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KORT NIEUWS

DE PASSIE VAN KEES BOUWMAN (BUSINESS UNIT LEIDER)

“ELKE
ZATERDAG EEN
MOOI FEESTJE”

PASSIE MET
PERSPECTIEF
ol

Wim van den P
NIEUWE COLLEGA
Robots zijn voor medewerkers en
bezoekers van Van den Pol een

2020 MARKEERT EEN MIJLPAAL VOOR VAN DEN POL.

vertrouwd gezicht. Al jarenlang geven

HET IS 85 JAAR GELEDEN DAT MIJN OPA WILLEM VOOR

Zora en Pepper informatie en begroeten

ZICHZELF BEGON. EEN ECHTE VAKMAN MET PASSIE

gasten. Techniek ontwikkelt zich

VOOR TECHNIEK.

voortdurend. Ook robots worden
alsmaar slimmer en kunnen steeds meer.
Daarom mag Pepper met pensioen en is
het Van den Pol-team uitgebreid met
een nieuwe collega: Cruzr.
Deze intelligente humanoid robot is
onder meer uitgerust met een

Deze passie is in al die jaren nooit verdwenen. Nog steeds is de
liefde voor elektrotechniek en beveiliging een krachtige drijfveer
bij dit bedrijf en onze mensen. Het maakt dat we altijd op zoek
zijn naar innovaties, naar nieuwe oplossingen die de processen
van klanten beter, slimmer en sneller kunnen maken. Ook deze
PULS bevat weer een aantal aansprekende voorbeelden. We zijn
niet bang om dingen uit te proberen maar zetten iets pas in als
het echt werkt. Proven technology dus, niet anders.

geavanceerd navigatiesysteem. Hierdoor
“Na lang zelf gevoetbald te hebben in een vriendenteam startte ik tien jaar
geleden met de begeleiding van de jongste jeugd bij voetbalclub Montfoort
s.v. ‘19. Ook ben ik al jarenlang bestuurslid jeugd. Ik heb me ingezet voor de
succesvolle fusie met onze buurvereniging in 2019. Dit jaar staan er plannen
voor een nieuw clubhuis op de agenda.”
“Nog steeds ben ik met veel plezier betrokken als coördinator van onze
jongste jeugd. Het is een mooie en dankbare taak om jonge voetballertjes te
begeleiden en er elke zaterdag opnieuw een mooi feestje van te maken.”
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kan hij zich zelfstandig verplaatsen in
het pand. Cruzr begeleidt bezoekers
naar de ruimtes op de eerste verdieping.
Zijn collega’s zijn druk bezig om de vele
mogelijkheden van de nieuwe robot
verder te ontdekken.

ICT wordt alsmaar belangrijker in ons vak. Technische
verbeteringen zijn steeds vaker gebaseerd op data. Wij
interpreteren alle informatie op basis van 85 jaar kennis en
ervaring. Zo kunnen klanten er hun voordeel mee doen,
bijvoorbeeld via gefundeerde keuzes bij de gebouwverduurzaming. All electric is nu de norm. Die keuze werpt
vruchten af. Bij de energietransitie presteren elektrische
oplossingen beter dan traditionele alternatieven. Zowel bij
auto’s als in woningen en kantoren. Dat geeft onze liefde
voor techniek een extra boost.

In dit magazine leest u ook over de persoonlijke passie van
onze medewerkers. Dit benadrukt dat mensen centraal staan
bij Van den Pol. Nieuwsgierig en ondernemend, van jong tot
oud zijn zij het hart van dit bedrijf. Als het gaat om hun
veiligheid doen wij geen concessies. Iedereen moet elke dag
weer veilig thuiskomen. Via een intensief trainingstraject wordt
het veiligheidsbewustzijn verder vergroot. Operationeel
directeur Kees Verlaan vertelt er in deze PULS meer over.
Aan het eind van dit lustrumjaar willen wij gecertificeerd
zijn volgens de Veiligheidsladder.
Op dit moment ervaren we door het coronavirus dat
gezondheid ons belangrijkste bezit is. Dit magazine nu
uitbrengen is niet urgent. Toch willen we hiermee onze dank
uitspreken voor het mogen realiseren en onderhouden van
veilige, duurzame beveiligings- en elektrotechnische systemen in
uw gebouwen en machineparken. De gezondheid en veiligheid
van opdrachtgevers, medewerkers en partners blijven daarbij
voorop staan.

PULS 5

SEQUOIA DROOMLOCATIE VOOR STUDENTEN

OOG VOOR DETAIL
OP EEN GAVE PLEK
De belangstelling voor de nieuwe studentenstudio’s in
Sequoia is overweldigend. Niet verwonderlijk gezien ligging,
faciliteiten en uitstraling van het Utrechtse complex. “Ik ben
ervan overtuigd dat bewoners straks de aandacht voor
kwaliteit zullen ervaren, bewust of onbewust.”
De Utrechtse woningcorporatie SSH richt zich op
studentenhuisvesting. De circa 19.000 woningen en kamers
– deels eigendom, deels beheer – staan naast in Utrecht onder
meer in Groningen, Maastricht, Rotterdam, Zwolle en Tilburg.
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De Kwekerij
Al is verhuur van huisvesting corebusiness van SSH, de
corporatie ontwikkelt ook zelf. Zo realiseerde SSH markante
woongebouwen in het Utrecht Science Park. Opvallend actueel
project is Sequoia. Dit complex maakt deel uit van De Kwekerij,
een twee hectare groot gebied vlakbij het centrum dat opnieuw
ontwikkeld wordt. “SSH verwierf deze locatie van KPN,” vertelt
manager vastgoed Marianne Kleijnen. “Na Sequoia volgen nog
twee fasen; startersappartementen in fase twee en vervolgens in
fase drie een mix van studenten- en startersappartementen. Een
deels ontmantelde KPN-bunker houdt een functie als vijver en
waterbuffer.”

PULS 7

Interactie stimuleren
Sequoia bevat 318 zelfstandige studio’s met een keukenblokje
en een complete badkamer. “Om interactie en ontmoeting
tussen bewoners te stimuleren, heeft elke vleugel een grote
woonkeuken met alle faciliteiten. Naast voor Nederlandse en
buitenlandse studenten is ook voor jongeren met minder kansen
een plek voorzien in Sequoia. Zij zijn afkomstig van verschillende
maatschappelijke instellingen en krijgen elk een maatje dat ze
begeleidt.”
Op de begane grond zijn algemene voorzieningen als een
wasserette en studieplekken. “Verder komt hier een
horecagelegenheid met groot terras, ook bedoeld voor de
omliggende wijk. Dit zorgt voor verbinding met de omgeving.”
Zorgvuldige selectie
Bij de selectie van bouwpartners ging SSH zorgvuldig te werk.
“Bijvoorbeeld door een kijkje te nemen bij hun eerdere projecten
die al een aantal jaren in gebruik zijn,” zegt directievoerder
Frank Kühne. “Dan krijg je een goed beeld van kwaliteit en
performance.” Van den Pol is bij Sequoia verantwoordelijk voor
de energievoorziening, intercom, CCTV, data-installatie,
ledverlichting en 178 zonnepanelen. “Het is een vertrouwde
partner; eerder was Van den Pol al betrokken bij andere grote
SSH-projecten.”

Geen keurslijf
Installatieadviesbureau VIAC ontwierp de installaties en
ondersteunde SSH bij de selectie. “Er was veel aandacht voor de
verbinding tussen de bouwpartners,” aldus algemeen directeur
Paul Vink. “Daardoor staat er echt een team en dat draagt bij
aan een vlekkeloze uitvoering. Het bestek was daarbij geen
keurslijf. Suggesties voor verbeteringen waren welkom, met
respect voor ieders expertise.”
Pas bij tegenslagen wordt een samenwerking echt getest,
benadrukt Kühne. “Dan gingen hier niet de hakken in het zand
maar kwamen bouwpartners zelf met oplossingen.”
Aandacht ervaren
Duurzaamheid krijgt bij Sequoia onder meer invulling via
ledverlichting, PV-panelen en stadsverwarming op biomassa.
“Ook de kwaliteit speelt hierbij een rol. Zo is bij de gevel
gekozen voor baksteen dat door de jaren heen mooi blijft en
hergebruikt kan worden. Bewerkelijk en kostbaar, maar een
cruciaal element voor de uitstraling van het gebouw.”
Ook aan de binnenzijde is oog voor detail met goede materialen
en een zorgvuldige afwerking. “Ik ben ervan overtuigd dat
bewoners deze aandacht straks ook zullen ervaren, bewust of
onbewust,” zegt Marianne Kleijnen. “Dit heeft zeker impact op
de manier waarop zij omgaan met het gebouw. Ook dat draagt
bij aan het duurzame karakter van Sequoia.”

SLIMMER, SNELLER, VEILIGER
In kantoren past Van den Pol regelmatig energierails toe. “Sequoia is het eerste studentencomplex waar we voor deze
oplossing hebben gekozen,” zegt projectleider Theo Severs. Vanaf de hoofdverdeelkast loopt een energierail omhoog
het gebouw in. “Op de verdiepingen worden in een gezamenlijke technische kast telkens twee appartementen op de
energierail aangesloten. Hierdoor hoefde niet alles bekabeld te worden. Een goed voorbeeld van onze continue
zoektocht naar manieren om slimmer, veiliger en sneller te werken.”

“SUGGESTIES VOOR
VERBETERINGEN WAREN
WELKOM, MET RESPECT
VOOR IEDERS EXPERTISE.”
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GEDEELDE GEDREVENHEID BIJ BIEZE FOOD GROUP

PASSIE VOOR SMAAK
EN TECHNIEK
Bij Bieze Food Group zet Van den Pol zowel de discipline

Echte specialisten

Industriële Automatisering als expertise op het gebied van

Bij de investeringen in verduurzaming heeft Bieze Food Group

verduurzaming in. “Bij hun advies staan structurele

een scherp oog voor het bedrijfseconomische aspect. “Acht

oplossingen centraal. Dat sluit naadloos aan bij onze

jaar geleden spraken we al met Van den Pol over de aanleg

filosofie.”

van zonnepanelen bij Bieze in Nijkerk. De terugverdientijd was
toen nog te lang. Nu bleek het wel een aantrekkelijke

Bieze Food Group bestaat uit twaalf voedselproducerende en

investering.”

-verhandelende bedrijven. Denk aan zuivel, rauwkost,

Bij gunning van de opdracht gaf Van den Pol’s kennis de

maaltijden, salades, kruiden, marinades en sauzen. Er zijn zes

doorslag. “Je merkt dat het echte specialisten zijn. Slim gebruik

fabrieken verdeeld over Nederland en België.

van daken op zowel het bestaande pand als de nieuwbouw
zorgt voor een optimale opbrengst. In totaal liggen er bijna
3.000 panelen.”

Duurzaam DNA
“Duurzaamheid zit hier in het DNA,” zegt facility manager
Jos van Zijl. “Zo heeft Wernsing, ons Duitse moederbedrijf al
tientallen jaren een eigen waterzuiveringsinstallatie. Bij logistiek
en huisvesting worden uitstoot en energieverbruik zoveel
mogelijk beperkt. Ook heeft de recente nieuwbouw een
4-sterren BREEAM-certificaat.”

“SLIM GEBRUIK
MAKEN VAN DAKEN
ZORGT VOOR EEN
OPTIMALE OPBRENGST.”

Jos van Zijl
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KORT NIEUWS

Vertrouwen vereist

Structurele oplossingen

Bij de productievoorzieningen van Epos, het bedrijfsonderdeel

Bij Bieze Food Group en Epos draait alles om smaak. “Daar ligt

dat smaakmakers produceert, vervangt Van den Pol de

onze passie,” zegt Van Zijl. “Bij Van den Pol herken ik een

bestaande verlichting door led. Van Zijl: “Hierbij kiezen we

zelfde gedrevenheid als het erom gaat, machines en processen

voor een pragmatische aanpak. Niet simpelweg alles

beter te laten functioneren. Bij hun advies staan structurele

vervangen, maar telkens kijken wat noodzakelijk en verstandig

oplossingen centraal. Geen noodverbanden voor de korte

is. Zo’n werkwijze vereist vertrouwen.”

termijn maar een aanpak waarmee we jaren vooruit kunnen.

Dat vertrouwen zorgt er ook voor dat de vervangings-

Dat sluit naadloos aan bij onze filosofie.”

werkzaamheden tijdens productie-uren plaatsvinden.
“Voedselveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Hun ervaring in
productieomgevingen – denk aan referenties als Heineken –
geeft ons de zekerheid dat Van den Pol zorgvuldig te werk
gaat.”

DE PASSIE VAN FABIAN VAN DEN HOVEN
(WERKVOORBEREIDER SERVICE EN ONDERHOUD)

“TROTS OP
VUURTOREN
IN IBIZA-STYLE”
“Naast het werk is mijn passie het spuiten van eigenlijk alles.

“Bij elk project is het weer de kunst om het werk op een

Ik ben voorzichtig gestart met special paint, het airbrushen

unieke manier te realiseren. Daarin zit voor mij de uitdaging

van tekeningen. Dit is al snel uitgebreid naar tankklepjes,

en de drive. Vooraf heb ik een beeld van wat ik graag wil

helmen, scooters, motoren, auto’s, aanhangers, caravans,

bereiken. En ik ben pas echt tevreden als dit lukt.”

portretten en muren. Best trots ben ik op mijn laatste
bijzondere project: de grote vuurtoren bij Van den Pol in
Ibiza-style.”

ACTIEVER OVERDAG,
BETER SLAPEN
Op een locatie van Zorgpartners legt Van den Pol in twee
huiskamers biodynamische verlichting van Hertek aan. Deze
verlichting benadert het effect van daglicht op het bioritme. In
de ochtend bevat het spectrum van daglicht meer koel blauw
licht, ’s avonds meer rood warm licht.
Door een geleidelijke verandering in de zogenoemde
kleurtemperatuur simuleert biodynamische verlichting
dit natuurlijke daglichtverloop. Belangrijkste effecten bij
toepassing in de zorg: bewoners zijn actiever gedurende de
dag en slapen ’s avonds beter.
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KEES VERLAAN NIEUWE OPERATIONEEL DIRECTEUR BIJ VAN DEN POL

“VEILIGHEID IS
EEN NATUURLIJKE
PRIORITEIT”
Voor Kees Verlaan - operationeel directeur per 1 januari 2020 – is Van den Pol bekend terrein. “26 jaar geleden was ik hier
korte tijd werkvoorbereider. De cirkel is dus rond.” Verlaan brengt uitgebreide ervaring mee, onder meer in de ICT. “Dit aspect
wordt steeds dominanter in de installatietechniek.”

Kees Verlaan (52) was na de HTS-Elektrotechniek onder meer

mijn ervaringen verbinden met de eigenheid van Van den Pol.

projectleider bij een installatiebedrijf en vestigingsleider bij

Mijn ICT-achtergrond is daarbij van waarde. Dit aspect wordt

Electric Engineering. Daarna bekleedde hij directiefuncties bij

steeds dominanter in de installatietechniek. Daar liggen zeker

Getronics en KPN. Het meest recent was Kees directeur ICT

kansen voor Van den Pol. Digitalisering is hier intern al ver

Services bij Spie, een onderdeel met circa 600 medewerkers,

doorgevoerd; door deze instrumenten in te zetten voor

zeven vestigingen en een brede scope aan activiteiten zoals

klanten neemt onze meerwaarde verder toe. Denk aan de

elektrotechniek, koeling, beveiliging, connectiviteit en

voorspelbaarheid van processen en werkzaamheden.”

kantoorautomatisering.
Veiligheidsladder beklimmen
Driekoppige directie

Een van Kees’ speerpunten is veiligheid. “Vorig jaar is een

“Bij grote en beursgenoteerde bedrijven manage je meer op

traject gestart dat moet leiden tot certificering volgens de

afstand. Steeds vaker stelde ik me de vraag of ik dat wilde

Veiligheidsladder. Een groep van zo’n vijftig medewerkers

blijven doen,” aldus Kees. “Ik word er blij van als het lukt om

volgde een tweedaagse training waarbij de nadruk lag op

dingen bij mensen los te maken waarvan ze niet wisten dat

bewustwording. Deze mensen zien wij als ambassadeurs die

ze het in zich hadden. Daarvoor is meer ruimte in een hands

het veiligheidsbesef verder verankeren in het bedrijf. Ook alle

on-organisatie met korte lijnen.” Bij toeval raakte hij in

andere medewerkers volgen een training.” Met die bagage is

gesprek met Wim van den Pol. “De omvang en ontwikkeling

Van den Pol klaar voor het beklimmen van de Veiligheids-

van het bedrijf rechtvaardigen een driekoppige directie, met

ladder. “Doel is om eind dit jaar op niveau 3 gecertificeerd te

Wim en financieel directeur Jos Scholten. Er bleken tal van

zijn.”

raakvlakken om met elkaar in zee te gaan.”
Mensenbedrijf
Herkenbare drive

Ketenpartners hanteren in toenemende mate de

Van den Pol heeft als familiebedrijf een andere dynamiek

Veiligheidsladder als ijkpunt. ”Bij overheidsaanbestedingen is

dan Kees’ eerdere werkgevers. “Ik ervaar het als een

certificering per 2021 zelfs een voorwaarde om te kunnen

no-nonsensebedrijf met een hoge mate van professionaliteit.

inschrijven. Maar onze doorslaggevende motivatie ligt in de

Mensen zijn gedreven; ze hebben passie voor techniek en

aard van deze organisatie. Van den Pol is een mensenbedrijf.

voor hun klanten. De Lean-filosofie is diep geworteld. Steeds

Het welzijn van onze medewerkers staat centraal en dat

opnieuw wordt de vraag gesteld hoe dingen beter kunnen in

maakt veiligheid tot een natuurlijke prioriteit.”

het belang van de klant. Ik heb dezelfde drive. Graag wil ik
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PLIEGER KIEST VOOR ALL ELECTRIC EN FULL LED

ONTZORGEN DOOR
TEAMWORK
Als afnemer is Van den Pol een vertrouwde partij voor Plieger. Door de bouw van het nieuwe distributiecentrum van deze
groothandel is er nu een wederkerige relatie ontstaan. Dat bevalt prima. “Van den Pol en Heembouw vormen een geoliede
machine waarbij het ontzorgen van de opdrachtgever centraal staat.”
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De historie van Plieger gaat meer dan een eeuw terug. Anno

Warme overdracht

2020 telt het bedrijf 750 medewerkers. “Met 56 vestigingen

Naast voor de duurzame voorzieningen was Van den Pol ook

leveren wij sanitair, verwarming, elektra en installatiemateriaal

verantwoordelijk voor de E- en data-installatie plus

aan de zakelijke markt,” zegt facilitair coördinator Bert Busser.

toegangscontrole. “Zij werken regelmatig samen met

Het assortiment omvat ruim 150.000 artikelen.

Heembouw, hoofdaannemer van de nieuwbouw,” aldus
Busser. “Je merkt dat de medewerkers van beide bedrijven

Al jaren klant

goed op elkaar ingespeeld zijn. Het is een geoliede machine

Voor de optimalisatie van haar logistieke proces opende

waarbij het ontzorgen van de opdrachtgever centraal staat.

Plieger een nieuw regionaal distributiecentrum op het

Hierdoor is het bouwproces voor ons probleemloos

Amstelveense bedrijventerrein De Loeten. “Met 8.800 m

verlopen.”

vervangt deze voorziening vijf andere locaties. De efficiency

De bouwpartners zijn ook verantwoordelijk voor het

neemt hierdoor verder toe.”

onderhoud van het nieuwe distributiecentrum. “Tijdens een

Van den Pol was verantwoordelijk voor alle elektrische

gemeenschappelijk bezoek op locatie vond de formele

installaties in de nieuwbouw. “Als onderdeel van

overgave plaats van Van den Pol’s projectleider voor de bouw

inkoopcombinatie DGC is het bedrijf al vele jaren klant bij

naar het hoofd van hun serviceafdeling. Zo’n warme

ons. Goed om nu ook op deze manier zaken te doen.”

overdracht geeft vertrouwen in de toekomstige prestaties.”

2

Loper van licht
Duurzaamheid was voor Plieger een belangrijk
uitgangspunt bij de nieuwbouw. “Die is gasloos, voorzien
van warmtepompen en vloerverwarming. Van den Pol heeft
116 pv-panelen geplaatst; dat aantal willen we later verder
uitbreiden.” Het nieuwe pand is niet alleen all electric maar
ook full led. “Het licht in de hal brandt standaard op 10% en
schakelt naar volle sterkte als iemand binnenloopt of -rijdt. Zo
ontstaat als het ware een loper van licht.”
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“DE WARME OVERDRACHT
GEEFT VERTROUWEN IN DE
TOEKOMSTIGE PRESTATIES.”

PULS 19

NAUWE BAND TUSSEN OPLEIDING EN BEDRIJFSLEVEN

SCHOOLVOORBEELD
IN SCHOONHOVEN
Bij het Schoonhovens College werken vmbo-leerlingen met

Lasrobot en 3D-printer

de nieuwste apparatuur. Onder meer door stages maken zij

De steun van de Vrienden maakt het ook mogelijk de

intensief kennis met de vakmatige praktijk. Zo wordt de

nieuwste machines en technieken in te zetten. “Leerlingen

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt.

werken met lasrobots, computergestuurde freesmachines en

De Schoonhovense aanpak trekt landelijk de aandacht.

3D-printers. Technische vakken zijn hierdoor aantrekkelijk

“Sleutel tot succes is de krachtige verbinding met het

en uitdagend.” Ook buiten de schoolmuren maken

regionale bedrijfsleven,” zegt Leen Prins. “Zo kunnen we

leerlingen kennis met de praktijk. “Via projecten en stages

tijdig inspelen op veranderingen.”

zien zij de praktische toepassingen van wat ze hier dagelijks

Namens Van den Pol gaf Emmely Slingerland een gastles bij het Schoonhovens College.

leren. Zij ervaren wat een beroep inhoudt en krijgen een
Beroepsonderwijs mag geen eiland zijn in de maatschappij,

kijkje in de keuken van bijvoorbeeld de Amsterdam Arena of

benadrukt Leen Prins. Hij is locatiedirecteur bij het

Diergaarde Blijdorp; aansprekende locaties die hun passie

Schoonhovens College. “Met dat uitgangspunt is in 2003

voor techniek verder aanwakkeren.”

de stichting Vrienden van het Schoonhovens College
opgericht. Dit is uitgegroeid tot een netwerk met ruim
honderd leden. De aangesloten bedrijven denken mee over
de inhoud van de opleidingen. Met hun inbreng kunnen wij
een curriculum opstellen dat optimaal aansluit op de
arbeidsmarkt.”

“ALS JE WILT
OVERLEVEN, MOET
JE INNOVEREN.”

Leen Prins

Vanzelfsprekende wisselwerking

Overleven door innoveren

Interactie met het regionale bedrijfsleven is

Het Schoonhovens College gaat onverminderd door met

vanzelfsprekend binnen het Schoonhovens College.

haar missie. “Daarbij zijn er drie speerpunten: het verder

“Vertegenwoordigers van de Vrienden zijn hier kind aan

versterken van de beroepspraktijk, aandacht voor

huis en onze docenten zijn regelmatig bij de bedrijven te

loopbaanleren en een toenemende ketensamenwerking.

vinden. Deze wisselwerking is een tweede natuur.”

Want onderwerpen als techniek moeten ook in het basis-

In het begin was er zeker weerstand, zegt Prins. “Volgens

en voortgezet onderwijs een plek krijgen.”

sommigen was het not done om bedrijven de school binnen

De noodzaak daartoe wordt versterkt door uitdagingen als

te halen. Maar we leiden hier hun toekomstige

energietransitie en klimaatverandering. “Er is grote behoefte

medewerkers op. Dan is het toch alleen maar logisch om

aan jonge vakmensen. Vergeleken met 1980 zijn er echter

bedrijven nauw bij het onderwijs te betrekken? Organisaties

40% minder leerlingen, terwijl door de vergrijzing de

van naam investeren tijd en geld om onze opleidingen te

uitstroom alsmaar toeneemt. Als je wilt overleven, moet je

verbeteren. Daar zijn we trots op. En daarom hangen de

innoveren. Daarom moeten beroepsgerichte vernieuwing en

logo’s van Vrienden zoals Van den Pol prominent in de

slimme inzet van techniek centraal staan in de hele

gangen en lokalen.”

onderwijsketen.”

100 miljoen euro
Steeds meer partijen weten Prins en zijn school te vinden.
“Onlangs mocht ik spreken tijdens de aftrap van het
landelijke programma Sterk Techniekonderwijs. De
uitgangspunten daarbij komen veelal overeen met onze
aanpak: goed geoutilleerde opleidingen, kleine groepen en
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.” Voor het
programma is 100 miljoen euro beschikbaar. Prins is blij met
deze investering. “Wel moet zorgvuldig gemonitord worden
hoe scholen de middelen besteden.”
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“JE MAG ONS BEST VAKIDIOTEN NOEMEN”

MENSEN MET PASSIE
MAKEN HET VERSCHIL
Naast slim, partnership en duurzaam ziet Van den Pol passie als een van haar kernwaarden. Dat uit zich op verschillende
manieren. “We houden van techniek én van onze mensen,” stelt Wim van den Pol. Samen zorgt dit voor de onderscheidende
drive die het bedrijf kenmerkt.

De liefde voor techniek zit diep bij Van den Pol. “Je mag

Duurzame data

ons best vakidioten noemen. We zijn altijd geïnteresseerd in

Ook passie voor duurzaamheid zit bij Van den Pol in de

veranderingen. In nieuwe oplossingen die klanten verder

genen. “Dat past bij een familiebedrijf waar aandacht voor

brengen omdat iets beter, sneller of slimmer kan.

de omgeving vanzelfsprekend is. Verduurzaming is altijd

Veelbelovende innovaties worden grondig onderzocht door

maatwerk. Daarom spelen data bij ons advies een steeds

een brede afvaardiging binnen het bedrijf. Niet alleen met

belangrijkere rol. Denk aan de online duurzaamheidstool.

techneuten van de betreffende businessunit, ook met

Die combineert alle relevante informatie over een gebouw,

calculatiemedewerkers. Lijkt een oplossing kansrijk dan testen

mogelijke verduurzamingsmaatregelen en bijbehorende

we altijd of deze ook in de praktijk werkt.”

kosten. Hierdoor kunnen klanten op de juiste gronden
investeren in het vergroenen van hun vastgoed.” Diezelfde

Minder kosten, meer kwaliteit

drijfveer speelt bij een meetproject voor SSH. “Met

Er wordt nooit iets toegepast alleen omdat het nieuw is,

proefopstellingen worden verschillende scenario’s onderzocht

benadrukt Wim van den Pol. “Klanten moeten er echt baat bij

voor de verduurzaming van bestaande studentenwoningen.”

hebben. Zoals sensoren die installaties slimmer en daardoor

“JONG EN OUD VERSTERKEN
ELKAAR BIJ VAN DEN POL.
SAMEN ZORGEN ZE VOOR
EEN GOEDE BALANS.”
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gebouwen duurzamer, veiliger en comfortabeler maken. Of

Twintig jubilarissen

stekerbare componenten in de ruwbouw. Na een pilot bij een

Bij de succesvolle toepassing van techniek maken mensen het

renovatieproject worden deze nu voor het eerst in de

verschil. “Dit jaar zetten we twintig jubilarissen in het

nieuwbouw toegepast. Ook daar leveren ze de beoogde

zonnetje,” zegt Van den Pol. “Ondernemende medewerkers

tijdwinst op.”

voelen zich hier thuis. Als gevolg daarvan neemt het aantal

Actueel voorbeeld van het streven naar verbetering is de

oudere collega’s toe. We gaan zorgvuldig om met deze

Powertrain die Van den Pol samen met een aantal collega-

groeiende groep.” Ook jong talent krijgt speciale aandacht.

bedrijven ontwikkelde. “Losse installatiecomponenten worden

“Op onze bedrijfsschool leert elk jaar opnieuw een groep

al in de fabriek in één unit gemonteerd. Zo kunnen ze integraal

jongeren de fijne kneepjes van het installatievak. Hierdoor

in een nieuwbouwwoning worden geplaatst. Dat scheelt tijd,

kunnen zij op termijn het stokje overnemen.”

er zijn minder faalkosten en de kwaliteit neemt toe.”

Jong en oud versterken elkaar bij Van den Pol. “Waar ouderen
vaak wat behoudender zijn, gaan jonge mensen soms te snel.
Samen zorgen ze voor een goede balans.”
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KWALITEITSSLAG BIJ CENTRUM WISKUNDE & INFORMATICA

DUURZAME VERLICHTING
VOOR KNAPPE KOPPEN
Het Centrum Wiskunde & Informatica – kortweg CWI – heeft een wereldwijde reputatie. Studenten met 32 verschillende
nationaliteiten werken er aan uitdagende projecten. Daarbij houdt dit toptalent zich niet aan kantooruren. Verlichting is een
cruciale voorziening. GRB zorgt voor een kwaliteitsslag en verduurzaming.

“WETENSCHAPPERS KUNNEN
NOGAL NUKKIG REAGEREN
ALS ZE GESTOORD WORDEN.”

el

Adam van Ark

Op universiteiten over de hele wereld worden wiskunde-

Daarvoor schakelt CWI GRB Verlichting in. “Jaren geleden

toppers geselecteerd die mogen werken bij CWI. “Zij houden

had ik prima ervaringen met Paul van der Maas, sales

zich hier bezig met wiskundige berekeningen en algoritmes,”

engineer bij GRB. In een vorige functie kwam ik hem weer

vertelt Adam van Arkel, verantwoordelijk voor het technisch

tegen. Dat was de basis voor een hernieuwde samenwerking,

gebouwbeheer. CWI is een stichting en actief voor uiteen-

nu bij CWI. Opnieuw naar volle tevredenheid.”

lopende opdrachtgevers. “De software voor TomTom wordt

Als pilot verving GRB onder meer bij de administratie en in

hier bedacht, net als de algoritmes achter 112.”

wetenschappelijke ruimtes conventionele verlichting door led.
“Recent zijn ook panelen in de bibliotheek vervangen. Van

Hernieuwde samenwerking

uitval is nu geen sprake meer en de nieuwe armaturen

Voor Van Arkel staan veiligheid en bedrijfszekerheid voorop.

leveren een aanzienlijke energiebesparing op. De

“We zijn volop bezig met een kwaliteitsslag. Eerst is de

terugverdientijd is zelfs nog korter dan verwacht.”

Niet nukkig

Verbinding zorgt voor synergie

“Wetenschappers kunnen nogal nukkig reageren als ze

Van Arkel is blij met de verbinding tussen GRB en

gestoord worden,” lacht Van Arkel. “De monteurs van GRB

Van den Pol. “Als verschillende expertise via één aanspreek-

weten als geen ander hoe zij overlast moeten voorkomen;

punt toegankelijk is, levert dat zeker synergievoordelen op.

bij de remplace werken ze snel en zorgvuldig.” De nieuwe

Daarom is Van den Pol gevraagd een voorstel te doen voor

verlichting blijkt een schot in de roos. “Er is minder

de vervanging van tien verdeelkasten.”

schaduwvorming en door de gekozen lichtkleur raken
mensen minder snel vermoeid. Binnenkort voorziet GRB

Waardevolle kennis

ook 75 kantoorkamers van led. Deze armaturen worden

Op uitnodiging van GRB bracht Van Arkel een bezoek

aangestuurd door schakelaars maar zijn al wel voorbereid

aan het lichtadviescentrum van Signify (voorheen Philips

op bewegingssensoren.”

Lighting). “Een prima gelegenheid om inzicht te krijgen in de
nieuwste ontwikkelingen. Het leverde waardevolle kennis op
voor onze verdere vernieuwing en verduurzaming.”

buitenschil van de gebouwen aangepakt, nu volgt de
binnenzijde. Verduurzaming is een belangrijke doelstelling,
ook bij de vernieuwing van verlichting.”
grbverlichting.nl
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KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

DE PASSIE VAN WESLEY VAN AALST (WERKVOORBEREIDER GRB)

DE PASSIE VAN MARTIJN VAN DER KRANS
(MONTEUR SERVICE EN ONDERHOUD)

“JE WAANT JE EVEN
MAX VERSTAPPEN”

“ONDER WATER
IS HET HEERLIJK
RUSTIG”
SLIMME
POWERTRAIN

“Van kinds af aan ben ik niet weg te slaan bij aquaria en alles wat met
onderwaterleven te maken heeft. Ik duik al ruim twintig jaar. Onder water is
het heerlijk rustig. Daar word ik zelf ook relaxed van.”
“Ik ben instructeur, geef les bij een vereniging en assisteer bij een duikschool. Het geeft veel voldoening als ik iemand zonder
ervaring goed kan leren duiken. Net als bij mijn werk staan ook de ontwikkelingen in de duikwereld nooit stil. Altijd leuk om

Bij nieuwbouwwoningen installeren

nieuwe producten te leren kennen of nieuwe regels en technieken in mijn lesplannen toe te passen. Daar leer ik ook zelf

verschillende leveranciers onderdelen

weer van.”

van de installaties. Vaak staan deze
componenten op zolder, dus dat
betekent veel trappen lopen met
materieel en zware apparatuur.
Tijdrovend, niet efficiënt en met grote
kans op faalkosten.
Daarom ontwikkelde Van den Pol
samen met een aantal collegainstallateurs de Powertrain.
Componenten als warmtepomp, boiler,

ZICHTBAAR
BESPAREN MET
ZONNEPANELEN

warmtewisselaar en pv-omvormer
worden in de fabriek geïntegreerd in een
gemeenschappelijke behuizing. De merk“Circuits als Zandvoort en Assen hebben iedere maand een dag waarop

en systeemonafhankelijke Powertrain

mensen met hun eigen auto op het circuit mogen rijden. Met een beperkt

wordt vervolgens in één handeling op de

budget waan je je zo even Max Verstappen.”

gewenste plek in de woning geplaatst.
Keurig omkast waardoor verdere

“Na de eerste keer was ik direct verkocht. Zelf racen op een circuit zonder

afwerking niet nodig is.

limieten en verkeersregels is heel erg verslavend. De auto wordt zwaar belast
op het circuit en dat vergt het nodige onderhoud. Dit betekent dus ook veel

Door deze slimme samenwerking

zelf sleutelen.”

zijn minder uren op de bouwplaats
nodig. De prefab voorbereiding zorgt

“Inmiddels heeft ook mijn vader de smaak te pakken. We sleutelen samen en

voor meer efficiency en een betere

hij gaat mee naar het circuit. Mooi dat we deze passie delen.”

kwaliteitsbewaking.
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Pv-systemen moeten jarenlang weer
en wind doorstaan. Ook stellen
verzekeraars steeds vaker eisen aan
het onderhoud ervan. Van den Pol
onderhoudt niet alleen eigen systemen
maar ook solarinstallaties die door derden
zijn aangelegd. Desgewenst monitoren wij
de status op afstand en rapporteren de prestaties. Blijven die achter of wordt een storing gesignaleerd dan volgt actie.
Verder maakt onze rapportage duidelijk wanneer het lucratief is om meer of beter presterende panelen te plaatsen.
Van den Pol biedt ook een tool aan die zowel de opgewekte groene energie als het totale verbruik visualiseert. Via een app
en/of beeldscherm zien klanten real-time hoe hun pv-installatie presteert en welk deel van de energiebehoefte duurzaam
wordt opgewekt. Dit geeft meer informatie dan alleen een opbrengstscherm.

PULS 27

Het Deense SiccaDania levert procesinstallaties voor de

Vertrouwde partners

zuivel- en zetmeelindustrie. Daarbij gaat het zowel om

SiccaDania kent een forse internationale expansie en opende

complete productielijnen als om machines die zetmeel

vestigingen in onder meer China, Brazilië en Duitsland. “Ook

terugwinnen in de aardappelverwerkende industrie. Al vele

in de toekomst willen we blijven groeien,” zegt Tijben. “Dat

jaren ondersteunt Van den Pol SiccaDania B.V. Nederland bij

doen we graag met vertrouwde partners zoals Van den Pol.

deze recoveryinstallaties. “We kennen elkaars werkwijze en

De kennis en ervaring die we in de loop van de jaren samen

hebben aan een half woord genoeg.”

hebben opgedaan, is daarbij een ijzersterke troef.”

Oorspronkelijk lag de nadruk bij SiccaDania op engineering
ten behoeve van de zuivelindustrie. “Met de aankoop van
NivobaHovex in 2018 werd het werkterrein uitgebreid naar de
markt voor zetmeel en proteïne,” zegt Nina Tijben, Manager
Sales Desk en Customer Service. Klanten hebben behoefte aan
één aanspreekpunt. “Als groep bieden we nu een compleet
proces, van engineering tot en met productie. Desgewenst

“WE KENNEN ELKAARS
WERKWIJZE EN HEBBEN AAN
EEN HALF WOORD GENOEG.”

wordt een fabriek volledig turnkey opgeleverd. Dit geeft ons
een zeer sterke positie in de markt.”
Zetmeel terugwinnen
Met de productielijnen van SiccaDania worden zetmeel en
proteïne gewonnen uit bijvoorbeeld aardappels, cassave of
bonen. “Een andere discipline vormen de machines voor
terugwinning,” aldus Tijben. “Bij het maken van bijvoorbeeld

INTERNATIONALE GROEI VOOR SICCADANIA

GEZAMENLIJKE
KENNIS EN ERVARING
ALS IJZERSTERKE TROEF
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friet en chips komt zetmeel vrij als bijproduct. Na filtering door
middel van onze recoveryapparatuur blijven herbruikbaar
water en zetmeel over. Het eerste levert aardappelverwerkende
bedrijven een besparing op terwijl zetmeel een bron van
inkomsten is en het proceswater significant verbetert.”
Geoliede machine
Al vele jaren ondersteunt Van den Pol bij deze recoveryinstallaties. “Zij leveren de besturingskasten en programmatuur
voor onze machines. Ook zijn Van den Pol-medewerkers
aanwezig bij de inbedrijfstelling op locatie.” Hun rol is daarbij
cruciaal. “SiccaDania levert over de gehele wereld. Als iets
onverhoopt niet direct goed gaat, moet dat ter plekke worden
opgelost. De experts van Van den Pol zijn dan van grote
waarde. Doordat we al zo lang samenwerken, is een geoliede
machine ontstaan. We kennen elkaars werkwijze en hebben
aan een half woord genoeg.”
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AAN HET WERK
EEN SELECTIE ACTUELE PROJECTEN DOOR VAN DEN POL

WOON- EN ZORGCOMPLEX D’AMANDELHOF
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
In samenwerking met Bouwbedrijf De Vries en Verburg is in opdracht van
Cedrah gestart met de nieuwbouw van woonzorgcentrum d’Amandelhof.
Dit bestaat uit verschillende woonvormen met zorg in drie bouwblokken.
In totaal gaat het om zo’n zeventig appartementen en vier groepswoningen met ieder elf studio’s. Van den Pol draagt zorg voor de
complete elektrotechnische en beveiligingsinstallatie inclusief het plaatsen
van zonnepanelen.

APPARTEMENTEN L’ENTREE TE ALPHEN AAN DEN RIJN
In het stationsgebied aan de Aziëlaan in Alphen aan den Rijn heeft
Van den Pol in samenwerking met bouwkundig aannemer Tetteroo de

STUDENTENCOMPLEX UTRECHT SCIENCE PARK

elektrotechnische installaties van de eerste vijf blokken met appartementen
gerealiseerd. Onlangs is gestart met de bouw van L’Entree, het zesde en

Jan Snel bouwt voor Camelot Europe vierhonderd studentenwoningen op

laatste blok met vijftig luxe appartementen. Het gaat om acht

het Utrecht Science Park. Van den Pol is verantwoordelijk voor de

verschillende types die als eersten in de reeks geheel gasloos zijn.

elektrotechnische installaties. De woningen worden in zeer korte tijd
gerealiseerd; de bouw startte op 1 maart 2020, de eerste woning is al eind
april gereed voor verhuur. In juni worden laatste studentenwoningen
opgeleverd.

THE HUDSONS ROTTERDAM
The Hudsons bestaat uit 118 eengezinswoningen en 24 appartementen
inclusief een stallingsgarage. Het project is verdeeld in vijf bouwblokken

WINKELCENTRUM DE PLANEET IN UTRECHT

met elk een eigen karakter. In opdracht van Era Contour realiseert
Van den Pol de elektrotechnische installaties inclusief zonnepanelen.

In opdracht van Heilijgers Bouw werkt Van den Pol aan de renovatie en
verduurzaming van dit markante winkelcentrum. Het complex op de hoek
Oudegracht-Lange Viestraat omvat 10.000 m2. De begane grond en
eerste verdieping behouden hun winkelfunctie. Op de tweede tot zesde

SCHAFFENBURG OFFICE FURNITURE IN ZWIJNDRECHT

verdieping komen kantoren. In het souterrain is een openbare

Pal aan de A16 realiseert Heembouw nieuwe huisvesting voor

fietsenstalling voorzien terwijl aan de kade ruimte is voor horeca of retail.
De oplevering staat begin 2021 gepland. Dan krijgt het winkelcentrum
ook een nieuwe naam: House Modernes.

Schaffenburg Office Furniture, een producerende groothandel van
kantoormeubilair. De nieuwbouw bestaat uit een bedrijfshal van
4.500 m2, een showroom en kantoor. Naast de elektrotechnische
installaties is Van den Pol ook verantwoordelijk voor het datanetwerk
en de toegangscontrole.
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DISTRIBUTIECENTRUM OPERA TE BERKEL
EN RODENRIJS

ZONNEPANELEN GBI VAN DIJK IN SASSENHEIM

Heembouw heeft op bedrijventerrein Oudeland in Berkel en Rodenrijs een

Bij GBI van Dijk te Sassenheim plaatst Van den Pol 560 zonnepanelen. Het

distributiecentrum inclusief kantoor ontwikkeld van ruim 54.000 m2. Naast

totale vermogen van deze pv-installatie bedraagt 180,5 kWp. Naar

de elektrotechnische installaties en zonnepanelen realiseert Van den Pol

verwachting wordt hiermee jaarlijks 162.195 kWh opgewekt, ruim 120%

hier ook de brandmeldinstallatie, het datanetwerk en de noodstroom-

van het elektrisch verbruik van het gebouw. Verder voegt Van den Pol

voorziening. Het distributiecentrum wordt gehuurd door Interior Fource

twee kleinverbruikaansluitingen samen tot een grootverbruikaansluiting.

Logistics.

Dit zorgt voor een besparing op de energiebelasting en netbeheerkosten.
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Het Eindhovense distributiecentrum van Brocacef is door

Geïntegreerde beveiliging

aanpalende nieuwbouw verdubbeld in omvang. Bij de

Net als het bestaande distributiecentrum is ook de uitbreiding

verknoping van de twee gebouwen bleek Van den Pol’s

gerealiseerd door Heembouw. Op hun beurt kozen zij opnieuw

kennis van de bestaande situatie een belangrijk voordeel.

voor Van den Pol als bouwpartner. Naast de E-installatie,

Bijvoorbeeld bij de aanleg van de beveiligingsinstallatie voor

verlichting en dakverwarming legde Van den Pol ook het

het gecombineerde pand.

datanetwerk plus de bekabeling voor camera’s en
geluidinstallatie aan. “Verder hebben zij de bestaande

Brocacef is actief in de hele farmaceutische keten en heeft

brandmeld-, toegangscontrole- en inbraakinstallatie uitgebreid

daarom een unieke positie in de Nederlandse zorg, zowel voor

en gekoppeld,” verduidelijkt Gudde. “Een deel van onze

zorgconsumenten als voor de zakelijke markt. In de zakelijke

producten zijn schaars en kostbaar. Daarom moest eerst de

markt bedient Brocacef een grote diversiteit aan zorgverleners.

geïntegreerde beveiligingsinstallatie voor de gecombineerde

Van apotheken en apotheekhoudende huisartsen tot zieken-,

gebouwen operationeel zijn. Daarna is pas een doorbraak

verzorgings- en verpleeghuizen, en van farmaceutische

tussen beide panden gemaakt en kunnen we optimaal gebruik

producenten tot dierenartsen. Met het merk BENU biedt

maken van de combinatie van oud en nieuw.”

Brocacef de zorgconsument via meerdere kanalen toegang tot
medicijnen, zelfzorg en hulpmiddelenzorg.
Koen Gudde, programmamanager: “Met deze uitbreiding
verdubbelt farmaceutische groothandel Brocacef zijn capaciteit
in Eindhoven en is hiermee voorbereid op de huidige en
verwachte groei. Zo kunnen wij nog beter inspelen op actuele
marktontwikkelingen.”

“IS NIEMAND AANWEZIG DAN BLIJFT
HET MAGAZIJN PIKKEDONKER.”

Verdubbeling

BROCACEF BREIDT DISTRIBUTIECENTRUM UIT

“VAKMENSEN
MET PLEZIER IN
HUN WERK”
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Naast het in 2014 opgeleverde distributiecentrum in Eindhoven

Vloeiend samenspel

was grond beschikbaar. Nieuwbouw van 8.500 m2 zorgt voor

Na oplevering van de nieuwbouw zijn de logistieke

een verdubbeling van de ruimte. Het bestaande gebouw is

voorzieningen aangelegd en worden de puntjes op de i gezet.

onder regie van Brocacef gebouwd. “De nieuwbouw huren wij

“Bij het integreren van de twee bouwdelen bleek Van den Pol’s

van ontwikkelaar WDP. Zij zijn opdrachtgever en hebben

kennis van het bestaande pand een groot voordeel. In een

ervoor gekozen de uitbreiding zo uit te voeren dat beide

vloeiend samenspel met Heembouw verliep de bouw snel en

onderdelen in de toekomst ook zelfstandig kunnen worden

goed, met betrokken vakmensen. Zij staan ergens voor en

gebruikt. Op piekmomenten zullen zo’n 350 mensen

hebben zichtbaar plezier in hun werk.”

werkzaam zijn in de vergrote distributievoorziening.”

TOEKOMSTBESTENDIG
De Eindhovense nieuwbouw voor Brocacef zit vol groene, toekomstbestendige oplossingen. “De isolatiewaarde is
hoog. Doordat het magazijn geen ramen heeft, worden weersinvloeden buitengesloten. Het gebouw is gasloos en
beschikt over warmtepompen, luchtverwarming en -koeling.” Ook de door Van den Pol aangelegde ledverlichting
beperkt het energieverbruik. “Is niemand aanwezig dan blijft het magazijn pikkedonker. De verlichting schakelt in
bij beweging; stopt deze dan dimt het licht gefaseerd. Het wordt dus niet opeens donker als je even stilstaat.”
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FAMILIEBEDRIJF: MARGREET VAN VUUREN EN BART VEENHOF

“VERBETEREN IS ONZE
TWEEDE NATUUR”
Van den Pol is in meerdere opzichten een familiebedrijf. Ook

het bedrijf. Toch is Bart lang aan mijn aandacht ontsnapt.

bij sommige medewerkers is sprake van een familie- of

Enige tijd nadat we elkaar in het vizier kregen, sprong de

relationele band. Zoals bij partners Margreet van Vuuren

vonk over. Toen dat tijdens een bedrijfsfeestje voor het eerst

(Service en Onderhoud) en Bart Veenhof (Industriële

duidelijk werd, kwam een hele stroom appjes op gang.” Ze

Automatisering).

hebben samen een huis gekocht in Montfoort. “Na een
ingrijpende verbouwing wonen we er net. Lekker veel ruimte

Margreet en Bart kwamen allebei in 2007 in dienst bij

en vlakbij Van den Pol.”

Van den Pol. Margreet startte op debiteurenbeheer. Later
werkte ze op de afdeling beveiliging en bij de servicedesk.

Slimmer en sneller

“Nu houd ik me vooral bezig met rapportages voor de

In dertien jaar is veel veranderd in het bedrijf. Margreet:

inspectie en certificering van brandmeldinstallaties.

“Processen zijn steeds verder geautomatiseerd. Werkbonnen

Specialistisch werk waarbij wet- en regelgeving veel

voor monteurs uitprinten en op volgorde leggen lijkt een

impact heeft. En met een grote verantwoordelijkheid.”

eeuwigheid geleden. Alles gaat nu via de iPad.”
Wat niet verandert, is het streven naar verbetering. “Voor

Goed geregeld

mijn gevoel zijn we al heel goed,” stelt Bart. “Toch zijn we

Bart begon als leerling op de bedrijfsschool en was jarenlang

continu bezig om nog beter te worden. Om slimmer te

actief in de utiliteitsbouw. “Tussendoor heb ik korte tijd

werken, met meer prefab en minder afval. Dat wordt niet van

ergens anders gewerkt. Daar werd me duidelijk hoe goed

bovenaf opgelegd maar iedereen is ermee bezig. Verbeteren

dingen bij Van den Pol geregeld zijn. En hoe top de sfeer hier

is hier echt een tweede natuur.”

is. Toen ik gevraagd werd terug te komen, hoefde ik niet lang
na te denken. Bij Industriële Automatisering heb ik het enorm
naar mijn zin. Als we starten op een locatie, werkt er nog
niets. Een paar weken later draait een complete fabriek.”
Veel appjes
Bart werkt regelmatig een aantal weken in het buitenland;
België, Duitsland, Rusland. “Ik vind dat tof voor hem en we

“ENIGE TIJD NADAT WE ELKAAR

zijn gelukkig flexibel,” zegt Margreet. “Maar natuurlijk ben ik
altijd weer blij als hij terug is.” Zij is al jarenlang lid van de
personeelsvereniging. “Daardoor ken ik veel mensen binnen

IN HET VIZIER KREGEN,
SPRONG DE VONK OVER.”
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TÉTRIS REALISEERT TURNKEY KANTOORRUIMTE IN PARNASSUS TOREN

“IK BEN FAN”
Tétris Design & Build ontwerpt en realiseert interieurs van kantoren, winkels en hotels. Het bedrijf heeft vestigingen in 16 landen en
is een 100% dochter van vastgoedadviseur JLL. De Amsterdamse Parnassus Toren is een van de actuele locaties waar Tétris actief is
voor haar klanten. “De hands on-benadering van Van den Pol is daarbij van grote waarde.”

36 VAN DEN POL
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De Parnassus Toren ligt op een strategische locatie tussen de

Gerust hart

Zuidas en Oud Zuid. Voor opdrachtgever WeWork realiseerde

De werkzaamheden zijn in korte tijd gerealiseerd.

Tétris hier vier verdiepingen met turnkey kantoorruimte. Deze

“De hands on-benadering van Van den Pol was daarbij

worden verhuurd aan Zoom Video Communications, een

van grote waarde. Ze communiceren open en direct en

Amerikaans bedrijf dat externe vergaderdiensten aanbiedt via

komen met pragmatische oplossingen. In de eindfase heeft

de cloud.

Van den Pol veel zaken rechtstreeks afgestemd met de
opdrachtgever. Dit laten we met een gerust hart aan ze over;

Geen geheimen

er is alle vertrouwen in hun specialisme. Opvallend is de

“Bij een eerder project in hetzelfde gebouw deden wij al

kwaliteit van de jonge medewerkers. Je merkt dat er veel

ervaringen op met Van den Pol,” vertelt Daan Dam, Senior

aandacht is voor hun opleiding. Dat maak ik wel eens anders

Project Manager bij Tétris. “Zelf ken ik het bedrijf vanuit een

mee. Kort en goed: ik ben fan. Groot compliment voor

vorige functie als prima partner. Ook belangrijk: Van den Pol

iedereen van Van den Pol die een bijdrage heeft geleverd aan

was als installateur betrokken bij de ingrijpende renovatie van

dit project.”

de Parnassus Toren. Het gebouw heeft dus geen geheimen
voor ze en dat is een groot voordeel.”
Leisure space
Voor Zoom realiseerde Van den Pol de E-voorzieningen,
brandmeld- en beveiligingsinstallatie plus verlichting. “Een
aantal ruimtes is geluiddicht met het oog op ongestoorde
videoconferencing. Deze toepassing stelt ook eisen aan het
lichtniveau. Naast kantoren is er veel leisure space, ruimtes
waar Zoom-medewerkers kunnen ontspannen. Ook is er een
tribune voor presentaties en een keuken met professionele
apparatuur. Van den Pol heeft de stroomvoorziening hiervoor
aangepast.”

“HET GEBOUW HEEFT GEEN
GEHEIMEN VOOR VAN DEN POL.”
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Van den Pol was ook betrokken bij de ingrijpende
renovatie van de complete Parnassus Toren.
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WIJ WERKEN AL 85
JAAR MET PASSIE.
NIET ANDERS.

vandenpol.com

