. “Zeeman
krijgt er een tijdelijke plek in het voormalige V&D-pand,” aldus Rockx.
“Totdat de definitieve gereed is, wordt een tijdelijke winkel gebruikt. Die is
geheel volgens het nieuwe Zeeman-concept ingericht met bestaande materialen uit
een voormalig Belgisch filiaal. Interieur en verlichting zijn hergebruikt.” Het project
verliep voorspoedig en ruim binnen budget. “Het leverde de bouwpartners
waaronder Van den Pol de complimenten van Zeeman op.”
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VAN GROENE
BEWUSTWORDING
NAAR
DUURZAME
DADEN
Bij de verduurzaming van vastgoed spelen banken een
belangrijke rol. Naast financier is Rabobank daarbij
ook kennisdeler en verbinder. Sustainable Business
Developer Jeroen van Muiswinkel wijst op de
impact van bedrijven als Van den Pol: “Als
sparringpartner van gebouweigenaren
dragen installateurs bij aan de bewustwording. Ook helpen zij bij
het formuleren en uitvoeren
van groene ambities.”

VEELZIJDIGE
VERBINDING
Vanaf het allereerste uur - ruim tachtig jaar dus - is
Van den Pol klant bij Rabobank. “Mijn opa is begonnen bij
een van de voorgangers, de Boerenleenbank,” zegt Wim van den
Pol. De band met de bank is door de jaren heen altijd hecht geweest.
“37 jaar zat mijn vader in het bestuur van Rabobank Montfoort, inmiddels
opgegaan in Rabobank Utrechtse Waarden. Samen met hem en mijn opa heb ik
gefigureerd in een korte film over ons bedrijf, ter gelegenheid van Rabo’s honderdjarig
bestaan.” Ook vakmatig is er een verbinding. Rabobanken in Roelofarendsveen (foto) en
Houten zijn door Van den Pol geïnstalleerd.
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VERSNELLING NODIG BIJ
VERDUURZAMING VASTGOED

J

Jeroen van Muiswinkel is Sustainable Business
Developer bij Rabobank Nederland. Hij fungeert als
aanjager van de circulaire en duurzame economie.
“Dat doe ik zowel extern – bijvoorbeeld via lezingen
en workshops – als intern, om beide elementen
nog sterker te verankeren in ons primaire proces.
Rabobank ziet duurzame en circulaire koplopers bij
uitstek als toekomstbestendige bedrijven. Daarbij gaat
het niet alleen om het milieu en de omgeving, maar
ook om een gezond verdienmodel. Planet, people én
profit dus. Koplopers hebben vaak oog voor al deze
componenten.”

Stevige puzzel
40% van de Nederlandse CO2-voetafdruk hangt
samen met de gebouwde omgeving. Leontien de
Waal, Senior Marktanalist Bouw & Vastgoed, vult aan:
“In de bouw- en vastgoedsector is er een groeiend
besef dat extra inspanningen nodig zijn. Op de
recente vastgoedbeurs Provada zag je op vrijwel elke
stand een duurzaam of circulair statement. Vijf jaar
geleden was dat wel anders.”
Nu is het zaak, bewustwording om te zetten in daden.
“Een sluitende business case levert soms een stevige
puzzel op. Na sloop is hergebruik van gebouwdelen
vanuit de circulaire gedachte optimaal. Met kozijnen
is dat bijvoorbeeld vaak goed mogelijk, maar oud glas
isoleert amper. Dat betekent dus een concessie op
het gebied van energieverbruik.” Dergelijke dilemma’s
doen zich regelmatig voor. “Voor een optimaal
resultaat moet je alle maatregelen in hun samenhang
bezien.”

Extra stap
De ambitie van de overheid dat Nederland in
2050 volledig circulair is en de daarvan afgeleide
Transitieagenda Bouw, juicht De Waal toe. “Ook
de vereiste neutrale energieprestatie bij nieuwe
woningen in 2020 en de verplichting dat kantoren
drie jaar later over energielabel C moeten beschikken,
zetten de markt in beweging. Vastgoedeigenaren
moeten in actie komen. Sommigen grijpen de
verplichting aan voor een extra inspanning. Als je
een gebouw toch verduurzaamt, is een label A vaak
goed mogelijk en financieel al snel aantrekkelijk.

Bovendien is verduurzaming vaak heel goed te
combineren met de al geplande onderhoudsen vervangingswerkzaamheden, waardoor de
meerkosten te overzien zijn.”

Prominente verbinder
Rabobank draagt op meerdere manieren bij aan een
duurzame, circulaire toekomst. Van Muiswinkel:
“Allereerst via het delen van onze kennis en inzichten.
Mede door de sterke lokale aanwezigheid speelt de
bank ook een prominente rol als verbinder. Door klanten
en andere stakeholders samen te brengen, krijgen
ontwikkelingen vaart. Verder bieden we duurzame en
maatschappelijke initiatieven gunstige condities. Denk
aan de Rabo Impactlening voor mkb-bedrijven en de
leningen van Rabo Groen Bank. Met het oog op de
energielabelverplichting voor kantoren gaan we het
gesprek aan met onze klanten over de maatregelen
die ze hiertoe kunnen nemen. We beschikken over een
uitgebreid netwerk van lokale bedrijven, onze klanten,
die verduurzaming kunnen realiseren.”

Sparringpartner met impact
Voor Van den Pol zien Van Muiswinkel en De Waal
eveneens een brede rol weggelegd. “Niet alleen
door de aanleg van elementen als zonnepanelen
en Ledverlichting, ook via de interactie met
opdrachtgevers hebben installateurs veel impact.
Gebouweigenaren weten lang niet altijd wat
technisch allemaal mogelijk is op het gebied van
verduurzaming. Het begint bij een gezonde –
circulaire – ambitie van de gebouweigenaren. Als
sparringpartner kunnen installateurs bijdragen aan
de bewustwording en opdrachtgevers helpen bij
het formuleren van hun groene ambities. Samen
kunnen zij deze ambities vervolgens omzetten in
een haalbare duurzame business case. Ook zitten
installateurs in de driver’s seat als het gaat om inzicht
in het daadwerkelijke energieverbruik. Met behulp van
domotica en sensortechnologie kan de installateur
gebouweigenaren inzicht bieden in maatregelen die
de meeste energiebesparing opleveren. Slimme
gebouwen en slimme data helpen verduurzamen. Wij
zien een mooie rol voor Van den Pol weggelegd, dus
grijp die kans!”

V D P O L M A G A Z I N E 22 // 56
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WERK VOOR
SPECIALISTEN
De regels voor brandmeldvoorzieningen zijn
niet altijd eenduidig en wijzigen regelmatig.
Dat specialistische ondersteuning onmisbaar
is voor een optimaal functionerende installatie,
bleek ook bij het Utrechtse complex Nieuw
Bleyenburg.

SCHONE LEI VOOR
BRANDMELDINSTALLATIE
NIEUW BLEYENBURG

V

VvE Metea is een beheerkantoor voor met name
particuliere verenigingen van eigenaars. De groeiende
organisatie ondersteunt zo’n 500 VvE’s op technisch,
financieel en administratief gebied. Nadine Reniers is
een van de vijftien VvE managers. “In mijn werk heb
ik regelmatig contact met Van den Pol. Als een van
onze preferred suppliers zijn zij eerste aanspreekpunt
bij storingen. Snelle respons en een goede terug
koppeling zijn daarbij cruciaal. Van den Pol wordt ook
ingeschakeld voor elementen als intercom, zonne
panelen, Ledverlichting en brandmeldinstallaties.”

50-plussers
Op dit laatste specialisme deed
Reniers een beroep voor de VvE
van Nieuw Bleyenburg. “Dit is een
complex in Utrecht met koop- en
huurappartementen voor 50-plussers.
Bedoeling is dat mensen er lang
kunnen blijven wonen. Sommige
bewoners van het eerste uur zijn
inmiddels de 90 gepasseerd.”
Een deel van het complex bestaat uit
kantoren. “Ook is er een restaurant.
Een mix van functies en bewoners dus.”

Dertig verbeterpunten
Nieuw Bleyenburg is zo’n vijftien jaar oud. “Vroeger
stond op deze plek een verzorgingshuis. Wellicht is dit
de reden dat de brandmeldinstallatie bij de nieuwbouw
voor deze bestemming is ingericht, inclusief door
melding naar de alarmcentrale van de brandweer.
Cruciale documentatie zoals het programma van eisen
bleek echter onvindbaar. Ook deden zich steeds vaker
storingen en valse meldingen voor.”
Reniers twijfelde over de staat van de brandmeldinstallatie. “Daarom is Van den Pol gevraagd de situatie
in kaart te brengen. Hun rapport bevatte maar liefst
dertig verbeterpunten. Toen de brandweer enige tijd
later een controle hield, was daarbij op ons verzoek
ook André de Kruijf van Van den Pol aanwezig. Met zijn
regelkennis en de informatie uit het rapport kon hij
aantonen dat de installatie overgedimensioneerd was.
Ook doormelding naar de brandweer bleek voor het
huidige gebruik van het complex niet verplicht.”

“De uitleg bleek duidelijk; er
waren amper vragen.”
Complexe materie
Van den Pol kreeg opdracht om de brandmeldinstallatie
aan te passen. “Er is een nieuw programma van eisen
opgesteld, compleet met alle benodigde tekeningen.
Overbodige sturingen en elektra zijn verwijderd, een
aantal voorzieningen is vernieuwd.” Voorafgaand aan de
werkzaamheden zijn de bewoners geïnformeerd. “De
uitleg bleek duidelijk; er waren amper vragen.” Nieuw
Bleyenburg begint met een schone lei. “De gebouwen
beschikken nu over een compacte, optimaal werkende
brandmeldinstallatie die aan alle richtlijnen voldoet.” De
materie is complex, weet Reniers. “Voorschriften
wijzigen regelmatig en informatie van de brandweer is
soms niet eenduidig. Bij dit verbetertraject bleek de
expertise van Van den Pol doorslaggevend. Het is echt
werk voor specialisten.”
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OOG VOOR ALTERNATIEVEN

GEEN CONCESSIES BIJ VAN DEN POL

Doelstelling is om onveilige situaties te vermijden. “Gaat onverhoopt toch
iets mis dan komt het aan op persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
onze onlangs vernieuwde werkkleding,” zegt Gerrit van den Velde. “Die
moet niet alleen optimale bescherming bieden maar ook draagbaar zijn en
er goed uitzien.” Bij de selectie van nieuwe kleding hadden medewerkers
veel inbreng. “Zij moeten er immers mee werken.” Ook bij gereedschap
wordt feedback gestimuleerd. “Als iemand een verbetersuggestie heeft,
proberen we die uit. Blijkt het alternatief inderdaad beter of veiliger dan
wordt dat onze nieuwe standaard.”

		 Onze mensen

werken veilig of ze
				 werken niet

”

Veiligheid loopt als een rode draad door de

Tussen de oren

activiteiten van Van den Pol. Brandmeld- en

Volgens de richtlijnen moet een toolbox face-toface worden gegeven. “Toestemming voor onze
nieuwe aanpak vergde enige overredingskracht
richting DEKRA, de instantie die de VCA-naleving
certificeert. Maar uiteindelijk telt het resultaat.
Medewerkers die bij een enquête de eerste keer
teveel fouten maken, gaan zich verdiepen in het
thema. Ze stellen vragen, zoeken zaken op en praten
er met collega’s over. Zo zorgt de digitale toolbox
ervoor dat we veiligheid nog beter tussen de oren
krijgen.” Dat wordt bevestigd door het meest recente
werknemerstevredenheidsonderzoek. “Onze mensen
vinden dat de veiligheid verder is verbeterd.”

ontruimingsinstallaties, toegangscontrole- en
camerasystemen dragen ertoe bij dat klanten

V

veilig werken en wonen. Maar veiligheid is
voor Van den Pol vooral mensenwerk.
“Veiligheid begint altijd bij mensen,” zegt manager
Bedrijfsbureau/KAM Gerrit van de Velde. “Al lijkt
een risico verwaarloosbaar, medewerkers op de
bouwplaats mogen zich nooit laten verleiden om toch
even snel iets te doen als een situatie niet veilig is.
Wij werken veilig of we werken niet.” Veiligheid is
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. “Een
uitvoerder heeft maar één paar ogen en waardeert
het vrijwel altijd als een onveilige situatie wordt
gesignaleerd.”

Geen verplicht nummer
Bij het regelmatige onderzoek naar werknemerstevredenheid vraagt Van den Pol ook een oordeel
over veiligheid. “Onze mensen zijn positief over de
operationele uitvoering. Toch zagen ze ruimte voor
verbetering, met name bij de toolboxen. Die worden
tien keer per jaar gehouden en zijn onderdeel van de
VCA-richtlijnen. Ze werden een beetje als een verplicht
nummer ervaren, ook omdat onderwerpen vaak
terugkomen. Daarom is gekozen voor een nieuwe
aanpak: een digitale enquête via ons urenportal.
Na inleidende informatie over een thema moeten
medewerkers tien vragen beantwoorden. Die worden
automatisch gegenereerd uit een database.”

Jaar zonder verzuimongeval
Of inderdaad veilig wordt gewerkt, blijkt onder meer
uit de ongevallenstatistieken. “De injury frequency
– de hoeveelheid gewerkte uren, afgezet tegen
ongevallen met verzuim – is en blijft bij Van den Pol
altijd erg laag.”
Eind september 2017 is het ruim elf maanden geleden
dat Van den Pol een ongeval met verzuim van meer
dan een dag kende. “Het voortschrijdend aantal dagen
wordt getoond op een scherm in de bedrijfskantine.
Het onderwerp leeft hier echt. We doen er alles
aan om het minimaal een jaar vol te houden. En bij
voorkeur nog veel langer.”

		 De nieuwe bedrijfskleding: >
veilig, comfortabel en stijlvol.
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NOMA HOUSE SCOORT
MET DUURZAAMHEID
EN FLEXIBILITEIT
NoMA House aan de
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Amsterdamse Zuidas is
een van de opvallendste
actuele kantoorprojecten.
Slimme technologie zorgt
dat het gebouw maximaal
duurzaam en flexibel is.
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NO MA HOUSE SC OOR T MET DUURZAAMH E I D E N FL E XI B I L IT E IT

H

STATE OF THE ART AAN DE ZUIDAS

“Alle installaties worden
digitaal aangestuurd.”

Henk van Vliet (HV Real Estate Consultancy) en
Jan van ’t Westeinde (IMWes installatiemanagement)
zijn als adviseur betrokken bij de realisatie van NoMA
House. Laatstgenoemde namens ontwikkelaar Sax
Vastgoed, Van Vliet in opdracht van belegger CBRE
Global Investors die het project aankocht. Vanaf het
voortraject beoordelen zij de technische installaties en
begeleiden de realisatie ervan. Beide adviseurs kunnen
bogen op tientallen jaren ervaring. “In het verleden
waren we regelmatig bij dezelfde projecten betrokken
als ontwikkelaar en belegger,” zegt Van ‘t Westeinde.
“Als het gaat om kwaliteit zitten we op dezelfde
golflengte.”

Illustratieve details
Samen met Klimaatservice is Van den Pol
verantwoordelijk voor de uitvoering van de installaties
voor NoMA House. Eerder gaf deze combinatie al
een visitekaartje af bij First, een hoogwaardig kantoorcomplex tegenover Rotterdam Centraal. Van Vliet: “Het
zijn toegewijde, betrouwbare partners. Middelgrote
installatiebedrijven zoals Van den Pol beschikken over
voldoende schaalgrootte voor de benodigde kennis,
kunde en capaciteit. Tegelijkertijd hebben medewerkers
hart voor de zaak. Ze zijn trots op hun werk en voelen
zich ook verantwoordelijk voor andere bouwpartners.
Belangrijk, want je hebt elkaar nodig.” Van Vliet is onder
de indruk van de gedetailleerde voorbereiding. “Zo zijn
bijvoorbeeld de buisleidingen boven de plafonds
ingestort. Wandcontactdozen worden afgeplakt voordat
de muren gespoten worden. Zo blijft de bedrading
netjes. Dergelijke details zijn illustratief voor de manier
waarop Van den Pol werkt.”

Innovatiecredits
NoMA House telt 16.500 m2 kantoorruimte, verdeeld
over elf verdiepingen, alsmede een ondergrondse
parkeergarage. Het gebouw staat op een absolute
toplocatie. Ook als het gaat om kwaliteit en
duurzaamheid ligt de lat hoog. “CBRE Global Investors
is meermaals bekroond als duurzaamste belegger.

Deze ambitie ligt ten grondslag aan
de opwaardering van het BREEAMNL certificaat van Excellent naar
Outstanding.” Op de daken staan 194
zonnepanelen. Elders worden nog eens een
kleine duizend panelen geplaatst. “Bij BREEAM is
het mogelijk om extra credits te behalen voor
bijzondere innovaties. NoMA House heeft deze
innovatiecredits behaald voor een tweetal
vernieuwende toepassingen. Een voorbeeld was het
gebruik van innovatieve multisensoren in de plafonds.
Die sensoren meten naast aanwezigheid ook de
temperatuur op werkbladniveau. Hierdoor is een
kwaliteitsslag mogelijk bij de klimaatregeling en het
comfort van de ruimtes.” Ruimtebedieningsunits op de
wanden ontbreken. “Alle installaties worden digitaal
aangestuurd,” zegt Van ‘t Westeinde. “Via een app
kunnen gebruikers hun persoonlijke voorkeuren
instellen.” Naast de hoge mate van duurzaamheid valt
ook de flexibiliteit op. “In plaats van de gebruikelijke
1,8 meter zijn ruimtes per 1,5 meter in te delen. Omdat
er geen ruimtebedienings-units zijn, vergen latere
lay-outwijzigingen amper aanpassingen.”

Kwaliteit borgen
Toekomstige kantoorgebruikers hebben vaak specifieke
eisen en wensen. “Vragen over installatietechnische
huurdersvoorzieningen – denk bijvoorbeeld aan
noodstroom – worden door Van den Pol snel en
adequaat beantwoord,” aldus Van ’t Westeinde.
“Uit commercieel oogpunt is dat voor de kantooreigenaar van groot belang.” Pas als een gebouw in
gebruik is genomen, wordt duidelijk hoe de installaties
functioneren. “Daarom is het zaak de kwaliteit
gedurende het bouwproces te borgen. Een zorgvuldige
commissioning is daarbij onmisbaar en maakt deel
uit van de BREEAM-richtlijnen. Tijdens het eerdergenoemde project First hebben beide installatiepartners hier ervaring mee opgedaan. Bij NoMA House
is de systematiek verder verfijnd. Opdrachtgever en
huurders zijn er zo zeker van dat de installateurs hun
werk goed gedaan hebben.”

VERGADEREN MET
VERTROUWEN
Bij NoMA House is de installatiecombinatie
Van den Pol en Klimaatservice als onderaannemer
betrokken. “Het aandeel van installaties in de
bouwsom stijgt steeds verder, mede door de
toenemende wensen ten aanzien van comfort en
indelingsflexibiliteit,” stelt Van Vliet. “Een
gelijkwaardige rol doet recht aan deze ontwikkeling. Vandaar dat het de voorkeur heeft van de
installateurs om als nevenaannemer te worden
ingeschakeld. Voor opdrachtgevers kan dit een
extra inspanning vergen; er komt immers een
aanspreekpunt bij. Maar het komt het bouwproces absoluut ten goede wanneer installateurs als
volwaardige partner optreden.” Bij Noma House
zijn de installateurs als voorgeschreven onderaannemer van de bouwkundige hoofdaannemer Dura
Vermeer ingeschakeld en verloopt de samenwerking tussen partijen hierdoor uitstekend. Van ’t
Westeinde: “Ik ga de installatievergaderingen met
alle vertrouwen in.”

< Artist impression:
Dam & Partners Architecten
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VAN VERBLIJF NAAR WONEN

VEILIGHEID VERGT
INTEGRALE AANPAK
Opdrachtgevers schakelen Van den Pol in toenemende mate in als integraal aanspreekpunt
op het gebied van veiligheid. “Daarbij spelen
zowel bouwkundige, installatietechnische als
organisatorische (BIO) maatregelen,” zegt
André de Kruijf. “Het is zaak deze goed op
elkaar af te stemmen, want de impact van een
calamiteit is enorm.”

Het Bouwbesluit uit 2012 bevat aangescherpte
richtlijnen voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties.
“Aanvankelijk werd maar beperkt gecontroleerd.
Gemeenten concentreerden zich vooral op complexen
met een hoog risico. Nu deze veelal in kaart zijn
gebracht, komen ook andere gebouwen aan de beurt.
Zoals de huisvesting van zorgstellingen, organisaties
waar kwetsbare bewoners verblijven. Brandmelden ontruimingsinstallaties worden er steeds vaker
geïnspecteerd.”

Vertrouwen vereist

“Brandmeld- en
ontruimingsinstallaties
worden steeds vaker
geïnspecteerd.”

V

Veiligheid kent vele facetten. “Voor opdrachtgevers
realiseren wij brandmeld- en ontruimingsinstallaties,
noodverlichting, cameratoezicht, inbraakbeveiliging,
kentekenregistratie en toegangscontrole,” zegt
projectleider André de Kruijf. “Al deze elementen
dragen bij aan een veilige leef- en werkomgeving.”

Kwetsbare bewoners
Inbraak leidt meestal alleen tot materiele schade.
“De gevolgen van brand zijn van een andere orde. Er
is risico op lichamelijk letsel of zelfs overlijden. Ook
financieel kunnen de gevolgen enorm zijn. Maar liefst
70% van alle bedrijven waar een grote brand woedt,
gaat binnen drie jaar failliet.”

“Wij nemen
opdrachtgevers
graag bij de hand”

Van den Pol krijgt veel vragen van opdrachtgevers
uit de zorg. “Maar ook woningcorporaties, VvE’s
en bedrijven willen de veiligheid op een hoger plan
brengen,” weet De Kruijf. Daarbij gaat het niet alleen
over installaties. “Er spelen ook bouwkundige en
organisatorische maatregelen. Onderling zijn er tal
van raakvlakken. Pas als je al deze aspecten integraal
op orde hebt, is veiligheid voldoende gewaarborgd.
Naast onze corebusiness hebben wij ook kennis van
de andere deelgebieden. Opdrachtgevers gebruiken
ons daarom in toenemende mate als integraal
aanspreekpunt.” Bij het uitbesteden van maatregelen
die de veiligheid moeten garanderen, speelt ook
vertrouwen een rol. “Ik merk dat Van den Pol als
familiebedrijf met veel lange klantrelaties op dit punt
een streepje voor heeft.”

Specialistisch vak
Voor een goed veiligheidsadvies moet je weten wat
er te koop is, benadrukt De Kruijf. “Mijn collega’s en
ik nemen met grote regelmaat deel aan cursussen
en trainingen, onder meer van Obex. Vakliteratuur,
leveranciers, seminars en beurzen helpen eveneens
om de kennis te vergroten. Ook met de brandweer
is regelmatig contact.” Richtlijnen op het gebied van
veiligheid zijn complex. “Voor opdrachtgevers is het
>

< André de Kruijf: “Voor opdrachtgevers is
het bijna ondoenlijk om zelf de benodigde
expertise in huis te hebben.”
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VEIL IGHEID VERG T IN T E GR AL E AAN PAK

>
bijna ondoenlijk om zelf de benodigde expertise in
huis te hebben. Daarom nemen we ze graag bij de
hand. Desgewenst verzorgen wij ook de contacten
met gemeente en brandweer.” Is een installatie op
orde dan moet deze geborgd worden. “Als een van de
eigen medewerkers het beheer op zich neemt, doet
hij of zij dat naast de normale werkzaamheden. Ook
brengt het een stevige verantwoordelijkheid met zich
mee. Daarom nemen wij steeds vaker het complete
beheer van brandmeld- en ontruimingsvoorzieningen
over. Met een digitaal logboek hebben klanten altijd
inzicht in de actuele status.”

“Met een digitaal logboek
hebben klanten altijd inzicht in
de actuele status.”
Pragmatische oplossingen
Van den Pol krijgt regelmatig cases voorgelegd die
leiden tot innovatieve, slimme oplossingen. “Zoals
bij een bedrijf waar machinale bewerking plaatsvindt
en mensen vaak alleen aan het werk zijn. Zij moeten
alarm kunnen slaan als hen wat overkomt. Maar
wanneer iemand zich na een ongeval niet meer kan
verplaatsen, heeft een statische alarmknop geen zin.
Wij kwamen uit op een app voor de smartphone. Als
het toestel langere tijd geen beweging signaleert,
volgt een signaal aan de meldkamer. Ook wordt een
spraakverbinding gemaakt zodat iemand kan vertellen
wat er aan de hand is.” Een goed voorbeeld van
een pragmatische oplossing. “Om deze te kunnen
realiseren, is inzicht vereist in het proces van de klant.
Technisch kan er heel veel maar het gaat altijd om de
praktische toepasbaarheid.”
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VEEL PAPIERWERK VOOR
ERKENNING
Voor een aantal gebruiksfuncties is volgens het
Bouwbesluit een inspectiecertificaat verplicht. Bij
een inspectiecertificaat wordt de kwaliteit van
een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
beoordeeld door een onafhankelijk geaccrediteerde
inspectie-instelling aan de hand van de CCV-inspectieschema’s brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.
Van den Pol beschikt over de benodigde erkenningen, kennis en ervaring om de opdrachtgever
volledig te ondersteunen bij het verkrijgen van een
inspectiecertificaat. “Men staat er niet altijd bij stil
wat zo’n certificeringstraject vergt van onze
organisatie, zowel aan tijd als qua investering,” zegt
De Kruijf. “De stapel papierwerk is enorm. Er
moeten voorgeschreven materialen en apparatuur
worden gebruikt. Ook moeten we alle werkzaamheden nauwgezet vastleggen. Ons bedrijf wordt
regelmatig onderworpen aan externe audits om
vast te stellen of wij ons werk goed en volgens de
regelgeving uitvoeren.”

OPMARS LED
ZET DOOR
L

ed verovert Nederland in hoog tempo. En daar is alle
reden toe. Het rendement is tot tien maal beter dan
traditionele verlichting. Led is onderhoudsarm en het
benodigde vermogen is lager, net als het energieverlies.
Soms volstaat een kleinere hoofdzekering. Naast een
langere levensduur hebben Ledlampen een lagere
warmteafgifte. Daardoor is minder koeling nodig.
De technische ontwikkeling van Led staat niet stil. Waren
Led-tubes tot nu toe uitgevoerd in kunststof, inmiddels is
ook een TL5-Led variant in glas leverbaar.

Universele dimmer
Steeds meer nieuwe gebouwen zijn full Led maar
meestal is een pand nog sprake van meerdere soorten
verlichting. Uit oogpunt van uniformiteit en efficiency
past Van den Pol nog maar één type dimmer toe. Die kan
zowel Led- als conventionele verlichting aansturen.

BRANDVEILIGHEID NEEMT TOE DOOR NIEUWE KABELS
Op grond van Europese richtlijnen mogen in alle nieuwe
gebouwen per 1 juli 2017 alleen CPR-gecertificeerde
kabels worden gebruikt. De brandveiligheid neemt
hierdoor toe. CPR-kabels zijn er in verschillende brandklassen, afhankelijk van warmteafgifte en vlamuitbreiding. Welke kabel wanneer moet worden ingezet, hangt
samen met het brandrisico. Zo moet voor gebouwen
waar meer dan vijfhonderd mensen gelijktijdig kunnen
verblijven, halogeenvrije bekabeling worden gebruikt.
Deze verplichting bestond al voor overheidsgebouwen
en is nu uitgebreid. Halogeenvrije bekabeling ontwikkelt
bij brand geen rook en er komen geen schadelijke
stoffen vrij.
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KIREMKO EN VAN DEN POL ZIJN SAMEN GROOT GEWORDEN

THEMA

THEMA

Kiremko zette haar vijftigjarig
bestaan luister bij met de
opening van een nieuw pand.
Een maximaal duurzaam
gebouw met alle ruimte voor
verdere groei. Vaste partner en
bijna-buurman Van den Pol
nam de elektrotechnische
installaties voor zijn rekening.
22
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EIN DEL IJ K W E E R AL L E R U IMT E

Kiremko en Van den Pol zijn samen
groot geworden
Kiremko bouwt aardappelverwerkingsinstallaties voor
friet, chips en aardappelvlokken. 95% van de afzet
wordt gerealiseerd in het buitenland. “Wij komen bijna
overal: van China tot Rusland, van Argentinië tot
Australië,” vertelt Paul Oosterlaken, samen met Andy
Gowing directeur/eigenaar van het Montfoortse bedrijf.

K

Grote gevolgen
Kiremko realiseert complete projecten. “Waar ook ter
wereld, opdrachtgevers zijn er zeker van dat ze een
werkende fabriek of productielijn krijgen. Daartoe
combineren we gedetailleerde kennis van procestechnologie met werktuigbouwkundige expertise.”
Klanten verwerken enorme hoeveelheden aardappelen.
“Zelfs een minimale besparing heeft grote financiële
gevolgen. Met een eigen R&D-afdeling zijn we constant
bezig processen te verbeteren.” Besturing van
machines gebeurt steeds vaker op afstand. “Vanuit
Montfoort een fabriek in China aansturen, vinden we al
heel normaal.”

“We delen dezelfde mentaliteit
en hebben aan een kwart
woord genoeg.”
Kwart woord is genoeg
Oosterlaken is een groot deel van zijn werkzame leven
verbonden aan Kiremko. “Toen ik als leerling-tekenaar
in 1976 binnenkwam, bouwde Van den Pol hier al de
schakelkasten. Sindsdien is er veel gebeurd, zowel
technisch als qua omvang van de activiteiten. Maar de
band met Van den Pol is altijd gebleven. Samen zijn
we groot geworden in deze industrie. Zij kennen onze
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processen door en door. We delen dezelfde
mentaliteit en hebben aan een kwart woord genoeg.”
Is het moeilijk elkaar scherp te houden bij zo’n lange
samenwerking? “Nee, want bij klanten zijn we van
elkaar afhankelijk. Samen zijn we verantwoordelijk
voor het eindresultaat. Ook hebben beide bedrijven te
maken met concurrentie in de markt.”

Als geroepen
De vraag naar aardappelproducten is groter dan de
productie. “Met de snel groeiende wereldbevolking
heeft deze veelzijdige voedingsbron een enorm
potentieel. Wij dragen daar graag een steentje aan bij.”
Kiremko groeide de afgelopen jaren sterk. “Ons vorige
pand was al tijden te klein. Noodgedwongen vond een
deel van de productie elders plaats. Kantoren stonden
zo vol met bureaus dat de grens echt bereikt was.”
Het groene licht voor nieuwe huisvesting kwam als
geroepen. “Met 6.500 m2 productiehal en 3.500 m2
kantoren hebben we nu meer dan twee keer zoveel
ruimte, onder meer voor nieuwe machines.”

EPC van min 1,72
Kiremko realiseerde de nieuwbouw met partijen uit de
directe omgeving. “Dat Van den Pol de elektrische
installaties zou verzorgen, stond voor ons vast,” zegt
Oosterlaken. “Zij hebben een belangrijke rol gespeeld
bij de wens het gebouw maximaal duurzaam te
maken met gebruik van moderne technologie. De
bouwnorm schrijft een EPC-waarde van 0,8 voor, wij
zitten op min 1,72. Het nieuwe pand is vrijwel
all-electric, op het dak staan zo’n 1.300 zonnepanelen
en er wordt veel energie teruggewonnen. Sensoren
zorgen ervoor dat verlichting en klimaatregeling geen
onnodige energie verbruiken.” Duurzaam betekent ook
toekomstbestendig. “Dit is een dynamisch bedrijf;
aanpassingen gaan er zeker komen. Met een
computervloer en een groot aantal data-aansluitingen
is dit gebouw daarop voorbereid.”

Vertrouwen betaalt zich terug
Voor de nieuwbouw is geen bestek opgesteld.
“Onze eisen en wensen zijn nauwgezet omschreven.
Bouwpartners kregen alle ruimte om deze naar eigen
inzicht te realiseren.” Dit vertrouwen betaalde zich
terug. “Het project is volgens planning en binnen
begroting gebouwd. Het is zeer de vraag of dat gelukt
was als we met een bestek de goedkoopste partijen
hadden geselecteerd. Elke wijziging betekent dan een
meerprijs. Bij aanvullende wensen hebben we nu
samen gezocht naar mogelijke besparingen elders.”
De ruimte in het nieuwe pand is voor iedereen een
verademing. Ook is veel aandacht besteed aan
ergonomie met geluidsabsorberende materialen, veel
lichtinval en voorzieningen zoals verstelbare bureaus.
“Onze mensen werken hier graag,” ervaart
Oosterlaken. “En dat is cruciaal, want zij zijn het
kapitaal van dit bedrijf. Niet de techniek maar onze
medewerkers bepalen uiteindelijk of een klant
tevreden is.”

GEZAMENLIJKE AVONTUREN
In het buitenland werken Kiremko en Van den Pol
vaak onder moeilijke omstandigheden. “Zoals bij
een fabriek midden in de woestijn. Of in China,
tijdens de winterperiode,” vertelt Oosterlaken.
“Daar was het binnen min twintig omdat de
verwarming niet functioneerde. Om het toch
warm te krijgen, stookten Chinese bouwvakkers
vuurtjes midden in de fabriek. Alle rook ging
omhoog, waar de mensen van Van den Pol bezig
waren om kabels aan te leggen. Hoestend en
proestend kwamen ze naar beneden. ‘Of dat vuur
gaat uit, of wij stoppen ermee’, was de boodschap. Er zijn talloze van dit soort anekdotes. Mooi
om thuis te vertellen, ter plaatse soms echt lastig.
Dat het ons toch altijd lukt om dingen voor elkaar
te krijgen, geeft veel voldoening.”
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T ITEL VAN HET GE P L AAT ST E AR T I KE L

“Stagiaires worden hier
serieus genomen.
En zo hoort het ook.”

FAM
ILIE
BED
RIJF
Van den Pol is in meerdere opzichten

THEMA

een familiebedrijf. Ook bij sommige
medewerkers is sprake van een
familieband. Florus Dolderman en
zoon Jorus delen hun gezamenlijke
ervaringen.

Florus en Jorus
Dolderman
Florus Dolderman begon ooit als vakantiewerker bij Van den Pol,
ruim dertig jaar geleden. “En ik ben nooit meer weggegaan,”
lacht hij. Florus werkte eerst bij service & onderhoud, later aan
utiliteitsprojecten. Nu is hij alweer zeven jaar leidinggevend
monteur bij de afdeling Industriële Automatisering. “Deze brede
achtergrond vind ik een groot voordeel. Zo merk je bij storingen
wat de gevolgen zijn als een installatie niet goed functioneert.
Erg leerzaam.”

Ideale combinatie
Na de middelbare school liep zoon Jorus stage bij Industriële
Automatisering. “Al snel mocht ik twee weken mee naar een klus
in België. Een hele ervaring. Je leert veel en trekt intensief op
met collega’s. De kennismaking beviel en ik ben de bedrijfsschool
gaan volgen; een dag per week les, de rest werken.” Een goede
mix, vindt Florus. “Theoretisch wordt er steeds meer gevraagd
maar de aansluiting met de praktijk blijft onmisbaar. Door de
combinatie van leren en werken krijgen beide elementen
aandacht.”

Doordouwer
Jorus ervaart het als een voordeel dat zijn vader bij Van den Pol
werkt. “Ik kende het bedrijf vooraf al een beetje uit zijn verhalen.
En dat je een ‘zoon van’ bent geeft vertrouwen, merk ik.” Wordt
door collega’s wel eens over zijn vader gepraat? “Hooguit dat ie
een beetje een doordouwer is. Maar dat wisten we thuis ook al.”
De sfeer is prima. “Ook stagiaires worden serieus genomen.
Van vrienden hoor ik dat die in andere bedrijven soms als
minderwaardig worden beschouwd. Dat is hier absoluut niet het
geval.” En zo hoort ook, benadrukt Florus. “Iedereen heeft het vak
moeten leren.”

Frisse blik
Vader en zoon zijn een voorbeeld van de continue verjonging
binnen Van den Pol. “Al voel ik me met 47 zeker niet oud, ik
behoor qua ervaring zo langzamerhand al tot de oudere garde.
Alles verandert steeds sneller, het tempo ligt hoger. Daarom is
het belangrijk dat er een mix is van oudere en jonge mensen.
De frisse, onbevangen blik van jonge collega’s houdt het hele
bedrijf scherp.”
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BRANDVEILIGHEID
{TUSSEN DE OREN KRIJGEN}

Primair is de brandweer een toetsende instantie.
“Gelukkig worden wij ook steeds vaker in een
vroeg stadium om advies gevraagd over de juiste
preventievoorzieningen,” zegt Joost Polak,
specialist brandveiligheid bij de Veiligheidsregio
Utrecht. De materie kan complex zijn. “Schakel
daarom indien nodig ondersteuning van
professionele partijen in.”

Onderbouwen en documenteren

Alle nieuwe gebouwen in Nederland moeten
per 1 januari 2021 bijna energieneutraal zijn.
“Dan vervangt BENG (Bijna Energieneutraal
Gebouw) de huidige EPC-richtlijn,” verduidelijkt

Laatste BENG-variabele is het aandeel hernieuwbare
energie. “Minimaal de helft van het gebouwgebonden
energieverbruik moet afkomstig zijn van duurzame
bronnen. PV-panelen zijn daarvoor op dit moment de
meest logische optie.”

Helmut Knippers, engineer bij Van den Pol.
Beoordeling vindt plaats via drie indicatoren.
“Allereerst de energiebehoefte van een
gebouw; wat is nodig om te verwarmen,
te koelen en – bij utilitaire gebouwen – te
verlichten? Dit wordt vooral beïnvloed door
bouwkundige maatregelen zoals isolatie.”

Van 0,4 naar 0,2
Tweede indicator is het primaire fossiele
energieverbruik. “Hierbij gaat het om installaties
als verwarming, koeling en boilers, kortom alle
gebouwgebonden voorzieningen. Met BENG
mag het energieverbruik van bijvoorbeeld een
nieuwbouwwoning jaarlijks niet hoger zijn dan 25 kWh
per m2. Dat komt ongeveer neer op een EPC van 0,2
waar de norm nu 0,4 is.”
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Technische ontwikkelingen gaan steeds sneller.
“Voor de brandweer is het belangrijk dat nieuwe
oplossingen aantoonbaar werken. Is een innovatie
goed onderbouwd en gedocumenteerd dan zijn er
geen belemmeringen.”
Specialisten als Van den Pol nemen volgens Polak
steeds meer verantwoordelijkheid. “Het kennisniveau
stijgt. Ook neemt het aantal gecertificeerde systemen
toe. Dat maakt ons werk eenvoudiger. We hoeven niet
de hele installatie tegen het licht te houden.
Steekproefsgewijze controle volstaat.”

Drie-eenheid
De afgelopen jaren is de controle aangescherpt, met
prioriteit voor situaties waarbij risico’s het grootst zijn.
“Denk aan kwetsbare groepen als patiënten, senioren
en kinderen. Een ziekenhuis bezoeken we een aantal
keren per jaar, een kantoor eens in de vier jaar.” De
brandweer beoordeelt de drie-eenheid bouwkunde,
installatie-techniek en de menselijke component.
“Samen moeten zij de brandveiligheid op een goed
basisniveau brengen. Beter mag; dat stimuleren we
graag.”

Onmisbaar
Installaties moeten in goede conditie blijven.
“Regelmatig onderhoud is nodig. Dat schiet er wel
eens bij in. Je investeert in iets onzichtbaars wat je
hopelijk nooit nodig hebt, maar absoluut onmisbaar is.
Belangrijkste opgave is om dat tussen de oren de
krijgen.” Want de gevolgen van een calamiteit zijn groot.
“Rampen als Enschede en Volendam staan nog scherp
op het netvlies. Bedenk ook dat ruim driekwart van de
bedrijven waar een grote brand
woedt, failliet gaat.”

Maatregelenmix
Grootste uitdaging is om te komen tot de juiste
maatregelenmix. “Isolatieglas is duurder maar zorgt
ervoor dat minder koeling nodig is. Datzelfde resultaat
kun je bereiken door meer te investeren in de
installatie. Ook het opwekken van additionele groene
energie door bijplaatsing van PV-panelen heeft effect.
Opgave is om al deze maatregelen in hun onderlinge
samenhang door te rekenen voor wat betreft kosten
en opbrengsten. Je moet aan alle knoppen draaien
voor een optimale balans. Dat vergt vooral veel
communicatie tussen aannemer, adviseur, W- en
E-installateur.”
Net zoals met eerdere nieuwe richtlijnen is het
volgens Knippers ook bij BENG even zoeken naar
de juiste invulling. “Maar er is voorbereidingstijd
genoeg en veel aannemers zijn al druk bezig met
proefberekeningen. Angst voor BENG is niet nodig.”

“Schakel
indien nodig
ondersteuning
van professionele
partijen in.”
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GEMEEN TE UT REC HT MAN AGET AC C OMM OD AT I E S D IGITAAL

MET HET
OOG OP
DE KLANT
Met een innovatief accommodatiemanagementsysteem trekt de gemeente Utrecht landelijk de
aandacht. “Het maakt het verhuurproces gemak-

V

kelijker en geeft klanten meer mogelijkheden,”
zegt Evert Mulder. “Tegelijkertijd wordt onze
organisatie ontlast.”
Vastgoedexploitatie (VGE) is onder meer verantwoordelijk
voor een groot aantal maatschappelijke voorzieningen in
de gemeente Utrecht. “Dit varieert van buurtcentra,
voetbalvelden, sporthallen en zwembaden tot
parkeergarages en begraafplaatsen,” vertelt Evert Mulder,
manager bedrijfsvoering van de betreffende afdeling. Wat
vindt hij het meest bijzondere gebouw? “In het
Stationsgebied komt een fietsparkeergarage met
uiteindelijk 12.500 plaatsen. Ook deze voorziening – de
grootste ter wereld – valt onder onze afdeling. Het eerste
deel is in augustus opgeleverd.”

Toegangscontrolesysteem met
reserveringsapplicatie
Naast randvoorwaarden als schone en veilige
accommodaties is VGE alert op verbetering van haar
dienstverlening. “Deze ambitie stond centraal bij de
ontwikkeling van een innovatief managementsysteem
voor gymzalen en buurtcentra. Door de toegang, in plaats
van met sleutels, digitaal en elektronisch te regelen,
wordt het gemakkelijker voor klanten en beter inzichtelijk
voor ons.”
>

< Evert Mulder:
“We moeten de menselijke maat
nooit uit het oog verliezen.”
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MET H E T OOG OP D E KL AN T

Gemeente Utrecht managet
accommodaties digitaal
>
Het beoogde systeem moest klantgericht zijn én
technisch optimaal functioneren. Van den Pol won een
door de gemeente uitgeschreven tender. “Zij hebben
achtenveertig gymzalen en negen grote buurtcentra
voorzien van sloten met een kaartlezer. Gebruikers
kunnen online een sportzaal of vergaderruimte
reserveren. Na betaling ontvangen klanten een code
waarmee ze op het gewenste moment toegang krijgen.”

“Met deze innovatie trekt

Utrecht landelijk de aandacht.”
Geen zwervende sleutels
De uitrol startte juni 2016 en vond stap voor stap plaats.
“Ervaringen zijn gebruikt bij het vervolg van het traject.
Per locatie was het maatwerk, afhankelijk van de
specifieke omstandigheden. Een paar kinderziektes –
die komen bij vrijwel elk ICTgerelateerd project voor – zijn adequaat
verholpen. Van den Pol is een
professioneel bedrijf dat goed luistert
naar de opdrachtgever.” Mulder is
tevreden over de werking van het
systeem in de praktijk. “De beoogde
efficiencyslag is een feit. Er zijn veel
minder beheerders nodig en er
zwerven geen sleutels rond, zoals
vroeger. Ook worden ruimtes niet
meer gebruikt zonder dat wij daarvan
op de hoogte zijn.”
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EVI
Menselijke maat
Als afstudeeropdracht evalueerde een groep hbostudenten het nieuwe Utrechtse toegangssysteem.
“Onder meer zijn 75 klanten geïnterviewd. Los van
een paar details is iedereen lovend over de praktische
uitvoering. Ook de inhoudelijke communicatie bij de
invoering was naar behoren. Veelgehoorde opmerking
was wel dat men graag een introductiebijeenkomst had
gehad met gelegenheid tot directe interactie.” Een
belangrijke eyeopener. “Bij alle aandacht voor de
technische uitvoering en een efficiënt proces moeten
we de menselijke maat nooit uit het oog verliezen.”

Veel interesse
Nu het accommodatiemanagementsysteem naar behoren
werkt, wordt nagedacht over verdere toepassingen. “Denk
aan het gelijktijdig in- en uitschakelen van verlichting en
verwarming. En ook voor andere locaties uit onze
portefeuille biedt dit systeem wellicht mogelijkheden.”
Met de innovatie trekt Utrecht landelijk de aandacht. “De
voordelen zijn zodanig dat deze oplossing op veel meer
plaatsen een uitkomst kan zijn. Tal van andere gemeenten
hebben al interesse getoond.”

STAAT VOOR
VEILIGHEID EN
BETROUWBAARHEID
Elektro Veiligheids Inspecties – kortweg EVI is de zelfstandige inspectietak binnen Van den
Pol Elektrotechniek. EVI toetst elektrotechnische

Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk als zich in een
verdeelkast problemen voordoen als overbelasting,
hotspots of slechte contacten.”

installaties van klanten op veiligheid van
personen, maar ook de brandveiligheid van

Uitval analyseren

gebouwen. “Bij oplevering van een nieuw-

Netanalyse maakt eveneens deel uit van de dienstverlening. “Onder meer door toepassing van nieuwe
technieken als PV-panelen en Ledverlichting is er
steeds vaker sprake van onverklaarbare storingen.
Installaties die al jaren zonder problemen werken,
kunnen na toepassing van andere technieken
spontaan uitvallen. EVI kan middels netanalyse
uitzoeken wat er misgaat en adviseren, hoe een
en ander op te lossen is.”

bouwproject voeren wij de eindinspecties
volgens NEN 1010 uit,” zegt teamleider

B

inspecties Henk Jongman. “Daarna pas volgt
de overdracht aan een klant, inclusief onze
eindrapportage. Zo zijn gebruikers er zeker
van dat zij een goede installatie krijgen die
optimaal functioneert én 100% veilig is.”
Betrouwbaarheid en veiligheid zijn sleutelwoorden voor
EVI. “Om de kwaliteit van onze eigen processen te
borgen, worden ook wij jaarlijks getoetst door DEKRA.”
Naast nieuwe installaties inspecteert EVI bestaande
elektrotechnische installaties volgens NEN 3140. “Deze
NEN 3140-keuringen worden altijd in samenspraak met
een klant uitgevoerd. Zij hebben een doel voor ogen met
betrekking tot veiligheid. EVI kan het passende antwoord
bieden. Ook voeren wij thermografische inspecties uit.

Objectief en onafhankelijk
EVI opereert als onafhankelijk inspectiebureau
en werkt niet alleen voor Van den Pol. “Onze
opdrachtgevers bestaan onder meer ook uit
collega-installateurs, gebouweigenaren, VvE’s en
verzekeraars. Het maakt niet uit welke naam onder
een tekening staat. Elke installatie wordt objectief
gekeurd met als doel een goed, betrouwbaar en veilig
resultaat.”
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TETTEROO REALISEERT
APPARTEMENTENCOMPLEXEN
IN ALPHEN AAN DEN RIJN

GEEN OMKIJKEN
NAAR DE INSTALLATIES
Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling
maakte naam met utilitaire gebouwen
voor onder meer onderwijs en zorg.
De laatste jaren realiseert het bedrijf
steeds vaker woningbouwprojecten.
Zoals een reeks appartementencomplexen
langs het spoor in Alphen aan den Rijn.

“Iedereen moet ’s avonds weer
heelhuids thuiskomen.”

T

Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling is gevestigd in
Leidschendam. Er werken zo’n 45 mensen. “Recent
waren er nog twee veertigjarige jubilarissen,” zegt
projectleider Kees Sterk. “Veel van onze medewerkers
zijn al jarenlang in dienst. Wat dat betreft lijken we op
Van den Pol.” Beide bedrijven werken al jaren samen.
“Bij veel van onze projecten worden de E-installaties
door Van den Pol aangelegd. Daarbij geven wij de
globale richtlijnen aan en is er alle ruimte voor hun
expertise. Al in de voorbereiding zijn zij betrokken en
denken mee.”

Entree tot het centrum
Actueel voorbeeld van de samenwerking is een reeks
appartementencomplexen in de Stationsomgeving van
Alphen aan den Rijn. Het gaat hierbij om eigen
ontwikkelingen van Tetteroo. “Het eerste gebouw
La Gare is vorig jaar opgeleverd en bestaat uit 95
appartementen plus een parkeergarage. Op dit moment
werken we volop aan La Couchette, een complex van
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49 appartementen. De voorbereidingen voor het
volgende blok zijn alweer gestart.” De komende jaren
bouwt Tetteroo nog meer appartementengebouwen in
de Alphense spoorzone. Samen vormen zij een entree
tot het vernieuwde centrum.

Probleemloos en
zelfvoorzienend
Bij de eerste drie gebouwen neemt Van den Pol alle
E-installaties voor hun rekening. “Inclusief intercom/
videofooninstallatie en rookmelders, ook in de
parkeergarage,” aldus uitvoerder Martijn van Beelen.
Van den Pol legt op La Couchette 190 PV-panelen aan
en voorziet het gebouw van Ledverlichting. “Het is een
prettige partij om mee samen te werken. Hun mensen
passen zich probleemloos aan ons tempo aan, zijn
zelfvoorzienend en communiceren goed. Met Van den
Pol heb ik geen omkijken naar de installaties.”

SAMEN VERANTWOORDELIJK
VOOR VEILIGHEID
Op de bouwplaats kan een spanningsveld
ontstaan tussen veiligheid en het beoogde
tempo. “We willen allemaal door, moeten vaart
maken,” zegt Martijn van Beelen. “Zo’n instelling
is prima maar mag nooit leiden tot onveilige
situaties.” Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, benadrukt Kees Sterk. “Als hoofdaannemer zijn we leidend. Maar er is veel dynamiek
tijdens een werk en je kunt niet alles zien.
Daarom is het goed dat medewerkers van
andere bouwpartners ons attenderen op zaken,
bijvoorbeeld een afrastering die ontbreekt. Zo
houd je elkaar scherp. Als het gaat om veiligheid
hebben we allemaal hetzelfde doel: iedereen
moet ’s avonds weer heelhuids thuiskomen.”
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