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In kantoren die wij op dit moment installeren, werken straks 15.000 
mensen. Actuele studenten-, zorg- en reguliere woonprojecten 
bieden huisvesting aan 5.000 bewoners. Voor deze en nog veel 
meer andere mensen maken wij gebouwen veiliger, comfortabeler, 
slimmer en duurzamer. Ook zorgen we dat mensen kunnen 
rekenen op veilige, smaakvolle voeding. Dat doen we met 250 
medewerkers, van jong tot oud. Vaak opgeleid in onze eigen 
Topklas. Al meer dan tien jaar wordt hier talent gevormd. Een 
stevige basis voor de verdere carrière in het bedrijf.

Onze mensen werken vaak in complexe gebouwen waarin het 
aandeel techniek alsmaar toeneemt. In toenemende mate 
binnenstedelijk, waar de beperkte ruimte hoge eisen stelt aan ons 
vermogen tot samenwerken. De vaak langjarige partnerships met 

collega-bedrijven helpen daarbij. We kennen elkaars werkwijze en 
hebben aan een half woord genoeg.

Ook met veel opdrachtgevers is er een lange relatie. Dit vereist 
meer dan technische kennis alleen. Het vermogen van onze 
medewerkers om te communiceren, zich in te leven in de klant en 
zijn behoefte is cruciaal.

Werken voor mensen en met mensen. Als familiebedrijf is deze rol 
ons op het lijf geschreven. Opdrachtgevers onderkennen dat. Vaak 
horen we dat wij ons werk geruisloos doen. Professioneel, flexibel, 
zonder gezeur. Ook daarvoor verdienen onze mensen de credits. Zij 
maken het verschil.

MENSEN 
MAKEN HET 
VERSCHIL

DIT MAGAZINE MAAKT DUIDELIJK DAT ONS WERK DRAAIT OM MENSEN.

OM LEERLINGEN DIE ZICH DOOR GOEDE VERLICHTING BETER KUNNEN CONCENTREREN. 

WINKELEND PUBLIEK DAT BELEVING ERVAART OP HOOG NIVEAU. MEDEWERKERS DIE 

PRODUCTIEVER ZIJN IN EEN STATE OF THE ART, GEBRUIKSVRIENDELIJKE 

KANTOOROMGEVING, OM MENSEN DIE MET PLEZIER LEVEN IN GERIEFELIJKE, 

ENERGIEZUINIGE WONINGEN. EN OM OUDEREN WAARBIJ ZORGPERSONEEL DOOR 

ONDERSTEUNING VAN TECHNIEK MEER TIJD HEEFT VOOR PERSOONLIJK CONTACT.

Wim van den Pol

 KORT NIEUWS

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL BIJ VAN DEN POL 

“IN DIT VAK
VALT VEEL
TE LEREN.”

Bij de Community Campus, een 

grootschalig studentencomplex met 

1.000 appartementen in Amsterdam-

Holendrecht ligt het bouwtempo hoog.  

Daarom ging Van den Pol op zoek naar 

slimme oplossingen. Goed voorbeeld is 

de samen met ABB ontwikkelde 

stekerbare PMK80 meterkast-

aansluitdoos. Op de Community 

Campus wordt deze voor het eerst op 

grote schaal toegepast, in combinatie 

met de C60 centraaldoos. Beide 

componenten worden prefab 

samengesteld op de bouwplaats en op 

de tunnelbekisting geplaatst. Na het 

aansluiten van flexbuizen wordt beton 

gestort. De bouwtijd verkort aanzienlijk 

en monteurs hoeven later niet terug te 

komen om de aansluitingen in de 

studentenkamers af te lassen. Met al 

het afbouwmateriaal in de woningen is 

de ruimte daarvoor vaak beperkt. De 

vooraf verwachte tijdsbesparing 

wordt ook in de praktijk gerealiseerd.

Wat maakt elektrotechniek tot jouw passie?

“De gedachte dat ik de draad kwijt ben en vervolgens de spanning opzoek in 

het werk. Ik heb voor elektrotechniek gekozen uit nieuwsgierigheid en 

interesse in het vak, en omdat er veel te leren valt.”

Marek Wójciak
(Topklasser)

MEER 
TEMPO DOOR 
SLIMME 
BOUWGIETDOOS
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DE KROON OP OOSTERDOKSEILAND

NIEUW
AMSTERDAMS
ICOON
Na NoMA House en Hourglass aan de Zuidas is Van den Pol opnieuw 

betrokken bij een markant project in de hoofdstad: de bekroning van het 

Oosterdokseiland. Op 72.500 m2  vloeroppervlak komen onder meer 

een nieuw kantoor voor Booking.com, appartementen en publieke 

voorzieningen. Schaalgrootte, complexiteit en de bijzondere locatie 

maken ODE uniek.



Deskundig en betrokken

Galle en Van ’t Westeinde waren in hun loopbaan betrokken 

bij opmerkelijke projecten. “Maar ODE spant de kroon. De 

combinatie van omvang, complexiteit en locatie maakt dit 

project uniek,” vindt Galle. “Die kenmerken stellen hoge 

eisen aan bouwpartners als Van den Pol.” Bij ODE is  

Van den Pol onder meer verantwoordelijk voor de  

complete E-installatie, PV-panelen, brandmeld- en 

ontruimingsinstallaties. Van ’t Westeinde: “Samen met 

installatiepartner Klimaatservice is Van den Pol in staat om de 

complexe integratie van architectuur en installaties te vertalen 

naar de praktijk. Ook is vooraf goed nagedacht over de 

slimme logistiek – waaronder aanvoer van materialen over 

water – die nodig is voor onze uitdagende planning.” Er is 

veel waardering voor het verregaande commitment van de 

installatiecombinatie. “Ook al zijn er af en toe tegenslagen, 

iedereen zet de schouders eronder en gaat ervoor.”

Symbolische foto

In de vergaderruimte van het projectkantoor valt een grote 

fotocollage op van mensen die betrokken zijn bij ODE. “Die 

hangt daar niet voor niets,” stelt Galle. “Het draait om 

mensen. De manier waarop zij samenwerken is bepalend voor 

een succesvolle realisatie van dit project. Door de structuur 

met nevenaannemers profiteren we optimaal van ieders 

kennis en kunde. Er is een open cultuur; gaat iets niet goed 

dan vallen onvermijdelijk af en toe harde woorden. Maar de 

onderlinge verstandhouding lijdt daar niet onder.”

Kritisch publiek

Ook bij het eindoordeel over Oosterdokseiland draait het om 

mensen. “Om de kantoorgebruikers, de bewoners van 

appartementen én om de inwoners van Amsterdam. Een 

kritisch publiek dat Oosterdokseiland heeft omarmd als 

onderdeel van de stad. ODE voegt daar nu een laatste element 

aan toe. De maat en de schaal zijn eigentijds maar het gebouw 

past als vanzelfsprekend in de historische omgeving. Met ODE 

willen we de stad mooier maken. Of dat lukt, is aan de 

Amsterdammers. Maar ik heb er alle vertrouwen in.”

De eerste paal voor het Oosterdokseiland ging 2004 de 

grond in. In de jaren daarna kregen een bibliotheek, hotel, 

conservatorium, kantoren, woningen en winkels een plek in 

het gebied. Door de economische crisis duurde de voltooiing  

langer dan gepland. “Op het laatste kavel realiseert BPD 

een passend slotakkoord,” zegt projectdirecteur Jeroen 

Galle van ontwikkelaar BPD. “Onze aandeelhouder 

Rabobank verdient daarvoor alle credits. De bank had zowel 

de visie als de financiële slagkracht om de ontwikkeling door 

te zetten. Dat wordt nu beloond.”

Al vroeg gasloos

Het concept dat bij de start van Oosterdokseiland is bepaald, 

blijkt onveranderd krachtig. Er is een mix van functies met 

hoge dichtheid zonder verstorende hoogbouw. Ook bij het 

energiesysteem hadden de ontwikkelaars een voortuitziende 

blik. “In 2004 sprak niemand over gasloos bouwen,” aldus 

Jan van ’t Westeinde, manager Installaties en Duurzaamheid. 

“Toch is destijds al gekozen voor een collectief systeem met 

ondergrondse warmte- en koudeopslag. Alle gebouwen zijn 

hierop aangesloten waardoor overschotten kunnen worden 

uitgewisseld. Ook het nieuwe gebouw maakt gebruik van dit 

duurzame energiesysteem.” Elementen als isolatie, klimaat en 

verlichting voldoen eveneens aan de hoogste duurzaam-

heidseisen. Samen met circa 1.500 PV-panelen zorgt dit voor 

het BREEAM-certificaat Excellent.

“MET ODE WILLEN WE 

DE STAD MOOIER MAKEN.”

SLIM KANTOOR MET GEZOND VERSTAND
Het nieuwe kantoor van Booking.com nodigt uit tot beweging en ontmoeting. “In nauwe samenspraak met de 

eigenaar/gebruiker creëren we een echt slim gebouw,” zegt Jan van ’t Westeinde. “Sensoren zorgen voor een 

frictieloze werkomgeving. Via een app worden medewerkers naar de juiste plek geleid. Daar kunnen zij de 

omstandigheden naar wens instellen. Ook geeft de app aan waar collega’s zich bevinden.”

Bij alle oplossingen staat de gebruiker centraal. “State of the art klinkt aantrekkelijk maar zegt niets,” benadrukt 

Jeroen Galle. “De nieuwste techniek heeft alleen waarde in combinatie met optimaal gebruiksgemak. Door 

technische kennis te combineren met gezond verstand, kom je tot innovatieve oplossingen die eenvoudig te 

bedienen zijn. Dan pas heeft techniek echte impact.”
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Veel Van den Pol-medewerkers zijn ooit gestart in de Topklas. 

“Sinds 2006 investeren we in deze interne opleiding,” zegt 

Wim van den Pol. “Het niveau van de instroom moest 

omhoog. Daarom zijn we zelf jong talent gaan opleiden.” Met 

succes, want Van den Pol is meermaals bekroond als beste 

opleider in de branche.

Draait de stoel?

Leerlingen in de Topklas werken vier dagen en gaan één dag 

naar school. In drie jaar halen zij een MBO niveau 4-diploma. 

Voordat een nieuwe groep start, lopen aanstaande leerlingen 

eerst een paar dagen mee in het bedrijf. “Zo krijgen ze een 

goede indruk van ons vak. Dan volgt het Idols-moment; 

De doelstelling “Lekker werken met leuke mensen” geldt bij Van den Pol niet alleen intern. Het heeft evengoed betrekking op de 

samenwerking met bouwpartners, klanten en leveranciers. “In alle gevallen streven we naar lange relaties. Een ingespeeld team 

presteert immers beter dan een eenmalige combinatie.”

TOPPERS EN IDOLS 
IN MONTFOORT

BIJ VAN DEN POL DRAAIT HET OM MENSEN woningen waar hoogbouw alsmaar dominanter wordt. Daarbij 

is veel techniek nodig om processen draaiende te houden; 

videofooninstallaties, algemene verlichting en energie- 

systemen. Ook liggen projecten vaak op lastige locaties, 

midden in de stad. Daar komt onze expertise en het vermogen 

tot samenwerken maximaal tot zijn recht.”

Veilig naar huis

Dat samenwerken doet Van den Pol vaak in langjarige 

partnerships. “Ook hier speelt een menselijke component. Als 

je elkaar kent, verloopt de samenwerking plezieriger. Ook 

opdrachtgevers hebben er baat bij. Immers, een ingespeeld 

team presteert beter dan een eenmalige combinatie.”

Ook op het gebied van veiligheid trekt Van den Pol samen op 

met een aantal co-makers. “De komende periode is veel 

aandacht voor de Veiligheidsladder. Met deze relatief nieuwe 

tool willen we het veiligheidsbewustzijn verder vergroten. 

Want als het gaat om onze mensen is dat het allerbelangrijkst. 

Iedereen moet elke dag weer veilig thuiskomen.”

draait de stoel? Met andere woorden: bevalt de kennismaking, 

zowel voor de leerling als voor ons? Bij twijfel is het beter om 

niet met elkaar verder te gaan.”

Toppers bepalen tempo

De naam Topklas is niet zomaar gekozen. “Toppers bepalen 

het tempo. Leerlingen willen graag beter worden en helpen 

elkaar daarbij. Mooi om te zien en een goede opmaat voor de 

praktijk. Al ligt de lat hoog, bijna iedereen slaagt.” Door de 

eigen opleiding stromen veel jonge mensen in. “De gemiddel-

de leeftijd is hierdoor laag en het bedrijf blijft jong van geest.”

Mensen binden

Ook bij medewerkers legt Van den Pol de lat hoog. “We 

werken hier hard, dat klopt. Maar er is zeker ruimte voor 

ontspanning en een feestje op zijn tijd. Bijvoorbeeld bij jubilea, 

kwartaalborrels of een lustrum.” Naast de sfeer spelen ook 

doorgroeimogelijkheden een rol bij het binden van mensen. 

“Bijna alle projectleiders waren ooit elektromonteur. Een 

aantrekkelijk perspectief voor collega’s met ambitie. Met een 

talentplan volgen we hun ontwikkeling en geven structuur aan 

de verdere carrière.”

Complexe projecten

In die carrière leveren Van den Pol-medewerkers steeds vaker 

een bijdrage aan complexe projecten. “Bijvoorbeeld bij 
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“LEERLINGEN WILLEN GRAAG BETER

WORDEN EN HELPEN ELKAAR DAARBIJ.”



In Apeldoorn is een nieuw woon- en zorgcomplex van Klein 

Geluk in aanbouw. “Dit is bestemd voor cliënten met een 

indicatie voor langdurige zorg,” zegt Hans van Zeist, 

projectleider namens de specialist in ouderenzorg. 

“Toekomstige bewoners zijn veelal 75 plus en hebben 

lichamelijke klachten, soms in combinatie met dementie.”

Persoonlijk wonen

Van Zeist is de schakel tussen de zorgorganisatie en alle bij de 

bouw betrokken partijen. “Ik trek samen op met Jan Klijn van 

Fame Planontwikkeling, onze strategische vastgoedpartner. 

Het complex wordt gerealiseerd volgens hun Beschermd 

Wonen-concept en is voorbereid op een scheiding van 

wonen en zorg.” Elke bewoner krijgt een eigen appartement 

tot zijn beschikking. Die zijn per acht of negen geclusterd 

rond een centraal pleintje met buurtkamer. De 

appartementen bestaan uit een woon-, slaap- en badkamer 

plus keukentje. Bewoners hebben een ruime eigen plek waar 

ze op zichzelf zijn en bezoek kunnen ontvangen. “Bewoners 

(geen patiënten) worden niet opgenomen in een 

verzorgingshuis maar verhuizen naar een nieuwe woning. 

Een essentiële vernieuwing in de manier van benaderen: van 

verblijf in een zorginstelling naar wonen op een manier die 

persoonlijk past.”

Slim besparen

Eigenaar Syntrus Achmea onderschrijft dit woonconcept en is 

leidend bij de buitenzijde, de focus van Klein Geluk ligt op de 

binnenkant. “Als het gaat om duurzaamheid delen wij 

dezelfde ambitie. De lat ligt hoog; dit wordt het eerste 

zorggebouw van Nederland met het keurmerk 

PassiefBouwen. Door optimale isolatie en terugwinning is de 

warmtebehoefte verwaarloosbaar. De nieuwbouw is all 

electric en slimme techniek beperkt het energieverbruik. Denk 

aan Ledverlichting met sensorgestuurde dimmers. Op het dak 

liggen 260 zonnepanelen. De meerinvestering in 

duurzaamheid verdienen we terug door de lage 

energiekosten.”

Juiste keuzes

Van den Pol is verantwoordelijk voor de engineering en 

aanleg van E-installatie, verlichting, zonnepanelen, 

ontruimings- en brandmeldinstallaties. “Eerder waren zij 

betrokken bij andere zorggebouwen volgens een 

vergelijkbaar concept. Die ervaring is hier een belangrijk 

voordeel. De samenwerking met bouwer Trebbe en de 

andere partners verloopt prima. Iedereen maakt gebruik van 

elkaars kennis en heeft hetzelfde doel voor ogen. 

Aanvullende vragen worden snel beantwoord, inclusief 

opgave van eventuele consequenties. Zo kunnen wij keuzes 

maken op de juiste gronden.”

Levenskwaliteit

Bij die keuzes staan mensen centraal. “Zowel toekomstige 

bewoners – via de cliëntenraad – als medewerkers zijn bij de 

nieuwbouw betrokken. Uitgangspunt is dat bewoners zoveel 
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Bij Klein Geluk draait het om mensen. Cliënten van de zorginstelling houden zoveel mogelijk zelf de regie in handen. 

Techniek ondersteunt daarbij. “Hierdoor kunnen onze zorgverleners zich concentreren op de essentie: maximale aandacht 

voor de bewoners.”

12  VAN DEN POL

TECHNIEK MET
DE MENSELIJKE
MAAT

NIEUW WOON- EN ZORGCOMPLEX VOOR KLEIN GELUK
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 KORT NIEUWS

mogelijk zelf de regie in handen kunnen houden; dat is van 

groot belang voor hun levenskwaliteit.” Techniek helpt daarbij. 

“Zo wordt via verschillende lichtscenes in algemene ruimtes het 

dag- en nachtritme nagebootst. Bewoners met dementie 

hebben hier baat bij.” Ook bij de ondersteuning van 

werkprocessen is techniek van groot belang. “Hierdoor kunnen 

onze zorgverleners zich concentreren op de essentie: maximale 

aandacht voor de cliënten.”

Techniek grijpt in elkaar

Al zijn installaties steeds vaker draadloos, door de hoge 

veiligheidseisen in de zorg is veel bekabeling nodig. 

“Domotica is al in een vroeg stadium geïntegreerd in het 

ontwerp. Door deze voorzieningen mee te nemen in het 

bouwproces zijn later geen aanpassingen meer nodig. Alle 

aansluitingen zijn aanwezig en kunnen al naar gelang de 

behoefte worden gebruikt.” De technische voorzieningen zijn 

nauw met elkaar verweven. “Brandmelding, beveiliging, 

toegangscontrole, domotica en ICT, alles grijpt in elkaar. Door 

hun brede pakket aan disciplines heeft Van den Pol inzicht in 

deze systemen en hun onderlinge samenhang. Zij adviseren 

bij de integratie van alle techniek. Een cruciale expertise bij 

een project als dit.”

 “ZORGVERLENERS KUNNEN ZICH 

CONCENTREREN OP DE ESSENTIE:  

MAXIMALE AANDACHT VOOR DE CLIËNTEN.”

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL BIJ VAN DEN POL 

“DE WERELD 
WORDT BETER 
EN SCHONER.”

Elektro Veiligheids Inspecties (EVI) is de 

zelfstandige inspectietak binnen Van 

den Pol Elektrotechniek. EVI toetst 

elektrotechnische installaties op 

veiligheid van personen maar contro-

leert ook de brandveiligheid. Bij 

nieuwbouwprojecten voert EVI een 

eindinspectie volgens NEN 1010 uit. 

EVI inspecteert volgens SCIOS scope

8 en 10. Ook PV-installaties worden 

geïnspecteerd. 

Naast nieuwe installaties controleert 

EVI bestaande elektrotechnische 

installaties, onder meer met thermo-

grafische inspecties. Verhitting is vaak 

een indicatie voor toekomstige 

problemen. Met een warmtebeeldca-

mera wordt in één oogopslag duidelijk 

als in een verdeelkast sprake is van 

overbelasting, hotspots of slechte 

contacten. Storingen en calamiteiten 

als brand worden zo voorkomen.

Waarom is duurzaamheid belangrijk in jouw werk?

“Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst. Zonne-energie, windenergie 

en warmtepompen zijn op dit moment de meest voorkomende energiebron-

nen en worden steeds vaker ingezet. Hierdoor wordt het milieu minder 

belast. Hoe meer van deze energiebronnen we toepassen, hoe minder 

niet-duurzame energie nodig is. Dus hoe beter en schoner de wereld wordt.”

Ryan Verkerk
(Zelfstandig werkend E-monteur)

THERMOGRAFISCHE  

INSPECTIE

VOORKOMT

CALAMITEITEN



Wellantcollege heeft een uniek schoolklimaat dat gekenmerkt 

wordt door een persoonlijke benadering, veiligheid en 

gemeenschapsgevoel. Het leren is toekomstgericht, 

praktijkgericht en wordt ondersteund met moderne media in 

een duurzaam ingerichte leer- en werkomgeving. Verlichting 

speelt daarbij een belangrijke rol. Niet alleen voor het 

concentratievermogen, ook als sfeerbrenger.

Geen werkdag hetzelfde

”Wij staan voor modern, gevarieerd onderwijs: van koken tot 

urban green development en van gezonde dieren tot 

watermanagement,” vertelt René de Bruin. Als Regievoerder 

Gebouwbeheer is hij verantwoordelijk voor het onderhoud 

van alle installaties en gebouwen, samen zo’n 150.000 m2. 

“Daaronder vallen klaslokalen maar ook gymzalen, 

kooklokalen, techniekruimtes, kassen en dierenverblijven. 

Door deze afwisseling is voor mij geen werkdag hetzelfde. 

Voor elke ruimte zijn bijvoorbeeld specifieke eisen ten aanzien 

van verlichting.”

Concentratie en sfeer

Verlichting heeft invloed op de concentratie van leerlingen. 

“Licht draagt ook bij aan de veiligheid in gebouwen. En 

onderschat het belang van licht als sfeerbrenger niet. Bij de 

verlichtingkeuze maken wij een afweging tussen al deze 

elementen. Voor kennisoverdracht is een hoog lichtniveau 

wenselijk, maar dat kan ten koste gaan van de sfeer. Het 

luistert dus nauw.”

Kwaliteitsslag

GRB Verlichting is vaste partner van Wellantcollege. “Zij 

zorgen voor een stapsgewijze kwaliteitsslag van onze 

verlichting. GRB brengt de consequenties van verschillende 

opties in kaart. Op basis daarvan maken wij telkens een 

afweging tussen nut, noodzaak en beschikbare middelen.” 

Op dit moment is GRB bezig om in hoge ruimtes zoals aula’s 

en gymzalen de verlichting te vervangen. “Locaties die lastig 

bereikbaar zijn; daarom kiezen we voor Led. Het vervangen 

van overige traditionele verlichting door deze techniek  

zal in de toekomst gefaseerd worden uitgevoerd. 

Nieuwbouwlocaties worden standaard vanuit duurzaamheid 

volledig in Led uitgevoerd.” Geen school is hetzelfde. “Toch 

weet GRB altijd een oplossing te vinden, ook bij de ombouw 

van verlichting in oudere gebouwen. Bij storingen zorgen zij 

voor snelle follow-up met minimale overlast.”

Docenten als klankbord

Maatstaf voor De Bruin is de tevredenheid van de 

eindgebruikers; docenten en leerlingen. “Gelukkig zijn dit 

kritische klanten,” lacht hij. “Jongeren zijn sensitief voor 

prikkels; verlichting heeft daar – vaak onbewust – veel 

invloed op. Toen we op een locatie kozen voor een andere, 

heldere lichtkleur kwam er direct reactie. GRB zorgt er 

daarom bij vervanging voor dat de lichtkleur gelijk blijft.”

Docenten zijn een belangrijk klankbord voor De Bruin. “Ik 

ben regelmatig aanwezig op de verschillende vestigingen. 

Dan hoor je ervaringen uit eerste hand en kunnen we 

bijsturen als dat nodig is.”

Wellantcollege heeft 29 locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en is de grootste vmbo- en mbo-opleider van  

Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Bij de verlichtingkeuze maakt Wellantcollege een afweging tussen nut, 

noodzaak, duurzaamheid en beschikbare middelen. GRB ondersteunt daarbij.
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INVLOED VAN VERLICHTING IN HET ONDERWIJS

MAATWERK BIJ HET 
WELLANTCOLLEGE

“ONDERSCHAT HET  
BELANG VAN LICHT ALS 
SFEERBRENGER NIET.”

Rene de Bruin
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grbverlichting.nl
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Het werkzame leven van Amac-oprichter en CEO Ed Bindels 

is nauw verweven met Apple. Al in 2005 opende hij in 

Utrecht een eerste Apple-winkel. “Apple kent en waardeert 

Amac als eigenwijze partner; we zijn geen jaknikkers maar 

een partij met kritische feedback.” Belangrijke stap voor 

Amac was de overname van iCentre in 2017. “Hiermee 

verdubbelde het aantal winkels en kregen we landelijke 

dekking. Een sterke troef voor de zakelijke markt.”

Amac is verreweg de grootste Apple Premium Reseller van Nederland. Met 47 winkels en online bedient het bedrijf zowel 

particuliere als zakelijke klanten. Het nieuwe hoofdkantoor in The Wall langs de A2 geeft de bekendheid van Amac een 

enorme boost.

Altijd een oplossing

Het voormalige hoofdkantoor in het centrum van Utrecht 

was al geruime tijd te klein. “Na de overname van iCentre 

werd het helemaal woekeren met de ruimte. Gaandeweg 

ontstond het idee om hoofdkantoor, winkel en logistiek 

centrum op één locatie te concentreren.” De keuze viel op 

de kop van The Wall, het rode koop- en belevingscentrum 

langs de A2 bij Utrecht. Een ingrijpende verbouwing volgde. 

Van den Pol was daarbij verantwoordelijk voor de complete 

E-installatie inclusief verlichting, data, beveiliging, 

toegangscontrole, brandmeld- en ontruimingsinstallatie. “Zij 

ondersteunen ons al vele jaren bij alle elektrotechnische 

installaties,” aldus Bindels. “Daarbij gaat het zowel om 

nieuwbouw als aanpassing van bestaande winkels. Door de 

lange samenwerking kent Van den Pol onze werkwijze als 

geen ander. Zij kunnen prima omgaan met de tijdsdruk die 

hoort bij een winkelverbouwing. Tijdens werkzaamheden 

kom je altijd onverwachte zaken tegen. Wat het ook is,

Van den Pol vindt een oplossing.”

IMPULS VOOR APPLE-SPECIALIST DOOR NIEUW HOOFDKANTOOR

NIEMAND KAN
OM AMAC HEEN

Ed Bindels

“OOK BIJ HET 

AANTREKKEN VAN  

MEDEWERKERS MERKEN 

WE DE IMPACT VAN DE 

NIEUWE LOCATIE.”
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Schot in de roos

Amac nam de verbouwde ruimtes stapsgewijs in gebruik. 

“In november 2017 als eerste het magazijn; net op de tijd 

voor de logistieke piek rond de feestdagen. Eind vorig jaar 

opende onze nieuwe XXL-store, een van de grootste door 

Apple gecertificeerde winkels ter wereld. Inmiddels zijn ook 

de reparatieafdeling, trainingsruimten en kantoren op de 

nieuwe locatie gevestigd.” 

 

The Wall blijkt voor Amac een schot in de roos.  

“Qua bereikbaarheid is de ligging pal aan de snelweg 

ideaal. De omzetprognoses van de winkel worden 

ruimschoots overtroffen. En door de sterke regiofunctie is 

van concurrentie met de Amac-winkel in het centrum van 

Utrecht geen sprake.”

Geen geheim meer

Amac werd vroeger wel het best bewaarde retailgeheim van 

Nederland genoemd. “Die periode ligt voorgoed achter 

ons,” stelt Bindels. “Dagelijks passeren meer dan 

honderdduizend auto’s The Wall. De aanwezigheid op deze 

prominente plek geeft onze bekendheid een enorme boost. 

Dat is niet alleen commercieel interessant; ook bij het 

aantrekken van medewerkers merken we de impact van 

deze nieuwe locatie.” Zo vormt de verhuizing een passende 

opmaat voor het vijftienjarig lustrum in 2020. “Niemand 

kan meer om Amac heen.”

HONDERDEN
TELEFOONTJES
PER DAG
Mensen maken het verschil bij Van den Pol. Dat geldt zeker voor de afdeling Gebouwbeheer. Van alle disciplines is het klantcontact hier 

het meest intensief. Voor preventief onderhoud komen Van den Pol-medewerkers regelmatig op locatie bij opdrachtgevers. Collega’s van 

de servicedesk zetten dagelijks bij honderden telefoontjes de juiste actie in gang. Bij een storing is sprake van urgentie en soms ook 

emotie. De 24-uursdienst garandeert adequate opvolging. En als gebouwen in gebruik zijn terwijl monteurs hun werk doen, wordt 

overlast tot een minimum beperkt.
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Universiteit Twente en vastgoed- en huisvestingsadviseur 

CBRE deden in 2016 onderzoek naar het effect van werkplek-

aanpassingen gericht op gezondheid. Hiervoor werden vijf 

elementen geselecteerd waarbij op grond van eerdere studies 

de meeste impact werd verwacht: licht, groen, voeding, 

ontspanning en beweging. In een testomgeving in het 

Amsterdamse CBRE-kantoor werden ruim 120 medewerkers 

zeven maanden lang gevolgd. Conclusie: door de 

aanpassingen voelden deelnemers zich substantieel gezonder, 

energieker en gelukkiger. Ook presteerden ze meetbaar beter.

Natuurlijk ritme

Het menselijk lichaam is ingesteld op het natuurlijke verloop 

van daglicht. Het omgevingslicht bepaalt wanneer we actief 

zijn en wanneer we slapen. Kunstmatige verlichting in 

kantoren verstoort dit ritme. Het zwakke, gele licht dat daar 

meestal brandt, maakt dat mensen slaperiger worden.

In de proef bij CBRE werd een dynamisch lichtsysteem 

geïnstalleerd dat het natuurlijke ritme van de zon volgt. Bij de 

start ’s ochtends was het licht warm en geel, overdag 

stimulerend koel blauw. Aan het einde van de werkdag werd 

weer overgeschakeld op geel, warm licht; een signaal om te 

ontspannen. Aanvankelijk moesten medewerkers wennen, 

vooral omdat het licht overdag feller was dan gebruikelijk. 

Maar de gewenning verliep snel. Na een maand voelde 50% 

zich gezonder, 71% voelde zich energieker en 76% 

gelukkiger. De prestaties verbeterden met 12%.

Bewustwording bij opdrachtgevers

“Aanpassing van verlichting op basis van de ervaringen uit dit 

onderzoek is goed te realiseren,” zegt Paul van der Maas, 

sales engineer bij Van den Pol. “Het gaat met name om 

andere keuzes, niet per se om extra investeringen. Zo hoeft 

dynamische verlichting niet veel duurder te zijn. Het is vooral 

een kwestie van bewustwording bij opdrachtgevers.” 

Gemiddeld maakt een werkplek 20 tot 30% van de 

bedrijfskosten uit. “Door bij die investering de gezondheid 

van medewerkers centraal te stellen, lijkt een 

productiviteitsstijging van 5% een realistische, eerder 

terughoudende doelstelling. Dat maakt het totale rendement 

veel hoger dan alleen een investering in energiebesparing.” 

Conclusie: een gezonde werkomgeving levert simpelweg geld 

op. “Niet alleen bij kantoren maar in alle gebouwen waar 

mensen werken, leren en leven. Denk aan scholen, fabrieken 

en verzorgingscentra.”

Doordachte investeringen in verlichting, groen, voeding, ontspanning en beweging hebben dubbel effect. In een 

gezonde werkomgeving voelen mensen zich niet alleen beter, ze presteren ook beter. “Het gaat vooral om andere 

keuzes, niet per se om extra investeringen.”

PRODUCTIEVER DOOR
HET JUISTE LICHT

INVESTEREN IN MENSEN LOONT

 “EEN GEZONDE

WERKOMGEVING LEVERT 

SIMPELWEG GELD OP.”

22  VAN DEN POL PULS  23

IDEEËN DOOR 
ONTSPANNING
Naast de inzet van dynamische verlichting leverde 

het onderzoek van Universiteit Twente en CBRE nog 

meer aanbevelingen op. Zoals: stimuleer 

medewerkers om gezonde alternatieven te kiezen 

voor suiker en cafeïne. Vergroot de natuurlijke ruimte 

door meer planten op de werkvloer. En zorg dat 

mensen voldoende beweging krijgen. Na een 

wandeling in de buitenlucht zijn ze alerter en 

productiever. Bijkomend voordeel: tijdens een periode 

van ontspanning ontstaan vaak de beste ideeën.

Wilt u weten wat verlichting kan betekenen voor het 

welbevinden en de productiviteit van uw 

medewerkers? Neem contact op met Paul van  

der Maas via p.v.d.maas@vandenpol.com.
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AAN HET WERK
EEN SELECTIE ACTUELE PROJECTEN DOOR VAN DEN POL

Na afronding van de eerste twee fases werkt Van den Pol nu in 

samenwerking met Hercuton aan de derde fase van SEGRO Park 

Amsterdam Airport. Dit duurzame distributiecentrum ligt vlakbij 

Schiphol; de uitstraling is identiek aan fase 1 en 2. Het gebouw 

krijgt het BREEAM Excellent-certificaat en wordt turnkey 

opgeleverd.

SEGRO PARK AMSTERDAM AIRPORT

Samen met co-maker Trebbe realiseert Van den Pol 36 vrije 

sector huurappartementen in opdracht van Over-IJssel 1882 

Investment. Oplevering van ‘t Bovenhuys wordt eind 2019 

verwacht. De appartementen zijn gasloos, goed geïsoleerd en 

hebben een EPC van 0,4 (gelijkwaardig aan energielabel A++).

36 APPARTEMENTEN  
’T BOVENHUYS HOUTEN

In opdracht van Bunnik Bouw is Van den Pol verantwoordelijk 

voor de E-installatie van 40 energiezuinige nieuwbouwwoningen 

in Vleuten. De gasloze woningen worden voorzien van een 

warmte-terugwinsysteem, warmtepomp en hoog rendement 

zonnepanelen. De EPC is < 0,0.

40 WONINGEN HAARZICHT VLEUTEN

Rutges Vernieuwt is opdrachtgever voor de verbouwing van een 

bestaand kantoorpand met bedrijfshal in Amsterdam. Van den Pol 

realiseert hier een totaalpakket met naast de E-installatie ook 

voorzieningen voor intercom, CCTV, data, brandmelding, 

ontruiming, inbraakbeveiliging en toegangscontrole. Verder wordt 

het pand door Van den Pol voorzien van een PV-installatie. 

Opleverdatum is 1 november 2019.

KANTOOR RUTGES VERNIEUWT 
AMSTERDAM

Van den Pol was in 2014 betrokken bij de nieuwbouw van 

Brocacef op bedrijvenpark Forum in Eindhoven. Dit pand wordt 

nu uitgebreid met 8.500 m2. Naast de brandmeld-, toegangs-

controle- en inbraakbeveiligingsinstallatie verzorgt Van den Pol 

de complete E-installatie. Bij de verlichting wordt alleen gebruik 

gemaakt van Led.

UITBREIDING BROCACEF EINDHOVEN

De Walvis is een kantoorgebouw op de Westelijke Eilanden in 

Amsterdam, vlakbij het centraal station. Het pand stamt uit 1964 en 

omvat bijna 10.000 m2. In opdracht van de Maarsen Groep 

renoveert Van den Pol de complete installaties. Die worden in het 

zicht aangebracht, wat zorgt voor een industriële look. De 

vernieuwde Walvis wordt opgeleverd met een BREEAM Excellent-

certificaat.

RENOVATIE KANTOOR 
DE WALVIS AMSTERDAM

De engineering is gereed en binnenkort gaat Van den Pol aan de slag 

op de bouwplaats van het duurzame en circulaire Inspiration Centre 

van Dura Vermeer. Het complex wordt gerealiseerd achter The Wall 

langs de A2 in Utrecht en moet voldoen aan de BREEAM Excellent-

eisen. Het Inspiration Centre krijgt tal van slimme, innovatieve 

oplossingen voor onder meer het parkeersysteem en de

PV-installatie. Ook wordt het gebouw voorzien van

SmartWindows van Physee.

NIEUWBOUW INSPIRATION CENTRE  
DURA VERMEER UTRECHT



PULS  27

KLEURRIJK
VISITEKAARTJE
IN ZEIST

GROUWELS VASTGOED BREIDT PORTEFEUILLE UIT MET MARKANT GEBOUW

Hoofdactiviteit van Grouwels Vastgoed is de aankoop van 

onroerend goed in verhuurde staat van bijvoorbeeld 

corporaties en institutionele beleggers. Meestal worden 

deze woningen daarna individueel verkocht. Opmerkelijke 

recente aanwinst van het Maastrichtse familiebedrijf is de 

Torenflat in Zeist, een van Nederlands grootste 

appartementencomplexen.

Het portfolio van Grouwels bestaat zowel uit 

grondgebonden woningen als appartementen. Bij verkoop 

krijgen eerst de zittende huurders een aanbod. “Hebben die 

geen interesse dan blijven ze gewoon huren,” zegt Mike 

Deben, verantwoordelijk voor technische zaken. “Als 

iemand in de toekomst vertrekt, wordt een woning 

gerenoveerd en alsnog verkocht.”

Dynamische portefeuille

Grouwels heeft op dit moment zo’n 5.500 woningen in 

portefeuille, hoofdzakelijk in Nederland. Daaronder 

bijzondere objecten als drie woontorens aan De Boompjes 

in Rotterdam. “Het bestand is dynamisch omdat continu 

woningen worden verkocht. Aanvankelijk is een compleet 

complex in eigendom, later wordt ons aandeel steeds 

kleiner.” In november 2018 deed Grouwels opnieuw een 

opmerkelijke aankoop. Met 479 woningen is de Torenflat 

in Zeist een van Nederlands grootste appartementen-

complexen. “De VvE is zelfs de grootste van het land,” 

zegt Deben. “Een mooi visitekaartje. Ook persoonlijk ben 

ik trots op onze betrokkenheid bij dit markante gebouw.”

Niet vanzelfsprekend

Na aankoop van de Torenflat ging Grouwels voortvarend 

aan de slag. “Het parkeerdek met ruim 250 plaatsen wordt 

vernieuwd. Ook komt er een slagboominstallatie plus 

toegangssysteem. De CCTV wordt vernieuwd en er is een 

GSM-versterker geplaatst.” Al deze installaties zijn 

aangelegd door Van den Pol. “Zij waren al werkzaam voor 

de vorige eigenaar. Deze ervaring is zeker een voordeel. 

Toch is het voortzetten van zo’n relatie niet 

vanzelfsprekend,” benadrukt Deben. “Kwaliteit en 

professionaliteit staan voorop. Bij de contacten bleek al snel 

dat dit goed zit. Belangrijk is verder dat het klikt; onze 

manier van werken komt overeen en de communicatie 

verloopt probleemloos. Ook is er een prima interactie tussen 

Van den Pol, de huismeester en beheerder Van ’t Hof 

Rijnland.”

Zorgvuldig proces

De bewoners van de Torenflat reageren positief op het 

onderhoud en de verbeteringen die Grouwels laat uitvoeren. 

Deben: “Inmiddels is gestart met de vernieuwing van het 

dak. Een ingrijpende klus waar de zittende huurders baat bij 

hebben. Net als toekomstige kopers natuurlijk.” Er zijn twee 

modelwoningen ingericht. “Fris geschilderd, met een 

nieuwe keuken, sanitair en laminaat. Potentiele kopers 

krijgen zo een goede indruk van de woning.”  

Bij de verkoop van woningen heeft Grouwels geen haast. 

“We nemen de tijd om zo’n proces goed en zorgvuldig  

uit te voeren. Niet alleen kopers, ook bestaande huurders 

moeten zich prettig voelen. Die benadering wordt  

zeer gewaardeerd.”

 “NIET ALLEEN KOPERS, OOK 

BESTAANDE HUURDERS MOETEN 

ZICH PRETTIG VOELEN.”
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 KORT NIEUWS KORT NIEUWS
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MENSEN MAKEN HET VERSCHIL BIJ VAN DEN POL 

“IN KORTE TIJD 
ZICHTBAAR
RESULTAAT
BOEKEN.”

In samenwerking met CFP Green 
Buildings lanceert Van den Pol een 
online duurzaamheidstool. Hiermee 
worden klanten actief geholpen met de 
verduurzaming van hun vastgoed. De 
tool geeft per gebouw direct inzicht in 
duurzaamheidsstatus, energielabel en 
specifieke besparingsmogelijkheden. 
Duidelijk wordt welke maatregelen het 
meeste rendement opleveren en wat de 
invloed is op het label. Het nieuwe 
programma ondersteunt ook bij wet- en 
regelgeving. Denk naast het energiela-
bel onder meer aan informatieplicht en 
monitoring. 

Nieuwsgierig wat deze tool voor u
kan betekenen?

Neem contact op  
met Paul van der Maas via 
p.v.d.maas@vandenpol.com.

Voor welke slimme oplossing was
je recent verantwoordelijk?

“Onlangs heb ik een nieuwe fabriek in Rusland getest, ingeregeld en in 

bedrijf gesteld. In de korte periode dat ik daar was, veranderde het gebouw 

van een grote hal met alleen machines naar een volledig werkende 

aardappelverwerkingslijn met verschillende schil-, snij-, sorteer- en 

verpakkingsmogelijkheden. Dit vind ik heel leuk aan mijn werk; in korte tijd 

veel zichtbaar resultaat boeken.”

Tom Beerten
(Software-engineer)

Nieuwe installaties voor onder meer 

CCTV, toegangscontrole en 

brandmelding maar ook IT-netwerken 

en KNX-systemen worden vaak op 

locatie getest, nadat alle onderdelen 

geïnstalleerd zijn. Als zich dan een 

storing voordoet, kan het opsporen van 

de oorzaak lastig en tijdrovend zijn. 

Sinds kort beschikt Van den Pol in 

Montfoort over een speciale ruimte 

waar een Factory Acceptance Test – 

kortweg FAT – kan worden uitgevoerd 

voor de montage in het project. Daarbij 

worden alle componenten aangesloten, 

geprogrammeerd en getest. Eventuele 

fouten worden tijdig hersteld zodat de 

inbedrijfname bij de klant vlekkeloos en 

snel verloopt.

VAN DEN POL 

INTRODUCEERT 

ONLINE

DUURZAAM-

HEIDSTOOL

FOUTLOOS DOOR FAT

MENSEN MAKEN HET VERSCHIL BIJ VAN DEN POL 

“INGEWIKKELDE 

KNELPUNTEN

SAMEN OPLOSSEN.”

Wat is het belang van goed partnerschap?

“Een vast partnerschap is onmisbaar bij het ontwerpproces van de steeds 

ingewikkelder wordende gebouwen. Tijdens het oplossen van knelpunten is 

dan vaak een kort telefoongesprek of een screenshot via e-mail al voldoende. 

Ook is meer begrip voor de uitwerking van elkaars installatie. Engineers en 

modelleurs kijken verder dan hun eigen werk; wordt een clash gevonden in 

een andere installatie dan attendeer je de partner hierop.

De onderlinge sfeer binnen het team is ontspannen. Dit komt het project – 

het gezamenlijke doel – alleen maar ten goede. Als vaste partners zoeken

we elkaar op voor een samenwerkdag of coördinatieoverleg. Dit maakt de 

communicatie nog eenvoudiger. Ter plekke vinden we snel een oplossing voor 

ingewikkelde knelpunten.”

Raymond Kuijf
(BIM-modelleur)

In appartementengebouwen installeert 

Van den Pol als standaard een video-

foonsysteem met 7” IP-monitor van 

Golmar. Bij deze Beoview7 Lite zijn tal 

van functies eenvoudig te bedienen via 

een touchscreen. Van het maken van 

een snapshot van de bezoeker bij een 

gemiste oproep tot doormelding naar 

een smartphone. Gebruikers ervaren het 

grote beeldscherm als een belangrijke 

verbetering vergeleken met het nog 

vaak toegepaste 4,3” scherm. Ook het 

strakke design oogst veel lof.

7” VIDEOFOON; 
NIET ANDERS
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IN WESTERGOUWE IS 
GEEN WONING
HETZELFDE
In een bouwcombinatie met Heijmans realiseert ERA Contour 78 woningen in de Goudse wijk Westergouwe. Het gaat om de 

projecten Aan de Jachtvijver en Aan de Nieuwe Stadskade, ontwikkeld door VolkerWessels, Heijmans en ERA Contour.

Door een gevarieerde architectuur en de grote keuzevrijheid van kopers is geen woning hetzelfde. Dit vraagt veel van de 

bouwpartners. De transitie naar gasloos betekent een extra uitdaging.

30  VAN DEN POL

UITDAGING VOOR CO-MAKERS

De combinatie van Goudse projecten omvat 12 twee-onder-

een-kapwoningen en 66 kadewoningen. Andy Ansems, 

bedrijfsleider bij ERA Contour, toont de artist impression van 

een rij gevels. “Letterlijk elke kadewoning is anders. 

Beukmaten, stenen, kozijnen en kleuren; alle details 

variëren. Sommige woningen hebben een erker aan de 

straatkant of juist een balkon of vlonder aan het water.”

Gas of gasloos?

“De variatie in het ontwerp maakt het werk voor ons niet 

makkelijk,” lacht projectorganisator Patrick Hogendoorn. 

“Ook binnen is veel ruimte voor koperswensen. Denk aan 

zaken als indeling, trappen en deuren.” Daar blijft het niet 

bij. “Toen dit project is ontwikkeld, was een gasaansluiting 

nog vanzelfsprekend,” zegt Ansems. “Gaandeweg kwamen 

kopers met de vraag of het ook gasloos kon. Toen is 

besloten deze optie aan te bieden. Hiervoor moesten 

bronnen worden geboord en werd het oorspronkelijke 

ontwerp aangepast.” Een aantal kopers van de eerste fase 

koos inderdaad voor een warmtepomp, vloerverwarming en 

elektrisch koken. Bij de tweede fase is gasloos de norm.

Co-maker van het jaar

De grote diversiteit van woningen en het voortschrijdend 

inzicht rond gasgebruik maakt Westergouwe tot een 

uitdagend project. “Zowel in de voorbereiding als de 

uitvoering is veel flexibiliteit vereist,” stelt Hogendoorn. 

“Niet alleen van ons, ook van de bouwpartners.”

Daaronder Van den Pol, vaste co-maker van ERA Contour 

en verantwoordelijk voor de complete E-installatie en aanleg 

van zonnepanelen. Ansems: “Door de regelmatige 

samenwerking zijn er korte lijnen met de verschillende 

contactpersonen. Hun proactieve opstelling valt op, net als 

het vermogen over de grenzen van de eigen discipline te 

kijken. De kwaliteit wordt bij elke oplevering opnieuw 

bevestigd. Niet voor niets werd Van den Pol al uitgeroepen 

tot onze co-maker van het jaar.”

Zakelijke vriendschap

De keuzevrijheid van kopers wordt door een wooncoach 

van de bouwcombinatie samen met de werkvoorbereider 

van Van den Pol individueel vertaald. “Door de hoge mate 

van keuzevrijheid en aanpassing in het ontwerp naar 

gasloos, moesten tekeningen meerdere keren aangepast 

worden,” aldus Hogendoorn. “Dat vergt werk én alertheid 

van alle partijen, terwijl tekenaars het toch al razend druk 

hebben. Dan helpt het dat je als co-makers een band met 

elkaar hebt. Door het intensieve contact is met sommige 

Van den Pol-medewerkers echt een zakelijke vriendschap 

ontstaan. Zeker bij een spannend project als dit merk je wat 

zo’n goede relatie waard is.”
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 “OP NAAR DE
VEERTIG JAAR”
ROSA VAN DEN HOVEN EN JOHN SMIT

Fris van de LTS startte John Smit in 1981 bij Van den Pol. “Al 

had ik een diploma, veel kon ik nog niet. ‘Dat leren we je hier 

wel’, zei toenmalig directeur Gijs van den Pol.” Johns hart ligt 

bij de woningbouw. “Af en toe spring ik bij op andere 

afdelingen. Prima, maar ik ben toch altijd blij als ik terugga. 

Bij een woning ben je van A tot Z betrokken. Je ziet het 

eindresultaat en dat spreekt me aan. Binnen het bedrijf 

snappen ze dat. Ze zetten me niet op een grote bouw; daar 

word ik niet gelukkig van.”

Blij van korting

Rosa van den Hoven startte in 1994 op de crediteuren-

administratie. “Ik ben zorgvuldig, een pietje precies. Dat 

komt goed uit bij deze functie. Waar ik blij van word? Ik vind 

het een sport om facturen zo snel mogelijk te laten aftekenen 

door de projectleiders. Want snelle betaling levert vaak 

korting op.” Automatisering maakt haar werk efficiënter. 

“Facturen worden automatisch ingescand. Dat scheelt een 

hoop tijd.” Ook John heeft te maken met digitale 

hulpmiddelen. “Ik ben niet meer de jongste, maar de 

leerlingen uit onze Topklas zijn opgegroeid met smartphone 

en tablet. Ze hebben mij bijvoorbeeld geholpen digitaal 

bestellen van materialen onder de knie te krijgen. Dus jong 

leert hier niet alleen van ouder, ook andersom.”

Mooi slotakkoord

Aan de sfeer merk je dat Van den Pol een familiebedrijf is, 

vindt Rosa. “Menselijk en gemoedelijk, dat zeker. Maar ook 

duidelijk. Ja is ja, nee is nee; ze draaien er niet omheen.” Dat 

geldt over en weer, zegt John. “Als je iets dwars zit, wordt 

het gewaardeerd dat je het niet opkropt maar direct 

uitspreekt. Dat is prettig werken.” In 2021 is hij veertig jaar in 

dienst. “Bij dergelijke jubilea krijg je een receptie 

aangeboden. Zo’n blijk van waardering is bij andere bedrijven 

zeker niet vanzelfsprekend.” Voor Rosa ligt deze mijlpaal een 

stuk verder weg. “Ik mag doorwerken tot mijn 67e. Dan ben 

ik precies veertig jaar bij Van den Pol. Al duurt het nog even, 

dat lijkt me een mooi slotakkoord.”

Van den Pol is in meerdere opzichten een familiebedrijf. Ook bij sommige medewerkers is sprake van een familieband.  

Zoals bij Rosa van den Hoven (crediteurenadministratie) en John Smit (monteur woningbouw), nicht en neef.

“Als je hier iets dwars zit, wordt het gewaardeerd dat je het niet opkropt maar direct uitspreekt. Dat is prettig werken.”

PULS  33



Met haar snelgroeiende discipline Industriële Automatisering is Van den Pol gespecialiseerd in 

besturingssystemen voor machines, productielijnen en complete fabrieken. Experts reizen voor klanten de 

hele wereld over, van China tot Argentinië, van België tot Rusland. Optimalisatie is een continu proces. 

“Slim verzamelen en toepassen van data staat centraal in de fabriek van de toekomst.”

Met Industriële Automatisering is Van den Pol actief in 

verschillende sectoren. “We zijn altijd alert op 

kruisbestuiving,” benadrukt Business Unit Leider Ronald 

Kiens. “In sommige branches worden innovaties ontwikkeld 

die bijvoorbeeld ook in de voedingsindustrie – waar veel van 

onze klanten actief zijn – meerwaarde hebben.”

Commandotoren

Actueel voorbeeld is te vinden in de fabriek van Theo Pouw in 

Eemshaven. “Vervuilde grond wordt er door verhitting 

omgezet in schone grond. Ook de daarbij vrijkomende gassen 

worden gereinigd.” In Eemshaven realiseerde Van den Pol een 

commandotoren; een centraal punt van waaruit via grote 

schermen de fabriek wordt bestuurd. “Dat kan desgewenst 

ook via een tablet als de operator onderweg is in de fabriek. 

Alle onderdelen van het proces worden gemonitord. De grote 

hoeveelheid data – actueel én historisch – en hun onderlinge 

verbanden kunnen op maat worden ingezet voor besturing en 

optimalisatie van de installatie. Zo kan één persoon de 

complete fabriek bedienen.”

Visuele instructies

Ook slimme tools die werkzaamheden eenvoudiger maken, 

voorzien in een grote behoefte. “Zoals EZ-GO; een app 

waarmee efficiency, kwaliteit en veiligheid wordt geborgd. 

Deze app geeft onder meer visuele instructies over het 

bedienen, reinigen en onderhouden van machines. 

Medewerkers worden stap voor stap door het proces geleid. 

Alles met duidelijke beelden; de taal die iemand spreekt, is 

niet meer van belang.”  

EZ-GO maakt taken op de werkvloer gemakkelijker én zorgt 

voor monitoring en rapportage. “Toonaangevende bedrijven 

als Heineken en FrieslandCampina zetten de app al in. Ook 

voor onze klanten buiten de industrie kan het een uitkomst 

zijn, bijvoorbeeld bij gebouwbeheer.”

Vertaalslag voor klanten

Er is steeds meer informatie beschikbaar. Kiens: “Het is de 

kunst om al deze big data op maat in te zetten om processen 

te bewaken, productie te versnellen en afval te beperken. Die 

vertaalslag maken wij graag voor onze klanten.” 

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat optimalisatie voor 

Van den Pol een continu proces is. “Besturing wordt alsmaar 

efficiënter, menselijk ingrijpen wordt tot een minimum 

beperkt. In de fabriek van de toekomst hoeft geen licht meer 

te branden.”

“BESTURING WORDT ALSMAAR 

EFFICIËNTER, MENSELIJK INGRIJPEN    

  WORDT TOT EEN MINIMUM BEPERKT.”  

EFFICIËNTE BESTURING DOOR BIG DATA EN SLIMME TOOLS

IN DE FABRIEK 
VAN DE TOEKOMST 
BRANDT GEEN LICHT
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