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Wim van den P

E-BIKE VOOR TOPKLASSERS
LANG NIET IEDEREEN REALISEERT HET ZICH MAAR 1 JULI 2018 WAS EEN BIJZONDERE DAG.
De Topklassers van Van den Pol zijn afkomstig uit het Groene Hart. Van Utrecht tot Waddinxveen, van Lopik tot Woerden.
Voor een deel van dit jonge talent zijn het kantoor in Montfoort en de Van den Pol-projecten niet altijd gemakkelijk per
openbaar vervoer te bereiken. Daarom kregen zij bij de start van het nieuwe opleidingsjaar een matzwarte Sparta Nexus 7.

OP DIE DATUM VERVIEL DE VERPLICHTE GASAANSLUITING BIJ NIEUWBOUWWONINGEN.
EEN MIJLPAAL OP WEG NAAR ALL ELECTRIC GEBOUWEN DIE HET BELANG VAN ONS VAK
ELEKTROTECHNIEK BENADRUKT.

Compleet met kratje, oplader en een extra zware accu zodat de mannen per oplaadbeurt zo’n 145 km duurzaam kunnen rijden.

VEILIG ALLEEN WERKEN
Als iemand die alleen in een ruimte werkt iets
overkomt en zich niet meer kan verplaatsen, heeft een
statische alarmknop geen zin. Voor dergelijke situaties
levert Van den Pol een innovatief X-Guard
persoonsbeveiligingssysteem. Via een simpele app
wordt automatisch verbinding gemaakt met de juiste
hulpverlening, of dat nu collega’s, surveillance
bedrijven of hulpdiensten zijn. X-Guard voldoet aan
de meeste vereisten uit een RI&E voor personen die

We zitten in de drukste periode van het jaar. Die drukte houdt aan,

Met dergelijke lange dienstverbanden prijzen wij ons gelukkig.

onder meer door de verplichte kantoorverduurzaming per 2023. Als

Ervaren collega’s zorgen ervoor dat we topprestaties leveren voor u.

E-specialist spelen wij daarbij een prominente rol. Desgewenst ook

Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, is continu

als regisseur voor het complete traject. Naast artikelen over een

aandacht voor het optimaliseren van onze activiteiten. Wat kan

industriële productielijn in Rusland en vernieuwde Nederlandse

beter, sneller en efficiënter? Welke producten of methodes – denk

winkels vindt u in dit magazine voorbeelden van opdrachtgevers

aan prefab, plug-and-play en robotisering – maken het werk voor

die met een groen gebouw klaar zijn voor de toekomst. Maar nog

onze mensen aangenamer terwijl het eindresultaat voor klanten

lang niet alle kantooreigenaren zijn doordrongen van de urgentie.

verbetert?

Het is sneller 2023 dan u denkt. Kom dus op tijd in actie.
Niet alleen gebouwen worden steeds slimmer, wij ook. Gezien de
Van den Pol vernieuwt niet alleen gebouwen van opdrachtgevers.

spanning op de arbeidsmarkt is dit zelfs onze belangrijkste opgave

Ook ons eigen hoofdkantoor krijgt aandacht. Door een substantiële

voor de komende jaren.

verbouwing hebben medewerkers meer ruimte en nog betere
omstandigheden. Wij willen dat zij zich prettig en gewaardeerd
voelen. Vermeldenswaard is daarom de feestelijke receptie voor
maar liefst zestien jubilarissen die 12,5 of 25 jaar in dienst zijn.

alleen werken.
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Hourglass: maatpak voor Loyens & Loeff.

MAARSEN GROEP EN ZADELHOFF OVER DE KRACHT VAN SAMENWERKING

“IEDEREEN
MOET
ZICHZELF
BLIJVEN
BEWIJZEN”
6 VAN DEN POL
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NoMa House: State of the art
aan de Zuidas.

AL TIENTALLEN JAREN TREKKEN MAARSEN GROEP EN ZADELHOFF SAMEN OP. IN COMBINATIE REALISEREN ZIJ OPMERKELIJKE
PROJECTEN. RECENTE VOORBEELDEN: FIRST IN ROTTERDAM, NOMA HOUSE EN HOURGLASS AAN DE AMSTERDAMSE
ZUIDAS. STATE OF THE ART VASTGOED MET TELKENS VAN DEN POL ALS E-PARTNER. SAMENWERKING IS DE RODE DRAAD
BIJ ALLE PROJECTEN. “ALS HET SPANNEND WORDT, LEER JE DE WAARDE ERVAN KENNEN.”

Maarsen Groep en Zadelhoff zijn - net als Van den Pol -

techniek, veelal aangestuurd via een app.” Op de bovenste

familiebedrijven. “Dat uit zich in snelle besluitvorming en het

verdiepingen komt een hotel met suites voor extended stay.

vermogen ook tegen de conjunctuur in te ondernemen,” zegt

“Een innovatief concept van de PREM Group voor mensen die

Volkert Later, ontwikkelaar bij Zadelhoff. “Daarom lukt het ons

langere tijd willen verblijven. Elk van de 115 kamers is anders.

om succesvol te ontwikkelen op Nederlands meest prestigieuze

Een uitdagende klus voor de installateurs; alles is maatwerk.”

plek, de Zuidas.” Momenteel wordt daar druk gebouwd aan
Hourglass. “Een architectonisch hoogstandje van tachtig meter

Alles op alles

met een markante zandlopervorm,” aldus Vincent van Sabben,

De bouwpartners zijn al in een vroeg stadium bij Hourglass

senior projectontwikkelaar bij Maarsen Groep. “Hourglass

betrokken. “Zij waren mede verantwoordelijk voor het

wordt zonder meer een eyecatcher.” Oplevering is eind 2019

definitieve ontwerp,” zegt Later. “Iedereen kon tijdig kennis

voorzien. Het gebouw is aangekocht door twee fondsen van

en voorkeuren inbrengen. Dat levert in de uitvoeringsfase

Bouwinvest, opgericht als belegger voor het pensioenfonds

grote voordelen op. Ook is er budgetverantwoordelijkheid;

van de bouwsector.

bij tegenvallers denken alle partijen mee over oplossingen.”
De voorkeur voor vaste partners leidt niet tot vanzelf

Hourglass wordt een eyecatcher.

Slimmer werken, korte bouwtijd

sprekendheid. Van Sabben: “Iedereen moet zich blijven

Door de langjarige samenwerking kennen Zadelhoff en

bewijzen. Ook – en vooral – als het spannend wordt. Bij elk

Maarsen Groep elkaars werkwijze door en door. Later:

project zijn er fases waarin zaken tegen zitten of een extra

“Er is wederzijds vertrouwen; dat leidt tot kwaliteit.

inspanning nodig is. Dan wordt de samenwerking echt getest.

Met die insteek selecteren wij ook onze bouwpartners.”

Gaan de hakken in het zand, wijzend naar het contract?

De eerste kennismaking met Van den Pol bij de Rotterdamse

Of doet iedereen zijn uiterste best om tot een oplossing te

Westerlaantoren verliep naar volle tevredenheid. “Vervolgens

komen, met oog voor het gezamenlijke belang? In dergelijke

was het bedrijf ook bij First en NoMA House onze E-partner,

gevallen onderscheidt Van den Pol zich bijzonder positief.

en nu bij Hourglass opnieuw,” zegt Van Sabben. “Op basis van

Of het nu gaat om aanvullende gebruikerswensen of een

eerdere ervaringen verfijnen zij hun werkwijze steeds verder.

extra verduurzamingsslag tijdens de uitvoering, zij zetten

Veel wordt vooraf uitgedacht en geprefabriceerd, in nauwe

alles op alles en krijgen het voor elkaar.”

afstemming met W-partner Klimaatservice. Slimmer werken
leidt tot een kortere bouwtijd.”
Maatpak en maatwerk
Advocatenkantoor Loyens & Loeff wordt hoofdgebruiker van
Hourglass. “Er is intensief contact om zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan hun wensen. Van den Pol speelt
daarbij een belangrijke rol. Mede daardoor wordt Hourglass
echt een maatpak voor de ruim 600 medewerkers van Loyens
& Loeff. Het gebouw zit vol sensoren en hoogwaardige
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“HET GEBOUW ZIT VOL SENSOREN
EN HOOGWAARDIGE TECHNIEK,
VEELAL AANGESTUURD VIA EEN APP.”
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Het energieverbruik in het Utrechtse kantoor van Stedin is
nog maar een kwart van de oorspronkelijke situatie.

ACTUELE VERDUURZAMINGSEN RENOVATIEPROJECTEN
•

Stedin Utrecht 9.000 m2

•

Bloom House Amsterdam 6.000 m2

•

Parnassus Toren Amsterdam 10.000 m2

•	Bibliotheek en Sanders Building
Erasmus Universiteit Rotterdam 26.600 m2
•

Stedin Delft 11.000 m2

•

Kantoor De Walvis Amsterdam 9.000 m2

•

Groenendijk Bedrijfskleding Woerden 2.400 m2

De helft van alle Nederlandse kantoren heeft energielabel D of

Led en slimme schakelingen

slechter. Om kantoorruimte na 2023 nog te mogen verhuren,

Aan het kantoor van Stedin in Delft wordt volop gewerkt.

moet dat minimaal label C zijn. Deze overheidsverplichting

Twee derde van het gebouw wordt gerenoveerd en

maakt een enorme verduurzamingsslag onvermijdelijk.

verduurzaamd. “Ruimtes worden van binnen volledig

“Wacht niet af maar kom tijdig in actie.”

vernieuwd. Ook de buitenzijde wordt aangepakt,” zegt
projectleider Johnny Gielen. Van den Pol realiseert de complete

Bestaande kantoren kunnen veelal zonder bouwkundige

E- installatie, datanetwerk en bekabeling voor toegangs

ingrepen naar energielabel C worden gebracht. “Ledverlichting

controle. “Verder vervangen wij de verlichting door Led.

levert een forse besparing op,” zegt Wim van den Pol.

Ook slimme schakelingen via domotica dragen bij aan een

“Daarom adviseren wij alleen nog maar Led, niet anders.

fors lager energieverbruik.”

Bewegingssensoren en automatische zonwering zijn eveneens
aan te bevelen. Ook optimale afstelling van meet- en

Ga voor A

regelapparatuur heeft veel impact.” Zelf opwekken van

Beide Stedin-kantoren zijn illustratief van wat technisch

groene energie is een volgende stap. “De opbrengst van

mogelijk is op het gebied van verduurzaming. Wim van den

zonnepanelen is vaak hoog als de energievraag door koeling

Pol: “Stedin is met haar huisvesting straks klaar voor de

groot is. Een efficiënte maatregel die zijn waarde behoudt.”

toekomst. Maar dat geldt zeker niet voor alle kantoor
eigenaren. De wettelijk verplichte verduurzaming krijgt nog te

“ELK GEBOUW IS ANDERS; HET IS ALTIJD

BENT U AL KLAAR
VOOR 2023?

MAATWERK. WACHT DAAROM NIET TE LANG.”

weinig prioriteit.” 2023 lijkt ver weg, maar installatiebedrijven
hebben het druk en krijgen het nog drukker. “Elk gebouw is
anders; het is altijd maatwerk. Wacht daarom niet te lang maar
kom in actie. En wil je als kantooreigenaar verduurzamen,
ga dan net als Stedin direct voor label A.” Dan staat er echt
een groen gebouw. “Dat is zeker niet alleen een kostenpost.

75% minder energieverbruik

Elke label-stap zorgt voor een energiebesparing van 6%

Steeds vaker ondersteunt Van den Pol eigenaren die hun

en de extra maatregelen zijn te overzien.”

bestaande vastgoed ingrijpend vernieuwen. Actueel voorbeeld
is netbeheerder Stedin. “Hun kantoor in Utrecht was
verouderd en te groot geworden. Besloten werd de helft te
slopen en het resterende deel duurzaam te renoveren. Terwijl
de activiteiten onveranderd blijven, kan Stedin toe met 50%
van de ruimte.” Het vernieuwde Utrechtse kantoor heeft
energielabel A. “Het energieverbruik is nog maar een kwart
van de oorspronkelijke situatie.”

TIJD GAAT DRINGEN VOOR VERPLICHTE KANTOORVERDUURZAMING
10 VAN DEN POL
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NIEUWE TOEKOMST
VOOR ROTTERDAMS
ICOON
TIJDENS DE VERKOOP GAAT DE VERBOUWING BIJ DONNER GEWOON DOOR
Met een historie van ruim honderd jaar is boekhandel Donner een
begrip in Rotterdam en ver daarbuiten. Na een doorstart volgde een
ingrijpende verbouwing. Als die volgend jaar klaar is, wordt Donner de
grootste boekhandel van Nederland. Tot die tijd is het nog even passen,
meten en schoonmaken.
Toen moederbedrijf Polare in 2014 failliet ging, namen vijf medewerkers
het initiatief voor een overname van Donner. “Daarbij worden we
gesteund door een aantal vermogende Rotterdammers en ruim 1.750
crowdfunders,” zegt Eelco Zuidervaart. Hij is een van de vijf nieuwe
directieleden, net als Marjan Schoonderwoerd: “De support bij de
financiering geeft aan hoe sterk de band van Donner met de stad is.”
Zware wissel
Als nieuwe locatie viel de keuze op een deel van een groot pand aan de
Coolsingel. Hier was Donner al tijdelijk gevestigd. Het markante
gebouw wordt volledig gerenoveerd door eigenaar Multi. Donner is
verantwoordelijk voor de verbouw en inrichting van haar gedeelte,
bijna 4.000 m2. Die verbouwing startte in september 2017. Omdat de
winkel in gebruik blijft, is het passen en meten. Telkens zijn delen
vrijgemaakt voor werkzaamheden, afdelingen verplaatst en routes
aangepast. En schoonmaken, steeds weer schoonmaken. “Het stof blijft
maar komen. Het afgelopen jaar trok een zware wissel op de
medewerkers en op onze klanten. Gelukkig blijven die trouw komen en
kopen.”

12 VAN DEN POL

Eelco Zuidervaart en Marjan Schoonderwoerd:
“De support bij de financiering geeft aan hoe sterk
de band van Donner met de stad is.”
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KORT NIEUWS

MOS AAN DE MUUR
IN MONTFOORT

Druk op de ketel

Diamantvormig glazen dak

De diagonaal aangebrachte verlichting springt in het oog. “Licht

Met de ingebruikname van de roltrap en lift is begin september

luistert nauw gezien onze producten en klanten, die gemiddeld

een belangrijke fase van de verbouwing afgerond. Binnenkort

wat ouder zijn. Het moet helder zijn zonder steriel te worden.”

wordt gestart met het slotakkoord voor het nieuwe Donner: een

Donner koos in het gehele pand voor Ledverlichting. “Voor de

atrium op de aangrenzende nieuwbouw voor Primark.

aanleg is Van den Pol verantwoordelijk,” aldus Zuidervaart. “Net

Schoonderwoerd: “Hier komt een theater plus winkelruimte voor

als voor alle elektra, data en voedingen voor voorzieningen als

kantoor- en cadeauartikelen. Het atrium krijgt een diamantvormig

Van den Pol heeft een aanzienlijk deel van haar

roltrap en rolluiken.” De verbouwing vereist veel flexibiliteit. “Dan

glazen dak boven het trappenhuis met unieke glaspanelen van

bedrijfspand in Montfoort onder handen genomen.

weer moet iets heel snel gebeuren, dan wachten we juist liever

Copier. Het selecteren en aanbrengen van de verlichting hiervoor

De kantoorruimte van Industriële Automatisering werd

even om een andere partij voorrang te geven. Van den Pol gaat

wordt een hele klus. Opnieuw een mooie uitdaging voor Van den

vernieuwd en de werkplaats van deze Business Unit is

hier uitstekend mee om. Er wordt goed gecommuniceerd en je

Pol.”

meer dan verdubbeld. Ook de entree van het magazijn is

merkt dat zij vertrouwd zijn met winkelverbouwingen waar altijd

aangepakt. Met nieuwe Ledverlichting en verstelbare

druk op de ketel staat. Die instelling is voor ons van grote

bureaus is het nu nog prettiger werken.

waarde.”

Opmerkelijke eyecatcher: levensecht mos aan de muur…
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TREBBE SCOORT MET SLIMME WOONCONCEPTEN

“CO-MAKERS ZIJN
ONMISBAAR”
Trebbe Wonen ontwikkelde doordachte concepten waarmee onder meer corporaties hun voordeel doen. Het bouwbedrijf zoekt
nadrukkelijk naar samenwerking met co-makers. “We helpen elkaar om slimmer en sneller te werken.”

Corporaties zijn belangrijke opdrachtgevers voor Trebbe

Vertrouwd terrein

Wonen. “Sociale huurprijzen zijn begrensd, dus ook het

Co-makers spelen een sleutelrol bij de Trebbe-concepten.

budget voor nieuwbouw. Onze concepten BasisWonen en

“Zij helpen om kosten te beheersen en de efficiency te

HoogWonen spelen hier met succes op in,” zegt Edwin de

maximaliseren. Het commitment van onze co-makers zorgt

Boer, teamleider HoogWonen. “Het zijn doordachte, uit-

er ook voor dat wij een startmoment kunnen garanderen.

geëngineerde woningen, goed en snel gebouwd.” Corporaties

Opdrachtgevers weten precies waar ze aan toe zijn.”

hebben te maken met de verplichte energietransitie.

Van den Pol is een van de partners bij het HoogWonen-

“Wij integreren verschillende verduurzamingsoplossingen in

concept. “Je merkt aan alles dat een rol als co-maker

ons aanbod, inclusief investeringen en besparing.

vertrouwd terrein is. Ook heeft Van den Pol veel ervaring met

Opdrachtgevers kunnen zo een weloverwegen keuze maken.”

Lean en BIM, onmisbare elementen bij onze aanpak.”

Wooncomplex in Vianen
voor starters, doorstromers
en senioren.

Het eerste gezamenlijke project betreft 42 wooneenheden

verder te kijken dan het eigen specialisme. Daarmee

aan de Stammershoefstraat in Vianen. “Appartementen,

onderscheidt Van den Pol zich positief. Na een kennismakings

maisonnettes en eengezinswoningen, bestemd voor

bijeenkomst kreeg ik een dag later al een mail met ruim twintig

verschillende doelgroepen; zowel starters, doorstromers als

verbetersuggesties. Niet alleen op het gebied van elektro

senioren.” Uitgangspunt was het volledig ontzorgen van

techniek, ook over het proces in brede zin.” Dit toont de

opdrachtgever Lekstede Wonen. “Het project wordt turnkey

meerwaarde van de juiste partners, stelt De Boer. “We helpen

opgeleverd. Omdat het gaat om binnenstedelijke sloop en

elkaar om slimmer en sneller te werken. Deze fase van veel

nieuwbouw kreeg een zorgvuldige communicatie met de

vraag, schaars personeel en stijgende inkoopkosten stelt hoge

omgeving veel aandacht.”

eisen aan de bouwsector. Tel daarbij de energietransitie en de
veranderende bewonerswensen en het is duidelijk: aan

Ruim twintig verbetersuggesties

uitdagingen geen gebrek. Om deze met succes het hoofd te

De ervaringen in Vianen gebruikt Trebbe om het HoogWonen-

kunnen bieden, zijn concepten en co-makers onmisbaar.”

concept verder te optimaliseren. “Dat is een continu traject,
in nauwe samenspraak met de co-makers. Openheid en
vertrouwen zijn daarbij belangrijk, net als het vermogen om

“WE HELPEN ELKAAR OM SLIMMER
EN SNELLER TE WERKEN.”
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TWINTIG JAAR ERVARING ZORGT VOOR KENNISVOORSPRONG

BEWAAK VEILIGHEID
EN PRESTATIES VAN
ZONNE-ENERGIESYSTEMEN
Van den Pol is pionier op het gebied van zonne-energie en heeft twintig jaar ervaring met professionele PV-systemen. “Dit geeft
ons een onderscheidende kennisvoorsprong bij aanleg, onderhoud en monitoring. Opdrachtgevers zijn er daardoor zeker van dat
hun PV-installatie veilig is en de beoogde opbrengst blijvend wordt gehaald.”

De markt voor zonnepanelen is dynamisch en trekt ook

Externe vakspecialisten

opportunistische aanbieders aan met amper elektrotechnische

Als specialistische E-installateur kent Van den Pol als geen

kennis. “Snel een systeem aanleggen en door naar de

ander het belang van hoogwaardige, veilige installaties.

volgende klus; onderhoud en monitoring krijgen nauwelijks

“Wij zijn pionier op solargebied met twintig jaar ervaring

aandacht,” zegt Business Unit Leider Gebouwbeheer Dennis

in aanleg, monitoring en onderhoud. Dit zorgt voor een

van Meurs.

onderscheidende kennisvoorsprong waarvan opdrachtgevers
profiteren.” Het up-to-date houden van deze kennis is een

Steeds strengere eisen

continu proces. “Regelmatig worden wij bijgepraat door

Bij een fors deel van de professionele zonne-installaties weet

externe vakspecialisten.”

de eigenaar niet of deze goed functioneren. Met mogelijk
ingrijpende gevolgen. “Panelen en omvormers bevinden zich

Proactief

vaak uit het zicht. Onzeker is of de fysieke en technische

Desgewenst monitort Van den Pol de status van een

veiligheid voldoende gewaarborgd zijn. Een toenemend aantal

solarinstallatie op afstand en rapporteert de prestaties.

incidenten zoals brand zorgt ervoor dat verzekeraars steeds

Van Meurs: “Blijven die achter of wordt een storing

strengere eisen stellen aan controle en onderhoud van

gesignaleerd dan volgt direct actie. Opdrachtgevers met een

solarsystemen.”

monitoring- en onderhoudscontract weten dus zeker dat hun
solarinstallatie veilig is en de beoogde opbrengst blijvend wordt

Korten op voorschot

gehaald. Onze rapportage maakt ook duidelijk wanneer het

Ook uit financieel oogpunt is het cruciaal dat een installatie

lucratief is om meer of beter presterende panelen te plaatsen.”

optimaal presteert. “Door vervuiling en storingen neemt de
opbrengst af,” weet Sebas L’Ortye, Projectleider Utiliteit.
“Maar SDE-subsidies worden vooraf uitgekeerd op basis van
de geprognotiseerde energielevering. Blijkt die later lager dan
wordt er gekort op de maandelijkse voorschotten. Geen of
slecht onderhoud en het ontbreken van monitoring kost dus
simpelweg geld.”

“GEEN OF SLECHT ONDERHOUD EN HET
ONTBREKEN VAN MONITORING KOST
SIMPELWEG GELD.”

Blijven de prestaties achter of wordt een storing
gesignaleerd dan komt Van den Pol direct in actie.
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“IS IETS VOOR VERBETERING
VATBAAR DAN COMMUNICEREN WE
DAAROVER MET OPEN VIZIER.”

Samen met het lokale consortium Belaya Dacha realiseerde Lamb Weston /
Meijer in Rusland een grootschalige productielijn voor diepgevroren
aardappelproducten. De totale investering bedraagt meer dan 100 miljoen euro.

Lamb Weston / Meijer is een toonaangevende maker van aardappelproducten
voor wereldwijde afnemers in het hogere segment. In elke productiefase draait
het om consistente kwaliteit. Van den Pol ondersteunt al vele jaren bij
industriële automatisering en gebouwgebonden installaties.
Vertrouwde partners
Actueel buitenlands project is een gloednieuwe fabriek voor diepgevroren
aardappelproducten in Lipetsk, Rusland. “Een productielijn van deze omvang is
een primeur voor dat land,” zegt Arjan Taal, manager Manufacturing IT and
Process Control. Lokale partner Belaya Dacha droeg zorg voor het gebouw,
inclusief civiele en de meeste utilitaire installaties. “De productielijn zelf is

MAKE IT
WORK IN
RUSSIA
NIEUWE FABRIEK LAMB WESTON / MEIJER
ZORGT VOOR PRIMEUR
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volledig door ons gerealiseerd, met ondersteuning van veelal vertrouwde
samenwerkingspartners voor apparatuur en machines. Van den Pol was
verantwoordelijk voor de complete besturing tot aan de verpakking.” Lamb
Weston / Meijer selecteerde het bedrijf op basis van hun programmatische
aanpak en grote buitenlandervaring, aldus Taal. “Ook heeft Van den Pol veel
aandacht voor de integrale benadering die bij dit soort projecten gevraagd
wordt. Zo namen ze in de voorbereidingsfase het initiatief tot regelmatig
gezamenlijk overleg met alle betrokkenen.”
Constructief kritisch
Een fabriek bouwen in Rusland is geen sinecure. “Aspecten als transport en
douane vereisen extra aandacht. Het papierwerk is enorm; alles moet exact
kloppen.” Taal is enthousiast over de samenwerking met Belaya Dacha.
“Natuurlijk zijn er cultuurverschillen. Ook kostte het tijd om elkaar goed te
begrijpen en vertrouwen te winnen. Toen dat er eenmaal was, verliep de
samenwerking voorspoedig. Gaat iets fout dan wordt niet naar elkaar gewezen
maar samen een oplossing gezocht. Deze make it work mentaliteit spreekt mij
zeer aan. Ook Van den Pol onderscheidt zich hiermee. Hun rol in het
voortraject, bij de kastenbouw en het installatiewerk was top. De supervisie
hierbij was zeker niet eenvoudig, aangezien Russen soms andere ideeën
hebben over uitvoering en kwaliteit. Bij programmering en commissioning
waren er een aantal verbeterpunten. Die heb ik aangegeven bij de evaluatie.
Uit een actuele offerte blijkt dat deze opmerkingen ter harte zijn genomen.”
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Het kenmerkt volgens Taal de aard van de samenwerking tussen beide
bedrijven. “Feedback wordt serieus genomen. Is iets voor verbetering
vatbaar dan communiceren we daarover met open vizier. Ik ben
constructief kritisch en deel in dat kader graag mijn ervaringen met de
engineers en programmeurs van Van den Pol. Zo’n uitwisseling brengt
ons allebei verder.”
Dichter op de klant
De opstart van de productielijn was een spannend moment. “Zeker omdat
er drie nieuwe onderdelen samenkomen. Allereerst de grondstof; er
worden ter plaatse geteelde aardappels gebruikt. Verder zijn de machines
en apparatuur nieuw én hebben we te maken met nieuwe mensen.
Uitdaging is om dat samenspel optimaal onder controle te krijgen.”
Monitoring verloopt deels vanuit Nederland. “Net als bij onze andere
buitenlandse fabrieken kunnen we via remote access live meekijken en
indien nodig ondersteunen.”

“DE MAKE IT WORK MENTALITEIT
SPREEKT MIJ ZEER AAN.”

Arjan Taal

Vanaf eind 2019 zullen in de nieuwe fabriek op volle productiecapaciteit
naar verwachting jaarlijks zo’n 200.000 ton aardappels worden omgezet in
producten voor met name fastfoodketens. Het betekent een forse impuls
voor de positie van Lamb Weston / Meijer. “Vanuit Nederland leverden
we al aan Russische afnemers. Nu zijn de logistieke lijnen sterk verkort
en zitten we nog dichter op de klant.”

ALLES
MOET
KLOPPEN
DE VISIE OP VERLICHTING VAN
THE STING COMPANIES

In de ruim honderd winkels van The Sting Companies hangen
tienduizenden lampen. De modeketen kiest vooral voor
traditionele verlichting. “Retail is detail. Als het gaat om
presentatie en uitstraling doen wij geen concessies.”
Onder The Sting Companies vallen naast The Sting ook Costes,
Cotton Club en Distrikt. Verreweg de meeste van de meer dan
honderd winkels staan in Nederland. Ook is het bedrijf actief in
België en Duitsland. Facility manager real estate Chris
Schellekens beleeft drukke tijden. “Er worden veel locaties
aangehuurd en verbouwd. Ook worden bestaande winkels
omgebouwd naar een andere formule.”
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“ALS HET GAAT
OM PRESENTATIE
EN UITSTRALING
DOEN WIJ GEEN
CONCESSIES.”

Lichtarchitect

Geen concessies

Wat is de sleutel tot succes voor het Nederlandse

Ook in de retail lijkt Led het toverwoord. Niet voor The Sting.

familiebedrijf? “Retail is detail. Alles moet kloppen: locatie,

“Als het gaat om presentatie en uitstraling doen wij geen

inrichting, sfeer, muziek, klimaat, personeel…” Verlichting

concessies. Nog altijd wint traditionele verlichting het op het

speelt een sleutelrol. “Voor elke nieuwe winkel maakt een

gebied van kleurechtheid en kwaliteit. Regelmatig houden wij

lichtarchitect een ontwerp en ziet scherp toe op de uitvoering

vergelijkende proeven en vooralsnog is er geen reden om voor

ervan.” Om verlichting ook daarna in topconditie te houden,

Led te kiezen.” In de winkels van The Sting-ketens worden

doet The Sting al jarenlang een beroep op GRB. “Daarvoor

hoogwaardige Mastercolour CDM-Evolution lampen van

“NOG ALTIJD WINT

waren er vaak storingen en uitval; reparaties werden ad hoc

Philips gebruikt. “Kostbaar, maar de beste optie. Toen Philips

uitgevoerd. GRB zorgt voor planmatig onderhoud en

besloot deze lamp uit productie te nemen, hebben we op basis

TRADITIONELE

vervanging. Zij hebben letterlijk alle lampen in alle winkels in

van een forecast van GRB een grote voorraad afgenomen.

kaart. Locaties worden volgens een vast schema bezocht en

Daarmee kunnen we drie jaar vooruit.” Waar sprake is van

VERLICHTING HET OP HET

up-to-date gebracht. Regelmatige rapportage geeft ons inzicht

duidelijke meerwaarde, kiest The Sting wel voor Led.

in de status en planning.” Medewerkers zijn het visitekaartje

“Denk aan noodverlichting, personeels- en opslagruimtes in

GEBIED VAN KLEURECHTHEID

van GRB, benadrukt Schellekens. “Hun monteurs zijn actief

de winkels. Ook voor het hoofdkantoor en magazijnen geeft

tijdens winkeltijden. Ze werken snel en accuraat, zijn vriendelijk

GRB advies over een optimale toepassing van Led.”

EN KWALITEIT.”

en beperken overlast tot een minimum.”
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www.grbverlichting.nl
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MEER VERANTWOORDELIJKHEID BIJ PARTNERS

Woningcorporatie GroenWest
is actief in het Groene Hart.

GROENWEST KIEST
VOOR REGIEROL
Woningcorporatie GroenWest is actief in het Groene Hart.
Kerntaak is om mensen met een bescheiden inkomen goede,
betaalbare en duurzame woonruimte te bieden. Door het aantal
samenwerkingspartners terug te brengen, verhoogt GroenWest
de efficiency en worden kosten beperkt.
Renovatie en onderhoud vereisen zorgvuldige keuzes.

Langdurige relaties

“Daarbij anticiperen wij op toekomstige ontwikkelingen zoals de

GroenWest heeft bijna 13.000 wooneenheden in eigendom.

overgang naar CO2-neutraal,” zegt Bernard van Dam,

Daaronder vooral eengezinswoningen maar ook een aantal

projectleider vastgoed bij GroenWest. “Voor elk project brengen

woonzorgcomplexen. “Voor optimalisatie van de brand-

we situatie en wensen van bewoners in kaart.Daardoor wordt

meldinstallaties op acht van dergelijke locaties is een

de overlast beperkt en kom je tot een optimaal resultaat.”

aanbesteding uitgeschreven. Dit past in onze doelstelling het
aantal samenwerkingspartners fors terug te brengen. Ook
streven wij naar langdurige relaties met deze partners. Dit leidt
tot maximale efficiency waardoor kosten worden beperkt. Zo
kunnen de huren laag blijven.”

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
tussen GroenWest en Van den Pol.

Vertrouwde verantwoordelijkheid

Complexe materie

In de aanbesteding kwam Van den Pol als winnaar uit de bus.

Na een nulmeting is Van den Pol bezig om de brand-

“Cruciale overweging bij de selectie was het vermogen om

meldinstallaties te optimaliseren. “Ook ondersteunen zij ons bij

brandmeldinstallaties toekomstgericht te beheren. GroenWest

de contacten met de Veiligheidsregio Utrecht over certificering.

kiest meer en meer voor een regierol. Bij partners is veel

Een complexe materie; echt werk voor specialisten.” Inmiddels

inhoudelijke kennis beschikbaar; daarom leggen we risico’s ook

is Van den Pol breder actief binnen GroenWest. Zo zijn bij een

zoveel mogelijk daar neer. Voor Van den Pol is dat een

zorgcomplex in Linschoten elektra-aanpassingen doorgevoerd

vertrouwde verantwoordelijkheid.” In andere opzichten legt de

en is de verlichting verduurzaamd. Van Dam: “Ook dat past in

corporatie de lat eveneens hoog. “Wij vinden het belangrijk

onze visie op samenwerking en efficiency.”

dat partners hun processen continu verbeteren. Ook zien wij
ze als bron van kennis. Goed voorbeeld is het Van den
Pol-seminar dat ik samen met een aantal collega’s heb
bijgewoond. Met de aangereikte informatie kunnen we betere
keuzes maken met het oog op onderhoud en beheer.”
GroenWest verbindt partners ook met de eigen organisatie.
“Wij nodigen ze uit voor interne kwartaalbijeenkomsten.
Verder is er jaarlijks een partnerbijeenkomst. Zo leren zij elkaar
kennen en wordt het gemakkelijker zaken onderling af te
stemmen.”

“WIJ VINDEN HET BELANGRIJK
DAT PARTNERS HUN PROCESSEN
CONTINU VERBETEREN.”
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Stekerbare componenten zijn eenvoudig
te demonteren en opnieuw in te zetten.

EXPERIMENTEREN, LEREN EN STAPPEN ZETTEN

CIRCULARITEIT RAAKT
KERNWAARDEN VAN DEN POL
Led heeft een fors langere levensduur dan
conventionele verlichting. Hierdoor zijn steeds
minder nieuwe materialen nodig.

Steeds vaker stekerbaar
Van den Pol is alert op mogelijk hergebruik. “We voeren bijvoorbeeld
pilots uit met gebruikte dikke kabels. Van een klant kochten we een
trailer vol. Die zijn zorgvuldig getest en blijken vaak in prima conditie.
Dan garanderen wij de kwaliteit en kunnen ze opnieuw worden
ingezet. De klant heeft daarbij wel het laatste woord.” Plug-and-play
neemt een steeds grotere vlucht. “Stekerbare componenten zijn
eenvoudig te demonteren en opnieuw in te zetten. Als het gaat om
hoogwaardig hergebruik zet dit echt zoden aan de dijk.”
Om in de toekomst materialen te kunnen verwijderen, moet bekend
zijn wat een gebouw bevat. “Vanuit BIM kunnen wij alle input
leveren voor een gebouwpaspoort.” Ook voor concepten waarbij de
klant betaalt voor gebruik staat Van den Pol open. “Zoals pay per lux
bij verlichting. De verantwoordelijkheid voor levensduur en
energieverbruik ligt dan bij ons.”

Als duurzaamste elektrotechnische installateur heeft circulariteit nadrukkelijk aandacht bij Van den Pol. “Ook dit onderwerp raakt de
essentie van het bedrijf,” zegt directeur Wim van den Pol. “In alle opzichten hebben wij oog voor onze omgeving. Zorgvuldig omgaan met
de steeds schaarsere grondstoffen hoort daar als vanzelfsprekend bij.”

“VANUIT BIM KUNNEN WIJ
ALLE INPUT LEVEREN VOOR
EEN GEBOUWPASPOORT.”

Het overgrote deel van het afval wordt bij Van den Pol in twaalf

Minder materialen

verschillende fracties gescheiden en afgevoerd. “Producten die

Positieve ontwikkeling is de gebruikscyclus van componenten.

over zijn, worden niet weggegooid maar hergebruikt. En versleten

“Neem Led dat een fors langere levensduur heeft dan

Verantwoordelijkheid nemen

bedrijfskleding wordt verwerkt tot composiet dat bijvoorbeeld

conventionele verlichting. Hierdoor zijn steeds minder nieuwe

Anders dan bij duurzaamheid is de impact van de installatiebranche

gebruikt wordt voor de productie van circulaire tafels en

materialen nodig.” Bij een volledig circulair proces echter gaan

als het gaat om circulariteit beperkt. “De hoeveelheid grondstof die

telefoonhouders. Prima, maar het is wel downcyclen. Idealiter

geen grondstoffen meer verloren. “Zover zijn we nog niet. Door

installateurs verbruiken, is maar een bescheiden deel van de gehele

wordt materiaal hergebruikt in kwalitatief dezelfde toepassing.”

de bouwwijze met natte verbindingen is materiaal veelal niet

bouwsector. Dat neemt niet weg dat wij onze verantwoordelijkheid

ongeschonden te verwijderen. En zaken als beveiligings-

nemen. Door te onderzoeken en te experimenteren; wat is haalbaar,

componenten gebruiken we liever niet opnieuw, om risico’s uit te

wat werkt (nog) niet? Denk aan de pilot met hergebruikte kabels. Uit

sluiten. Verder is de ontwikkelcurve vaak zo hoog dat voor tien

deze ervaringen leren we en zetten stappen, waarbij samenwerking

jaar oude componenten geen toepassing meer is. Als fabrikanten

onontbeerlijk is. Zo’n benadering past bij onze drive om te innoveren

deze terugnemen, kunnen zij de materialen wellicht scheiden en

én bij de zorg voor de omgeving. In circulariteit komen beide

opnieuw inbrengen in het productieproces.”

elementen samen.”
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Versleten bedrijfskleding wordt
verzameld en verwerkt tot composiet.
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“MEDEWERKERS
ERVAREN GEEN
VERSCHIL
TUSSEN OUD
EN NIEUW.”

Samen hebben de casual jeansmerken van Just Brands zo’n

Bij de nieuwbouw zette de E-specialist veel disciplines in:

1.700 verkooppunten in de Benelux en de Duitstalige landen.

elektra, datanetwerk, inbraakbeveiliging, toegangscontrole,

“Vooral daar groeien we hard. Ook de onlineverkoop neemt

CCTV en brandmeldinstallatie. “Verder is het hele pand –

sterk toe,” zegt operational manager Arjan van der Heijden.

inclusief het bestaande deel – door Van den Pol voorzien van

Het bedrijfspand in Lijnden uit 2009 was al geruime tijd te

Ledverlichting en hebben zij een PV-installatie op het dak

klein. “Met een vooruitziende blik is destijds een grote kavel

aangelegd.” Als het gaat om duurzaamheid is ook de

aangekocht. Dat bood ruimte voor additionele nieuwbouw

betonkernactivering van belang. “Deze energiezuinige

waarmee het hoofdkantoor in oppervlakte verdubbelt.” Op

verwarmings- en koeltechniek is vanuit de bestaande bouw

basis van de ervaringen bij het eerste kantoor koos Just Brands

doorgetrokken.”

opnieuw voor een bouwteam. “Zeker, dat kost je als

VAN DEN POL MAAKT HET WAAR BIJ JUST BRANDS

“NIETS IS TE GEK”
Just Brands is het bedrijf achter PME Legend, Vanguard en Cast Iron. Met een in omvang verdubbeld hoofdkantoor
is er alle ruimte voor verdere groei van deze populaire kledingmerken. “Onze missie is geslaagd.”
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opdrachtgever veel tijd. Maar door zelf aan tafel te zitten met

Iedereen happy

de bouwpartners heb je maximale invloed op het resultaat.

Doordat de nieuwbouw pal naast het hoofdkantoor

Ook biedt zo’n samenwerking volop ruimte voor ieders

plaatsvond, was overlast onvermijdelijk. “Zeker bij de

expertise.”

samenvoeging van beide gebouwdelen. In sommige periodes
worden onze showrooms intensief gebruikt voor de nieuwe

Kijken of het lukt

collecties. Door extra vroeg te beginnen, deed Van den Pol er

Van den Pol was een van de bouwteampartners. “Zij waren al

dan alles aan om de overlast te beperken. Die inspanningen

betrokken bij de nieuwbouw van het eerste deel en nemen ook

zijn zeer gewaardeerd.”

onderhoud voor hun rekening. Dat verloopt naar volle

Het vernieuwde Just Brands-hoofdkantoor is al enige tijd in

tevredenheid. Niet alleen kwalitatief, ook als het gaat om de

gebruik. “Van buiten is het gebouw een eenheid,” zegt Van

samenwerking. De mensen van Van den Pol voeren niet

der Heijden. “Ook medewerkers ervaren binnen geen verschil

klakkeloos uit wat we vragen maar dragen alternatieven aan.

tussen oud en nieuw. Het hele pand heeft een open karakter

In het bouwteam kwamen wij regelmatig met veranderingen

met veel licht. Overal zijn natuurlijke, stoere materialen

of aanvullende wensen. Dan gingen niet de hakken in het zand

gebruikt. Onze mensen hebben nu gelukkig weer alle ruimte.

maar was de reactie altijd: we kijken of het lukt. Niets was Van

Ook nieuwe faciliteiten als een fitnessruimte dragen ertoe bij

den Pol te gek.”

dat iedereen zich hier enorm happy voelt. Missie geslaagd dus.”
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“WAT WIJ
DOEN, LEER JE
NIET OP SCHOOL”
FAMILIEBEDRIJF - HENRIE EN PATRICK TUKKER

Van den Pol is in meerdere opzichten een familiebedrijf.

Indrukwekkend India

Ook bij sommige medewerkers is sprake van een familieband.

Patrick werkte regelmatig voor Van den Pol in het buitenland.

Zoals de broers Henrie en Patrick Tukker: “Ons vak heeft een

“Ierland was mijn eerste internationale klus. Daarna volgden

prima toekomstperspectief.”

heel wat andere landen. India vond ik het meest bijzonder.
De werkwijze daar is niet te vergelijken met wat wij gewend

Patrick koos in 1991 als eerste voor Van den Pol. “Al snel

zijn. En ondanks de grote armoede zijn de mensen erg

kwam ik terecht bij Industriële Automatisering. Toen waren we

vriendelijk.” Is Henrie jaloers op deze buitenlandse trips?

met vijf mensen, nu werken er 35 collega’s. Kastenbouw heb ik

“Absoluut niet. Tijdens mijn stage zat ik een tijdje in België.

me in de praktijk eigen gemaakt. Wat wij doen, leer je niet op

Leuk voor een keer, maar verder hoeft het voor mij niet.”

school. Het vak wordt steeds complexer, zeker voor onze
softwareontwikkelaars.”

Slimmer en beter
Processen optimaliseren is een tweede natuur bij Van den Pol.

Prima perspectief

“Verbeterteams onderzoeken hoe we slimmer en efficiënter

Henrie volgde een paar jaar later het voorbeeld van zijn broer.

kunnen werken. Ook kijken we samen met leveranciers naar

“Voor mijn opleiding moest ik een sollicitatiebrief maken.

manieren om het onszelf makkelijker te maken.” Dit past bij de

Die stuurde ik voor de grap naar Van den Pol en werd

professionaliteit die beide broers als kenmerk noemen van het

aangenomen.” Hij heeft geen moment spijt. “Ik werk

bedrijf. “Ook de grote onderlinge saamhorigheid valt op.

zelfstandig en heb veel vrijheid. Inhoudelijk is het uitdagend;

Verder wordt hier hard gewerkt maar is zeker ruimte voor een

installaties worden complexer en uitgebreid met bijvoorbeeld

feestje.” Medewerkers vormen een mix van jong en oud met

zonnepanelen. Woningen gaan naar all electric, op grote

een lage gemiddelde leeftijd. “Als veertigers horen we

schaal wordt Led gebruikt. Het belang van techniek in

langzamerhand al bij de oude garde.”

gebouwen neemt alsmaar toe. Ons vak heeft een prima
toekomstperspectief.”
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MUZIEKIDS HELPT KINDEREN HUN ZIEKTE VERGETEN

EVEN IN EEN
ANDERE WERELD
Afleiding en plezier bezorgen aan kinderen die in een ziekenhuis verblijven. Dat is de doelstelling van Muziekids Studio’s.
“Door muziek te maken, kunnen kinderen hun ziekte vergeten en even weer gewoon kind zijn.”

Initiatiefnemer Robbert de Vos bracht als kind zelf lange tijd
door in een ziekenhuis. Dat was zijn drijfveer om te starten met
Muziekids. “De eerste studio werd gerealiseerd in het
Blaricumse Tergooi-ziekenhuis,” vertelt Dick Schalkwijk
(ontwerper, bouwzaken en corporate identity). “De ervaringen
daar vormden de basis voor een volgende studio in het ETZ

“ALS JE ZIET HOEVEEL BAAT ZIEKE
KINDEREN HEBBEN BIJ MUZIEK DAN WEET

Armin van Buuren bij de opening van de
Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum.

JE WAAR JE HET VOOR DOET.”

Elisabeth in Tilburg. Medio 2018 kreeg Muziekids een ruimte in

Ontspannen en plezier maken

Aansprekende ambassadeurs

het gloednieuwe Prinses Máxima Centrum te Utrecht,

De vrolijke kleuren en frisse uitstraling van de studio springen

Guus Meeuwis (Tilburg) en Armin van Buuren (Utrecht)

gespecialiseerd in kinderoncologie. Een prachtig visitekaartje.”

direct in het oog. “Kinderen vinden er allerlei instrumenten,

verbonden hun naam aan een Muziekids Studio. “Een bezoek

een heus podium met verlichting en professionele

van deze ambassadeurs levert veel publiciteit op en draagt bij

opnameapparatuur. In Utrecht is er zelfs een tv-studio.

aan de naamsbekendheid van Muziekids. Die helpt bij onze

Kinderen kunnen muziek maken en opnemen, alleen of met

ambitie: een studio realiseren in zoveel mogelijk ziekenhuizen.”

medepatiëntjes.” Zo komen zij even in een andere wereld.

De motivatie van het Muziekids-team is onverminderd groot.

“Ook voor ouders is het fijn te zien dat hun vaak ernstig zieke

“Als je ziet hoeveel baat zieke kinderen hebben bij muziek dan

kind kan ontspannen en plezier maakt.” Maar muziek doet

weet je waar je het voor doet.”

meer. “Uit onderzoek blijkt dat het de gemoedstoestand
beïnvloedt, het stressniveau verlaagt en zelfs het

Meer informatie op www.muziekids.nl

genezingsproces kan bevorderen.”
Warm hart
Van den Pol is een van de bouwpartners van Muziekids.
“Zij dragen ons een warm hart toe,” zegt Schalkwijk.
“In Tilburg hebben de bouwpartners zelfs al hun werk

Dick Schalkwijk

kosteloos uitgevoerd. Bij de studio in het Máxima Centrum
rekenen zij alleen de kostprijs.” Bouwpartners ondersteunen
ook op andere manieren. “Zo ontvingen wij van Van den Pol
een genereuze gift ter gelegenheid van hun tachtigjarig
bestaan.” Degelijke giften en donaties vormen de basis voor
de activiteiten van Muziekids. “Wij houden de kosten zo laag
mogelijk. Veel werk wordt gedaan door vrijwilligers. Wel zijn
de studioleiders betaalde, professionele krachten. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de
studio, sturen de vrijwilligers aan en zorgen voor continuïteit.”
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WIJ MAKEN
GEBOUWEN
SLIM EN
DUURZAAM.
NIET ANDERS.

vandenpol.com

