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De corona-uitbraak zorgt ervoor dat ontwikkelingen versnellen. 

Denk aan het monitoren en onderhouden op afstand. Door slimme 

installaties kijken wij mee en komen in actie als het nodig is. Steeds 

vaker kan dat vanuit Montfoort, bijvoorbeeld door het gebruik van 

virtual reality. Hiermee kunnen onze experts in Nederland wereld-

wijd installaties inbedrijfstellen en onderhouden. Bijkomend 

voordeel: minder reiskilometers en dus minder uitstoot van CO2.

Dergelijke toepassingen benadrukken de wendbaarheid van dit 

bedrijf. Als omstandigheden veranderen, veranderen wij mee.

Elektrificatie van het wagenpark gaat volop door, net als de 

toepassing van zonne-energie. Die groeide vorig jaar met 30%.  

Het toenemende belang van elektriciteit in de energietransitie geeft 

ons specialisme een rooskleurige toekomst. Uitdaging blijft het 

tekort aan goed opgeleide vakmensen om de voor deze transitie 

benodigde techniek te installeren en onderhouden. Oudere 

medewerkers gaan met pensioen waardoor veel ervaring uit de 

sector verdwijnt. Gelukkig zorgt onze bedrijfsschool voor een 

aanhoudende instroom van jong talent.

Ongeacht hun leeftijd moeten collega’s elke dag veilig thuiskomen 

en iedere ochtend gezond weer aan de slag gaan. Daarom is veilig- 

heid het centrale thema in deze PULS. Partners benadrukken het 

belang van samenwerking bij een veilige bouwplaats. En mede-

werkers vertellen wat de certificering volgens trede 3 van de Safety 

Culture Ladder het bedrijf heeft gebracht. Met onze gezamenlijke 

inzet is het veiligheidsbewustzijn hierdoor ingrijpend verbeterd. 

Daarom zou het goed zijn als de Safety Culture Ladder een 

volwaardig alternatief wordt voor de VCA.

Het proces van certificering heeft gezorgd voor een gedrags-

verandering. Uitdaging is nu om dit vliegwiel samen gaande te 

houden. Want veiligheid behoeft aandacht, elke dag opnieuw.

VEILIGER EN 
WENDBAAR

DE NEDERLANDSE BOUWSECTOR HEEFT IN DEZE CORONAPERIODE GELUKKIG GROTENDEELS 

DOOR KUNNEN WERKEN. DAARDOOR ZIJN IN 2020 RUIM 69.000 NIEUWBOUWWONINGEN 

GEREALISEERD EN HEEFT DE GEBOUWVERDUURZAMING VAART GEHOUDEN.

Wim van den Pol

De drijfveren om vastgoed te verduurzamen, worden steeds 

talrijker. “Duurzaamheidsmaatregelen zijn verplicht bij een 

natuurlijk vervangingsmoment of een terugverdientijd 

korter dan vijf jaar,” zegt Paul van der Maas, sales engineer 

bij Van den Pol. “Steeds vaker controleert de regionale 

omgevingsdienst of deze erkende maatregelen uitgevoerd 

zijn. Voor grootverbruikers geldt een informatieplicht; zij 

moeten zelf rapporteren over gebouwverduurzaming.”

Per 1 januari 2023 is voor kantoren minimaal energielabel C 

verplicht. “Ook banken stellen steeds strengere eisen aan 

dit label.”

Online duurzaamheidstool

Wat de aanleiding ook is, Van den Pol ondersteunt 

gebouweigenaren die willen of moeten verduurzamen. 

“Eerste stap is een analyse van de actuele situatie. Onze 

online duurzaamheidstool geeft inzicht in het huidige 

energielabel en mogelijke verduurzamingsmogelijkheden 

inclusief energiebesparing, investering en terugverdientijd. 

Het is de basis voor een gerichte verduurzamingsslag. Ook 

kunnen eigenaren deze gegevens gebruiken voor de 

informatieplicht of de omgevingsdienst.”

Beter inregelen van installaties, slimme schakelingen en 

ledverlichting zijn meestal voldoende voor label C. “Samen 

met plaatsing van PV-panelen komt vaak A in beeld.” Bij 

dit traject ontzorgt Van den Pol volledig. “Van analyse en 

implementatie tot en met het verkrijgen van het 

energielabel. Ook financieel is gebouwverduurzaming een 

slimme keuze,” benadrukt Van der Maas. “Vaak leveren 

maatregelen direct al geld op.”

Meer weten over slimme gebouwverduurzaming?  

Neem contact op met Paul van der Maas via  

0348-479960 of p.v.d.maas@vandenpol.com.

EERSTE HULP BIJ
VERDUURZAMING



LKQ Fource concentreert de Nederlandse activiteiten in een nieuw distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs. Hart van het 

duurzame gebouw is een volautomatisch shuttlesysteem waarmee goederen razendsnel worden verzameld.

NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM VOOR LKQ FOURCE

BRUG TUSSEN 
MENS EN TECHNIEK

LKQ Fource – importeur en distributeur van auto-onderdelen – 

is marktleider in Nederland. “Ons nieuwe distributiecentrum 

omvat ruim 50.000 m2 en vervangt vier bestaande locaties,” 

zegt Manager Logistics Loek Beekman. Het gebouw is vlak voor 

de Kerst opgeleverd. “We zijn volop bezig met de inrichting. In 

het tweede kwartaal vindt de eerste verhuizing plaats.”

Eyecatcher

Heembouw is verantwoordelijk voor ontwikkeling en bouw van 

het complex; het ontwerp is van Heembouw Architecten. 

“Eerste stap was de locatiekeuze; ook daarbij hebben we  

LKQ Fource ondersteund,” aldus Gerben Boonen, projectleider 

namens Heembouw. Het distributiecentrum is een echte 

eyecatcher met de centrale entree op de eerste verdieping als 

prominent element. “Het gebouw dankt er haar naam aan: The 

Bridge.” Die naam verwijst ook naar de verbinding tussen mens 

en techniek. “Naast de logistieke voorzieningen is het 

welbevinden van medewerkers een belangrijk uitgangspunt. Zij 

gaan zich hier echt thuis voelen.”

Nooit nodeloos licht

In het nieuwe distributiecentrum is Van den Pol verant-

woordelijk voor de E-installatie, verlichting en datavoor-

zieningen. Duurzaamheid staat met een BREEAM Excellent-

certificering op een hoog niveau. “Het gebouw is all electric, 

energieverbruik wordt nauwgezet gemonitord en op het dak is 

172 kWp aan PV- vermogen geïnstalleerd.”

De ledverlichting is voorzien van sensoren en kan fijnmazig 

worden ingesteld. “Is er geen activiteit dan dimt de verlichting 

automatisch terug,” zegt Beekman. “Zo brandt nooit meer 

nodeloos licht. Ook de terreinverlichting gaat in het donker 

alleen aan als er vrachtauto’s laden en lossen.” 
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350 regels per uur

Het volautomatische shuttlesysteem is het hart van het 

gebouw. Op drie verdiepingen met stellingen worden 

producten door robots verzameld en getransporteerd. 

“Hiermee verwachten we 80% van onze orders te verwerken 

met een snelheid van zo’n 350 regels per medewerker  

per uur.” 

Het shuttlesysteem had veel invloed op het bouwproces, stelt 

Boonen. “De eisen aan de vloer wat betreft vlakheid en 

stabiliteit zijn hoog. En voor de aanleg van het systeem is een 

deel van het distributiecentrum eerder opgeleverd. Dat 

vereiste veel flexibiliteit van alle betrokkenen.”

Gezamenlijke drive

Mede door het shuttlesysteem is het LKQ Fource-DC een 

complex project. Beekman: “De coördinatie met de 

bouwpartners luisterde nauw. Heembouw fungeerde als 

hoofdaanspreekpunt maar veel is rechtstreeks afgestemd met 

Van den Pol. Beide bedrijven leggen de lat hoog en schakelen 

snel; het contact is informeel en professioneel.”Zowel bij de 

leverancier van het shuttlesysteem als bij LKQ Fource is de 

voertaal Engels. “Geen dagelijkse kost voor de andere 

bouwpartners. Maar de gezamenlijke drive om tot een goed 

resultaat te komen, maakt taal van onderschikt belang.  

Bij een volgend project zou ik Heembouw en Van den Pol 

graag weer inschakelen.”

“BEIDE BEDRIJVEN 
LEGGEN DE LAT 
HOOG EN  
SCHAKELEN SNEL.”

PULS  9
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Liemès is een nieuw foodconcept met een grote culinaire variatie. Initiatiefnemer is Amac-dga Ed Bindels. Vooralsnog dwingt 

corona tot een pas op de plaats. Maar zodra het mag, gaan de deuren open. “Onze handen jeuken.”

IN LIEMÈS KAN BIJNA ALLES

ELF KEUKENS 
ONDER ÉÉN DAK 

“Drijfveer bij Liemès is mijn persoonlijke passie voor goed, 

onderscheidend eten,” stelt Ed Bindels. Hij is oprichter en dga 

van Amac, de grootste Apple Premium Reseller van 

Nederland. Bindels is mede-eigenaar van een club aan de 

Utrechtse gracht. “En gastvrijheid is ook in onze Apple-

winkels een belangrijk element. De overeenkomsten tussen 

Amac en Liemès zijn dus groter dan wellicht op het eerste 

gezicht lijkt.” De naam verwijst naar de grensweg van het 

Romeinse rijk die op een steenworp afstand liep. “De Limes 

was ook een ontmoetingsplek en maakte verbinding tussen 

verschillende culturen. Parallellen te over dus.”

24-uurs vergunning

Liemès bevindt zich in The Wall langs de A2 bij Utrecht, 

onder het Amac-hoofdkantoor. “Op 1.500 m2 bieden elf 

verschillende keukens voor elk wat wils. Van Aziatische 

keukens tot burgers, van Spaans tot hopelijk – want een 

persoonlijke favoriet – de Arabische/Ottolenghi keuken.”

Restaurateurs worden volledig ontzorgd. “Wij regelen alles, 

van meubilair en bediening tot de spoelkeuken. Koks kunnen 

zich focussen op het culinaire aspect.” 

Er is – buiten corona – plaats voor vijfhonderd gasten. Ook 

zijn er besloten ruimtes voor groepen. “Door de centrale 

ligging is het een ideale plek voor zakelijke afspraken. En na 

het diner kan de ruimte omgetoverd worden tot een club met 

dansvloer. Met een 24-uurs vergunning zeven dagen per 

week kan hier bijna alles.”

Alleen inductie

Van den Pol is vaste partner van Amac. “Ook het hoofd-

kantoor in The Wall is door hun geïnstalleerd,” zegt Bindels. 

“Ze denken mee en zijn vertrouwd met onze aanpak.” In 

Liemès realiseerde Van den Pol de complete E-installatie en 

verlichting. “Er ligt hier zeker 15 kilometer aan kabels. Omdat 

The Wall gasloos is, wordt op inductie gekookt. Het vast-

stellen van het benodigde totale vermogen was best een 

uitdaging. Elke keuken heeft een groepenkast. Ook hierbij 

laten we niets aan het toeval over.”

Snel opschalen

Alle faciliteiten in Liemès zijn gereed. “Het ziet er echt heel 

gaaf uit,” aldus een trotse Bindels. Gesprekken met 

restaurants zijn in volle gang. “Er zijn nog keukens 

beschikbaar. In de huidige omstandigheden kost het 

logischerwijs meer tijd om knopen door te hakken.” Zodra 

het mag, opent Liemès de deuren. “Waarschijnlijk eerst met 

events waarbij een aantal keukens live gaat. Van daaruit 

kunnen we snel opschalen. Want wees er zeker van: onze 

handen jeuken.”

10  VAN DEN POL



Van den Pol is een van de eerste gebouwinstallateurs met een certificering volgens trede 3 van de Safety Culture Ladder, de 

nieuwe norm voor veiligheidsbewustzijn. Het voorafgaande proces om te komen tot een cultuur- en gedragsverandering heeft  

het bedrijf veel gebracht. “Je moet bij mensen tussen de oren komen.”

Koffiedame

Voorafgaand aan de certificering volgden vijftig leidinggevende 

medewerkers een tweedaagse workshop. “Ook alle andere 

collega’s namen deel aan een training. Letterlijk iedereen, dus 

ook onze koffiedame.” De directieleden speelden een actieve 

rol. “Voor een cultuurverandering moet je bij medewerkers 

tussen de oren komen. Dat kan niet vanachter het bureau, 

maar alleen door intensief het gesprek aan te gaan.”

Elkaar aanspreken

De collectieve inspanningen hadden het beoogde resultaat; het 

trede 3-certifcaat is binnen. “In oktober 2020 bezochten 

auditors projecten en spraken met onze medewerkers. 

Onderzocht werd of hun gedrag op de bouwplaats matcht met 

de collectieve veiligheidswaarden van het bedrijf. Voor trede 3 

van de SCL is het essentieel dat zij niet alleen elkaar maar ook 

andere bouwpartners aanspreken op onveilig gedrag.” Dat 

aanspreken kan in de praktijk lastig zijn, weet Verlaan. 

“Daarom kunnen medewerkers altijd rekenen op support van 

de directie.”

Gele posters

Deze zekerheid – ‘Ik sta achter je’ – is een van de vijf veilig-

heidswaarden van Van den Pol. Via gele posters hebben ze een 

prominente plek op de bouwplaats. “Iedereen bij ons weet wat 

ermee bedoeld wordt, maar bij bouwpartners roepen de 

posters ongetwijfeld vragen op. Prima, want dat brengt het 

gesprek op gang. Door de veiligheidswaarden te delen, geven 

we inzicht in onze drijfveren. Dat draagt bij aan het begrip.”

Veiligheidsraad

De SCL-certificering is geen eindpunt, benadrukt Verlaan. 

“Veiligheid is nooit af. Om de veiligheidsbeleving te borgen en 

te vergroten, is een veiligheidsraad ingesteld. Die pikt signalen 

op, registreert meldingen en zorgt voor actie en opvolging.” 

Belangrijke volgende stap is om onderaannemers te onder-

steunen bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. “Want 

veiligheid op de bouwplaats doen we samen.”

VAN DEN POL BEHAALT TREDE 3 VAN DE SAFETY CULTURE LADDER

“VEILIGHEID IS 
NOOIT AF” 

De certificering volgens de Safety Culture Ladder (SCL) trekt de 

aandacht, ervaart operationeel directeur Kees Verlaan. “Er is 

veel respons, zowel van collega-bedrijven als van klanten.”

De motivatie voor deze extra veiligheidsinspanning kent 

meerdere drijvers. “Ketenpartners hanteren steeds vaker de 

SCL als ijkpunt voor onze prestaties op het gebied van veilig- 

heid. En bij grotere aanbestedingen wordt certificering per 

2022 een voorwaarde om te mogen inschrijven. Belangrijkste is 

echter dat voor een mensenbedrijf als Van den Pol veiligheid 

een vanzelfsprekende prioriteit is. Medewerkers moeten elke 

dag gezond op hun werk komen én gezond weer naar huis 

gaan. Veiligheidsbewustzijn is daarbij cruciaal.”

“DE SCL-CERTIFICERING 
IS GEEN EINDPUNT.” 

12  VAN DEN POL PULS  13
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Dura Vermeer en Van den Pol Elektrotechniek werken regelmatig samen. Voorbeelden zijn de nieuwbouw van NoMA House en 

de renovatie van kantoorgebouw De Walvis. Meest recente project is het Dura Vermeer Innovation Center. “Vanuit het bedrijf 

keken veel mensen over onze schouders mee.”

DURA VERMEER INNOVATION CENTER GEWILDE WERKPLEK

“EEN PRESTATIE 
VAN FORMAAT”

In het nieuwe Innovation Center in Utrecht zijn verschillende 

bedrijfsonderdelen van Dura Vermeer gevestigd. “Onder meer 

de Divisie Bouw en Vastgoed, de werkmaatschappijen 

Railinfra en Vastgoed plus THUIS, de showroom voor onze 

woningkopers,” vertelt Taco van der Sar. Als projectmanager 

was hij de schakel tussen ontwikkelaar Dura Vermeer 

Vastgoed en Dura Vermeer Bouw Midden West dat het bijna 

7.500 m2 grote gebouw realiseerde.

Keurig op tijd

Een bouwproject voor de eigen organisatie is geen alledaagse 

opdracht. “Vanuit het bedrijf keken veel mensen over onze 

schouders mee,” lacht hoofduitvoerder Erik Snel. “Ook 

directieleden van de bouwpartners toonden interesse tijdens 

het werk.”

“Gezien het collectieve belang en de korte lijnen zijn 

gedurende het project tal van aanpassingen doorgevoerd,” 

zegt projectleider Wouter de Mol. “Ook tijdens de fit-out is 

nog veel veranderd.” 

Zowel voor de ontwikkelaar als het uitvoeringsteam was dat 

niet altijd eenvoudig. “Maar dankzij de flexibele opstelling 

van alle betrokkenen is het gelukt om veel aanvullende 

wensen te realiseren,” aldus Van der Sar. “Met alle 

aanpassingen is het gebouw in deze corona-periode toch 

keurig op tijd opgeleverd. Een prestatie van formaat.”

BREEAM-Excellent

Van den Pol was al vroeg betrokken bij deze engineer & 

build-opdracht. “Hierdoor was er veel ruimte voor hun 

expertise,” zegt Snel. Naast de complete E-infrastructuur zijn 

ook de voorzieningen voor brandmelding, ontruiming, 

intercom, inbraakbeveiliging, toegangscontrole en CCTV plus 

het datanetwerk door Van de Pol gerealiseerd. Met 

ledverlichting, 867 PV-panelen en 45 laadpalen levert het 

bedrijf ook een stevige bijdrage aan het BREEAM-Excellent-

label. “Je merkt dat ze ervaring hebben met zo’n 

certificering,” zegt De Mol. Datzelfde geldt voor de PV-

installatie. “Op alle mogelijke plekken zijn panelen geplaatst.”

PULS  15
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Door installaties op afstand te beheren, kan Van den Pol 

klanten nog beter bedienen. “Ook hoeven we hierdoor 

minder vaak fysiek op locatie te zijn,” zegt business unit 

leider Dennis van Meurs. Van steeds meer installaties zijn 

digitaal data beschikbaar over functioneren en prestaties. 

“We zien bijvoorbeeld dat de opbrengst van een PV-

installatie achterblijft. Of dat een rookmelder in storing 

staat; dit verhelpen we dan tijdig. Ook de werking van 

noodverlichting kunnen wij op afstand controleren.”

Installaties hebben hierdoor minder uitval en presteren 

beter. “En we hoeven het proces van klanten niet te 

verstoren. Gerichte inzet van onze monteurs betekent ook 

minder autokilometers en dus minder CO2-uitstoot.”

Nauwkeurig voorspellen

Nieuwe installaties zijn bij Van den Pol standaard smart. 

“Door meer data te analyseren, kunnen we steeds 

nauwkeuriger voorspellen wanneer onderhoud nodig is.” 

Van den Pol zet fors in op deze ontwikkeling. “Doel is 

daarbij ook om alle verschillende installaties te integreren in 

één digitaal platform. Op afstand kan de monteur dan in 

één oogopslag zien hoe een compleet gebouw presteert.”

Opvallende innovatie

Met Smart Windows van Physee beschikt het gebouw over 

een opvallende innovatie. Erik Snel: “In de beglazing wordt 

energie opgewekt, slimme zonwering reguleert de 

temperatuur. Zo wordt deze ’s nachts gesloten om warmte 

binnen te houden.” Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit. 

“Door een geavanceerd filtersysteem is de lucht binnen 

schoner dan buiten,” stelt De Mol. Het binnenklimaat is 

transparant. “Sensoren meten de kwaliteit. In de ruimtes 

hangen schermen die informatie geven over temperatuur, 

luchtvochtigheid en CO2.” De instellingen zijn nu centraal 

geregeld maar kunnen via een app ook individueel worden 

aangestuurd.

“VEEL MENSEN KEKEN 

OVER ONZE  

SCHOUDERS MEE.”

Fris en fit

“Als je voor jezelf bouwt, ben je extra kritisch,” ervaart  

Van der Sar. “Maar uiteindelijk bepalen de gebruikers of een 

gebouw geslaagd is. En als ik afga op het oordeel van de 

mensen die er werken, is dat zonder meer het geval. Er zijn 

ook veel flexplekken waar medewerkers uit het hele land 

gebruik van kunnen maken. Die zijn enorm populair. Collega’s 

vinden het een prettige omgeving.”

Ook Van der Sar zelf werkt in het Innovation Center. “Na een 

lange werkdag voel je je nog fris en fit. Onze missie is dus 

geslaagd.”

 KORT NIEUWS

“ALS HET GAAT OM VEILIGHEID STAAT  
HET BEDRIJF ACHTER JE”Eerste monteur business unit Retail

“Veiligheid betekent voor mij dat ik elke dag samen met alle 

collega’s weer gezond thuis kan komen. Ook vind ik het 

belangrijk dat m’n collega’s en ik persoonlijke beschermings-

middelen gebruiken zodat we over tien jaar geen gehoor-

schade of andere langetermijnziektes krijgen.”

“Certificering volgens de veiligheidsladder heeft het bedrijf 

zeker veranderd. Er wordt nu veel meer nagedacht over 

veiligheid. Ook kun je zelf dingen makkelijker weigeren omdat 

het niet veilig is. Iets dat ik vroeger deed omdat het snel af 

moest, zal ik nu niet meer doen. Veiligheid blijft soms wel een 

lastig iets. Maar als je in je achterhoofd houdt dat het bedrijf 

achter je staat, wordt het steeds makkelijker.”

Peter Schinkel

BEHEER OP AFSTAND MET  
SLIMME INSTALLATIES
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Duurzaam, ruim en met volop maatwerk. De woningen die 

Bunnik Bouw en Bunnik Projekten in Haarzicht realiseren, 

vinden gretig aftrek. De ervaringen met deze eerste 

gasloze wijk van Utrecht blijken waardevol bij latere 

energieneutrale projecten.

VEEL ANIMO VOOR  
ENERGIENEUTRAAL HAARZICHT

GROEN  
ZONDER  
GAS

Bunnik Bouw en Bunnik Projekten zijn net als Van den Pol 

familiebedrijven. Met twee zoons van medeoprichter en 

eigenaar Wim Bunnik is ook de volgende generatie aan boord.

Gestart als aannemer werden gaandeweg grondposities 

verworven. “Die vormen de basis voor onze ontwikkeltak,” 

zegt adjunct-directeur Addie Mulder. Het bouwbedrijf realiseert 

voornamelijk eigen projecten maar werkt ook voor derden. 

“Woningbouw is verreweg de belangrijkste activiteit.”

Zes fases

Actueel project is Haarzicht in Vleuten, een nieuwe wijk met 

zo’n 500 woningen waarvan Bunnik Bouw er 121 realiseert. 

“De eerste paal ging in 2017 de grond in,” zegt bedrijfsleider 

Sjaak de Jong. “Bij de start was het de eerste gasloze wijk van 

de gemeente Utrecht waartoe Vleuten behoort.” Het project 

kent zes fases. De eerste twee zijn gerealiseerd, de derde is in 

uitvoering. “Al deze woningen zijn verkocht; dat geldt ook 

voor de volgende fase, vier grote rietgedekte villa’s.”

Gewilde locatie

Uitstraling en kwaliteit maken Haarzicht tot een echt Bunnik-

project. “Ook zijn onze woningen vaak wat groter; dat spreekt 

kopers aan,” weet Mulder. “Wij bouwen traditioneel, met 

kalkzandsteen en breedplaatvloeren. Maatwerk is geen 

probleem. Veel mensen kiezen voor een uitbouw, een extra 

slaap- of badkamer. Ook lichtplannen zijn gewild.” De locatie 

draagt bij aan de populariteit. “Met een groen uitzicht op 

kasteel De Haar, een recreatieplas vlakbij en een gunstige 

ligging ten opzichte van de snelwegen.”

Panelenpuzzel

De energieneutrale Haarzicht-woningen zijn voorzien van 

warmtepompen, gebalanceerde ventilatie en zonnepanelen. 

“Gasloos bouwen vereist een andere benadering. Kennis van 

bouwpartners als Van den Pol is daarom zeer welkom.” “We 

kennen het bedrijf al vele jaren als betrouwbare specialist, ook 

op het gebied van PV-systemen,” zegt De Jong. Door de hoge 

duurzaamheidsambitie moeten in Haarzicht veel panelen een 

plek krijgen. “Dat is een hele puzzel maar lukt met hulp van 

Van den Pol prima.”

“Bij de start van Haarzicht was gasloos een innovatief concept, 

voor nieuwbouwwoningen is het nu de norm,” aldus Mulder. 

“Bij latere projecten doen we ons voordeel met de hier 

opgedane ervaringen.”

“MAATWERK IS GEEN PROBLEEM” 
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GRB-monteur vervangt kantoorverlichting door led met 4.000 Kelvin.

Ondanks alle aandacht voor veiligheid in de bouw dalen de ongevallen- 

cijfers amper. Voor een substantiële verbetering is een cultuur- en gedrags-

verandering nodig. Samenwerking in de bouwketen is daarbij cruciaal.  

Vaste partners van Van den Pol delen hun inzichten.

FOCUS OP
VEILIGHEID

 

Op veiligheidsgebied had de bouw van het FLUOR-

hoofdkantoor in 2013-14 grote impact voor Dura Vermeer. 

“Dit petrochemische bedrijf hanteert strenge veiligheids-

normen,” zegt Jan de Boer. “Daar hebben we veel van 

geleerd, bijvoorbeeld over het belang van instructies vooraf, 

het belonen van positief veiligheidsgedrag en instellen van 

een veilige, afgesloten bouwplaats.” Belangrijke volgende 

stap was de start van Zien Handelen Leren; een programma 

dat via proactiviteit en bewustzijn de veiligheid van 

medewerkers van werkvloer tot en met topmanagement 

vergroot. “Het aantal ongevallen is sindsdien fors gedaald. 

Nog altijd is Zien Handelen Leren een leidraad bij onze 

veiligheidsinspanningen.”

Geen afvinklijst

Ook bij de Safety Culture Ladder (SCL) staat bewustwording 

centraal. Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid 

in de Bouw hanteren vanaf 2022 deze veiligheidsladder om 

veiligheidsbewustzijn inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. 

“Je kunt denken: weer een certificaat, naast alle bestaande 

richtlijnen en checklists. De SCL is echter geen afvinklijst maar 

een methode die de interne veiligheidsbeleving meet. Het 

doorlopen van deze veiligheidsladder heeft het aantal 

ongevallen weer doen dalen zodat de IF flink gedaald is naar 

rond de 1.”

Trigger voor talent

Dura Vermeer gaat in dit najaar op voor trede 4 van de SCL. 

“We promoten de veiligheidsladder intensief, onder meer via 

nieuwsbrieven aan onderaannemers. Met vaste partners zijn 

we regelmatig in gesprek over hun voortgang. Steeds meer 

bedrijven maken serieus werk van de SCL. Van den Pol is een 

goed voorbeeld.”

De Boer benadrukt het belang van een proactieve veiligheids-

cultuur. “Uiteraard voor onze huidige medewerkers. Maar  

het is ook een krachtige trigger bij het aantrekken van  

jong talent.”

Het Dura Vermeer Innovation Center blijkt een gewilde werkplek. Van den Pol zette er haar brede specialisme in.

“SAFETY CULTURE LADDER HEEFT ONS VEEL GEBRACHT”
JAN DE BOER (PROJECTDIRECTEUR INKOOP DURA VERMEER VASTGOED)
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“De procedurele kant van veiligheid is vaak goed 

gewaarborgd,” stelt Jurgen Weerdenburg. “Om verder te 

verbeteren, is een proactief veiligheidsklimaat nodig. Daarbij 

komt het aan op houding en gedrag.”

Zachte kant

Binnen ERA Contour richt een veranderteam zich vooral op de 

zachte kant van veiligheid. “Denk aan het activeren van het 

veiligheidsbewustzijn, veiligheid meer bespreekbaar maken en 

er op een toegankelijke manier over communiceren. Een 

nulmeting gaf ons informatie over de interne status. Voor een 

aansluitend veranderplan is inspiratie buiten de organisatie 

opgedaan, ook bij andere bouwbedrijven binnen en buiten 

TBI. Veel baat hadden we bij het Zien Handelen Leren-

programma van Dura Vermeer Rail Infra. Rode draad: het 

draait om jou. Zie je iets dat anders of beter kan, handel dan 

en vertel of praat erover met elkaar.”

Ambassadeurs

ERA Contour startte een driejarig programma om het 

veiligheidsklimaat te veranderen. “Certificering volgens de 

Safety Culture Ladder was daarbij een middel, geen doel op 

zich.” Het programma startte met een groep 

veiligheidsambassadeurs uit het bedrijf, inclusief directie en 

leidinggevenden. “Het management speelt een 

doorslaggevende rol bij het veiligheidsklimaat.”

Elkaar inspireren

Ook een aantal vaste bouwpartners volgde deze training, 

waaronder vertegenwoordigers van Van den Pol. In volgende 

fases worden ook opdrachtgevers en andere bouwpartners bij 

het programma betrokken. “Want veiligheid doe je samen,” 

benadrukt Weerdenburg. “Daarom zijn we blij dat andere 

bedrijven zonder terughoudendheid hun ervaringen wilden 

delen. En is het mooi om te zien dat wij op onze beurt  

Van den Pol hebben geïnspireerd om het veiligheidsklimaat te 

verbeteren en op te gaan voor de Safety Culture Ladder. Als 

we elkaar verder brengen, ontstaat een sneeuwbaleffect. En 

komt veiligheid echt op een hoger niveau.”

Met Little C creëert ERA Contour een stukje New York in Rotterdam. Van den Pol was verantwoordelijk voor een deel van de 

E-installaties, verlichting en brandmeldbeveiliging in deze grootschalige nieuwe woonwijk.

“De bouw staat helaas nog steeds in de top-3 van meest 

onveilige branches om in te werken,” zegt Peter Brugman. 

“Toch is de situatie de afgelopen jaren sterk verbeterd. Vaak 

met kleine stapjes, maar er is veel bereikt. Bij Heembouw staat 

veiligheid op één; er is geen enkele reden om niet veilig te 

werken.”

LMRA

Actueel speerpunt bij Heembouw is aandacht voor veiligheid 

bij werken op hoogte. “Als daarbij iets fout gaat, zijn de 

gevolgen vaak groot. Zowel bij onze eigen rondes als de 

werkplekinspecties van extern adviseur Aboma is er veel 

aandacht voor. Belangrijke les: wees alert en check 

bijvoorbeeld of sparingen goed zijn afgedekt. Voer daarom 

altijd een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) uit. En zorg 

dat je de werkplek ook voor anderen veilig achterlaat.”

Mensenwerk  

Hulpmiddelen dragen bij aan een veiligere bouwplaats. 

“Instructiefilms, posters en apps zijn waardevolle 

instrumenten. Maar veiligheid is vooral mensenwerk. Als het 

gaat om veiligheidsbewustzijn ligt verslapping altijd op de loer. 

Daarom moet iedereen op de bouwplaats elkaar blijven 

aanspreken, ook collega’s van andere bouwpartners. Want 

alleen samen kunnen we het nog veiliger maken.”

Gezond en fit

Veiligheid kent vele facetten, stelt Brugman. “Het heeft ook te 

maken met de fysieke en mentale gesteldheid van onze 

medewerkers. Een gezonde levensstijl is belangrijk en die 

ondersteunen we volop, bijvoorbeeld door het aanbieden van 

online cursussen crossfitness, meditatie en mentale 

weerbaarheid.” 

Ook de balans tussen werk en privé heeft invloed op het 

welbevinden van mensen. “In de coronaperiode hebben veel 

collega’s kinderen die niet naar een opvang kunnen of thuis 

les volgen. Privé wordt nu meer van onze medewerkers 

gevraagd. We begrijpen dat dit invloed heeft op het werk en 

gaan daar flexibel mee om. We moeten hier samen doorheen; 

daar hoort dit ook bij.”

“ALLEEN SAMEN KUNNEN WE HET NOG VEILIGER MAKEN”  
PETER BRUGMAN (DIRECTEUR BEDRIJFSRUIMTEN HEEMBOUW)

Met het nieuwe distributiecentrum voor LKQ Fource realiseerde Heembouw een echte eyecatcher. E-installatie, verlichting 

en datavoorzieningen zijn gerealiseerd door Van den Pol. 

“SAMEN EEN SNEEUWBALEFFECT CREËREN”
JURGEN WEERDENBURG (DIRECTEUR REALISATIE ERA CONTOUR)  
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Umincorp’s innovatieve proces maakt duurzame plastic verpakkingen mogelijk; zo kan 80% CO2 bespaard worden. Dankzij 

nauwkeurige recycling van plastics kunnen shampooflessen weer shampooflessen worden. Plastic afval wordt een waardevolle 

grondstof. De aanpak van Umincorp heeft wereldwijd een enorme potentie. Van den Pol levert graag een bijdrage.

UMINCORP WIL DE WERELD VEROVEREN

PLASTIC AFVAL 
WORDT GRONDSTOF 

Eigenlijk bestaat er geen ‘plastic’; het is een verzamelnaam 

voor miljoenen verschillende soorten materiaal. Deze 

veelzijdigheid maakt gebruik heel makkelijk, maar recycling 

juist heel moeilijk. Technieken schoten te kort om tot zuivere 

eindstromen te komen. “Daardoor was bijna alleen laag-

waardig hergebruik van plastics mogelijk; denk aan kliko’s en 

bermpaaltjes,” zegt Jisk Drijver, Hoofd Projecten bij 

Umincorp. Dit bedrijf ontwikkelde Magnetic Density 

Separation (MDS), een procedé waarbij plasticsnippers door 

een magnetisch bad worden gevoerd. “De dichtheid varieert, 

waardoor verschillende soorten plastic elk op een andere 

hoogte drijven. Zo kunnen we plastics scheiden tot wel 99% 

nauwkeurigheid. Vervolgens kan dit hoogwaardig worden 

hergebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe verpakkingen, 

waardoor echte circulariteit ontstaat. De waarde van plastic 

afval neemt substantieel toe.”

Prima match

Na een grootschalige pilot in Biddinghuizen was een 

MDS-fabriek in Amsterdam de volgende stap. “Daar staan 

ook machines waarmee plastics gereinigd en fijngemalen 

worden. Met dit proces sluiten we aan op onze toeleveran-

ciers, de grote verwerkers van huishoudelijk afval.” Recent 

breidde Umincorp de capaciteit uit met een tweede MDS-lijn. 

Van den Pol nam de elektra en besturing voor zijn rekening. 

“Van verschillende kanten werd het bedrijf aanbevolen als 

deskundige partner,” zegt Drijver. “Dat maken zij waar. Ook 

hun enthousiasme en no-nonsenseaanpak dragen bij aan een 

prima samenwerking.”

Virtual reality

Umincorp kan grote volumes huishoudelijk verpakkingsplastic 

recyclen. “Al wordt zij met patenten beschermd, onze 

technologie leent zich ervoor om snel op te schalen. Geen 

complexe chemische toepassingen maar mechanische 

processen.”

Gezien de enorme hoeveelheid plastic afval is de potentiële 

impact van Umincorp navenant, ook internationaal. Daartoe 

ging het bedrijf recent een samenwerking aan met Bilfinger. 

“Gezamenlijk kunnen we complete voorzieningen bouwen 

voor het scheiden van plastic afval. Bilfinger realiseert de 

fabrieken plus machines voor het reinigen en malen, wij 

zorgen voor de MDS-lijn. Met een blueprint kunnen we deze 

overal efficiënt en snel neerzetten.”

Bij de beoogde expansie ziet Drijver de wereldwijde ervaring 

van Van den Pol met industriële automatisering als belangrijk 

pluspunt. “Bijkomend voordeel is dat zij via virtual reality hun 

werkzaamheden ook op afstand kunnen uitvoeren.”
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“WE KUNNEN  

PLASTICS SCHEIDEN 

TOT 99%  

NAUWKEURIGHEID.”
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In parkeergarages groter dan 1.000 m² is een brand-

meldinstallatie (BMI) verplicht. “Toch mankeert hier vaak 

iets aan,” zegt adviseur brandveiligheid André de Kruijf. 

“Van het volledig ontbreken ervan tot papierwerk dat niet 

in orde is.” Door de beperkte hoogte is een brandhaard in 

een parkeergarage lastig bereikbaar. “Temperaturen lopen 

snel op. Ook rook verspreidt zich snel en dat is gevaarlijk 

voor zowel vluchtende personen als de brandweer. Kortom: 

een goed werkende BMI is onmisbaar.”

 

Integrale aanpak

Van den Pol brengt de bestaande brandmeldvoorzieningen 

in kaart, geeft aanbevelingen en voert deze uit, inclusief 

certificering. “Ook nemen wij de coördinatie van verwante 

voorzieningen op ons. Denk aan rook- en warmte-

afvoerinstallaties. Ook die moeten gecertificeerd zijn.”

Actueel aandachtsveld is het toenemende aantal laadpalen. 

“Regelgeving daarover ontbreekt nog, wel geeft de brand- 

weer advies. Zoals: plaats laadpalen bij de ingang en zorg 

voor automatisch uitschakelen ervan bij een brandmelding. 

Dat is ook belangrijk bij een eventuele PV-installatie. Bekijk 

daarom een brandmeldvoorziening altijd integraal.”

 

Meer weten over brandveilige parkeergarages?  

Neem contact op met André de Kruijf via 0348-479959 of 

a.d.kruijf@vandenpol.com.

“TROTS OP HET CERTIFICAAT”

Zelfstandig werkend monteur business unit Utiliteit

“Veiligheid betekent voor mij dat je heelhuids thuiskomt. Dat 

er een goede sfeer is op de werkplaats en dat we op elkaar 

blijven letten.”

 

“Als Van den Pol zijn we trots op het certificaat voor de 

veiligheidsladder. De bewustwording over veiligheid is 

veranderd. Dat komt omdat iedereen op cursus is geweest. 

Ook hangen overal in de schaftketen posters over veiligheid. 

Daardoor wordt er onderling veel meer over gepraat.”

Rick van Doesburg 

BRANDVEILIGE PARKEERGARAGES 



AAN HET  
WERK
EEN SELECTIE  
ACTUELE PROJECTEN 
DOOR VAN DEN POL

In samenwerking met Heembouw Wonen is  

Van den Pol gestart met de nieuwbouw van 154 

woningen in Den Haag. 138 bestaande woningen 

maken plaats voor 104 compacte eengezinswoningen, 

beneden-bovenwoningen en 50 appartementen.

Van den Pol is gestart met de verbouw van een slagerij 

tot productiefaciliteit voor veganistische producten. 

Het Amerikaanse Beyond Meat, gespecialiseerd in de 

ontwikkeling van plantaardig vlees, zal de nieuwe 

fabriek halverwege 2021 in gebruik nemen. Binnen 

Van den Pol werken de business units Industriële 

Automatisering en Utiliteit samen aan dit  

uitdagende project.

Nabij winkelcentrum Leidsche Rijn, in de wijk Het Zand 

te Utrecht realiseert Van den Pol in samenwerking met 

aannemersbedrijf Kwakkenbos de nieuwbouw van 62 

appartementen. Het acht verdiepingen tellende 

appartementencomplex krijgt de naam ‘De Rijnsche 

Maan’. Naast de galerijwoningen bestaat het uit een 

parkeergarage voor ruim zestig auto’s en een 

woon-werkunit waar bijvoorbeeld een praktijk zich 

kan vestigen.

NIEUWBOUW 154 WONINGEN  
HAAGSE HENDRIK IN DEN HAAG

VERBOUW BEYOND MEAT  
ENSCHEDE

NIEUWBOUW 62 APPARTEMENTEN  
DE RIJNSCHE MAAN TE UTRECHT

In samenwerking met Heembouw is Van den Pol 

gestart met de volgende fase Westend te 

Roelofarendsveen, 48 + 12 (sociale) huur-

appartementen. Plangebied Westend – ontwikkeld 

door Heembouw en Kennemerland Beheer – wordt 

een uiterst duurzame wijk.

NIEUWBOUW 48 + 12  
APPARTEMENTEN WESTEND IN  
ROELOFARENDSVEEN

Logistiek dienstverlener Nippon Express breidt verder 

uit in Nederland met de bouw van een nieuw 

distributiecentrum op Schiphol Trade Park in 

Hoofddorp. Het pand is vooral bedoeld voor de opslag 

en distributie van geneesmiddelen en halfgeleiders. 

Van den Pol is verantwoordelijk voor de 

elektrotechnische voorzieningen, verlichting en 

PV-installatie. Er is een BREEAM Excellent-

duurzaamheidsambitie; het pand wordt volledig 

energieneutraal.

Op bedrijvenpark Oudeland in Berkel en Rodenrijs 

komt de nieuwe huisvesting van familiebedrijf Yari Hair 

& Cosmetics. Van den Pol realiseert alle 

elektrotechnische installaties in de bedrijfsruimte van 

circa 9.200 m2 met inpandig kantoor in twee 

bouwlagen.

Deze hoogwaardige nieuwbouwontwikkeling heeft 

een oppervlakte van 34.365 m² waarvan LIS Logistics 

bijna 19.000 m² huurt. Het overige deel is vanaf medio 

2021 beschikbaar voor verhuur. Bij de nieuwbouw is 

veel aandacht voor duurzaamheid. Op het volledig 

stalen gebouw liggen zonnepanelen en het distributie-

centrum krijgt duurzaamheidslabel BREEAM Good.

NIEUWBOUW NIPPON EXPRESS 
HOOFDDORP

NIEUWBOUW YARI IN  
BERKEL EN RODENRIJS

NIEUWBOUW LIS  
TE ALMERE
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De Dubbelde Palmboom is de meest recente aanwinst van Stadsherstel Historisch Rotterdam. Met het Dutch Pinball Museum 

kent dit voormalige graanpakhuis en distilleerderij een opvallende huurder. Voordat deze zijn intrek nam, is onder meer de 

brandmeldinstallatie vernieuwd.

DUBBELDE PALMBOOM HUISVEST UNIEK MUSEUM

150 FLIPPERKASTEN  
IN HISTORISCH  
GEBOUW

Stadsherstel Historisch Rotterdam is een particulier initiatief 

zonder winstoogmerk. Doelstelling: waardevol historisch 

erfgoed een duurzame toekomst geven. De nadruk ligt op 

monumenten die kwetsbaar zijn omdat er geen overheid of 

particulier initiatief is dat leegstand en verval voorkomt.  

Van den Pol ondersteunt Stadsherstel al jaren.

Specialistische kennis

De Dubbelde Palmboom in historisch Delftshaven is de 

nieuwste aanwinst. Het markante gebouw stond model voor 

een Delfts blauw KLM-huisje. “Na jarenlange leegstand was 

het pand in slechte staat,” vertelt Menno Spoormaker, 

Bouwkundig Manager bij Stadsherstel. “Metselwerk en 

houtrot zijn hersteld, het dak is geïsoleerd. Latere 

aanpassingen en toevoegingen in het interieur zijn 

verwijderd. Van den Pol heeft de elektra weer up-to-date 

gebracht. Ook is de brandmeldinstallatie vervangen en 

uitgebreid.”  

 

 

Realisatie van brandmeldvoorzieningen in monumenten is 

vaak complex. “Van den Pol beschikt over veel specialistische 

kennis. Naast de aanleg nemen zij ook het beheer op zich.”

Toegankelijk voor publiek

Het Dutch Pinball Museum is gevestigd op de begane grond 

en eerste verdieping. Eigenaar Gerard van de Sanden 

verzamelt al flipperkasten sinds zijn veertiende. Dat leidde tot 

een unieke collectie van zo’n 150 kasten. “Bij de verbouwing 

is waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van het 

museum,” zegt Spoormaker. “Hun verblijf in het gebouw is 

echter tijdelijk. Daarom zijn de voorzieningen met het oog op 

de toekomst flexibel ingericht.”

Door de coronamaatregelen kon het Pinball Museum nog 

amper genieten van het nieuwe onderkomen. “We hopen 

van harte dat snel weer bezoekers welkom zijn. Voor het 

museum, maar ook voor Stadsherstel zelf. Een van de 

doelstellingen is immers, onze gebouwen toegankelijk te 

maken voor publiek.”

SPECIFIEKE EXPERTISE
Een brandmeldinstallatie vereist specifieke exper-

tise, zeker in monumenten. Naast bij de Dubbelde 

Palmboom realiseerde Van den Pol recent ook 

voorzieningen in het Huis te Linschoten en het 

Zendstation in Lopikerkapel. André de Kruijf vertelt 

graag meer over dit specialisme: 0348-479959 of  

a.d.kruijf@vandenpol.com.



Lievegoed biedt psychiatrische en verslavingszorg plus zorg aan 

mensen met een verstandelijke beperking en niet-aangeboren 

hersenletsel. “We zijn een kleinschalige zorginstelling op 

antroposofische grondslag,” zegt Philip Blumendal. Als 

manager organisatieondersteuning heeft hij te maken met zo’n 

80 gebouwen op 25 locaties. “Heel divers, van permanente 

huisvesting tot dagbesteding en kinderopvang.” Brandveilig-

heid heeft hoge prioriteit. “We doen er alles aan om de 

uitbraak en verspreiding van brand te voorkomen. Dat gaat 

veel verder dan de richtlijnen uit het bouwbesluit. Denk 

bijvoorbeeld aan ontruimingsoefeningen, BHV-trainingen en 

het gebruik van brandvertragende materialen.”

Menselijke maat

Lievegoed besteedt de zorg voor brandmeldvoorzieningen uit 

aan Van den Pol. “Gezien het grote belang geven we dit 

element in handen van een gespecialiseerde partij. Zij nemen 

zowel de aanleg van nieuwe voorzieningen, regulier onderhoud 

als beheer op zich.” Naast techniek speelt ook de menselijke 

maat een rol. “Onze cliënten vormen een kwetsbare groep. 

Medewerkers van Van den Pol gaan daar goed mee om. Ook 

komen op een locatie vaak vaste monteurs die vertrouwd zijn 

met de omstandigheden.”

Juiste keuzes

In 2020 brak op twee locaties van Lievegoed brand uit.  

“Zo’n calamiteit is de ultieme test,” stelt Blumendal. “Al  

was de schade aanzienlijk, de impact bleef gelukkig beperkt. 

Signalering en doormelding verliepen adequaat, de brandweer 

was snel ter plaatse en onze medewerkers maakten de  

juiste keuzes.” 

Alle inspanningen werpen dus vruchten af. “Maar we blijven 

zoeken naar mogelijke verbeteringen. Zo zijn persoonlijke 

voorwerpen van inwonende cliënten belangrijk voor hun 

welbevinden. Maar als deze niet brandvertragend zijn, kan dat 

risico opleveren. Dit vereist een zorgvuldige afweging. Kortom: 

brandveiligheid is een continu proces.”
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“BRANDVEILIGHEID IS EEN  
CONTINU PROCES”

ULTIEME TEST VOOR LIEVEGOED

Zorginstelling Lievegoed richt zich op kwetsbare doelgroepen. Daarom is veel aandacht voor brandveiligheid. Bij twee recente 

branden bleek dat alle preventieve inspanningen vruchten afwerpen. “De techniek functioneerde adequaat, medewerkers 

maakten de juiste keuzes.”

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders ook in 

bestaande woningen verplicht. “Een goede 

zaak, want het is een voorziening die 

mensenlevens redt,” stelt business unit leider 

Dennis van Meurs. “Uit statistieken blijkt dat 

maar bij een op de vijf woningbranden een 

goed werkende rookmeldinstallatie  

aanwezig was.”

Van den Pol ondersteunt partijen met een 

collectief woningbezit – denk aan corporaties 

– bij een professionele aanpak. “Het is 

cruciaal dat rookmelders op de juiste plek 

hangen. En dat ze blijven werken. Wij 

gebruiken draadloos koppelbare rookmelders 

met een batterij die tien jaar meegaat.”  

Van Meurs benadrukt ook het belang van 

CO2-melders. “Die zijn niet verplicht maar 

kunnen levens redden, net als rookmelders.”

Meer weten? Dennis van Meurs is  

bereikbaar via 0348-473434 of  

d.v.meurs@vandenpol.com.

Als mensen langere tijd alleen werken, bijvoorbeeld met een machine of 

in een kruipruimte, kan niemand alarm slaan als ze iets overkomt. Om 

toch veilig te kunnen werken, biedt Van den Pol klanten het X-Guard 

personen-alarmeringssysteem aan. Ook eigen monteurs gebruiken deze 

oplossing. Een ervan is Dennis van Bemmelen. “Als ik aan de slag ga op 

een plek met verhoogd risico, stel ik dat in de app in. Ook geef ik een 

korte omschrijving van de locatie. Signaleren sensoren in de telefoon 

gedurende een bepaalde tijd geen beweging dan volgt een alarm. 

Beweeg je de telefoon dan is het oké. Anders vraagt de meldkamer wat 

er aan de hand is. Komt er geen reactie dan wordt hulp ingeschakeld.”

Aanvullende functionaliteit is een bluetooth-button voor aan de 

broekriem. “Die kun je indrukken bij een onveilige situatie of andere 

calamiteit. Ook dan komt de meldkamer in actie.” Van Bemmelen vindt 

X-Guard een goede aanvulling op andere veiligheidsmiddelen. “Het 

geeft je extra zekerheid.”

“WERK VEILIG OF  
WERK NIET”

Eerste monteur business unit Industriële Automatisering

“In de industriële automatisering liggen veel gevaren op de 

loer. Denk aan zware machines, maar ook aan de gevaren bij 

het plaatsen, installeren en testen. Meestal zijn meerdere 

partijen op een kleine ruimte aan het werk, met hoogwerkers, 

heftrucks, kranen, lasapparaten, slijptollen en dergelijke. Er 

gebeurt echt heel veel om je heen. Dus is het een goede zaak 

dat de lat qua veiligheid zeer hoog ligt.”

“In de cursus over de veiligheidsladder merkte je bij sommige 

collega’s wel een beetje angst om in te grijpen bij bepaalde 

onveilige situaties. Het blijft toch een mannenwereld. Je moet 

het lef hebben om te zeggen dat het niet veilig is om een taak 

uit te voeren. Dat is voor sommigen nogal een omschakeling 

in mindset; het is een andere manier van denken. Tijdens de 

cursus is hier veel aandacht aan besteed. En vanuit  

Van den Pol krijgen we ook de volledige support. Werk veilig 

of werk niet! Dat is toch vrij helder. Want iedereen wil aan het 

eind van de dag gewoon weer ongeschonden thuiskomen.” 

Tomas Frederiks 

ROOKMELDERS 
REDDEN LEVENS

OOK ALLEEN VEILIG WERKEN



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

Zoals Jan van den Brink (business unit leider Utiliteit) en zijn neef Dion Vianen (zelfstandig werkend monteur Retail).

VAKANTIEWERK 
KRIJGT VERVOLG

Vakantiewerk was de eerste kennismaking van Jan van den 

Brink met Van den Pol. “Voor en na mijn MTS-stages liep ik 

hier. Men ging er al min of meer vanuit dat ik later in dienst 

zou komen.”

Dat klopte en Jan startte in 1992 als monteur. “Na een voetbal-

blessure kwam ik op de tekenkamer terecht. Later werd ik 

werkvoorbereider, vervolgens projectleider.” Zijn eerste project 

 
   Dion Vianen en

Jan van den Brink
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was het NBC in Nieuwegein. “Leek dat toen een megaklus, 

vergeleken met een actueel project als ODE van 72.500 m2 valt 

het nogal mee. Het geeft de ontwikkeling van dit bedrijf aan.”

Sfeer en afwisseling

Ook Jans neef Dion deed vakantiewerk bij Van den Pol, bij 

ODE. “Later werkte ik bij een autobedrijf. Maar elke dag op 

dezelfde plek ging vervelen. Op zoek naar meer afwisseling 

koos ik voor Van den Pol. Na drie jaar leren en werken op de 

bedrijfsschool ben ik nu zelfstandig monteur bij Retail. Tijdelijk 

word ik ingezet bij Utiliteitsbouw en Woningbouw. Daar loop  

ik samen met meer collega’s; wel zo gezellig.” Jan: “Gezellig-

heid is zowel binnen Van den Pol als in onze familie een 

belangrijk motto.”

Van buiten naar binnen

Als business unit leider is Jan eindverantwoordelijk voor de 

utiliteitsbouwactiviteiten. Zijn carrièrepad staat niet op zichzelf. 

“Bijna alle leidinggevenden zijn gestart als monteur,” weet 

Dion. “Dat motiveert; er zijn veel doorgroeimogelijkheden.  

Na een klaplong liep ik vorig jaar een tijdje binnen mee. Hoe 

meer aspecten van het bedrijf je leert kennen, hoe beter je weet 

wat je echt wilt.”

De overgang van een monteursfunctie naar binnen is een 

belangrijke stap. “Wil je dit proberen, wacht dan niet te lang,” 

adviseert Jan. “Als je jong bent, pik je dingen makkelijker op. 

Ook is de drive vaak sterker. De levensfase waarin je keuzes 

maakt, is dus belangrijk. Wees daar alert op.”

Oud en jong 

Dion ervaart een prima wisselwerking tussen jong en oud.  

“Als een jonger iemand met een slimme oplossing komt, staan 

collega’s daar zeker voor open.” Volgens Jan is het goed dat 

oudere medewerkers langzamerhand het stokje overgeven.  

“Er komt een moment dat de jonge generatie het voortouw 

neemt. Niet voor iedereen makkelijk te accepteren, maar 

onvermijdelijk. En het bedrijf wordt er sterker door.”

Impuls voor veiligheidsbewustzijn

Dion is lid van de vrijwillige brandweer. “Ook op het werk heb 

ik te maken met veiligheid. Er is altijd oog voor verdere verbete-

ringen, bijvoorbeeld door nieuwe veiligheidsbrillen.” In bijna 

dertig jaar heeft Jan veel zien veranderen. “De recente 

certificering volgens de Safety Culture Ladder geeft ons 

veiligheidsbewustzijn een verdere impuls.”

“ALS JE JONG BENT, PIK JE 

DINGEN MAKKELIJKER OP.”  
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De ambities van het St. Antonius Ziekenhuis als het gaat om verduurzaming blijken onder meer uit een certificering volgens de 

Milieuthermometer van Milieuplatform Zorg. “Na brons is het zilveren certificaat nu het doel. Aansluitend willen we de lat nog 

hoger leggen,” zegt Marchel van Gameren. Verlichting is daarbij een cruciale component.

STANDAARD IN 
DIMSTAND

ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS VERDUURZAAMT WELOVERWOGEN

“Bij de keuze voor een dergelijke oplossing spelen verschillende 

overwegingen,” zegt Van Gameren. “Uiteraard energie-

besparing en terugverdientijd. Maar ook veiligheid en hinder 

voor de omgeving. Medewerkers voelen zich veiliger als er licht 

brandt in de garage, terwijl het voor omwonenden juist niet 

prettig is als de parkeerverlichting altijd brandt. Deze oplossing 

komt aan allebei tegemoet. Bovendien heeft de innovatieve en 

energiezuinige verlichting een professionele uitstraling.”

Circulaire drijfveer

Ook het vermijden van verspilling is een belangrijke doelstelling 

voor het ziekenhuis. “Bij de verduurzaming van 

pendelarmaturen bij de ziekenhuislocaties in Utrecht en 

Nieuwegein is ervoor gekozen de behuizing te handhaven. 

GRB heeft deze voorzien van passende led-lichtbronnen. Die 

zijn onderhoudsvrij en energiezuinig, terwijl door het behoud 

van de behuizing geen grondstoffen verloren gaan. Deze 

circulaire overweging zal in de toekomst bij steeds meer keuzes 

een rol spelen.”

Marchel van Gameren is adviseur Energie en Planmatig 

onderhoud. “Het St. Antonius biedt werk aan zo’n 7.000 

medewerkers verdeeld over acht locaties in de regio Utrecht.”

Voor de verduurzaming en optimalisatie van verlichting 

schakelt het St. Antonius GRB Verlichting in. “Gezien het 

belang van deze voorziening kiezen we voor een echte 

specialist. Je merkt ook dat zij gewend zijn om overlast tot een 

minimum te beperken. Goede communicatie is daarbij het 

sleutelwoord.”

Mix van afwegingen

GRB voorzag de lantaarnpalen op het parkeerdek en -terrein 

van ziekenhuislocatie Utrecht van nieuwe led-armaturen met 

geïntegreerde Smartscan-sensoren. Standaard staat deze 

energiezuinige verlichting in dimstand. Signaleert een armatuur 

beweging, dan gaat de bijbehorende groep feller branden. Is er 

geen beweging meer, dan dimt de groep terug.
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PULS  39PULS  39

Met Elektro Veiligheids Inspecties – EVI – beschikt Van den Pol over een zelfstandige inspectietak. EVI Montfoort biedt een 

compleet pakket en toetst elektrotechnische installaties op veiligheid van personen, maar ook de brandveiligheid van gebouwen 

en elektrisch materieel. Actueel speerpunt: SCIOS-scope 12-inspecties van PV-systemen.

EVI: ONAFHANKELIJK 
OORDEEL, VEILIGE  
INSTALLATIES         
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Kritische verzekeraars

EVI voert sinds kort ook inspecties uit conform de SCIOS-scope 

12-regeling. “Hiermee worden de kwaliteit en veiligheid van 

PV-installaties gecontroleerd. Denk daarbij aan het ontwerp en 

de montage ervan.” Volgens Jongman gaat er veel mis in de 

PV-branche. “Met deze inspecties worden de ‘cowboys’ uit de 

installatiewereld buitenspel gezet. Verzekeraars zijn terecht 

kritisch en eisen een scope 12-inspectie. Ook zien we in de 

toekomst dat klanten scope 10 en 12 willen combineren. Zo is 

de veiligheid van een complete installatie gegarandeerd.”

EVI Montfoort werkt naast Van den Pol ook voor verzekeraars, 

collega-installateurs, gebouweigenaren en VvE’s. “Het maakt 

ons niet uit welk logo onder een tekening staat,” zegt team- 

leider inspecties Henk Jongman. “Alles draait om betrouw-

baarheid en veiligheid. Jaarlijks worden wij getoetst door 

DEKRA. Zo is ook de kwaliteit van onze eigen processen 

geborgd.”

Momentopname

Bij de oplevering van nieuwbouwprojecten van Van den Pol 

voert EVI eindinspecties volgens NEN 1010-61 uit. Bestaande 

elektrotechnische installaties worden periodiek gekeurd volgens 

NEN 1010-62 maar ook volgens SCIOS-scope 10 en 12, 

afhankelijk van de wensen van een klant of verzekeraar. “Die 

zijn er zo zeker van dat een installatie optimaal functioneert en 

een 100% veilige bedrijfsvoering biedt. Maar bedenk wel: een 

elektroveiligheidinspectie blijft altijd een momentopname.”

Brandrisico’s

Met een SCIOS-scope 10-inspectie brengt EVI in opdracht van 

verzekeraars brandrisico’s van elektrisch materieel in kaart. 

“Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de thermografische 

inspectie. Hiermee wordt snel duidelijk of er bij elektrisch 

materieel opwarming of hotspots optreden die brand zouden 

kunnen veroorzaken. Maar ook de opbouw van een installatie 

en de gebruikte installatieonderdelen in combinatie met de 

omgeving, juist gebruik en een juiste toepassing worden tegen 

het licht gehouden. Al deze aspecten moeten bijdragen aan 

een veilige installatie.”

Netanalyse

Ook netanalyse en powerquality maken deel uit van de 

dienstverlening van EVI. “Steeds vaker leveren toepassingen 

van nieuwe technieken zoals PV-panelen en ledverlichting 

onverklaarbare storingen of verschijnselen in de elektro-

technische installaties op. Voorbeelden zijn knipperend licht, 

spontaan uitschakelen van de installatie of een overbelaste 

NUL als gevolg van hogere harmonische stromen. Met 

netanalyse achterhalen we de oorzaak; dat maakt gerichte  

actie mogelijk.”

evimontfoort.com 
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WE WERKEN 
VEILIGER.

NIET ANDERS.

vandenpol.com


