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KORT NIEUWS

“40.000 LITER
BRANDSTOF BESPAARD.”

De afgelopen vijf jaar slaagde Van den Pol erin om het

en de aanschaf van auto’s met meer zitplaatsen voor

brandstofverbruik met 15% terug te dringen. Dit scheelt

efficiënter vervoer. Hierdoor wordt niet alleen brandstof

ruim 40.000 liter diesel en benzine, een hele tankwagen vol.

bespaard maar neemt ook de CO2 -uitstoot verder af.

Een echte trendbreuk, aangezien de omzet in dezelfde

Als duurzaamste E-installateur van Nederland benadrukt

periode substantieel steeg. De forse besparing hangt deels

Van den Pol hiermee haar score op de hoogste trede van de

samen met de voortgaande vergroening van het wagenpark

CO2 -Prestatieladder.

bij Van den Pol. Verder zorgen optimalisatie van de planning
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WE DOEN HET SAMEN.
NIET ANDERS.
“OPDRACHTGEVERS VERTROUWEN VAN DEN POL
DE REGIEROL TOE. DIE HANDSCHOEN PAST ONS.”
VOOR U LIGT HET VERTROUWDE VAN DEN POL MAGAZINE. IN EEN NIEUWE VORMGEVING ÉN MET EEN NIEUWE NAAM:
PULS. EEN TERM DIE DE ESSENTIE WEERGEEFT VAN ONZE ACTIVITEITEN ALS E-SPECIALIST. OOK BIJ DE DIGITALE TECHNIEK
DIE STEEDS BELANGRIJKER WORDT IN ONS WERK VORMT DEZE PULS DE BASIS.

Grondslag van dit bedrijf is het vermogen tot samenwerken.

Zowel bij projecten als met service en onderhoud. Daartoe moeten

Bijvoorbeeld tussen onze mensen. Na een flinke renovatie van ons

we goed kunnen luisteren; het proces van opdrachtgevers snappen

bedrijfsgebouw in Montfoort dit voorjaar wordt hun werkomgeving

en begrijpen wat belangrijk voor ze is. Uit recent klantonderzoek

plezieriger en efficiënter. Door onze groei zijn nieuwe medewerkers

blijkt dat zij veel waarde hechten aan onze expertise. Opdracht-

van harte welkom. Op de site werkenbijvandenpol.nl vinden zij alle

gevers vertrouwen Van den Pol de regierol toe. Die handschoen

informatie over functies en mogelijkheden.

past ons en nemen we graag op.

Als E-installateur zijn wij verantwoordelijk voor een deel van het
gebouw. Al wordt dit element steeds belangrijker, om ons werk
goed te kunnen doen is samenwerking met andere specialisten
cruciaal. Daarbij hechten wij sterk aan commitment en vertrouwen.
Opdrachtgevers die in de crisisjaren voor ons bleven kiezen, staan
nu op nummer 1. Zij kunnen rekenen op onze support.
Opgaven als BENG en de verplichte verduurzaming van kantoren
benadrukken de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking.
Wij streven daarbij alleen nog maar naar partnership; niet anders.
Zo’n nauwe band is nodig om te komen tot een optimaal resultaat.
We moeten elkaars werkwijze doorgronden. Pas dan kun je als
team opereren en brengen we elkaar verder.
De sterke marktvraag en beperkte instroom van technisch talent

ol

Wim van den P

zorgen voor een extra uitdaging. Het vereist een efficiënte inzet van
onze mensen. Daar werken wij continu aan. Bijvoorbeeld door
toepassing van prefab-componenten, service op afstand en virtuele

P.S. Wij zijn benieuwd naar uw reacties op het vernieuwde

voorbereiding met BIM. Ook daarbij is samenwerking onmisbaar.

magazine PULS. Opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom

Steeds vaker werkt Van den Pol rechtstreeks voor eindgebruikers.

op onze sociale media of per mail aan info@vandenpol.com
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“SAMEN MET ONZE PARTNERS
MAKEN WE FUNDAMENTELE KEUZES DIE
BEPALEND ZIJN VOOR EEN PROJECT.”
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HEEMBOUW EN VAN DEN POL BRENGEN ELKAAR VERDER

“WIJ WERKEN SAMEN
OP BASIS VAN
GELIJKWAARDIGHEID.”

Plekken creëren waar mensen willen zijn. Dat is de visie van Heembouw. Of het nu gaat om kantoren, bedrijfsruimten of woningen.
Van den Pol is al jarenlang een vaste partner. “Samen bereiken beide bedrijven een steeds hoger niveau.”
“Bij al onze activiteiten staat de eindgebruiker centraal,”

In de genen

zegt Rudolph van den Bergh, directeur Wonen bij Heembouw.

Heembouw en haar 260 medewerkers koesteren een vijftal

“Diens kenmerken, eisen en verwachtingen zijn leidend.

kernwaarden: nieuwsgierig, origineel, ambitieus, verbindend en

Dit betekent dus dat bijvoorbeeld de transformatie van een kantoor

concreet. “Deze mix van eigenschappen vormt ons onderscheidend

naar woningen wordt uitgevoerd door de klantgroep Wonen.”

vermogen. Dat uit zich bijvoorbeeld in de ambitie, voorop te willen

Bedrijfsruimten en Kantoren zijn de andere twee disciplines.

lopen met Lean.” In de bouwsector was Heembouw pionier met

Met Habeon Architecten beschikt Heembouw over een eigen

deze werkwijze. “Lean zit echt in de genen van dit bedrijf en de

architectenbureau. “Als ontwerpende bouwer kunnen we de

medewerkers. Door het complete proces continu te optimaliseren,

realisatietijd aanzienlijk verkorten.”

lukt het ons om snel en met minimale faalkosten te bouwen.
Ook BIM hebben we ons in een vroeg stadium eigen gemaakt.”
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Roulerend gastheerschap
Heembouw ziet niets in de traditionele rol van allesbepalende bouwer. “Wij werken samen op
basis van gelijkwaardigheid,” benadrukt Van den Bergh. “Van begin af aan zijn onze partners
nauw betrokken bij de ontwikkeling en engineering. Samen maken we fundamentele keuzes die

EXPERTISE HOORT COMMITMENT.”

“BIJ DE RUIMTE VOOR EIGEN INBRENG EN

bepalend zijn voor een project.

De Oevers in Roelofarendsveen
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“LEAN EN BIM HEBBEN WE ONS IN EEN
VROEG STADIUM EIGEN GEMAAKT.”

Bij de ruimte voor eigen inbreng en expertise hoort commitment;

alsmaar belangrijker. Denk aan domotica maar vooral aan duur-

denk aan ontwerp- en budgetverantwoordelijkheid.” Alle vaste

zaamheid. Warmtepompen en zonnepanelen zijn steeds meer

partners van Heembouw ontmoeten elkaar regelmatig.

gemeengoed, gasloze woningen worden de norm. Van den Pol

“Daarbij komen mogelijke verbeterpunten aan bod maar ook

focust zich al jarenlang op duurzaamheid en is uitgegroeid tot een

specifieke thema’s als BIM en veiligheid.” Het gastheerschap van

echte specialist. Met hun kennis helpen ze ons verder. Die rol wint in

deze bijeenkomsten rouleert. “Doordat je elkaar beter leert kennen,

de toekomst nog meer aan belang.”

stemmen partners steeds vaker ook een-op-een optimalisaties met
elkaar af. Zo bereiken we samen een steeds hoger niveau.”

Teken van kracht
Beide bedrijven lijken op elkaar, constateert Van den Bergh.

Rol wint aan belang

“Ook Van den Pol kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit

Voor zowel woningen als bedrijfsgebouwen is Van den Pol

met korte lijnen en heldere afspraken. Net als bij Heembouw zijn er

strategische partner van Heembouw. Actuele voorbeelden van

lange dienstverbanden en is de loyaliteit van medewerkers groot.

gezamenlijke projecten zijn distributiecentra in Moerdijk en

Opvallend is dat Van den Pol durft te kiezen voor disciplines en

Nieuwegein. Ook is Van den Pol betrokken bij woningbouw-

klanten. Niet alleen als de economie floreert, ook in mindere tijden.

projecten in Delft, Schiedam en Roelofarendsveen, een eigen

Dat vind ik een teken van kracht.”

ontwikkeling van Heembouw. “Techniek in gebouwen wordt

DC Appelweg, Moerdijk
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BLOEMENTUIN VOELT
ECHT ALS THUIS
KLEINSCHALIGE WOONVORM VOOR DEMENTERENDEN IS SCHOT IN DE ROOS

BLOEMENTUIN IS EEN KLEINSCHALIGE WOONVORM VOOR OUDEREN MET DEMENTIE. HIERMEE WIL ZORGINSTELLING
STMR DE THUISSITUATIE ZOVEEL MOGELIJK BENADEREN. DIT BIEDT BEWONERS EEN GEBORGEN OMGEVING.

STMR levert zorg voor mensen van nul tot honderd.

tevredenheid van de eindgebruikers.” De korte bouwtijd betekende

“Van consultatiebureaus tot woonruimte voor ouderen met

een extra uitdaging. “We hadden te maken met maar liefst 45

dementie,” zegt Teamleider Gebouwenbeheer Robert van Vulpen.

onwerkbare dagen. De opleverdatum stond vast, gezien de

Voorbeeld van zo’n laatste voorziening is Bloementuin in

geplande verhuizing van de bewoners. Iedereen heeft alles op alles

Geldermalsen. “Alle 32 bewoners hebben een woon/slaapkamer

gezet om de deadline te halen. De voorbereiding in BIM en de Lean

plus eigen badkamer. Er zijn gezamenlijke huiskamers en algemene

planning hebben daar zeker aan bijgedragen.”

voorzieningen. Uitgangspunt is het welbevinden en de
levenskwaliteit van de ouderen.” Bloementuin is de vierde

Slimme zorgdomotica

vergelijkbare woonvorm die STMR de afgelopen periode in gebruik

Van den Pol is een vertrouwde partij voor De Vree en Sliepen.

nam. “We voorzien hiermee in een grote behoefte.”

In Bloementuin realiseerden zij alle E-installaties. “Daaronder ook
verlichting en voorzieningen als toegangscontrole, ontruimings- en

45 onwerkbare dagen

verpleegoproepsysteem,” aldus Van Vulpen. “Dergelijke installaties

Voor de bouw is De Vree en Sliepen ingeschakeld. “Een partner uit

zijn cruciaal voor de veiligheid van onze bewoners. Datzelfde geldt

de regio die al meerdere projecten voor STMR realiseerde.

voor het innovatieve observatiesysteem op de kamers. Als sensoren

In overleg met adviseurs en eigenaar woningbouwvereniging

een afwijkende beweging registreren, gaat er een signaal naar de

Kleurrijk Wonen is een programma van eisen opgesteld.”

verplegers. Die kijken via de smartphone wat er aan de hand is en

Bloementuin kwam tot stand via Design & Build. “Dit gaf ons als

komen indien nodig in actie. Is sprake van een normale activiteit

bouwpartners volop ruimte voor onze expertise,” zegt Bas van Dijk,

dan hoeven zij bewoners niet te storen. Ook ’s nachts heeft het

werkvoorbereider bij De Vree en Sliepen. “Basis van dit project was

systeem grote voordelen. Fysieke controlerondes zijn niet meer

geen bestek of technische omschrijving maar een programma van

nodig, mensen kunnen ongestoord doorslapen.” Deze slimme

eisen. In praktijk bleek deze opzet een aantal grijze gebieden te

zorgdomotica is door Van den Pol gerealiseerd. “Het geeft

bevatten. Die zijn met alle bouwteampartners opgelost via geven en

bewoners meer rust en maakt een efficiënte inzet van onze

nemen. Hierdoor is het ontwerp geoptimaliseerd, naar alle

mensen mogelijk.”
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“HET LIJKT EEN COMPLEX MET GEWONE WONINGEN
EN PAST NAADLOOS IN DE OMRINGENDE WIJK.”

Onzichtbare zonnepanelen
Bloementuin is all electric. Van Dijk: “Ook voorzieningen als Led,
warmtepompen en een warmtewisselaar dragen bij aan de
duurzaamheid. De ruim 150 zonnepanelen zijn van buitenaf niet
te zien.” Het gebouw krijgt alom waardering. “Het lijkt een
complex met gewone woningen en past naadloos in de
omringende wijk,” zegt Van Vulpen. “Binnen overheerst een
huiselijke uitstraling. Het is voor bewoners een geborgen
omgeving, een echt thuis. Ook familieleden en medewerkers zijn
zeer positief. Bloementuin is echt een schot in de roos.”
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SIMON EN FRANK SCHOONDERWOERD

MONTEURS
BINNENKORT
MET EEN
VR-BRIL OP DE
BOUWPLAATS?
12 VAN DEN POL

Simon en Frank Schoonderwoerd

Van den Pol is in meerdere opzichten een familiebedrijf. Ook bij sommige medewerkers is sprake van een familieband. Zoals bij Frank en
Simon Schoonderwoerd. Door het opvallende verschil in lengte worden beide broers door sommige collega’s wel de Daltons genoemd.

Datzelfde geldt voor de overgang van 2D naar 3D. Op dit moment
ontwerpen we de meeste projecten driedimensionaal.”
Ook Simons werk is ingrijpend veranderd. “Bij Industriële
Automatisering was eerst alles relaisgestuurd; later werden PLC’s
gebruikt. Nu worden productielijnen op afstand bestuurd.
Frank koos in 1984 voor Van den Pol. Broer Simon maakte ruim
vijftien jaar later de overstap. “Destijds was er een bonus als je
nieuwe medewerkers aanbracht. Die hebben we gebroederlijk
gedeeld,” vertelt Frank. Het was zeker niet de enige drijfveer.
“Bij een groot bedrijf als Van den Pol zag ik volop mogelijkheden
mezelf te ontwikkelen en door te groeien,” aldus Simon. Hij is nu
engineer/calculator bij Industriële Automatisering. “Toen ik daar
begon, werkten we maar met een paar mensen. Nu zijn dat er
tientallen. Opdrachten worden steeds groter en brengen ons
letterlijk de hele wereld over.”

Voor buitenlandse klanten monitoren we installaties vanuit
Montfoort en kunnen ingrijpen als dat nodig is.”
Robots
De technische ontwikkeling stopt nooit, stelt Frank. “Denk aan
monteurs die met een iPad op de bouwplaats tekeningen in 3D
bekijken.” Simon wijst op een VR-bril waarmee een ontwerp in een
schakelkast wordt geprojecteerd. “Monteurs kunnen hiermee
makkelijker en sneller hun werk doen.” De stap naar robots lijkt
niet ver weg. Niet voor niets doet Van den Pol met Pepper en Zora
hier al voorzichtig ervaring mee op. “Wie weet. Zeker is in elk
geval dat engineeren en programmeren nog belangrijker worden.”

Van handmatig naar 3D
Aanvankelijk was Frank werkzaam als monteur. “Bij een

Grote eters

motorongeluk is mijn voet verbrijzeld. Gelukkig kon ik op kantoor

Er wordt hard gewerkt bij Van den Pol. Maar ruimte voor

als tekenaar aan de slag. Al was dat wel even wennen; minder

ontspanning is er zeker, onder meer tijdens het jaarlijkse

vrijheid, meer stilzitten. Maar ik zou nu niet meer anders willen.”

bedrijfsuitje. Daarbij hebben beide broers Schoonderwoerd een

Toen Frank begon, werd nog met de hand getekend.

naam hoog te houden. “Ze kennen ons als grote eters,” lacht

“Later gebeurde dat digitaal; een ingrijpende wijziging.

Frank. “Als het buffet opent, staan wij vooraan.”
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LICHT
KAN EEN
WINKEL
MAKEN OF
BREKEN
METAMORFOSE VOOR VAN DAEL SCHOENEN

Van Dael Schoenen is een markant Arnhems familiebedrijf.

centraal. “Ons aanbod kenmerkt zich door kwalitatief betere

Na samenvoeging met het buurpand is de winkel onherkenbaar

schoenen. Daaronder een van de grootste Van Bommel-collecties

veranderd. “Klanten zijn superenthousiast. Verlichting speelt

van Nederland.”

daarbij een cruciale rol.”
Verrassend voorstel
“Sinds 1875 zitten we in de schoenen, van vader op zoon,” zegt

De kans deed zich voor om het naastgelegen pand te kopen.

Edwin van Dael, samen met broer Patrick de vijfde generatie.

Dit was aanleiding voor een ingrijpende verbouwing. Als architect

“Met mijn zoon is inmiddels ook de zesde generatie aan boord.”

koos Van Dael voor Medie Janssen. “Haar verrassende voorstel

Aan de Arnhemse Rijnstraat bedient Van Dael een grote kring

sprak direct enorm aan.” Dutch-Projects begeleidde de turnkey

vaste klanten. Persoonlijke aandacht en gedegen advies staan

realisatie van de verbouwing. Op basis van eerdere ervaringen
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schakelden zij Van den Pol in voor elektra en verlichting.

Door het vakkundig uitlichten van de schoenen kunnen

De samenvoeging van twee panden had nogal wat consequenties

voorbijgangers niet meer om ons heen. Ze worden als het ware

voor de installaties. “Dat speelt zich af uit het zicht,” zegt Edwin

naar binnen getrokken.” Alle verlichting is uitgevoerd in Led.

van Dael. “In tegenstelling tot de verlichting. Die speelt een

“De energiezuinige lampen geven amper warmte af; belangrijk

cruciale rol; licht kan een winkel maken of breken.”

voor het comfort in de winkel. Van den Pol ondersteunde ons bij
de aanvraag van de investeringsaftrek voor deze duurzame

Met vlag en wimpel

verlichting. Ook over de oplossingsgerichte opstelling van de

Verlichting moest prominent aanwezig zijn, was de opdracht.

monteurs niets dan lof. Onverwachte zaken werden direct

“Maar zonder dat de winkel op een kille markthal zou lijken.

aangepakt.”

Daar is Van den Pol met vlag en wimpel in geslaagd.
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Vette schoenen uit de muur

Gas geven

Aan blikvangers geen gebrek in de nieuwe Van Dael-winkel.

Van Dael heeft ook een webshop maar de winkel is verreweg

Zoals de politiemotor in de etalage en een heuse schoenen-

het belangrijkste. “De detailhandel heeft moeilijke jaren achter

automatiek. “Klanten kunnen actuele modellen van Floris van

de rug. Als gezond familiebedrijf was dat voor ons juist

Bommel letterlijk uit de muur trekken. Aanvankelijk onder de

aanleiding om gas te geven en te investeren.” Dat blijkt een

naam Flobo - de vetste shoes, met een knipoog naar de Febo.

goede keuze. “Vaste klanten zijn razend enthousiast. Van buiten

Tot onze verbazing maakte de frituurketen bezwaar.

herkennen ze de winkel niet meer, binnen treffen ze de

Toen hebben we de naam maar weggehaald. Het heeft

vertrouwde mensen. De oppervlakte is verdubbeld. Er is alle

enorm veel publiciteit opgeleverd.”

ruimte om rustig rond te kijken en je te oriënteren. De traffic is
sterk toegenomen en de uitstraling zorgt er ook voor dat allerlei
exclusieve schoenenmerken bij ons aankloppen. Kortom: deze
verbouwing heeft het bedrijf een enorme impuls gegeven.”
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KORT NIEUWS

WERKEN BIJ VAN DEN POL

De site werkenbijvandenpol.nl is speciaal ontwikkeld voor
potentiële nieuwe medewerkers, stagiaires en leerlingen
die meer willen weten over het bedrijf. Wat zijn onze
disciplines, voor welke opdrachtgevers is Van den Pol
actief? En welke cultuur kenmerkt een familiebedrijf met
250 collega’s?
Huidige medewerkers vertellen over hun ervaringen met
Van den Pol als werkgever. Hoe vertaalt zich onze
doelstelling “lekker werken met leuke mensen” in de
praktijk? Ook geeft de site een overzicht van actuele
vacatures en stagemogelijkheden plus inzicht in de
carrièrekansen bij Van den Pol.

NIEUWSGIERIG?
KIJK OP WERKENBIJVANDENPOL.NL
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RODE KRUIS BETREKT NIEUW HOOFDKANTOOR

VERTROUWEN IN
VASTE PARTNERS
Het Rode Kruis is het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld. De Nederlandse organisatie van het Rode Kruis verhuisde
in Den Haag naar een nieuw hoofdkantoor. Bij de aanpassing van het gebouw werd een beroep gedaan op vertrouwde partijen.

Vanuit het Rode Kruis-hoofdkantoor werken afdelingen voor

doolhof. De erfpachtovereenkomst van de grond liep af en de

internationale en nationale hulp. “Denk bij dat laatste aan

gemeente heeft andere plannen met de locatie. Samen met de

noodhulpverlening, EHBO, onderwijs en evenementen,” zegt

wens om een nieuwe manier van werken te faciliteren was dit

Diederik Rodenburg, manager facilitaire zaken en inkoop.

aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe plek.”

Zo behandelde het Rode Kruis bij de Vierdaagse vorig jaar

Die werd gevonden in Flores, een gebouw van 2.850 m2

maar liefst 12.645 blaren. “Ook ondersteunende diensten als

nabij het Haagse Beatrixkwartier. “Het pand beschikt over

ICT, financiën en fondsenwerving zijn gevestigd in het

energielabel A. Wel moest het op een aantal punten aangepast

hoofdkantoor. Daar werken ongeveer 250 van onze ruim

worden aan onze wensen.”

400 beroepskrachten. De rest is actief op de lokale afdelingen.
Ook zo’n 28.850 vrijwilligers zetten zich in voor het Rode

Niet vanzelfsprekend

Kruis.”

Bouwkundig waren die aanpassingen beperkt, qua installaties
is vrijwel alles vernieuwd. Van den Pol was een van de partijen

Doolhof

die het Rode Kruis daarbij inschakelde. “Zij zijn al jarenlang

Het vorige hoofdkantoor is over vele jaren door uitbreiding en

voor ons actief, onder meer met het onderhoud van de

verbouw ontstaan. “Van binnen was het voor onbekenden een

beveiligingsinstallaties. Uitgangspunt was om zoveel mogelijk
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“INTEGRALE OPLOSSING
BETEKENT EEN KWALITEITSSPRONG.”
bestaande partners te betrekken bij de nieuwe huisvesting.

mogelijkheden. Ook het feit dat onze bouwmanager ervaring

Dus niet elk onderdeel opnieuw aanbesteden.” Zo’n opstelling

heeft met Keyprocessor en enthousiast was, droeg bij aan de

is niet vanzelfsprekend. “Wanneer zoals bij Van den Pol de

keuze. Medewerkers kregen een training voordat het nieuwe

relatie goed is en de dienstverlening naar tevredenheid,

pand werd betrokken.” De integrale oplossing betekent een

waarom zou je dan per se op zoek gaan naar een andere

kwaliteitsspong. “Hiermee kunnen wij zowel toegangscontrole,

installateur? Bij een nieuwe partij kost het veel tijd en energie

inbraakbeveiliging als CCTV via 1 centraal management-

om elkaar te leren begrijpen. Of dat uiteindelijk een beter

systeem bedienen en beheren. Het werkt in de cloud en kan

resultaat oplevert, is maar zeer de vraag. Daarom hebben onze

vanaf elke gewenste plek worden aangestuurd. Het modulaire

vaste partners een streepje voor.”

karakter spreekt eveneens aan. Aanvullende functionaliteit kan
later eenvoudig worden toegevoegd.”

Kwaliteitssprong
Op basis van de eisen en wensen voor toegangscontrole en

Ook over het verloop van de verbouwing is Rodenburg

beveiliging adviseerde Van den Pol een systeem van

tevreden. “De onderlinge afstemming verliep prima; wij

Keyprocessor. Rodenburg: “In de showroom van deze

hadden er geen omkijken naar. Al met al blijkt de keuze voor

leverancier kregen wij een prima indruk van de werking en

vertrouwde partners een juiste beslissing.”
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PETER EITJES, RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

“WE MOETEN
HET SAMEN DOEN.”
Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor 13 miljoen m2 vastgoed. Daaronder kantoren maar ook musea, vliegvelden en
paleizen. Bij rijkskantoor de Knoop koos de dienst voor een opmerkelijke innovatie door samenwerking voor 45% mee te wegen in
de aanbesteding. De ervaringen zijn positief en een trend lijkt gezet. “De noodzakelijke versnelling van duurzaamheid en circulariteit
vraagt om een integrale benadering. Samenwerking tussen ketenpartners is dus cruciaal.”

Als procesmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf is Peter Eitjes

In dezelfde bouwkeet

trekker van grootschalige projecten. Recent wapenfeit:

De focus op samenwerking was ook in de realisatiefase met

transformatie van de voormalige Knoopkazerne in Utrecht tot

het winnende consortium R Creators een rode draad.

rijkskantoor de Knoop. Na herontwikkeling biedt het complex

“Bijvoorbeeld door te onderzoeken waar je elkaar kunt helpen

plaats aan ruim 1.000 werkplekken, een vergadercentrum en

om ieders risico’s beter te beheersen. Dat lukt niet altijd, maar

circulair paviljoen.

deze benadering geeft wel een duidelijk signaal af; het is niet
wij en zij, we doen het samen.” Met die gedachte zaten

Interviews terugkijken

opdrachtgever en -nemer ook in dezelfde bouwkeet.

Het vermogen tot samenwerken was een belangrijk aspect bij

“Dat zorgt voor korte lijnen; je stapt zo bij elkaar binnen.”

de aanbesteding. “Aanleiding waren mijn ervaringen bij een

Uitvoerders van verschillende disciplines staan vaak op

project in Groningen. Inhoudelijk tevredenstellend maar tijdens

gespannen voet. “Bij de Knoop zijn ze in een vroeg stadium

het proces stonden opdrachtnemer en -gever vaak lijnrecht

gezamenlijk bij het proces betrokken. Aanvankelijk stonden ze

tegenover elkaar. Het bleek lastig om dit te doorbreken.”

niet te trappelen maar gaandeweg nam het enthousiasme toe.

Dat moest anders, vond Eitjes. Daarom wogen bij

Hun onderlinge samenwerking verliep prima en dat kwam de

aanbesteding van de Knoop duurzaam partnerschap en

kwaliteit zeker ten goede.”

gastheerschap samen voor 45% mee. “Daartoe hebben we
onder meer uitgebreide interviews gehouden met

Vangnet en smeerolie

medewerkers van de inschrijvers. De gesprekken zijn

Informeel overleg is als smeerolie voor samenwerking. Eitjes:

opgenomen en beoordeeld door onafhankelijke experts.

“In een traditionele situatie zijn partijen daarbij vaak

Een dergelijke benadering is ongebruikelijk. “Een van de

terughoudend, uit angst voor de formele consequenties van

afvallers kon zich niet vinden in het oordeel en wilde het

een uitspraak. Daarom kan bij de Knoop later een voorbehoud

interview terugzien. Na het bekijken van de beelden was er

worden gemaakt bij vastgelegde gesprekken. Dit maakt een

begrip voor ons besluit. En zeker ook waardering voor de

open communicatie mogelijk.” Medewerkers van het

gekozen aanpak.”

Rijksvastgoedbedrijf en de consortiumpartners namen
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gezamenlijk deel aan feedbacktrainingen. “Dit geeft inzicht in de
deelnemers als persoon. Cruciaal, want je wilt je als mensen tot
elkaar verhouden, niet als vertegenwoordigers van organisaties.”
Belangrijk bij samenwerking is ook wat er gebeurt als het misgaat.
“Er is een conflictmanagementsysteem waar iedereen op terug
kan vallen. Ook al wordt zo’n vangnet niet gebruikt, het geeft
vertrouwen en voorkomt escalatie.”
Noodzakelijke versnelling
Rijkskantoor de Knoop was 31 januari klaar voor gebruik.
“Geheel volgens planning, als eerste DBFMO-project in tijden”,
zegt Eitjes. De ervaringen in Utrecht gebruikt hij bij zijn volgende
project, de renovatie van een Arnhems rijkskantoor.
“Samenwerking krijgt daar een nieuwe dimensie door de
ambitieuze landelijke klimaatdoelstellingen. Duurzame en
circulaire elementen vereisen een optimale interactie tussen alle
ketenpartners. Installateurs spelen daarbij een sleutelrol; hun
inbreng als volwaardig partner moet geborgd zijn.”
Een benadering op objectniveau volstaat niet. “Om een
gemeentelijk monument zoals in Arnhem energieneutraal te
maken, is verbinding nodig met andere kantooreigenaren,

Peter Eitjes

woningcorporaties en gemeente. Alleen een gebiedsgerichte
aanpak maakt de noodzakelijke versnelling mogelijk op het
gebied van duurzaamheid en circulariteit.” Een forse uitdaging,
ook voor de bouwpartners. “Zij moeten zich kunnen verplaatsen
in de andere stakeholders. Niet alleen oog hebben voor het eigen
succes maar in staat zijn om bij te dragen aan het collectieve
resultaat. Kortom: het belang van samenwerking neemt op alle
fronten verder toe.”

“SAMENWERKING KRIJGT EEN NIEUWE
DIMENSIE DOOR DE AMBITIEUZE
LANDELIJKE KLIMAATDOELSTELLINGEN.”
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HOTEL TWENTYSEVEN IS DE DROOM VAN ERIC TOREN

ALLEEN HET BESTE
IS GOED GENOEG
Gasten in TwentySeven ontbreekt het letterlijk aan niets. In het nieuwe hotel van Eric Toren draait alles om gastvrijheid, service en luxe.
Opdracht voor Van den Pol: techniek zo installeren dat zelfs de meeste verwende hotelgasten tevreden zijn.

Eric Toren is hotelier in hart en nieren. Na in verschillende hotels te

Verwende gasten

hebben gewerkt, maakte hij van zijn ouderlijk bedrijf een succesvol

Ook de techniek is van het hoogste niveau. Van den Pol realiseerde

boutiquehotel. Tripadvisor kroonde The Toren zes jaar achtereen

in TwentySeven onder meer de E-installaties, datanetwerk,

zelfs tot beste van het land. Ook persoonlijk kreeg Toren veel

brandmeldinstallatie en verlichting. Die is net als het klimaat via een

waardering in binnen- en buitenland. Als eerste Nederlander was hij

domoticasysteem te bedienen. Met iPads zijn onder meer

European Hotelier of the Year en in 2015 werd Toren European

verschillende lichtscenes in te stellen.

General Manager of the Year.
Butler en nanny
Hij verkocht The Toren in 2016 en bundelde al zijn kennis en
ervaringen voor de verwezenlijking van een droom: het ultieme
hotel. Daarvoor diende zich een unieke locatie aan, namelijk de
bovenste verdiepingen van de Koninklijke Industrieele Groote Club
aan de Dam in Amsterdam. Daar realiseerde Toren TwentySeven;
zestien suites, een bar en restaurant met een simpel uitgangspunt:
alleen het beste is goed genoeg. Marmer, tapijt en gordijnen zijn
speciaal voor het hotel gemaakt door leveranciers all over the
world. Sanitair en bedden, geluidsisolatie; alles is top. Wilt u een
butler of nanny? Geen enkel probleem.
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Geen suite in TwentySeven is gelijk. “Dat vereist een installateur
die ervaren en flexibel is,” zegt Toren. “Maar wat hier vooral wordt
gevraagd, is het vermogen je te verplaatsen in de eindgebruiker, in
het hotel én in onze gasten. Of zij nu op leeftijd zijn en niets met
apparatuur hebben of jong en verzot op de allernieuwste gadgets,
iedereen moet zich hier prettig voelen. Installaties moeten
doordacht zijn, makkelijk te bedienen en op hoog niveau bijdragen
aan ieders comfort en welbevinden. Een stevige uitdaging, want
onze gasten behoren tot de meest verwende ter wereld.”

“TIJD OM ACHTEROVER TE LEUNEN
IS ER NOOIT IN DIT HOTEL.”
PULS 23

“ONZE GASTEN BEHOREN TOT
DE MEEST VERWENDE TER WERELD.”

VEILIGHEID EN
BEDRIJFSZEKERHEID
GAAN BOVEN ALLES

Altijd operationeel

Verwachtingen overtreffen

Ook de hotelfunctie stelt specifieke eisen aan de

Het nieuwe hotel van Eric Toren ging vlak voor de Kerst

installaties. “Onderhoud moet eenvoudig uit te

open. De droom is werkelijkheid. Hoe ervaart hij dat?

voeren zijn, zonder dat gasten hinder ondervinden.

“We creëerden een hotel voor the rich and famous.

En als er onverhoopt een storing is of de stroom

Die weten TwentySeven inderdaad te vinden. Het is nu

uitvalt, is het zaak dat de gevolgen maximaal

aan ons om hun verwachtingen niet alleen waar te

worden beperkt. Suites hebben twee groepen; als

maken maar ook te overtreffen.” Daarbij spelen de

een stop doorslaat, blijft een deel van de verlichting

tachtig medewerkers een sleutelrol. “Net als bij de

gewoon branden. Deze filosofie zie je overal terug.

suites en de inrichting streven we ook hier naar het

Vergeleken met een kantoor heeft dit hotel een

allerhoogste niveau. Front- en backoffice, het

veelvoud aan zekeringen.” Veiligheid en

restaurant, de bar; overal werken toppers in hun vak

bedrijfszekerheid gaan boven alles. “Wij zijn altijd

die gastvrijheid in de genen hebben. Het is een forse

operationeel. Daarom is het cruciaal dat bij

klus om zo’n groot team operationeel te finetunen. Tijd

calamiteiten snel een monteur ter plaatse is, 24 uur

om achterover te leunen is er nooit in dit hotel. Alles

per dag. Deze service is voor ons van het

moet kloppen; elke dag opnieuw.”

allergrootste belang.”
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KORT NIEUWS

VERLICHTING
MAAKT
GEBOUWEN
SLIMMER
Installaties worden steeds slimmer. Dat geldt zeker voor

De benodigde techniek zit in de armaturen, Van den Pol

verlichting. Ledlampen zijn niet alleen duurzaam, voorzien

verzorgt de inregeling conform de specifieke eisen en

van sensoren maken ze gebouwen ook zuiniger en

wensen van de gebruiker.

comfortabeler. Detecteren deze sensoren geen beweging
dan blijft het lichtniveau laag, bij activiteit wordt razendsnel

Slimme sensoren in verlichting kunnen nog veel meer met

opgeschakeld. Doordat sensoren met elkaar communiceren,

de data die zij verzamelen. Wordt een kantoor niet gebruikt

kan de verlichting anticiperen door op een verdieping hoger

dan zijn geen verwarming en verlichting nodig. En aan het

of lager alvast in te schakelen. Licht beweegt als het ware

eind van de dag hoeft deze ruimte niet te worden schoon-

mee terwijl het nooit nodeloos brandt. Een ideale oplossing

gemaakt. Ook kunnen sensoren gebouwen efficiënt inzetten

voor gangen, trappenhuizen en bergingen in woning-

door toewijzing van kantoren te sturen. Het gebruik van

complexen. Steeds vaker wordt deze vorm van smart

verlichting als facilitair beheerinstrument neemt in de

lighting ook toegepast in magazijnen en parkeergarages.

toekomst een grote vlucht.

CHECK DE WEBSITE
VANDENPOL.COM/SPECIALISMEN
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“MEER ENERGIE OVER AAN
HET EINDE VAN DE DAG.”
NIEUWE VERLICHTING MAAKT HET VERSCHIL
VOOR MEDISCH CENTRUM MONTFOORT
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IN MEDISCH CENTRUM MONTFOORT VINDEN INWONERS VAN DEZE GEMEENTE ALLES ONDER ÉÉN
DAK: HUISARTSEN, FYSIOTHERAPEUTEN, EEN APOTHEEK, OEFENTHERAPIE CESAR PLUS NOG EEN
AANTAL SPECIALISTISCHE ZORGVERLENERS. DE IMPACT VAN NIEUWE VERLICHTING BLIJKT GROOT,
ZOWEL BIJ DE WERKZAAMHEDEN ALS UIT OOGPUNT VAN ENERGIEBESPARING.

“PROEFOPSTELLING GAF EEN PRIMA
INDRUK VAN DE NIEUWE SITUATIE.”
Medisch Centrum Montfoort opende in 2008 de deuren. “De eerste

Optimaal observeren

jaren verliepen probleemloos maar daarna ging de verlichting steeds

Afname van lichtkwaliteit gaat geleidelijk. “Het valt daardoor

vaker stuk,” zegt huisarts Marjon Oude Ophuis-van Dael.

minder op. Maar nu alles vernieuwd is, blijkt het verschil enorm.”

“Het waren verschillende types lampen, prijzig en vaak lastig te

Terwijl minder lampen worden gebruikt, tonen metingen een

vervangen. Ook de lichtsterkte nam alsmaar verder af.”

verbetering van 30% – van 500 naar 700 Lux. “De impact van de
nieuwe verlichting op onze werkzaamheden is groot,” stelt Oude

Scherpe prijs, vertrouwd gevoel

Ophuis. “Bij medische disciplines is het immers van belang om

Hoog tijd voor actie. Bijkomende drijfveer was een besparing op het

patiënten optimaal te kunnen observeren.” Ook ondersteunende

energieverbruik. “Een tweetal leveranciers is om een voorstel

medewerkers merken het verschil. “Zij geven aan dat ze aan het

gevraagd. De keuze viel op Van den Pol,” vertelt Ron Haanschoten,

einde van de dag meer energie over hebben.”

eigenaar van ADFYS Fysiotherapie. “Naast hun scherpe prijsstelling
speelde zeker mee dat het een grote lokale werkgever is, belangrijk
voor het economisch fundament van Montfoort. En dat Van den Pol

Voorspelbaar verlichtingsonderhoud

vlakbij gevestigd is, geeft een vertrouwd gevoel.”

De werkzaamheden bij Medisch Centrum Montfoort zijn
uitgevoerd door GRB Verlichting. Deze zusteronderneming

Niet meer kwijt

van Van den Pol maakt verlichtingsonderhoud zowel

Het advies voorzag in vervanging van alle verlichting door Led.

organisatorisch als financieel voorspelbaar. Basis is meer

Ook de noodverlichting is vervangen door energiezuinige

dan veertig jaar ervaring in duizenden gebouwen. Na een

Led varianten. Door de forse energiebesparing wordt de investering

uitgebreide inventarisatie van de aanwezige armaturen, het

al in vijf jaar terugverdiend. Oude Ophuis: “Eerst is een

gebruik en de klantwensen adviseert GRB een meerjaren

proefopstelling gemaakt. Die gaf een prima indruk van de nieuwe

onderhoudsplanning en voert deze uit. Onderhoud en

situatie. Assistentes waren direct al zo enthousiast dat ze het

vervanging verlopen geruisloos. Tientallen landelijk

proefarmatuur niet meer kwijt wilden.” De werkzaamheden namen

opererende retailketens vertrouwen GRB het beheer van de

amper een week in beslag. “In een medische omgeving moet je

verlichting in hun winkels toe. Ook kantoren,

ongestoord met patiënten kunnen werken,” zegt Leontine van den

distributiecentra en VvE’s zetten deze specialist in voor

Hil, Oefentherapeute Cesar. “Daar gingen de monteurs prima mee

onderhoud of het vervangen van traditionele verlichting

om. Er was geen overlast en alles werd netjes opgeruimd.”

door Led. Dit leidt tot minder energieverbruik, beter licht
en minimaal toekomstig onderhoud.

		

grbverlichting.nl
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LEGIT FORUM KOESTERT DE MENSELIJKE MAAT

ALLES VOOR DE DERDE HUID
Met hun bedrijven hebben René Straver en Hans Sluijs ruim 40.000 m2 industrieel vastgoed in gebruik. Bij onderhoud,
verbouw en nieuwbouw zet Van den Pol er veel van haar disciplines in. Verduurzaming heeft hoge prioriteit. “Ambitie is
dat uiteindelijk al onze gebouwen energieneutraal zijn.”

Hans Sluijs en René Straver startten in 1990 hun eerste

Geen mobieltjes

gezamenlijke bedrijf. Ruim 25 jaar later opereren maar liefst 17

Bij de samenwerking met partners als Van den Pol hecht Sluijs sterk

werkmaatschappijen onder moederbedrijf Legit Forum.

aan de menselijke maat. “Ik vind het belangrijk dat er een klik is.

“Rode draad bij onze activiteiten is de derde huid; het interieur van

Ook geef ik de voorkeur aan persoonlijk contact boven digitale

gebouwen,” verduidelijkt Sluijs. “Wij faciliteren de dynamiek die

communicatiemiddelen. Want pas als je iemand spreekt, kun je

daar plaatsvindt. Bijvoorbeeld door het leveren van deuren en

achterhalen wat hij echt bedoelt.”

interieurbouwmaterialen, maar ook met de verhuur van wanden en
meubilair voor tijdelijke huisvesting.” Achter de groei schuilt een

Behalve de hoofduitvoerder mogen monteurs die voor Sluijs

slimme strategie. “Net als kinderen groeien bedrijven in de eerste

werken geen mobiele telefoon bij zich dragen. “Ik voel me ook

levensfase het snelst. Daarom splitsen we regelmatig een klein deel

verantwoordelijk voor de veiligheid van externe mensen die voor

van een bestaand bedrijf af. Dit kan zich dan in een niche verder

ons werken. Mobieltjes leiden alleen maar af. Als deze voorwaarde

ontwikkelen.”

gemeld wordt op een bouwvergadering is dat vaak even wennen.
Maar regelmatig hoor ik: het zou goed zijn als meer

Vast aanspreekpunt

opdrachtgevers dit doen.”

De zeventien bedrijven liggen verspreid over het land. Van
Steenwijk tot Weert, met een concentratie in Midden-Nederland.

Focus op duurzaamheid

In totaal gaat het om ruim 40.000 m2 veelal industriële gebouwen

Veel Van den Pol-disciplines zijn ingezet bij de nieuwbouw van een

met een groot productiegedeelte en kleiner kantoor. Bij het in

bedrijfshal voor IJsselfoort in Utrecht. “Van den Pol was hier

topconditie houden van al deze vierkante meters speelt Van den

onderdeel van het bouwteam. Op het pand hebben zij 1.000

Pol een belangrijke rol. “Zowel met onderhoud als bij ver- en

zonnepanelen geplaatst, dit jaar komt daar nog eens zo’n zelfde

nieuwbouwprojecten,” aldus Sluijs. “Van den Pol realiseerde onder

aantal bij.” Door deze panelen is het gebouw energieneutraal.

meer toegangsvoorzieningen en intercom. Ook ondersteunen zij

“Ambitie is dat uiteindelijk al onze panden energieneutraal zijn,”

ons op het gebied van industriële automatisering en voeren in alle

zegt Sluijs. Het is onderdeel van een brede aandacht voor

gebouwen regelmatig NEN-inspecties uit.”

maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Vanuit de
moedermaatschappij is Frank Smorenburg coördinator

Sluijs ervaart het als een voordeel dat voor uiteenlopende

duurzaamheid. Een belangrijke rol is weggelegd voor een

disciplines een beroep kan worden gedaan op één vertrouwde

werkgroep met medewerkers van de verschillende bedrijven.

partij. “Als wij laadpalen aan laten leggen, zorgt de betreffende

Zij komen met ideeën en delen informatie met hun collega’s.

afdeling bij Van den Pol ervoor dat dit wordt uitgevoerd door onze

Dat zorgt voor bewustwording en draagvlak. Zo triggeren we de

vaste aanspreekpunt. Die kent de gebouwen en de installaties.

hele organisatie om steeds duurzamer te werken.”

Dat werkt wel zo prettig.”

“NET ALS KINDEREN GROEIEN BEDRIJVEN
IN DE EERSTE LEVENSFASE HET SNELST.”
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“WE TRIGGEREN DE HELE ORGANISATIE
OM STEEDS DUURZAMER TE WERKEN.”

Frank Smorenburg, coördinator duurzaamheid bij Legit Forum
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DE SLIMME WONING
COMFORTABEL EN INNOVATIEF

Wat kunt u met uw slimme woning?

• Verlichting en lichtscènes schakelen via de app;
• ‘Alles uit’ schakelaar bij het verlaten van uw huis;
•	Via de app verlichting op afstand controleren en

Als bewoner hoeft u alleen nog de smartbox aan te
sluiten op het thuisnetwerk. Vervolgens kunt u de app
eenvoudig instellen naar uw eigen wensen.

bedienen (zodra het systeem verbonden is met het

•
•

JAARGANG 7 #1 2018

•

internet);
Een vakantieschakeling instellen;

Uitbreiding mogelijk met interessante opties:

Bewegingssensoren zorgen voor energiebesparing
en gemak;
Traditionele bediening van uw verlichting blijft

•
•

Dimlicht
Gesimuleerde aanwezigheid

gewoon mogelijk.
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