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D
e service-monteur in de jaren tach-

tig sjouwde zich een ongeluk. Een

CV-ketel kon zomaar 55 kg wegen. Dat

kwam natuurlijk door dat loeizware

gietijzeren blok waarmee het beestje

was opgeleukt. Geld verdienen was pijn

lijden. Productie draaien vroeg om

doorzettingsvermogen en brute spier-

kracht, zeker als er geen collega in de
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Minder spiermassa, 
meer hersencellen 

De nieuwe vakman, wie is dat eigenlijk?

Hoe u het ook wendt of keert, veranderingen op het niveau van de consument

hebben ook invloed op uw werk als ondernemer in de installatiebranche.

Consumenten en bewoners stellen andere eisen dan tien jaar geleden.

Daarop moet u anticiperen met snelle en klantgerichte service en nieuwe ver-

dienmodellen. Denk bijvoorbeeld aan pay per service (betalen naar prestatie

en tevredenheid), cross selling (een installatie aanbieden met een onder-

houdscontract), lease-constructies (niet de installatie verkopen maar de

dienst eromheen) en turn key-opleveringen (ontzorgen van de klant).

Dergelijke disciplines vragen om andere competenties van uw medewerkers.

Pure macho’s deden het ooit fantastisch in de installatietechniek maar lijken

een beetje op hun retour. Feit blijft: het belang van de softskills van de instal-

lateur doet niets af aan het belang van vakkennis en vakwerk. Wie dat niet op

orde heeft, valt vroeg of laat sowieso door de mand. In de komende nummers

van Installatie en Sanitair gaan we dieper in op deze verdienmodellen, met

voorbeelden en ambassadeurs uit de praktijk.

Verdienmodellen veranderen, installaties worden complexer, bedrijfs-

processen slimmer en klanten veeleisender. Het werk van de installatie-

monteur verandert mee. ‘De nieuwe installateur’ is een compleet andere

vakman dan die van tien jaar geleden. In een serie van drie artikelen beschrijft

Installatie en Sanitair de veranderingen. 

buurt was om de ketel mee de trap op

te zeulen. Man… dat was beulenwerk!

Ga maar na. Nederland was bezaaid

met portiekflats. Vier etages  mee -

dogenloze Hollandse gezelligheid! 

De service-monteur van toen zou

lachen om het gewicht van de huidige

generatie ketels. Een willekeurige

greep: een Intergas Solo HRE 30 weegt

36 kg, de Remeha Tzerra HR Combi

CW 4 doet niet meer dan 19 kg. Dat

mogen we peanuts noemen. “Het vak 

is veel minder zwaar geworden”, aldus

directeur Frank van Hunsel van service-

en onderhoudsbedrijf Geas Energie-

wacht. “De kunststoftoestellen zijn lich-

ter. Weet je wat de grootste verandering

is in het vak? Er zijn minder spieren

nodig en meer hersencellen.”

Elektronica

Het werk van de installatie-monteur

verandert. In meerdere opzichten.

Volgens ING Economisch Bureau stijgt

in de bouw de ‘installatiequote’. Ofwel:

het aandeel installaties in bouwprojec-

ten wordt groter. Dit geldt voor woning-

bouw en utiliteit, nieuwbouw en renova-

tie. Door de toename van zowel com-

plexiteit als aantal installaties, zal de

installatiequote de komende jaren blij-

ven stijgen, voorspelt ING Economisch

Bureau. Installaties worden complexer,

met meer duurzame techniek en meer

domotica. Ook de verwachtingen van de

eindgebruiker zullen stijgen. Kortom:

goede installateurs worden onmisbaar. 

Frank van Hunsel herkent dat beeld.

50-51-52_ondernemen  14-09-15  10:09  Pagina 50



“Wat wij in service en onderhoud zien,

is een toenemende invloed van elektro-

nica. Met alleen gastechniek komen we

er niet meer. Het gaat vandaag de dag

over warmtepompen en zonne-energie,

HRe-toestellen en slimme meters.

Elektrotechniek wordt de basis, een

stukje werktuigbouw komt erbij. En niet

andersom.”

Inregelen

Van Hunsel noemt ‘samenhang en

afstemming’ als het gaat om warmte -

afgifte van radiatoren en convectoren.

Ook daar zit een component elektro-

techniek in. Van Hunsel: “Ik doel op

beter inregelen, betere storingsanaly-

ses en monitoring op afstand. Het vak

gaat steeds meer vragen om een com-

binatie van ‘installaties energiezuinig

afstellen’ en ‘goed communiceren met

de klant’. Onze monteurs moeten bewo-

ners in begrijpelijke taal kunnen uitleg-

gen wat ze precies gedaan hebben, en

tips geven over energiebesparing.”

Geen gesjouw, gebeuk, gevloek en

getier in het betoog van Frank van

Hunsel. Dat is allemaal verleden tijd.

Het vak wordt fijnzinniger. Ook Jan

Willem van de Groep, programma-
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regisseur Energiesprong, laat een

soortgelijk geluid horen. Volgens Van de

Groep staat de bouw zelfs op de drem-

pel van een totale metamorfose. Uit zijn

blog: “Op de bouwplaats worden straks

de producten in elkaar gezet die zijn

gemaakt in grote fabrieken, waar pro-

ces-operators, proces-engineers en

software-ontwikkelaars de computers

en robots aansturen.”

Trends als robotica, 3D-printing, BIM en

predictief onderhoud (ofwel: problemen

voorkomen) dragen bij aan de industria-

lisering van de bouw. Ook de installa-

teur gaat daarin mee. Van de Groep ziet

diens rol veranderen: “Installateurs

hebben we straks op de bouw niet meer

nodig om leidingen en kabels te trekken

of sokjes te solderen. Maar de wonin-

gen zitten wel vol met hightech. De

installateurs moeten die installaties wel

snappen, en dus hoger opgeleid zijn dan

de huidige vakmensen. Ze moeten meer

weten van domotica en software. Ook

moeten er veel meer mensen worden

opgeleid die producten kunnen  ver -

kopen, en kunnen communiceren met

de bewoners. Vakken als sociologie en

psychologie moeten in het lespakket.”

Nieuwe rol

De trends die ING Economisch Bureau

noemt in het rapport ‘Installatiebranche

in transitie’ liggen in lijn met de  hier -

boven genoemde ontwikkelingen. Kort

samengevat: er is meer inzicht en over-

zicht nodig, meer communicatief ver-

mogen en meer mensenkennis. Om

toegevoegde waarde te kunnen blijven

leveren, moeten installatiebedrijven

innoveren. ING Economisch Bureau

noemt bijvoorbeeld ESCO’s (Energy

Service Companies die langjarig de

energielevering verzorgen van  ge -

bouwen) en zorg op afstand (groei facili-

teren van het aantal ouderen dat thuis

wil blijven wonen). 

Ook de vraag naar duurzaam vastgoed,

de populariteit van decentrale opwek-

king van energie en de opkomst van

intelligente energie-infrastructuren

(smart grids) zijn ontwikkelingen die

vragen om een ander type vakman. Er

is behoefte aan verbinders, verkopers,

strategen en conceptdenkers. En wat te

denken van ‘ontzorgen van de klant’ (die

geen CV-ketel meer wil maar comfort 

in huis)? Parallel aan die ontwikkeling

gaan installateurs diensten verkopen 

in plaats van producten. 

Lars Schlaman van vakopleider

Stichting Kenteq onderschrijft het

beeld. Schlaman: “De installatie-

branche heeft andere vaardigheden

nodig. Duurzaamheid is misschien wel

de belangrijkste trend. Wij bieden  op -

leidingen ‘duurzame techniek’ aan,

gewoon omdat er vraag naar is vanuit

het bedrijfsleven. En we participeren

om die reden ook in BuildUpSkillsNL,

een consortium met onder meer OTIB,

ISSO en SBRCURnet. Daarmee maken

we de branche bewuster van de slag die

moet worden gemaakt met duurzame

energie en wat daarvoor nodig is aan

vakmensen. Met name op het gebied

van zonne-energie gebeuren er echt

rare dingen omdat er te vaak ondeskun-

dig wordt gehandeld.”

Ambassadeur

Schlaman noemt ‘meer aandacht voor

softskills’ in de ‘machowereld’ die de

installatiebranche altijd is geweest.

Vroeger draaide het vak volledig op

hardskills (zeg maar: brute spierkracht).

Maar met name service-monteurs wor-

den steeds meer het visitekaartje van

het bedrijf. Daar speelt Kenteq op in

met een cursus als ‘Monteur als

ambassadeur’. Schlaman: “Werken met

klanten vraagt om specialisten, en dat

gaat verder dan alleen vakinhoudelijke

kennis. De monteurs worden in trainin-

gen bewust gemaakt van hun nieuwe

rol, in houding en gedrag. Ze moeten

zich meer adviserend opstellen bij de

klant, het gesprek aangaan en professi-

oneel reageren op vragen, wensen en

klachten. Ze moeten meerwerksignalen

herkennen, kansen zien en extra

opdrachten binnenhalen voor hun werk-

gever. Het hoort er tegenwoordig alle-

maal bij.” 

Ook bij een keurmerk als OK CV, dat

begin dit jaar is gelanceerd, ligt naast

het traditionele vakmanschap sterk de

nadruk op de adviesrol van de service-

monteur. Rondom de Energie Service

Specialist, een nieuwe functie in het

monteursberoep wordt de  service -

monteur geacht om naast het bekende

ketelonderhoud klanten te adviseren

met betrekking tot energiebesparing 

en veiligheid rondom het CV-toestel.

Dergelijke eigenschappen zijn bij een

groot aantal bedrijven misschien al

ongeschreven gemeengoed, bij net zo

veel bedrijven ook nog een onbeschre-

ven blad. Verdwijnt door prefabricering

en het conceptdenken in de nieuwbouw

bijvoorbeeld veel werk van de  instal -

lateur, de behoefte aan steengoede

 servicebedrijven die prestatiegericht

ontzorgen, groeit alleen maar verder, 

zo betogen de trendwatchers én ING. <<
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Softskills voor de installatiemonteur 2.0:

1. Kunnen luisteren naar de klant

2. Je eigen bedrijf representeren

3. Denken vanuit belang van de klant

4. Meerwerksignalen herkennen

5. Tijdelijke contacten aanknopen 

6. Het gesprek professioneel aangaan 

7. Extra opdrachten binnenhalen 

>>
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Ketelbinkie richting

ICT, smartgrids, softskills
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E
en nieuwe tweedeling is in de

maak. ING Economisch Bureau

voorspelt het, dwarsdenkers waarschu-

wen ervoor, recruiters van grote bedrij-

ven anticiperen erop. Door de onstuit-

bare opmars van industrieel bouwen

worden installaties niet alleen beter en

complexer maar ook integraler en een-

voudiger aan te sluiten. Dat stelt andere

eisen aan installatiemonteurs. 

De contouren beginnen zichtbaar te

worden van twee types monteurs, stelt

Ton Gerritsen van InstallatieWerk
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Ongeschoold óf 
hoog geschoold 

De nieuwe vakman, wie is dat eigenlijk?

Hoe u het ook wendt of keert, veranderingen op het niveau van de consument

hebben ook invloed op uw werk als ondernemer. Consumenten en bewoners

stellen andere eisen dan tien jaar geleden. Daarop moet u anticiperen met

klantgerichte service en nieuwe verdienmodellen. Denk bijvoorbeeld aan pay

per service (betalen naar tevredenheid), cross selling (een installatie aanbie-

den mét onderhoudscontract), lease (niet de installatie verkopen maar de

dienst eromheen) en turnkey opleveringen (klanten ontzorgen). Dergelijke

disciplines vragen om andere competenties van uw medewerkers. Pure

macho’s, die ooit het alleenrecht hadden in de installatiebranche, lijken op

hun retour. Ze moeten plaatsmaken voor procesmatige denkers, strategen,

communicatiebeesten en opportunisten die nieuwe opdrachten binnenhalen.

In het rapport ‘Installatiebranche in transitie’ benoemde ING Economisch

Bureau onlangs de steeds hogere opleidingseisen aan installatiemonteurs. 

Ook de andere kant van het spectrum wint terrein: bouwen wordt industrieel

en vraagt om ongeschoold personeel. “Met alle respect, maar iedere Oempa

Loempa kan zo’n installatiemodule aansluiten.”

Brabant-Zeeland. Niveau 2 lijkt overbo-

dig te worden. De monteurs van niveau

3 en (vooral) niveau 4 zijn gewild. Het

zijn de gedroomde meedenkers, die het

reduceren van faalkosten in hun achter-

hoofd hebben, complexe installaties

doorgronden en leiding kunnen geven

aan een team. Aan de onderkant zullen

(ongeschoolde) montage-medewerkers

de prefab systeemwanden en kant-en-

klare installatiemodules plaatsen. Dat

is immers geen rocket science maar

gewoon… plug and play.

Aantal BBL’ers groeit 

Als directeur van InstallatieWerk

Brabant-Zeeland schetst Gerritsen de

praktijk van vandaag. Het  opleidings -

bedrijf heeft 450 BBL-leerlingen in

dienst, die één dag per week naar

school gaan en vier dagen beschikbaar

zijn voor zo’n 300 installatiebedrijven in

de regio (“van Cuijk tot Terneuzen”).

Gerritsen: “Het aantal BBL’ers groeit

weer. De markt trekt aan en bedrijven

hebben nu plek voor leerlingen.” 

Maar het is wel een ander type leerling

dan voor de crisis, betoogt Gerritsen,

die ‘ketenintegratie’ als verklaring

opvoert. Van leerling tot directeur,

iedereen in het installatiebedrijf moet

leren samenwerken met andere disci-

plines in de bouw om bijvoorbeeld nul-

op-de-meterwoningen te realiseren. 

Gedragscompetentie

Gerritsen: “Zo’n nul-op-de- meter -

woning krijg je onmogelijk voor elkaar

als je, net als vroeger, alleen focust op

je eigen vakgebied. Twintig jaar geleden

was zo’n beperkte scope normaal. De

leerling werd op school geleerd vooral

niet naar links of rechts te kijken en
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niet te veel na te denken over het

geheel. De kolommen waren geschei-

den. Eerst was de architect aan de

beurt, dan de aannemer, vervolgens de

installateur en de afbouwer. Ze zagen

elkaar niet staan op de bouw. En de

faalkosten rezen daardoor de pan uit.”

Alleen samen kun je een ‘product’ als

een nul-op-de-meterwoning realiseren.

En dat betekent: communiceren.

Gedragscompetenties, die steeds

belangrijker worden, zou Gerritsen

graag meer terugzien in het onderwijs-

pakket: “Leerlingen moeten inzicht ont-

wikkelen in andere disciplines, proces-

matig leren denken en daarover kunnen

communiceren. Scrummen als samen-

werkingsvorm? In de installatiebranche

hebben we bimmen. Dat is min of meer

hetzelfde idee. Projectteams werken

tegelijkertijd samen aan hetzelfde ont-

werp. De valkuilen werden vroeger pas

op de bouw getackeld, nu gebeurt dat al

in de tekenfase.”
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Totale metamorfose

Het werk van de installatiemonteur ver-

andert. In meerdere opzichten. Volgens

ING Economisch Bureau stijgt in de

bouw de installatiequote. Ofwel: het

aandeel installaties in bouwprojecten

wordt groter. Dit geldt voor woningbouw

én utiliteit, voor nieuwbouw én renova-

tie. Door toenemend belang en com-

plexiteit van installaties zal de installa-

tiequote de komende jaren waarschijn-

lijk blijven stijgen. Installaties zitten

ingewikkelder in elkaar, met meer

duurzame techniek en meer domotica.

Ook de verwachtingen van de eindge-

bruiker zullen stijgen. Kortom: goede,

doortastende installatiemonteurs zijn

keihard nodig. 

De opinie van Jan Willem van de Groep,

programmaregisseur Energiesprong,

sluit hierop aan. Van de Groep gooit

zelfs extra olie op het vuur. In de vorige

editie van dit vakblad waarschuwde Van

de Groep al voor de ingrijpende veran-

deringen die eraan komen. Op de bouw-

plaats worden straks kant-en-klare

producten in elkaar gezet, producten

die zijn gemaakt in fabrieken door com-

puters en robots.

De bouw industrialiseert in rap tempo,

betoogt Van de Groep, gezien de niet te

stuiten trends als robotica, 3D-printing,

BIM en predictief onderhoud. Ook de

installateur moet daarin mee. Van de

Groep ziet diens rol veranderen.

Volgens de programmaregisseur

Energiesprong zijn installateurs straks

op de bouw niet meer nodig om leidin-

gen en kabels te trekken. Maar de

woningen zitten wel vol met hightech.

De installateurs moeten die installaties

snappen, en dus hoger opgeleid zijn dan

de huidige vakmensen, kennis hebben

van domotica en software, producten

kunnen verkopen en kunnen communi-

ceren met de bewoners. Dat deze ont-

wikkelingen hun weerslag moeten heb-

ben op het vakonderwijs, is een under-

statement.  

Consequenties voor installateurs

De totale metamorfose die Van de

Groep aankondigt, lijkt niet uit de lucht

gegrepen. Neem alleen al de praktijk 

bij Energiesprong. Zo’n 4000 woningen

heeft deze organisatie inmiddels  af-

ge leverd, woningen die qua  energie -

besparing verder gaan dan we gewend

zijn. Bij de start van Energiesprong, zes

jaar geleden, werd een energiebespa-

ring van 50% nagestreefd. Inmiddels is

nul-op-de-meter het streven. Van der-

gelijke energieneutrale woningen zijn 

er al zo’n 1000 gerealiseerd. 

‘Grote stappen’ willen Van de Groep en

zijn collega’s maken. En dat gaat conse-

quenties hebben voor de installateur.

Van de Groep: “Woningen worden

steeds slimmer en integraler gebouwd,

tegen lagere kosten. Ze worden afgele-

verd als één product, net als in de auto-

industrie, waar allerlei onderdelen-

merken samenwerken onder de super-

visie van één automerk, dat alles aan

elkaar knoopt. Het onderdeel is van

Bosch. De auto zelf is en blijft een Audi,

Mercedes of Toyota.”

Waarom zou op de bouwplaats dan in

vredesnaam alles apart aan moeten

komen, en aan elkaar geknutseld door

mensen en bedrijven die elkaar hele-

maal niet (willen) kennen? Die aanpak

is volkomen passée, stelt Van de Groep:

“Straks gaan kennisintensieve  bouw -

bedrijven samen kant-en-klare energie-

modules maken in de fabriek. Iedere

Oempa Loempa kan zo’n module aan-

sluiten. En als er toch al bouwers rond-

lopen op de bouwplaats, waarom zou je

dan nog een apart installatiebedrijf

inschakelen voor aansluiten en inrege-

len? Ook in de productie heeft de instal-

lateur niet veel meer te zoeken want de

grote fabrieken kunnen dat veel beter.

Dat is trouwens wel anders voor ser-

viceverlening. Daarvoor zullen goede

installateurs nodig blijven.”

Van de Groep noemt net als Gerritsen

de tweedeling in functies. Voor modules

aansluiten zal nauwelijks opleiding

nodig zijn. Voor dimensioneren, ontwer-

pen, service, onderhoud en verkoop zal

juist méér opleiding nodig zijn. Van de

Groep: “Dat gaat verder dan BIM. Digital

prototyping, testen op bouwfysica en

materiaalgebruik, klantenmodificaties

laten maken, supermonteurs die soft-

ware uitlezen en als enige ‘onder de

motorkap’ mogen kijken of  energie -

modules die teruggaan naar de fabriek

voor reparatie. Dat komt er allemaal

aan. De huidige industriële technologie

is er rijp voor. Het staat alleen nog niet

in de schoolboeken.” <<
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Serie in Installatie en Sanitair

Dit is het tweede artikel in de stra-

tegieserie Installateur van de 

toekomst. Vakblad Installatie en

Sanitair belicht in een serie verha-

len én praktijkcases hoe de instal-

latiebranche verandert op tech-

nisch en ondernemersgebied.

Maar bovenal: welke rol vervult u

als ondernemer hierin. Vragen of

opmerkingen hierover? Of heeft u

een tip voor invulling van deze

interessante verhalenserie? Mail:

installatiesanitair@eisma.nl. 

>>

ondernemen |  STRATEGIE

Modules aansluiten óf 

steengoede service bieden
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H
et 120 jaar oude installatiebedrijf

ging zich onderscheiden met ken-

nis van zaken en profileren met maand -

abonnementen om klanten volledig te

ontzorgen. “Als er 16 installatiebedrij-

ven rekenen aan een offerte voor een

aanbesteding, is je scoringskans zo

goed als nihil. De rekentijd is op voor-

hand in te delen bij de faalkosten want

je wordt niet op kennis beoordeeld

maar op prijs, ook al scheelt dat soms

maar 50 euro. Ik ben van mening dat 

dit bedrijf meer waard is dan 50 euro.”

Invloed op faalkosten

Sinds Leon Brekelmans in 2011 Instal-

latietechniek De Jong overnam, is er

veel veranderd intern. Brekelmans

schudde de medewerkers wakker en

ging op zoek naar nieuwe markten en

nieuwe contractvormen: “Wij gaan nog

maar héél selectief mee in aanbeste-

dingen en prijsaanvragen. Als  kennis -

bedrijf willen we klanten volledig ont-

zorgen, met een turnkey-oplevering en

een vaste maandprijs. Het liefst trekken

we complete opdrachten naar ons toe,

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: TON VERHEIJEN |  FOTO: KOOS GROENEWOLD

Abonnement op ontzorging
In 2011, middenin de recessie, nam Leon Brekelmans Installatietechniek De

Jong over. Brekelmans miste het gewenste opleidingsniveau bij de zittende

medewerkers. Bovendien voelde hij weinig voor het intekenen op

aanbestedingen, waar het bedrijf veel energie in stak. Een ingrijpende

reorganisatie volgde. 

inclusief bouwkundige ingrepen, regel-

techniek en beheer op afstand. Korte

lijnen, strakke planningen… pas dán

heb je echt invloed op faalkosten.”

Leon Brekelmans weet wat hij wil:

slimme oplossingen bieden voor 

(uit dagende) technische problemen.

“Als iemand beweert dat een tech-

nische oplossing niet kan, dan kom 

ik overeind.” 

Klanten als Het Geldersch Landschap,

De Apenheul, Pactum Jeugdzorg,

gemeente Apeldoorn en diverse aanne-

mers en commerciële bedrijven hebben

inmiddels kennis mogen maken met

Brekelmans’ vasthoudenheid. Ze heb-

ben gemerkt dat hij als directeur van

Installatietechniek De Jong ver gaat in

het vinden van onconventionele oplos-

singen. Brekelmans denkt mee en ad-

viseert, hoe gek de aanvraag ook is. 

Totaalinstallateur

Het in 1895 door Philip de Jong opge-

richte installatiebedrijf in Apeldoorn is

anno 2015 een typische totaalinstalla-

teur. “We pakken alles aan, doen ook

verkeersborden”, aldus een knipogende

Brekelmans in zijn kantoor aan de

Zwaansprengweg. De hoofdmoot aan

opdrachten bestaat uit w- en e-instal -

laties, met hart voor duurzaamheid,

biomassa-installaties en PV-panelen,

en speciale belangstelling voor het

ambachtelijk zink- en loodwerk. 

Brekelmans staat voor ‘no nonsense’,

stevig doorpakken, klanten iets fatsoen-

lijks bieden en nooit meerwerk achteraf

in rekening brengen. Dat klinkt stoer…

maar daarvoor heb je wel een organisa-

tie nodig die goed functioneert, anders

blijft het bij loze kreten en gebral in de

ruimte. De organisatie die Brekelmans

in 2011 overnam, voldeed niet aan het

niveau dat hij beoogde. Brekelmans

heeft een elektrotechnische achtergrond

en was 25 jaar werkzaam bij Hollander

Techniek. Daar vormde hij een visie op

het vak, waarmee hij Installatietechniek

De Jong wilde verrijken. 

Brekelmans: “Ik kwam al snel tot de

conclusie dat we ons enerzijds moesten

gaan onderscheiden als installatie -

bedrijf en anderzijds onze vaste kosten

moesten reduceren. Het bedrijf bestond

uit 15 medewerkers. Dan komt de

vraag: Wie zit er op de juiste plek? Wie

niet? Ik merkte dat werkzaamheden 

te vaak als vanzelfsprekend werden

gedaan. Als ik vroeg waarom monteurs

voor een bepaalde technische oplossing

hadden gekozen, konden ze het ant-

woord niet geven. Ik constateerde een

soort tunnelvisie. ‘Tja… zo doen we dat

hier gewoon.’ Storingen werden niet

goed opgelost. Soms moesten ze wel

‘Dit bedrijf is meer

waard dan 50 euro’
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drie keer terug naar dezelfde locatie.”  

Het personeel leek uit ander hout

gesneden dan de nieuwe directeur, die

graag “met beide beentjes op de grond”

staat. Brekelmans stelde een team

samen van 11 medewerkers. Van het

oude personeelsbestand bleven vier

mensen over. Daarnaast trok hij zes

nieuwe mensen aan en investeerde hij

flink in het kennisniveau: “We zijn twee

keer met drie mensen in Oostenrijk op

cursus geweest, en een keer in België,

om kennis op te doen over biomassa-

installaties. Verder hebben we twee

mensen opgeleid voor het werken aan

metalen daken en goten van monumen-

tale panden. Mijn personeel moet mini-

maal niveau 3 hebben. Ik wil dat ze

technische oplossingen zelf bedenken

en kunnen motiveren.”

Turnkey oplevering

Meedenken en adviseren probeert

Brekelmans tot kunst te verheffen.

Voorbeelden genoeg. Neem nou De

Apenheul – voor wie Installatietechniek

De Jong een van de preferred suppliers

is. De Apenheul wilde stalen warmte-

wanden voor een quarantainegebouw

van de apen. Vloerverwarming was 

vanwege de uitwerpselen geen optie.

Zo’n opdracht hadden de mannen van

Brekelmans natuurlijk nog nooit ge-

daan. Het was een uitdaging, want de

aapjes mogen zich niet branden aan

heet staal. 

Brekelmans kwam met een nogal apar-

te oplossing om leidingen te frezen in

fermacelplaten, waar vervolgens een

dunne stalen plaat tegenaan werd

geperst om de wand af te sluiten.

Momenteel wordt deze oplossing getest

bij De Apenheul. De wanden kunnen

worden aangesloten op een biomassa-

installatie. Brekelmans: “Geen fabrikant

kan het maken. Wij doen dat zelf.

Afwijken van de standaard, daar zijn 

we sterk in.”

Ook voor Park Rosendael ging de tru-

kendoos open. Opdrachtgever Het

Geldersch Landschap wilde een bio-

massa-installatie om de negen oude

CV-ketels te vervangen. Benodigd ver-

mogen: 140 kWh. Maar waar moesten

die twee houtkachels staan? De vracht-

wagens met houtpellets konden het

kasteel niet bereiken. In samenspraak

werd besloten de kachels te plaatsen 

in de Orangerie, 100 m van het kasteel.

Het betonnen opslagreservoir (voor

36 m3 aan houtpellets) werd door een

hoogwerker over de Orangerie heen

getakeld en ingegraven. De geïsoleerde

grondleidingen naar het kasteel werden

aangelegd en in het kasteel werden de

oude leidingen vervangen. Het bedrijf

coördineerde de complete opdracht en

leverde turnkey op.  

Voor het bedrijf United Distributie werd

het energielabel opgewaardeerd van D

naar A++++ met de plaatsing van LED-

verlichting en zonnepanelen en met de

vervanging van de oude CV-installatie

door een biomassa-installatie. United

Distributie krijgt nu elke maand een

vaste rekening voor onderhoud, ener-

gievoorziening, service en storingen.

Aan het eind van het jaar vindt de eind-

afrekening plaats op basis van verbruik-

te energie en wordt het maandbedrag

voor het jaar daarop vastgesteld.

Brekelmans: “We willen klanten binden

met ontzorging. Een nieuw  business -

model is dus gewenst. We hebben nu

een aantal installaties draaien met een

abonnement. Dat moeten er veel meer

worden. Het risico op extra  storings -

bezoeken is geheel voor ons. Als wij er

tien keer in een jaar naartoe moeten, 

is dat ons probleem. Zo worden we

getriggerd om goede installaties te

leveren.” <<

nummer 8 oktober 2015 |  installatie en sanitair 43

� Meedenken en adviseren tot kunst te verheffen. Brekelmans: “Ik wil dat mijn mensen technische oplossingen zelf bedenken en

kunnen motiveren.”
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I
n de weken dat het faillissement bij

Imtech wordt bezegeld, is het top-

drukte op de afdeling werving en selec-

tie van installatiebedrijf Kuijpers. De

950 medewerkers tellende  onder -

neming in Helmond zit in de winning

mood. En daar hoort nieuw personeel

bij. “Elke maand nemen we wel acht of

negen nieuwe medewerkers aan”, ver-

telt Michiel van Kessel, manager HRM.

“Van Imtech hebben we aardig wat

mensen overgenomen. Bij dat bedrijf

ontbrak het aan veel, maar niet aan

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: TON VERHEIJEN |  ILLUSTRATIE:  TONY TATI  -  PENNESTREEK.NL

Over prijsvechters 
en consultants 

De nieuwe vakman, wie is dat eigenlijk?

Hoe u het ook wendt of keert, veranderingen op het niveau van de consument

hebben ook invloed op uw werk als ondernemer. Consumenten en bewoners

stellen andere eisen dan tien jaar geleden. Daarop moet u anticiperen met

klantgerichte service en nieuwe verdienmodellen. Denk bijvoorbeeld aan pay

per service (betalen naar tevredenheid), cross selling (een installatie aanbie-

den mét onderhoudscontract), lease (niet de installatie verkopen maar de

dienst eromheen) en turnkey-opleveringen (klanten ontzorgen). Dergelijke

disciplines vragen om andere competenties van uw medewerkers. Pure

macho’s, die ooit het alleenrecht hadden in de installatiebranche, lijken op

hun retour. Ze moeten plaatsmaken voor procesmatige denkers, strategen,

communicatiebeesten en opportunisten die nieuwe opdrachten binnenhalen.

In het betaald voetbal wordt de kloof steeds breder tussen de Europese

Champions League en onze nationale Mickey Mouse-competitie. Hetzelfde zien 

we in de installatiebranche. Daar plaatsen lokale installateurs de toiletpotten en

radiatoren terwijl technische dienstverleners complexe duurzame installaties

bimmen voor ziekenhuizen en musea. “Onze mensen zijn multi skilled.”

goede vaklui. Servicemonteurs, project-

leiders… we willen ze graag hebben, op

voorwaarde dat ze zich multi skilled wil-

len ontwikkelen.”

Kennistoename op alle levels

Met de omschrijving multi skilled heeft

Van Kessel meteen ‘de nieuwe installa-

teur’ gekarakteriseerd. Vandaag de dag

is technische kennis vaak niet meer vol-

doende als je wilt werken in de  instal -

latiebranche. Er wordt meer gevraagd.

Dat geldt zeker voor Kuijpers, dat vol-

gens Van Kessel behoort tot ‘de

Champions League van de installatie-

branche’. Kuijpers bouwt complexe

installaties in onderwijsgebouwen,

 ziekenhuizen en musea (waaronder het

Rijksmuseum). De klanten zijn  veel -

eisend en dat vraagt het uiterste van 

de medewerkers. 

Van Kessel: “Het kennisniveau is echt

gigantisch toegenomen, op alle levels.

Onze projectleiders moeten verstand

hebben van techniek, projectmanage-

ment, financiën en juridische zaken, 

en kunnen communiceren in een bouw-

team van 15 zwaargewichten. Onze ser-

vicemonteurs moeten naast technisch

inzicht ook commerciële vaardigheden

en gedragscompetenties ontwikkelen.

Zij zijn het uithangbord van ons bedrijf.

Als ze te laat komen, of hun bestelbus

in het bloemenperkje parkeren, hebben

wij meteen een ontevreden klant aan de

lijn. Dat was vroeger anders.”

Servicemonteurs

uithangbord bedrijf
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Disruptieve technologieën

Kuijpers is meer consultant dan prijs-

vechter, dat zal duidelijk zijn. Voor de

laagste prijs hoeven klanten niet in

Helmond aan te kloppen. Maar als ze

een pico bello (duurzame) installatie

willen, met bijbehorende servicemon-

teurs in de plooi, dan zijn er mogelijk-

heden. Daarmee worden de contouren

steeds duidelijker van verschillende

types installatiebedrijven. 

Willem Scheepers van erkenningsorga-

nisatie Investors in People (IiP) ziet een

tweedeling in alle branches, ook in de

installatietechniek. Scheepers: “Nu

worden die toiletpotten en radiatoren

nog door lokale installateurs geplaatst.

Maar het is een kwestie van tijd dat dis-

ruptieve technologieën dit hele proces

gaan automatiseren, inclusief robots,

3D-printers en zelfrijdende auto’s.” 

“Ik weet zeker dat de bedrijven in de

onderste regionen van de installatie-

branche straks met veel minder  per -
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Échte specialist of 

steengoede servicemonteur

>>
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soneel toe kunnen”, meent Scheepers.

Loodgieter of technische dienstverle-

ner? Toiletpot of gebouwbeheersys-

teem? Goedkope seriematige productie

of duur(der) maatwerk? Over zulke

 keuzes moeten installatiebedrijven  na -

denken vanwege de consequenties 

voor hun personeelsbeleid. Om aan te

geven hoe ver die keuzes reiken, komt

Scheepers met een voorbeeld van twee

grote Amerikaanse webwinkels: Zappos

(schoenen en kleding) en Victoria’s

Secret (lingerie). Allebei hebben deze

verstrekkende keuzes gemaakt.

Scheepers: “Bij Zappos werken 400

mensen op het callcenter. Daar krijg je

altijd een mens van vlees en bloed aan

de lijn. Bij Victoria’s Secret krijg je juist

een geautomatiseerde computerstem,

die ook nog eens terugpraat. Het zijn

logische keuzes die voortkomen uit hun

businessmodel.”

Van prijsvechter naar consultant

De nieuwe installateur maakt heldere

keuzes. Wil hij een prijsvechter zijn?

Dan is automatisering geen gek idee.

Kiest hij voor een mensgerichte aanpak

en adviesfunctie? Dan is betrokken per-

soneel doorslaggevend. Betrokken

medewerkers denken immers mee met

de klant, en dat is precies de bedoeling. 

IiP helpt bedrijven bij het ontwikkelen

van interne betrokkenheid. Scheepers:

“Op basis van een 0-meting stellen wij

39 indicatoren vast. Daarnaast nemen

we interviews af in alle lagen van de

organisatie om de mate van betrokken-

heid in kaart te brengen. Zijn de  mede -

werkers pro-actief genoeg? Willen ze

zich ontwikkelen? Krijgen ze genoeg

opleidingskansen? Krijgen ze erkenning

en waardering? Worden hun projecten

geëvalueerd? Dat laatste is belangrijk.

Verbeteringen krijgen organisaties

alleen voor elkaar door steeds te evalu-

eren wat goed ging en wat beter kan.”

IiP begeleidde onder meer de techni-

sche dienstverleners Kuijpers en Croon

Elektrotechniek. Dat laatste bedrijf

 pakte vanaf de 0-meting alles aan wat

nodig was om een IiP-certificaat in 

de wacht te slepen. Croon wilde de

omschakeling maken van prijsvechter

naar een bedrijf dat de klant toegevoeg-

de waarde biedt met consultancy. HR-

manager Leo Groen: “Die omschakeling

vraagt een ander type mens als mede-

werker. En een andere stijl van leiding-

geven. Wij willen managers in ons

bedrijf die hun medewerkers kunnen

coachen maar die ook directief kunnen

zijn wanneer de situatie daar om vraagt.

En we willen medewerkers die hun

manager durven te vragen om hulp of

begeleiding. Het draait veel meer om

vertrouwen en emotie.”

Opleiding BIM-engineer

Alleskunners en schapen met vijf poten

komen in elk bedrijf wel van pas. Edoch,

ze zijn schaars op de arbeidsmarkt. Bij

installatiebedrijf Kuijpers wacht men

niet af. Men leidt hen zelf op, ook als ze

nog ‘niks’ kunnen maar wel de juiste

motivatie hebben. Van Kessel: “Wij ste-

ken jaarlijks 800.000 euro in opleidin-

gen. Dat is 2,5% van onze loonsom, 

véél meer dan andere installateurs. 

Dat doen we ook als het crisis is want

medewerkers zijn de levensader van

ons bedrijf. De lange termijn is bij ons

heilig. Die aandacht voor opleidingen

past bij deze tijd. De nieuwe generatie Y

vindt ontwikkelkansen veel belangrijker

dan geld. Bij bedrijven die deze kansen

niet bieden, zijn ze zo weer vertrokken.”

Kuijpers werkt intensief samen met

opleidingsorganisaties als het Summa

College Eindhoven, Installatiewerk

(“onze hofleverancier van leerlingen”),

TVVL, NCOI, De Baak (“voor managers”)

en Avans+. Van Kessel: “Met Avans+

hebben we de post-HBO-opleiding tot

BIM-engineer ontwikkeld. Die was er

nog niet. Toevallig zijn vandaag de eer-

ste 18 ingenieurs afgestudeerd.” 

Functies als BIM-engineer, BIM-coör -

dinator en BIM-manager bestonden

enkele jaren geleden nog niet. Nu wordt

er keihard aan zulke specialisten ge-

trokken. Hun kennis wordt als waarde-

vol gezien. Het zijn de installateurs van

de nieuwe tijd: hoogopgeleid, communi-

catief vaardig en zelfredzaam. Ze den-

ken mee en bellen de klant als er pro-

blemen zijn, terwijl de installateur 

van de oude stempel een advocaat zou

bellen… <<
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Serie in Installatie en Sanitair

Dit is het derde artikel in de stra-

tegieserie ‘Installateur van de 

toekomst’. Vakblad Installatie en

Sanitair belicht dit najaar in een

serie verhalen én praktijkcases

hoe de installatiebranche  ver -

andert op technisch en  onder -

nemersgebied. Welke rol kan uw

bedrijf in de veranderende wereld

spelen? Vragen of opmerkingen

hierover? Of heeft u een tip voor

invulling van deze serie? Mail:

installatiesanitair@eisma.nl. 

>>

ondernemen |  STRATEGIE

Ander type monteur,

anders leiding geven
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Nieuwe businessmodellen:
planning is key 

D
e nieuwste term in de installatie-

techniek: shuffelen. Ze shuffelen

zich helemaal suf, de vier planners van

de in Heerlen gevestigde ketelverhuur-

der Hesi. Op internet wordt shuffelen

omschreven als een ‘konijnendansje’,

maar dat moet een vergissing zijn. Bij

Hesi betekent het in elk geval iets héél

anders. Shuffelen is aansturen van ser-

vice-monteurs die op pad zijn. Of beter

gezegd: aansturen, bijsturen en opvul-

len van gaten in de planning. 

De planners op kantoor zien de dage-

lijkse routes van de monteurs op het

beeldscherm. Dankzij het GPS-voer-

tuigvolgsysteem weten ze exact waar 

de 25 bestelbusjes zich bevinden in het

Zuid-Limburgse landschap.

Ondertussen nemen de planners de

binnenkomende telefoontjes aan, elke

dag honderden. Zodra de klant belt,

worden alle technische gegevens, con-

tractgegevens en actuele foto’s van 

de installatie ingeladen op het beeld-

scherm. De planners proberen zoveel

mogelijk klanten direct telefonisch te

helpen, bijvoorbeeld voor het bijvullen

van de CV-ketel, want dat scheelt zo-

maar weer een servicebeurt van een 

half uur.

De monteur op het juiste moment en

op een goede manier bij de klant bren-

gen, dat is de kunst. “Onze planners

halen werkdruk weg bij monteurs die 

te druk zijn en verdelen deze onder

degenen die ruimte hebben”, aldus

mede-directeur Roy Simons (34). Het 

is een vak apart. Aangezien Hesi zo’n

20 000 ketels verhuurt in Zuid-Limburg,

werkt de planning alleen met een per-

fect functionerend  automatiserings -

systeem. Daar heeft het bedrijf dan 

ook goed op geanticipeerd. Naast vier

planners heeft Hesi ook vier software-

programmeurs in vaste dienst. Dat is

uitzonderlijk veel op 50 medewerkers.

Installatiebedrijf Hesi shuffelt,  auto -

matiseert, plant en programmeert.   

Alleen Nefit

Familiebedrijf Hesi, opgericht in 1933,

heeft zich in de loop der jaren gemodel-

leerd van een middle of the road-dorps-

installateur naar een moderne onder-

neming met een heldere en zorgvuldig

gekozen specialisatie: verhuur van CV-

ketels. “Alleen Nefit”, vertelt Roy

Simons erbij. “Eén merk voeren, is effi-

ciënter. We kunnen alles op voorraad

hebben en als er iets aan de hand is,

kunnen we snel schakelen met de juiste

mensen bij Nefit.” 

Elk streepje efficiency moet benut wor-

den want de ketelmarkt is een vecht-

markt. Voor een fatsoenlijke boterham

moeten er flink wat ketels worden ver-

huurd en de macht van de grote getal-

len kan alleen in goede banen worden

geleid met een efficiënte, slanke, soepel

functionerende organisatie. “Goede

kwaliteit leveren voor een scherpe

prijs”, klinkt het droogjes uit de mond

van Roy Simons. 

Het businessmodel van Hesi functio-

neert naar behoren. Elk jaar komen er

zo’n 1500 nieuwe klanten bij: dat zijn er

30 per week! Vanaf 27 euro per maand

kunnen ze bij Hesi een abonnement

nemen. Daarvoor krijgen ze de CV-ketel

gemonteerd tegen de muur, een ther-

mostaat, servicebeurten (indien nodig)

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: TON VERHEIJEN |  FOTO: MARCEL VAN HOORN

Geen techniek, 

maar zorgeloze

warmte
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Hesi begon in 1980 als een van de eerste bedrijven in

Nederland met het verhuren van CV-ketels en heeft de

dienstverlening sindsdien uitgebreid en verbeterd. Het

bedrijf verhuurt inmiddels 20 000 ketels aan particulieren 

in de regio Zuid-Limburg. Hesi biedt ‘zorgeloze warmte’. 

Dat klinkt simpel, maar zonder perfecte planning en auto -

matisering zou het in Zuid-Limburg een zooitje worden.  
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en één keer per anderhalf jaar een

onderhoudsbeurt. 

So far so good. Maar de economische

crisis heeft ook Zuid-Limburg niet

gespaard. Simons: “Ik zou liegen als ik

zeg dat we niks gemerkt hebben. De

markt is taai geweest. De klant besliste

heel traag, vroeg zes offertes aan voor

een ketelvervanging. Nou moet ik wel

zeggen dat wij het geluk hebben dat 

we abonnementen op warmte verkopen.

Al geeft men geen euro meer uit, ser-

vice en onderhoud lopen toch wel door.

Daardoor houden we onze vaste maand-

inkomsten. Overigens, ook onze beslis-

sing destijds om zonnepanelen en zon-

neboilers te gaan aanbieden, heeft goed

uitgepakt.”  

Opleidingen

Al in 1995 nam Hesi afscheid van het

reguliere installatiewerk, badkamers en

sanitair. Het bedrijf ging steeds duidelij-

ker kiezen voor ketelverhuur. Simons:

“We willen niet het risico lopen dat we

alles aanpakken en overal net niet goed

genoeg in zijn. Specialiseren dus, en

klanten binden met goede kwaliteit en

langdurige relaties.”

Om goede kwaliteit te kunnen blijven

leveren, wordt veel aandacht besteed

aan opleidingen. Het bedrijf heeft maar

liefst tien leerling-monteurs via het

ROC in dienst, die intern verder worden

bijgeslepen. Mensen opleiden is bij 

Hesi een continu proces. De leerling-

monteurs beginnen met een opleiding

installatietechniek en de rest van het

team krijgt jaarlijks enkele opfris- of

bijscholingscursussen.

Simons doet zelf de personeelszaken 

en functioneringsgesprekken. Hij werkt

sinds zijn 20e in het bedrijf, kent alle ins

en outs, zowel qua techniek als plan-

ning en acquisitie. Simons over perso-

neelszaken: “Ik probeer me zoveel

mogelijk te verplaatsen in de situatie

van onze mensen. We willen dat ze

betrokken en loyaal zijn aan het bedrijf,

een stapje extra doen als dat nodig is.

Daarvoor moeten we hen zekerheid

 bieden en persoonlijke aandacht geven,

luisteren als er iets speelt en begrip

tonen voor hun problemen.”

Als de theorie van Simons gereflecteerd

wordt in het bedrijfspand, dan zit het

wel goed bij Hesi. Het moderne gebouw

met veel glas baadt in het licht en biedt

een zee aan ruimte. Het keurig  aan -

geveegde magazijn is zo groot als een

voetbalveld maar oogt toch overzichte-

lijk. De aanhangwagens (voor alle veel-

gebruikte montage-onderdelen) staan

netjes naast elkaar geparkeerd en zo’n

50 gloednieuwe CV-ketels staan al klaar

voor de week erop. 

Over de grens

Sinds 2013 is Hesi eveneens actief in

Duitsland, net over de grens. Het bewijs

daarvoor wordt geleverd door een groot

beeldscherm dat in de vide aan de wand

hangt en de opbouw van het  klanten -

bestand door de jaren heen laat zien.

Het jaartal loopt mee. De eerste rode

puntjes ontstaan in 1933. Gaandeweg

worden het er steeds meer en 70 jaar

later lijkt het alsof Zuid-Limburg is

geveld door roodvonk of de mazelen. 

In 2013 gaan de eerste rode puntjes de

grens over. Eerst zien we ze in Aachen,

daarna ook in Alshof, Baesweiler,

Eschweiler en Stolberg. 

Gezonde groei

“In Duitsland zitten we in de opstarten-

de fase”, aldus Simons. “Ook daar wil-

len we flink doorpakken met het  ver -

huren van CV-ketels. Maar we bouwen

het rustig op. Gezonde groei en  baan -

zekerheid zijn voor onze mensen

belangrijk. De benodigde Duitse diplo-

ma’s zijn al gehaald door de helft van

ons technisch personeel. De overige

monteurs gaan de Duitse diploma’s ook

halen. We willen dat ze breed inzetbaar

zijn. Dat is belangrijk, ook weer  van -

wege die efficiency. Als er een storing

binnenkomt, moeten onze planners snel

een monteur ter plekke hebben.” <<

� Roy Simons: “We willen niet het risico lopen dat we alles aanpakken en overal net niet goed genoeg in zijn. Specialiseren dus, en klanten binden met goede

 kwaliteit en langdurige relaties.”
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Slank, slim en flexibel

Crown Plaza, Okura, Holiday Inn,

Sheraton, Hilton, Mariott, Bilder-

berg, Stay Okay, Novotel, Ibis en Park

Plaza: al deze hotelketens kennen de

dienstverlening op het gebied van

waterservice van de Lenting Groep. 

En niet alleen hotels. Ziekenhuizen,

zwembaden, fabrieken, sportcom-

plexen, zorginstellingen, jachthavens,

scholen en appartementen zijn even-

eens het ‘jachtterrein’ van Herk-Jan

Lenting en zijn team. Grote  opdracht -

gevers als Cofely, BAM, Strukton, Homij

en Kropman hebben een echte specia-

list nodig om loodgieterswerk dan wel

waterservice aan uit te besteden. De

Lenting Groep is zo’n specialist.  

Het Noord-Hollandse familiebedrijf

(sinds 1938) is voornamelijk actief in de

B2B-markt.“Design, build, maintenance

and operate”, zegt Herk-Jan Lenting

verschillende malen tijdens het gesprek

in het vergaderzaaltje van het bedrijf in

De Goorn, een piepklein gehucht tussen

de aardappelvelden bij Avenhorn. 

Maar laat u niet misleiden door deze

opgeklopte Engelse termen. Herk-Jan

Lenting (“derde generatie”) is een

broodnuchtere West-Fries, die de voor-

bije crisisjaren weinig reden had om

met zijn neus in de wind te lopen.

Lenting: “Tussen 2010 en 2015 hebben

we aardig wat omslagmomenten en

organisatorische veranderingen mee ge-

maakt. We moesten afslanken, bedrijfs-

processen verbeteren en digitaliseren

om de slechtere tijd door te komen. Het

vet is nu redelijk van de botten.”

App en BIM

De Lenting Groep heeft 80 medewer-

kers, waarvan 55 vast en 25 flexibel. 

Het bedrijf bestaat uit drie onderdelen:

Lenting Loodgietersbedrijf (kleinzake -

lijke en particuliere markt), Lenting

Waterservice (grootzakelijke markt,

beheer en onderhoud van grote drink-

waterinstallaties, o.a. in hotels) en

Lenting Isolatie & Brandwering. De bin-

dende factor is ontwerpen, bouwen,

onderhouden en beheren van installaties. 

“Het denkwerk hebben we helemaal

zelf in huis”, aldus Lenting. “Daarin

gaan we verder dan veel andere bedrij-

ven. Zeker op het gebied van  onder -

steunende technologie, zoals inspectie-

camera’s op smartphones of een app

om beheersmaatregelen met betrek-

king tot legionella eenvoudig in beeld te

brengen en uit te voeren. Deze app, die

we hebben ontwikkeld samen met een

IT-specialist, helpt eindgebruikers een-

voudige maatregelen te nemen en te 

voldoen aan de wettelijke verplichtin-

gen. Er komt geen papier aan te pas.

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: TON VERHEIJEN |  FOTO’S:  NIKKI NATZIJL

� Herk-Jan Lenting: “Niet alles wat over de schutting wordt gegooid, pakken we aan. We hebben duide-

lijk in beeld waar we goed in zijn en wat we beter aan anderen over kunnen laten.” 
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De Lenting Groep in De Goorn is niet zomaar een loodgietersbedrijf.

Natuurlijk: dakgootjes worden keurig gerepareerd. Maar de bulk aan

opdrachten bestaat uit ontwerpen, bouwen, onderhouden en beheren 

van (complexe) installaties. Daar ligt ook de kracht van het bedrijf. 

“Be good and tell it”, aldus directeur Herk-Jan Lenting. “Niemand is 

beter dan wij in legionellabeheersing en drinkwaterhygiëne.”
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Gebouwbeheerders kunnen ermee

 sturen op afstand. We hebben er zelfs

subsidie voor gekregen in het kader 

van het Innovatie Prestatie Contract.” 

Meegaan met vernieuwingen is het

adagium. Zo heeft de Lenting Groep ook

twee BIM-modelleurs in dienst. Lenting:

“Met BIM lopen we niet voorop. Ons

streven is aan te sluiten op bimmende

partijen om de juiste kennis toe te voe-

gen. Het helpt ons vaker vanaf het begin

bij een project betrokken te worden, en

dat is wat we willen.”

De noodzaak om te vernieuwen heeft

natuurlijk alles te maken met de kre-

dietcrisis, die zoveel installatiebedrijven

parten heeft gespeeld en ook in De

Goorn tot ‘gekwordens’ toe op bezoek is

geweest. De jaren 2010 tot en met 2015

waren turbulent voor de Lenting Groep.

Er moest gereorganiseerd en ingekrom-

pen worden (vrijwillig ontslag). Er wer-

den bedrijfsonderdelen afgestoten,

maar er werd ook een klein bedrijf (van

de curator) overgenomen: Schet, een

specialist op het gebied van hotels. Al

met al was het geen gemakkelijke tijd.

Tijdens het dieptepunt van de crisis had

het bedrijf nog 40 medewerkers.  

Verbetertraject

In 2012 moest er een ‘verbetertraject’

aan te pas komen om organisatorisch

slimmer en efficiënter te kunnen gaan

werken. Lenting: “OTIB heeft ons daar

goed mee geholpen. Alle medewerkers,

behalve de monteurs, hebben de OTIB-

cursus ‘Integraal Samenwerken’

gevolgd, tien cursusdagen verspreid

over een half jaar. We hebben gewerkt

aan het standaardiseren en efficiënt

maken van processen, door het creëren

van een open bedrijfscultuur met feed-

back, door beter samen te werken en

begrip te krijgen voor elkaars werk.

Uiteraard was er weerstand, onbegrip

en teleurstelling bij de medewerkers.

Maar uitleg over waarom we dingen

doen en hoe het beter kan, heeft bijge-

dragen aan de acceptatie van de veran-

deringen. Verbeterpunten komen nu

steeds vaker van de medewerkers zelf.” 

Ook de digitalisering van bedrijfspro-

cessen blijft in ontwikkeling. Het bestel-

proces is geautomatiseerd (met iPads

op de bouwplaats voor bestellingen bij

de groothandel) en wordt gekoppeld 

aan de projectadministratie en salaris-

administratie. “Er komt steeds minder

papier aan te pas.” Bijkomend voordeel

van geautomatiseerd bestellen is dat de

medewerkers zelf verantwoordelijk zijn

voor wat ze aan gegevens invoeren. Dat

zorgt voor de noodzakelijke betrok-

kenheid. Immers: ze kunnen zich niet

meer verschuilen met dooddoeners

als ‘wist ik niet’ of ‘heb ik niet gezien’.  

Sinds 2013 gaat het weer de goede

kant op. Met wat extra flexibele krach-

ten zijn de nieuwe opdrachten aangeno-

men. Het is overleven met een grote O

gebleken. Herk-Jan Lenting: “Waar het

nu op aan komt, is liquide en stabiel

genoeg zijn om grote werken voor te

financieren. We moeten ons voortdu-

rend afvragen of de risico’s van een

opdracht wel verantwoord zijn. Dat blijft

een aandachtspunt. Ook afgelopen jaar

hebben we soms onder de kostprijs

gewerkt en soms opdrachten te laag

ingeschat. Het kan je de kop kosten.”

Orderportefeuille leuk gevuld

Lenting gaat selectief om met aanvra-

gen. “Niet alles wat over de schutting

wordt gegooid, pakken we aan. We con-

curreren niet echt met lokale  lood -

gieters – omdat we iets duurder zijn.

Grondgebonden woningbouw doen we

ook niet. We hebben duidelijk in beeld

waar we goed in zijn en wat we beter

aan anderen over kunnen laten.” 

Al met al zijn de verwachtingen weer

positief gestemd voor de rest van dit

jaar. De orderportefeuille is “leuk

gevuld” en misschien kan de Lenting

Groep wel meer extra mensen  aan -

nemen. Of dat flexwerkers of vaste

krachten moeten worden, is de vraag.

“Dat is lastig, daar ben ik nog niet uit.”

Hoe dan ook: wat groei betreft, domi-

neert de West-Friese nuchterheid en

bedachtzaamheid. Herk-Jan Lenting

gelooft in gecontroleerde groei: “Als

groei niet begint op kantoor, dan is 

het einde zoek: ontevreden klanten,

ontevreden personeel, faalkosten.” 

Voor zichzelf ziet hij een rol weggelegd

als ‘facilitator in werkplezier’, zodat zijn

monteurs kunnen excelleren. Lenting:

“Hoe ik dat aanpak? Processen  ver -

beteren, mensen trainen, open staan

voor vernieuwingen. Bij ons draait het

voortaan om continu verbeteren en

 veranderen. Zelf actief nadenken en

goede beslissingen nemen, moet nóg

meer tot de werkvloer doordringen.” <<

� Directeur Herk-Jan

Lenting voor de vracht-

wagen van Lenting Wa-

terservice. De binden-

de factor is ontwerpen,

bouwen, onderhouden

en beheren van instal-

laties.
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‘Denkwerk zelf 

in huis hebben’
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We schreven in deze kolommen al

veelvuldig over de veranderende

rol van het installatiebedrijf. Bonarius

heeft zich door zijn BOA-strategie een

regierol verworven bij corporaties, waar

tot dusver installateurs vaak  overge -

leverd waren aan de tweejaarlijkse aan-

bestedingsgrillen van de grote woning -

eigenaren. Het bedrijf uit Zwanenburg 

is nu 18 jaar (!) verantwoordelijk voor

24 000 toestellen van Rochdale, en gaat

dus in die periode alle ketels en rook-

gasafvoeren van de corporatie aanpak-

ken, alle open gastoestellen uit het

woningbestand verwijderen, en geeft

daarbij volledige transparantie in plan-

ning, voortgang en prestatie rondom het

ketelpark. Binnen dit concept zijn ook al

4000 toestellen voor Waterweg Wonen

in Vlaardingen, en 4000 ketels van

Rijnhart Wonen in Leiderdorp ‘in the

pocket’.

Pratende branderautomaat

Het speciaal hiervoor ontwikkelde BOA-

systeem van Bonarius borduurt voort op

de RF-afstandsmodule die al ingebouwd

zit in de HRE-ketel van Intergas en de

opvolger, de HRX, die op de VSK gepre-

senteerd werd. Deze RF-module in de

branderautomaat kan dankzij een cen-

trale gateway in een gebouwencomplex,

toesteldata doorzetten naar de servers

van Bonarius. Door de toevoeging van

een decision making unit (DMU) aan het

Intergas-systeem is Bonarius in staat

om het onderhoud volledig af te stem-

men op de technische staat van de

ketels. 

Om het juiste moment voor preventief

onderhoud te kunnen bepalen, analy-

seert de software de data die de ketels

versturen. Niet de kalender maar de

onderhoudsstaat bepaalt dus het

moment waarop preventief onderhoud

plaats moet hebben. De software meet

bijvoorbeeld waterdruk, vangt foutcodes

en houdt het aantal draaiuren van het

toestel bij. Renzo van Heusden, direc-

teur Service en Onderhoud, vergelijkt

het met de auto-industrie, waar het

 uitlezen van informatie de basis vormt

voor het onderhoudswerk. Dat in het

nieuwe HRX-toestel van Intergas alle

toestelelektronica gekoppeld is aan de

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: EDDY BUITING |  FOTO’S:  BRAM BUDEL, BONARIUS

� Renzo van Heusden: “Storingen in de CV-ketel zijn bij Bonarius vaak al bekend nog voordat de gebruiker er erg in heeft.”
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Op afstand ketels monitoren, preventief onderhoud plegen, het aantal storingen

terugdringen, en verketelen inclusief rookgasafvoer. Installateur Bonarius oogst

grote onderhoudscontracten met zijn Beheer Op Afstand-concept (BOA), waarmee

dik 30 000 toestellen worden beheerd. Hoe werkt dit?

18 jaar ketelregie
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branderautomaat, en dus is uit te lezen,

maakt het systeem nog waardevoller.

Intergas wordt dus hofleverancier van

de woningen van Rochdale.

Koppeling software

De software van Bonarius zelf koppelt

de data aan de planning van preventief

onderhoud. De installateur kan letterlijk

onderhoud zien aankomen, storingen

eerder constateren dan gebruikers, en

bijvoorbeeld preventief bellen of mailen

dat de waterdruk laag is. “De bewoner

krijgt dan online of per brief instructie

hoe bij te vullen. En als dat niet lukt,

kunnen we altijd nog langskomen.”

Hoe zit dat met privacy? “In het privacy-

reglement is vastgelegd dat de data

zónder persoonsgegevens enkel wordt

gebruikt voor technische doeleinden”,

legt Van Heusden uit. “Uiteraard moe-

ten we dat goed uitleggen wanneer we

bellen wanneer bijvoorbeeld de water-

druk laag is. Onze praktijkervaring – we

hebben nu al 10 000 toestellen op dit

systeem draaien – is dat dit geen pro-

blemen oplevert. Het levert ook voor

bewoners louter voordelen op, en dat

praat anders. Minder storingen, meer

preventie, en meer service.”

Efficiëntere bedrijfsvoering

De eigen bedrijfsvoering wordt even-

eens een stuk efficiënter, zo schetst

Van Heusden. Het feit dat Bonarius

dankzij de data-analyse nu zelf het pre-

ventief onderhoud kan plannen en zelf

kan beslissen wanneer de ketel moet

worden vervangen, maakt het onder-

houd uiterst efficiënt.

Van Heusden: “Storingen in de CV-

ketels of onregelmatigheden zijn bij

Bonarius vaak al bekend nog voordat 

de gebruiker er erg in heeft. Storingen,

dus ook de dure weekendstoringen,

worden meer planbaar. Als de monteurs

voor reparatie komen, weten ze exact

wat er aan de hand is en kunnen ze zich

daarop voorbereiden. Dit maakt een

zeer efficiënte bedrijfsvoering mogelijk

waardoor het installatiebedrijf scherp

kon aanbieden.” 

Het contract betekent voor Rochdale,

maar ook voor Bonarius, op jaarbasis

een zeer aanzienlijke besparing ten

opzichte van een traditioneel onder-

houdscontract. Van Heusden benadrukt

overigens dat de prijs niet  doorslag -

gevend is geweest. Het installatiebedrijf

is wel gehouden jaarlijks een planning

voor de ketelvervanging aan Rochdale

te overleggen zodat de corporatie de

werkzaamheden eventueel kan laten

samenvallen met het uitvoeren van het

eigen strategisch onderhoudsplan. Dat

kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in

complexen waar Rochdale een label-

sprong wil realiseren. 

Wat kunt u met afstandsbeheer?

Interessant zo’n megacontract, maar wat kan de installa-

teur om de hoek met dit verhaal? Renzo van Heusden:

“Het voordeel wordt natuurlijk groter door het opschalen,

maar ook kleinere bedrijven kunnen voor hun klant en

henzelf veel efficiency behalen met beheer-op-afstand-

concepten. Op de afgelopen VSK lieten bijna alle fabrikan-

ten wel mogelijkheden zien voor beheer en monitoring

van kleinere en grotere aantallen CV-ketels. Gaat dit dan

niet ten koste van het persoonlijk contact? Renzo van

Heusden: “Juist niet, het voegt een extra preventieve

dimensie toe. De installateur wordt meer een adviseur

voor het totale systeem, en kan dus energie-besparing

realiseren.” En niet onbelangrijk: de installateur kan

weer meer toegevoegde waarde realiseren, en dus ook

marge halen uit een techniek die zucht onder prijsdruk.
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Open toestellen en rookgas

Het nieuwe contract sluit aan op de

plannen van Rochdale om binnen twee

jaar alle open verbrandingstoestellen te

vervangen. De toestellen voor verwar-

ming of warm water die de benodigde

zuurstof voor de verbranding van gas uit

de woning halen, geven een groter risi-

co op koolmonoxidevergiftiging. In de

overeenkomst tussen Rochdale en

Bonarius is vastgelegd dat ook alle (col-

lectieve) rookgasafvoeren bij onderhoud

worden geïnspecteerd en bij ketel ver-

vanging worden vervangen. “Dit is een

servicecontract waarbij eindelijk de hele

installatie als systeem wordt gezien.

Dat is goed voor de bewoner, voor de

corporatie en de installatiebranche.” <<

Toesteldata via RF 

naar installateur

Afstandsbeheer

basis voor

ketelonderhoud

Prestatie-overeenkomst

In de prestatie-overeenkomst met installateur Bonarius is zorgvuldig vastgelegd

wat de criteria zijn waaraan het onderhoud moet voldoen. Vast ligt ook hoe en op

welke momenten er wordt gemeten. Rochdale kan 24 uur per dag bij de dat a van

het BOA-systeem en deze verwerken in de eigen managementrapportage, zodat

de total costs of ownership (TCO) inzichtelijk zijn. Van Heusden: “Tot op het niveau

van de individuele ketel laten we de klant meekijken. Ons werk wordt daarnaast

elke twee jaar gecontroleerd volgens een vooraf vastgelegde methode.”
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Een installatie-variant op het TV-

 format Katja versus Bridget: een

battle van vakkennis, klantenbehan-

deling en pure kunde; ingewikkelde 

storingen opsporen, analyseren, en 

de werking van een goed ingeregelde

instal latie uitleggen aan een  on -

wetend echtpaar. Ketelcracks John van

Schen del (Van Dijk Made) en Bjorn

Rijntjes (technisch specialist Remeha)

staan in de arena. Marius Valk (tech-

nisch instructeur bij Remeha en

enthousiaste blogger bij Installatie.nl 

is vanmiddag de scheidsrechter.

De challenge begon als een uitdaging

tussen Pieter van Dijk (directie Van Dijk

Made en ook Installatie.nl-blogger) en

zijn Remeha-vertegenwoordiger. Van

Dijk is ook kritisch over hoe de branche

omspringt met opleidingen en certifice-

ringen, zeker toen zijn monteurs op OK

CV-cursus binnen twee dagen een tuin-

man energie-service-specialist zagen

worden. “Wat is het systeem waard,

wanneer er blijkbaar nauwelijks goed

wordt getoetst?” Maar ook Van Dijk,

totaalinstallateur die allesbehalve een

prijsvechter wil zijn, worstelt met de

nadelige effecten van onduidelijke klus -

omschrijvingen, vakcollega’s die half

werk leveren, maar heeft tegelijkertijd

moeite om bijvoorbeeld het waterzijdig

inregelen in een offertestadium uit te

leggen aan de klant. Hoe levert de

installateur ‘low-interest’-techniek in

jip en janneketaal? De voorgestelde

 battle met een knipoog moest plaats-

vinden, maar tevens een boodschap

hebben: vakkennis is dé voorwaarde van

alles. En zegt Van Dijk: ook een fabri-

kant moet hier een rol en verantwoor-

delijkheid in nemen.

Boksring

Het klaslokaal bij de Apeldoornse ketel-

gigant is de boksring. Valk, in zijn rol

als achteloze consument, poneert stel-

lingen waarop de ‘kemphanen’ moeten

reageren. Het fictieve echtpaar heeft

net het vertrouwde aan-uittoestel ver-

vangen door een modern modulerend

toestel, maar is niet tevreden: het wordt

niet warm in huis. De modulerende

pomp zorgt ervoor dat het toestel op

basis van een hoge retourtemperatuur

vanuit de eerste radiator minder gaat

verpompen, met koudeklachten in de

woonkamer tot gevolg. Valk laat het

modulatieteam zien: de thermostaat, de

aanvoersensor, de venturi, de ventila-

tor, de retoursensor en de circulatie-

pomp. “Dit samenspel moet je als mon-

teur begrijpen om de sleutel tot een

oplossing te hebben.“ Dat de  uiteinde -

lijke oplossing waterzijdig inregelen is,

is al snel duidelijk in deze battle.

Slechte ketels bestaan niet meer. De

boosdoener is heel vaak een onvakkun-

dig geïnstalleerde installatie. Maar hoe

verpak je deze meeroptie in je offerte,

hoe leg je dit als servicemonteur uit?

Hoe verkoop je het, zonder het risico

om onder op de offertestapel te eindi-

gen of een klant te verliezen die nét een

nieuw toestel heeft gekocht? Een ener-

giebesparend feest wordt een module-

rende teleurstelling. 

Flinke kluif

De technische brij verpakken in een

begrijpelijk verhaal dat ook nog eens

commercieel hout snijdt, is een flinke

kluif voor beide servicemonteurs, als de

familie Valk begint te sputteren, zo

blijkt. Inregelen verkopen, een klusje dat

zeker in combinatie met nieuwe (ther-

mostatische/drukgeregelde) afsluiters

voor de radiatoren al snel de honderden

euro’s overstijgt. Wanneer en hoe breng

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST EN FOTO’S:  EDDY BUITING

� Bjorn Rijntjes, acht jaar servicetechnicus bij Remeha, laatste man voor regio

Noord-Oost bij diepliggende storingen en nipte winnaar van de battle.
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De beste servicemonteurs van installatiebedrijf Van Dijk Made en fabrikant

Remeha kruisten op verzoek elkaars vak-degens onder leiding van technisch

instructeur en Installatie.nl-blogger Marius Valk. Een middag inregelstress en

het tackelen van een complexe storing, maar bovenal een pleidooi voor

vakkennis, die worstelt met het duiden van zijn toegevoegde waarde.

Battle tussen vaklui
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je dit ter tafel? Dilemma. Je kunt ook de

pomp optoeren. Weg modulerend karak-

ter, klacht opgelost maar de oorzaak

blijft. Of even wat leidingen knijpen. Dít

is het moment dat de vakman zich van

het kaf kan onderscheiden, erkennen de

kemphanen. Marius Valk tipt om de

onbegrijpelijke uitleg achterwege te

laten, maar in de ochtendkou langs te

gaan bij deze klanten. De radiatoren

vlakbij de ketel te knijpen, en de bewo-

ner aan de hand van het opstarten laten

ervaren, welk effect inregelen heeft.

Tussenstand in de battle: 1-1.

Méér dan een ketel

Remeha – het bedrijf ontvangt jaarlijks

5500 cursisten – is begonnen met een

opleiding waterzijdig inregelen, een

cursus die zich razendsnel vult. ‘De

ketel kan het niet alleen’, is een stok-

paardje van Valk die in zijn blogs vurig

pleit voor een systeembenadering.

“Krijgt de ketel vaak de schuld bij min-

der comfort of storingen, de bron ligt

veelal in de omstandigheden of in het

samenspel. Kennis van het systeem en

de werking is de sleutel.”

Storingsopdracht

De volgende battle: haalt de storings-

monteur het probleem weg, of ook de

oorzaak? Valk opent de trommel van

ervaringsverhalen. Van complete compo-

nenten die onnodig worden vervangen.

“Klassieker is de ionisatiestoring, waar-

bij vaak klakkeloos de pen wordt vervan-

gen.” De storing blijft desondanks. Valk

laat zien hoe ook het losse contactje in

de ontsteking de bron kan zijn. Onder

zijn stokpaardje ‘als je niet weet hoe din-

gen werken, kun je fouten niet herken-

nen’, geeft hij de strijdende monteurs

een nieuwe uitdaging. Vind de volgende

storing. De klacht is: het warme water

komt niet op de juiste temperatuur. Van

Schendel en Rijntjes werken netjes het

rijtje checks af: klopt het toerental van

de ventilator? Check. Klopt de ingestelde

watertemperatuur? Ja. Is de parameter

voor het toerental goed ingesteld? Levert

het toestel de juiste hoeveelheid water?

Check. Hoe is de temperatuur? Te laag.

Klopt de belasting van de CV-ketel? “Wat

is er nu aan de hand?” Uiteindelijke

sleutel tot het succes zit in de meting

van het gasverbruik. In 36 s verbruikt het

toestel maar 15 liter gas. Met de  vuist -

regel-vertaling naar 15 kW, blijkt dus dat

het toestel te weinig capaciteit neemt.

Omdat beide mannen de werking van de

venturi goed kennen, blijkt snel dat een

vernauwing in de rookgasafvoer de

dader is. Het toestel springt niet op sto-

ring, maar functioneert allesbehalve

goed, wat bijvoorbeeld het geval kan zijn

bij vuilophoping of een vogel in het rook-

gasafvoerkanaal. Probleem opgelost, en

snel ook. De gelijke stand blijft.

Onderhoud

Volgende challenge: een onderhouds-

beurt van de Avanta. Met de scheids-

rechter op hun lippen, is Rijntjes eerder

klaar. “Maar”, zo claimt team Van Dijk:

“Kwaliteit heeft zijn tijd”, waarbij ook

Pieter van Dijk een inzicht geeft in zijn

continue spagaat tussen productiedruk

en tijd voor vakkundig onderhoud.

“Gelukkig houdt een ervaren vakman

nummer 4 mei 2016 |  installatie en sanitair 43

als John altijd zijn poot stijf: kwaliteit en

veiligheid altijd op 1.” 

De snelheid van onderhoud maakt

Bjorn Rijntjes tot winnaar van de battle.

Een overwinning op punten, erkent de

scheidsrechter, na een middag waarin

veel prangende onderwerpen werden

aangesneden, die we zeker in blogs op

Installatie.nl terug gaan vinden. <<

Servicemonteurs meten 
kennis en kunde

Kijk op www.installatie.nl/weblog voor een filmpje van de

battle en meer opinie. Op www.bouwwebinar.nl kunt u

ook het webinar Waterzijdig inregelen terugkijken.

� John van Schendel, al 25 jaar service- en storingsmonteur bij Van Dijk

Made. “Kwaliteit en veiligheid altijd op 1.”
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Onderzoekers van MIT (Massachu-

setts Institute of Technology) spre-

ken van een second machine age.

Intelligente, zelflerende machines gaan

na de automatisering van het handwerk

ook steeds meer denkwerk van mensen

overnemen. Zelfs het complexe denk-

werk voor bijvoorbeeld stellen van

diagnoses, zoeken naar efficiënte pro-

bleemoplossingen, optimaliseren van

logistieke processen, analyseren van

ongestructureerde data en deelnemen

aan menselijke interactie. Dit futuris-

tische beeld wordt onderschreven door

het Rathenau Instituut: werknemers 

op alle opleidingsniveaus zullen de

robotisering gaan voelen. Midden in

deze wervelwind van vernieuwing zit de

installatiebranche. En robotisering is

maar één van de vele trends en ontwik-

kelingen waar installateurs de komende

jaren mee te maken krijgen. Het staat

allemaal helder beschreven in het rap-

port ‘Trends en ontwikkelingen in de

technische installatiebranche 2016’, 

dat op 24 mei verscheen. Het rapport,

waarvoor opleidings- en ontwikkelings-

fonds OTIB jaarlijks de opdracht geeft,

gaat over bedrijvigheid, arbeidsmarkt

en beroepsopleidingen in de periode tot

2020 en is uitgevoerd door onderzoeks-

instituut ITS (verbonden aan de Rad-

boud Universiteit Nijmegen). De acht

onderzoekers hebben bepaald geen half

werk geleverd. Maar liefst 226 pagina’s

en geen trend bleef onbelicht. Van  ro -

botisering tot logistiek, van leerlingen

opleiden tot strategische ondernemers-

keuzes voor ofwel routinematig werk

ofwel hooggekwalificeerd werk. (Iets

ertussenin? Dat mag ook, op voorwaar-

de dat u er een goed verhaal bij hebt.)

Lerende branche

Het rapport geeft aan dat veel bedrijven

een verschuiving verwachten naar meer

service- en onderhoudswerk, meer ICT-

en programmeerwerk en meer advies-

werk. Het vakmanschap dat van mon-

teurs wordt verwacht, zou weleens een

breder karakter kunnen krijgen. Niet

alleen hard skills (lees: techniek en ken-

nis) zijn nodig, ook soft skills worden

voor ‘gewone’ monteurs steeds relevan-

ter. Denk hierbij aan zelfstandigheid,

oplossingsgerichtheid, klant gerichtheid

en communicatief vermogen. 

Uit de trendrapportage komt een beeld

naar voren dat de technische installa-

tiebranche steeds meer een lerende

branche zal worden. Inzet op scholing

en ontwikkeling is essentieel om de uit-

dagingen van de toekomst aan te kun-

nen en opleiding en scholing blijven niet

beperkt tot het begin van de loopbaan.

Ook voor oudere monteurs zal ‘kennis-

onderhoud’ en ‘revisie van kwalificaties’

op de agenda moeten staan. Hierbij

refereren de onderzoekers niet alleen

aan formele vakopleidingen maar ook

aan informeel praktijkleren. 

Wat verwachten bedrijven zelf? 

Volgens het rapport verwacht ongeveer

de helft van de bedrijven de komende

jaren personeel met een hoger oplei-

dingsniveau nodig te hebben om te kun-

nen inspelen op de nieuwe ontwikkelin-

gen. De meeste bedrijven verwachten

vooral meer leerlingen op MBO 4-

niveau nodig te hebben (in de elektro-

techniek meer dan in de  installatie -

techniek). Maar ook op MBO 3-niveau

en HBO-niveau verwacht een substanti-

eel deel van de bedrijven een toename

van de werkzaamheden. Een deel van

de bedrijven heeft de intentie om deze

‘Recessie wordt scholingsopgave’

Elly Verburg, directeur van OTIB over het onderzoeksrap-

port: “Door de recessie stonden wervings- en opleidings-

inspanningen van bedrijven onder druk. Dit onderzoek

laat zien dat onze branche weliswaar nog steeds last

heeft van de recessie, maar dat dit minder wordt.

Bedrijven zien kansen en verwachten een forse scho-

lingsopgave. Om het vakmanschap met de ontwikkelingen

mee te kunnen laten groeien, moeten medewerkers

gezond, gemotiveerd en productief blijven. Dit rapport

toont duidelijk aan dat er qua duurzame inzetbaarheid

nog winst te halen is.” 

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: TON VERHEIJEN |  ILLUSTRATIE:  TONY TATI-PENNESTREEK 
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OTIB presenteerde onlangs het rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de

technische installatiebranche 2016’ (met een vergezicht op 2020). Conclusie?

De branche herstelt en de werkgelegenheid daalt nauwelijks. Maar

technologie, ecologie (duurzaamheid) en demografie (vergrijzing) vragen om

strategische keuzes in scholing en ontwikkeling. “Van de installateurs zit 10%

op de low road, die leidt tot uitholling van vakmanschap.”

Trendrapport toont kansen 

en bedreiging

Herstellen én vernieuwen
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hoger gekwalificeerde medewerkers

van buiten het bedrijf aan te trekken.

Ruim driekwart van de bedrijven wil het

eigen personeel opleiden of bijscholen

om aan de hogere eisen te voldoen. 

Al met al ligt er een stevige scholings-

opgave te wachten want de (leerling)-

monteurs van morgen moeten steeds

meer bagage in huis hebben.

Kwaliteit of capaciteit?

Hoe staat de branche ervoor? Is er iets

te zeggen over de mate waarin  instal -

latiebedrijven zich richten op kwaliteits-

productie of capaciteitsproductie? Dat is

volgens de onderzoekers geen eenvou-

dige vraag. Maar op grond van de  ge -

gevens van een medio 2015 uitgevoerde

bedrijvenenquête voor dit rapport, kun-

nen zij wel een globaal beeld geven. 

Uit de enquête blijkt dat 10% van de

installatiebedrijven zich bevindt op de

low road. Deze ‘capaciteitsbedrijven’

doen vooral routinematig,  laag -

geschoold werk. De bedrijven op de

high road doen meer gespecialiseerd

werk, waarvoor een goede vakopleiding

nodig is. Dit zijn de ‘kwaliteitsbedrijven’.

Volgens het rapport blijkt bijna 25%

gerekend te kunnen worden tot deze

gespecialiseerde, hooggekwalificeerde

ondernemingen.

Kostenreductie

De low road wordt door de onderzoe-

kers als onaantrekkelijk gezien. Uit het

rapport: “Deze bedrijven komen niet

veel verder dan waar ze nu staan, in

een uitvoerende rol achteraan in de

keten, in een weinig invloedrijke positie

en vaak sterk afhankelijk van andere

ZZP’er mist kennis

De flexibiliseringstrend die in de

hele arbeidsmarkt zichtbaar is, is

ook terug te zien in de technische

installatiebranche. Het aantal

zzp’ers is fors gestegen (naar ruim

14 000) en slokt ruim 10% op van de

werkgelegenheid in de branche. Het

aandeel uitzendkrachten is slechts

4%. De zzp’ers zijn vaak hoger

opgeleid en hebben meer ervaring

dan uitzendkrachten. Hoewel veel

zzp’ers tijd besteden aan scholing,

zijn de installatiebedrijven toch niet

helemaal tevreden over hun kennis

van nieuwe ontwikkelingen, zo stelt

het rapport. 

Belangrijke trends

•  Automatisering/robotisering

•  Nieuwe distributiesystemen

•  Slimme meters

•  Domotica

•  Prefab bouwen en installeren

•  Duurzaam bouwen

•  Alternatieve energiebronnen

•  Renovatie kantoorpanden

•  3D printen

Robots en verdwijnbanen volgens ABN AMRO

Wat over robotisering blijkt uit het trendrapport van OTIB,

werd eerder dit jaar ook al kenbaar gemaakt door het

Economisch Bureau van ABN AMRO. Volgens de bank

moet de arbeidsproductiviteit in de bouwsector omhoog,

maar is dat onmogelijk met de huidige manier v an wer-

ken. De oplossing zit ‘m in digitalisering: 47% van de

banen kan worden gerobotiseerd. Bovenaan het lijstje

met verdwijnbanen staan lassers, betonbewerkers, schil-

ders en dakdekkers. Installateurs staan op deze lijst in 

de middengroep. Helemaal onderaan staan ingenieurs 

en architecten. 
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marktpartijen, die de ruimtes inperken

waarbinnen zij hun werk moeten doen.

Bedrijven op de low road hebben

beperkte toegevoegde waarde en smal-

le marges. Zij voelen een sterke druk

om kosten te reduceren. De low road

leidt uiteindelijk tot uitholling van vak-

manschap en van de kwaliteit van het

personeelsbestand.” <<

Capaciteitsbedrijven en

kwaliteitsbedrijven
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J
aspers-Alectric in Amsterdam Oud-

West, randje grachtengordel. Volop

bedrijvigheid. En in vier (!) opeenvolgen-

de bedrijfspanden liggen straks etala-

ges gevuld met installatieartikelen.

Ketels, thermostaten, boilers, warmte-

pompen, haarden. Achterin ontstaat

spoedig een sfeerhaardenwalhalla.

Achterin stoeit de werkvoorbereiding,

een klein achterommetje biedt ruimte

voor monteurs, maar ook daarvoor gel-

den de wetten van ‘binnen de Ring’:

hectiek en improvisatie. Het deert de

mannen binnen niet. Dit is Amsterdam.

Op deze plek startte de oude Jaspers na

de oorlog zijn kolenkachelbedrijf, in de

jaren zeventig overgenomen door zijn

zoon. Wie dacht dat detailhandel voor

installateurs een aflopende zaak is,

komt bedrogen uit. In hartje Mokum is

naast winkels voor stripboeken en stof-

zuigerbenodigdheden, nog volop markt

voor een installateur met een rinkelen-

de bel aan de voordeur. Althans volgens

Patrick Fiege (47), sinds vier jaar met

Roos Selderbeek (50) eigenaar van het

bedrijf. Een samensmelting van het

Amsterdamse w-bedrijf Jaspers en

Alectric uit Den Helder, een e-installa-

teur die veel in de hoofdstad werkte, en

een vaste w-partner zocht en vond.

Overname en vooruitgang

Patrick Fiege kent het bedrijf en de bij-

zondere omstandigheden waarin het

verkeert, als zijn broekzak. De

Amsterdammer had er al 25 jaar bij

Jaspers opzitten toen een overname ter

sprake kwam. Zijn vader en broer werk-

ten er ook. Het bedrijf was jaren ‘vrij

stuurloos’ omdat de eigenaar met zijn

gezondheid en opvolging kampte. Fiege,

alleskunner die het vak had geleerd

binnen het bedrijf, zag hoe een partij de

zaak wilde overnemen en wilde uitwij-

ken naar een industrieterrein. “Toen

stond ik voor de keus: weg hier, of het

zelf gaan doen. Roos kwam via-via op

mijn pad.” Het fusiebedrijf, nu 29 man

sterk, is het gevolg van een combinatie

van nostalgie, ambitie, doorzettingsver-

mogen en een factor geluk. Binnen

zeven maanden was het gepiept.

En toen die transitie naar een gezonde

toekomst. De kwaliteit van het werk

was het probleem niet; Jaspers heeft

een goede naam in het Amsterdamse.

De helft van het klantenbestand bestaat

uit vastgoedeigenaren en makelaars,

waar het bedrijf onderhoudswerk voor

levert, waaronder veel grachtenpanden.

“Een kwestie van afspraken nakomen,

altijd goed werk leveren, gunnen en

Ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST EN FOTO’S:  EDDY BUITING

Warmtepomp in stadsetalage

� Roos Selderbeek en Patrick Fiege (rechts): “Als het ingewikkeld wordt, en een ander afhaakt, dan wordt

het voor ons interessant.”

� Showroom: vier winkelpanden in Amsterdam Oud-West.

40 installatie en sanitair | nummer 7 september 2016

Installateurswinkels iets van de vorige eeuw?

In Amsterdam zijn nog steeds etalages met

warmtepompen en sfeerhaarden te vinden.

Detailhandel met duurzaamheid. 
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warm houden.” Van de orderportefeuille

bestaat 40 procent uit particulier werk,

het restant is service, onderhoud en

renovatie aan hotels, kantoren, en

steeds vaker weer: niet-seriematig

nieuwbouwwerk voor aannemers. In

totaal heeft het bedrijf 2200 onder-

houdscontracten voor cv-ketels. Ook

het personeel moest even wennen aan

de nieuwe koers. De twaalf man buiten

en drie hoofdmonteurs in de

Amsterdamse vestiging kregen te maken

met nieuw, modern elan. “Dat levert wat

hakken in het zand op”, erkent Fiege.

“Maar het heilige vuur is er.”

Groeimarkten

"Na de overname hebben we een duide-

lijke schifting gemaakt", vertelt Roos.

"Stabiele klanten, goede klanten: waar

worden we blij van, waarvan niet?"

Amsterdam is een bijzondere markt:

waar snelheid en scherpte hand in hand

gaan. Snel schakelen is een must,

anders zijn de opdrachten gevlogen.

“We hebben duidelijk een keus gemaakt

voor kwaliteit met een vakkundig ver-

haal, maar dat moet je wel goed verko-

pen en waarmaken, wil je jezelf niet uit

de markt prijzen”, vindt Fiege. Dus niet,

zoals sommige prijsvechters doen, vijf-

tien ketels schoonblazen op een dag,

maar maximaal acht. En ook niet gissen

naar de oorzaak van een probleem en

schijnoplossingen bieden. “Als het inge-

wikkeld wordt, en een ander afhaakt,

dan wordt het voor ons interessant.” De

hoofdstad grossiert natuurlijk in com-

plexe rookgasafvoer-cases, spaghetti’s

van aaneengeregen leidingen in gesta-

pelde bouw, en andere installatierari-

teiten. Oplossingen bieden. De winkel,

al bijna zeventig jaar op deze plek, is

de exponent daarvan.

Sfeerhaard is hip

Belangrijke groeimarkt, en exponent

van het verleden, vormt de haard:

sfeerhaard, gashaard, of houthaard,

klassiek of modern weggestuukt. Met

name de bovenkant van de markt trekt

graag de knip voor een moderne sfeer-

haard, een product waar meer marge

op zit dan op een gasketel. Het bedrijf,

dealer van Faber, DRU en Element4,

mag zich er met inbouwervaring, detail-

lering en ervaring in Amsterdamse pan-

den, inmiddels specialist in noemen.

Jaarlijks levert Jaspers-Alectric er tien-

tallen op, en binnen de Ring zingt de

naam van de makers zich rond.

“Mensen tellen 5000 tot 10.000 euro

neer voor een haard; dan moet er wat

komen, met service en nazorg.” Nieuw

is de haard met cv-aftak, waarover u

eerder in dit vakblad kon lezen. Ook

stort het duo zich op de warmtepomp,

al ligt de primaire markt hiervoor bui-

e

� Ouderwetse mid-

denstand leeft in Am-

sterdam. “Maar dan

wél meer advies geven

dan informatiekaartjes

voorlezen.”
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� Winkel met duurzame hoek in wording, met daarachter de werkvoorbereiding. � Groeimarkt en specialisme: sfeer/gashaarden. “Maatwerk en betere marge

dan een ketel.”

ten de binnenstad. Roos: “Ik merk dat

we binnen de projectenmarkt, waar we

steeds vaker bij betrokken raken. In de

winkel moeten we laten zien dat we

duurzaamheid bieden.”

De vernieuwde winkel moet de haarden

een verkoopboost geven, en een podium

bieden voor de (luxe) duurzaamheid.

Een hoek, met onder meer warmte-

pompen, zonne/pv-boiler, een cv-hoek

met radiatoren, vloerverwarming, ketels

en regeltechniek, en een impressie van

(sfeer)haarden. “Met deskundig advies”,

zegt Fiege. “Niet als de witgoedgigant

waar de verkoper de kaartjes voor-

leest.” <<

Detailhandel met

duurzaamheid
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� Ronald van de Hoef (links) en Henri Boertien: “Bij de scrumaanpak zit een aannemer ook af en toe op de stoel van de installateu r, en andersom. Dat waar hij vroeger tegenaan schopte, begint

hij nu te begrijpen.”

Wat is scrum en waarom heeft u hier baat bij? Ronald van de Hoef en Henri Boertien

van Priom schreven hierover het boekje Scrum2build - Scrum voor bouwend

Nederland en geven tekst en uitleg.

Scrum is een methode afkomstig uit

de ICT, bedacht als antwoord op de

van oudsher gangbare manier van wer-

ken in die branche. Bij het ontwikkelen

van software was het lang gebruikelijk

dat een ontwerp werd gemaakt, ontwik-

kelaars aan de slag gingen, alles test-

ten en uiteindelijk een programma in

42 installatie en sanitair | nummer 8 oktober 2016

Snelle teamsprints 
voor resultaat

zijn geheel opleverden met allerlei

functies, waar de opdrachtgever hele-

maal niet op zat te wachten. En de

functionaliteiten die hij wél had

gewenst, voldeden eigenlijk niet. 

Een beetje zoals elke nieuwe versie van

Windows dus? Ronald van de Hoef en

Henri Boertien lachen instemmend.

“Het verdwijnen van de Start-knop, was

nou typisch een geval van niet luisteren

naar je klant”, zegt Van de Hoef. 

De oprichters van Priom hebben beiden

een bouwachtergrond: Boertien is

opgeleid als bouwkundige en vastgoed-

specialist en was werkzaam bij

gemeenten en corporaties in allerlei
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projectleiderfuncties, Van de Hoef deed

HTS Bouwkunde, technische planologie

en meer recent een masteropleiding

Bedrijfskunde. De twee zagen parallel-

len tussen de bovengenoemde gang van

zaken in de ICT en de bouwsector. Bij

corporatie Mijande Wonen, waar ze

allebei werkzaam waren, probeerden 

ze de scrummethode voor het eerst als

alternatief voor de vaak stroperige pro-

cessen. “Dat werkte zo goed op dat

betreffende project, dat wij dachten: dat

kunnen we wel vaker toepassen.”

Korte sprintcycli

Boertien: “Scrum is een framework

waarin je in korte sprintcycli deelresul-

taten oplevert die je met de klant

bespreekt. De bouw heeft vaak te kam-

pen met faalkosten, omdat de klant pas

aan het eind van het project wordt

betrokken. Door het kortcyclisch wer-

ken en het kortcyclisch opleveren van

deelresultaten, zitten je faalkosten bij

het begin van het project en kun je ze

meteen bij de kop pakken. Scrum is

eigenlijk niets anders dan risico’s aan-

pakken. En risico’s in de bouw zijn er

nogal wat.”

Van de Hoef: “Veel aannemers en

installateurs zijn inmiddels wel bekend

met de term lean. Scrum en lean zijn te

zien als broer en zus. Waar lean zich

vooral richt op een bepaald proces dat

je al goed kent, waar je vervolgens zo

veel mogelijk verspilling en wachttijd uit

probeert te halen, heb je om tot zo’n

proces te komen vaak een zoektocht,

waarin je nog niet precies weet wat er

moet worden ontwikkeld. In dát proces

is scrum juist zo interessant, omdat het

je helpt om snel beslissingen te nemen,

zodat je voortgang kunt blijven boeken.

Op die manier heb je veel sneller resul-

taat. Het voordeel zit vooral in com-

plexere bouw. Vaak de wat meer innova-

tieve projecten, waar het nog niet hele-

maal duidelijk is wat de klant wil. Als je

puur een seriematige bouw gaat neer-

zetten, iets dat je al driehonderd keer

hebt gedaan, hoef je dat echt niet

opeens met scrum te doen. Maar als je

in aanmerking wilt komen voor die ene

opdracht en je weet nog niet exact wat

het moet worden, dan is scrum zeker

iets om in te zetten. Het helpt je om

snel tot resultaat te komen, en vooral

ook iets dat de klant wil. Die is er

namelijk steeds bij betrokken en staat

centraal.”

Multidisciplinair team

Boertien: “We implementeren een fra-

mework, waarbij communicatie, rollen

en verantwoordelijkheden opnieuw wor-

den ingericht. Dat faciliteren we en dat

leidt tot een multidisciplinair team van

bouwers die voorafgaand allemaal spe-

cialisten zijn. Je merkt dat de leden van

zo’n team, wanneer ze in korte snelhe-

den met elkaar wat gaan opleveren,

meer respect voor elkaar krijgen. De

 hiërarchische structuur van aannemer-

installateur verdwijnt. Een aannemer zit

ook af en toe op de stoel van de instal-

lateur, en andersom. Dat waar hij vroe-

ger tegenaan schopte, begint hij nu te

begrijpen.”

Van de Hoef: “Dit is heel mooi aan t e

tonen met een workshopje dat we v aak

doen, genaamd planning-poker. Dat is

een mogelijkheid om met behulp van

kaartjes met cijfers een hoeveelheid

werk in te schatten. Daarbij laten we

iedereen meeschatten: de timmerman

doet ook een schatting voor het werk

van de schilder. Ze leren daardoor

elkaars werk beter kennen, met als

gevolg dat de teamleden elkaar beter

begrijpen. Het resultaat kan zijn, dat 

de timmerman tegen de schilder zegt:

‘Ik heb twee uur over; ik kan jou hel-

pen.’ Ook krijg je hiermee de w ens van

opdrachtgever heel duidelijk, want die

- in scrum-termen heet hij de product

owner - is er steeds bij en kan dus

zeggen wat hij wil en niet wil dat er

gebeurt. Dit is een klein, maar vrij

sprekend onderdeel van de  scrum -

aanpak.’

Enthousiasme

Van de Hoef: “Het enthousiasme ver-

schilt heel erg. Tegenwerpingen die je

hoort zijn ‘We doen dit toch allemaal al

lang’, of ‘Het kan niet efficiënter, het

kan niet beter’. Maar er zijn organisa-

ties die het graag eens op een andere

manier willen proberen. Die willen kij-

ken wat het hen brengt. Vanuit die hou-

ding ontstaat heel veel enthousiasme.”

Boertien: “Het verder brengen van

scrum in de bouw, dat is onze opgav e,

ons pionierswerk. Wij zien potentieel

voor deze sector.”

Van de Hoef besluit: “Ik las laatst een

bericht waarin stond dat in de afgelopen

dertig jaar de productiviteit in de bouw

gelijk is gebleven. Laten we zorgen dat

dat over tien jaar niet nogmaals het

bericht is. Scrum kan daarin een

belangrijke bijdrage leveren, is onze

overtuiging.” <<

Download

Download het boekje Scrum2build - Scrum voor bouwend

Nederland via de website www.scrum2build.nl.

Complexe projecten 
inzichtelijk maken
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� Mark Jan Koldijk: sterk inzetten op automatisering, maar ook lange termijn,

met een sociale motor.

DWT Groep (Delta Wisse Techniek) weet wat balanceren is. Tijdens het dieptepunt

van de crisis, begin 2012, moesten alle zeilen worden bijgezet om te overleven.

Inmiddels is deze totaalinstallateur uit Goes weer helemaal up and running.

Directeur Mark Jan Koldijk vond de organisatie opnieuw uit en optimaliseerde alle

kritische bedrijfsprocessen. 

In Zeeland worden installatiebedrijven

steeds groter - net als in de rest van

Nederland. Schaalvergroting is één van

de twee belangrijke trends volgens

42 installatie en sanitair | nummer 9 november 2016

Worstelen en groeien

Mark Jan Koldijk (36), directeur van DWT

Groep. De tweede trend die de installa-

tiebranche parten speelt, en waar geen

enkele ondernemer omheen kan, is de

opkomst van slimme ict- systemen.

Beide trends hebben DWT Groep uitge-

daagd stappen te zetten. Groeien tot een

modern installatiebedrijf, met voldoende

slagkracht en verregaand geautomati-

seerde bedrijfsprocessen.

Koldijk: “Anderhalf jaar geleden hebben

we Wisse overgenomen, een service- 

en onderhoudsbedrijf met 45 medewer-

kers, onderdeel van Batenburg

Techniek. Dat was een belangrijke stap.

Batenburg wilde zich meer richten op

de Randstad, en wij zochten een onder-

neming die aanvullend was op ons pro-

jectenbedrijf. We hebben nu vier vesti-

gingen in de regio: Goes, Middelharnis,

Sint Philipsland en Zierikzee. Met 120

medewerkers zijn we groot genoeg om

onze klanten met elektra, werktuig-

bouw, sanitair en beveiliging te bedie-

nen in de zorg, utiliteit, woningbouw en

recreatie. Dat is een goede basis om

door te groeien als totaalinstallateur,

met de focus van Wisse op service en

onderhoud en van Delta op system inte-

gration en smart buildings. ”

Snoeien

We zijn in Goes. Aangezien niets vanzelf

gaat, doet Mark Jan Koldijk ook geen

moeite om te veinzen dat dat wel zo is.

Een installatiebedrijf a) in de lucht hou-

den en b) toekomstbestendig maken, is

een serieuze beproeving, die je elke dag

weer tot het uiterste drijft. De studie

Economie, die Koldijk volgde aan de

HES in Rotterdam, komt wat dat betreft

van pas en heeft hem gevormd als

directeur. Koldijk bedient zich van eco-

nomische termen als ‘synergievoorde-

len’ en ‘strategische keuzes’ om de

gemaakte koerswisselingen van het

bedrijf te onderbouwen. 

Koldijk: “Tijdens de crisis gingen grote

aannemers failliet, woningbouwcorpo-

raties legden het loodje en gemeentes

fuseerden. Het speelveld veranderde.

We hadden nog wel werk, maar de mar-

ges waren laag, en opdrachtgevers

betaalden laat. Als relatief klein bedrijf

ben je dan kwetsbaar. Het positieve

daarvan is, dat je eindelijk echt de

noodzaak voelt om veranderingen door

te voeren en serieus door te pakken.

Sigarenkistjes rekenen kan niet meer.

Vastgeroeste patronen moeten verande-

ren. De informatieoverdracht moet

sneller en beter. Processen moeten

worden gestroomlijnd en faalkosten

gereduceerd. Alles wat niet meer func-

tioneert, moet worden weggesnoeid.”

Scherp oog

Personeel is een verhaal apart. Met een

scherp oog keek Koldijk naar de func-

tieprofielen van alle medewerkers, om

talent beter in kaart te brengen en te

benutten. Dat leidde intern tot een stoe-

lendans. Mensen op de administratie

kregen een commerciële functie, pro-

jectleiders werden omgeschoold tot

hoofdmonteur, jonge monteurs werden

gekneed tot werkvoorbereider, ouderen

vertrokken niet, maar werden bijge-

schoold - want hun waardevolle kennis
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� Het nieuwe gezondheidscentrum in Middelburg is een aaneenschakeling van bestaande gebouwen. In samenwerking met Bouw-

bedrijf Boogert is het pand met Total Station in kaart gebracht, omgezet naar een IFC-model voor werken in BIM: daardoor geen pro-

blemen met leidingwerk.

mocht niet verloren gaan. Koldijk: “Ik

heb geprobeerd het optimale uit ieder-

een te halen.”

Die slag was gemaakt, maar daarmee

ben je er nog niet. De markt in februari

2012 was dermate slecht, dat er eigen

vermogen moest worden geïnvesteerd

om het bedrijf overeind te houden.

Daarnaast kreeg het in 1979 opgerichte

familiebedrijf hulp uit onverwachte

hoek. Er werd een spontane solidari-

teitsactie opgezet vanuit het personeel.

De destijds zeventig medewerkers

besloten allemaal vijf vrije dagen in te

leveren. Het geld ging in een solidari-

teitspot, waaruit monteurs werden

betaald die thuis op de bank zaten,

omdat er geen werk was. Koldijk: “Dat

gaf een enorme boost. Trouwens, na

een jaar konden we twee van de vijf

dagen weer teruggeven aan de men-

sen.”

BIMpuls

Een doortastende directeur, loyaal per-

soneel en… de hulp van een chique

adviesbureau uit Blaricum maakten de

weg vrij voor een nieuw hoofdstuk.

Koldijk: “Adviesbureau BIMpuls heeft

ons getraind en geholpen met het opti-

maliseren van de organisatie. Via OTIB

zijn we met dat bureau in contact geko-

men. BIMpuls is tien dagen op bezoek

geweest om alles door te lichten. Daar

zijn vijf verbeterpunten uit gekomen:

scheiden van afdelingen, overdrachten

optimaliseren, interne bedrijfsproces-

sen in kaart brengen, functies afbake-

nen en communicatie verbeteren.

Negen van de tien keer is slechte com-

municatie de oorzaak van een pro-

bleem.”

Inmiddels staat er een slagvaardig

bedrijf, dat klaar is voor de klanten van

vandaag en die van morgen. Koldijk: “De

opdrachten worden steeds complexer en

moeten in kortere tijd worden uitge-

voerd. Daarom zetten wij sterk in op

automatisering: 3D-tekenen met Revit,

integraal samenwerken in BIM met alle

bouwpartners, via automatisering kop-

pelingen maken met leveranciers en

monteurs, die op locatie zijn voorzien

van tablets. Verder heeft onze admini-

stratie via Loekonline real time inzicht in

het werk van de eigen monteurs en van

andere onderhoudsbedrijven in een

bouwproject. En tot slot de aanschaf van

Syntess Atrium Enterprise. Na de over-

name van Wisse waren we ineens groot

genoeg voor dit ERP-softwarepakket.

Daar kunnen we alle interne processen

mee afhandelen.”

Tegen stroom in

Het personeelsbestand van DWT Groep

is de afgelopen vier jaar blijven groeien.

Koldijk: “Ook tijdens de crisis zijn we,

tegen de stroom in, personeel blijven

aannemen. Goede vakmensen kwamen

op straat te staan, omdat bedrijven in

de regio omvielen. Echt heel loyale

mensen, die zich graag voor langere tijd

wilden binden. En geloof het of niet, we

hebben al die tijd ook niemand ontsla-

gen.” Dit loyale personeelsbestand

moet nu worden klaargestoomd om de

duurzaamheidsambities van de over-

heid te realiseren. Koldijk: “Er ligt veel

druk op installateurs. Van ons perso-

neel is nu 10 procent op kennisniveau.

Dat moet 80 procent worden. Denk aan

kennis van warmtepompen, zonnepane-

len en wko-installaties. We werken er

hard aan. Een vijfde deel van onze tach-

tig monteurs is momenteel in oplei-

ding.”

Welke nieuw aan te nemen medewer-

kers staan op de radar? Koldijk: “In elk

geval drie werkvoorbereiders, en twee

BIM-modelleurs: spelden in een hooi-

berg.” Los van hun (on)vindbaarheid,

waarom zouden zij bij DWT Groep in

Goes aan de slag willen en niet bij een

groot installatiebedrijf als Wolter &

Dros, dat een stukje verderop zit?

Koldijk: “Een familiebedrijf is persoon-

lijker. Mensen weten dat wij zuinig

omgaan met personeel. Bij grote bedrij-

ven worden ze ontslagen als er geen

werk is. Bij ons niet. Wij kijken naar de

lange termijn, met een sociale motor,

passie voor techniek, opleidingsmoge-

lijkheden en uitdagende projecten.” <<

Overeind blijven, 
én toekomtbestendig
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U wilt uw installatiebedrijf verkopen?

We schetsen de contouren. 

Houdt u zich bezig met meet- en regel-

techniek, gebouwautomatisering,

 klimaattechniek, service en onderhoud,

(brand)beveiliging of zwembadtechniek?

Dan hebt u up-to-date kennis en is er in

principe vraag naar uw bedrijf, zeker

als uw organisatie lean is, en uw

bedrijfsvoering op orde. Daarnaast zijn

ervaring met BIM en toepassing van de

nieuwste bedrijfssoftware extra redenen

voor kopers om uw onderneming

 interessant te vinden en de portemonnee

te trekken.

De andere kant van het spectrum is

minder aanlokkelijk. Hebt u een instal-

latiebedrijf zonder onderscheidend ver-

mogen? Hebt u uw personeel al jaren

niet op cursus gestuurd? Maakt u

gebruik van verouderende software?

Beweert u onderhoudscontracten te

hebben, maar kunt u niet precies  aan -

tonen hoeveel het er zijn en wat hun

waarde is? Dan wordt de verkoop een

zware bevalling, zeker als uw bedrijf in

hoge mate afhankelijk is van u als DGA.

Zelfs als u winst maakt en niet in de

Randstad gevestigd bent, maar in - pak

‘m beet - Veendam zal het aantal

belangstellenden beperkt zijn. Is uw

bedrijf al jaren verlieslijdend? Dan

wordt een verkoop vrijwel onmogelijk. 

Tot honderd medewerkers

Jaarlijks willen circa 150 (meestal

oudere) DGA’s in de installatiebranche

hun bedrijf verkopen, schatten Hans

Glas en Marcel Houwers. Vaak is het

een moeizaam en langdurig proces,

waarbij dringend behoefte is aan bege-

leiding. Met name E- en W-installa-

teurs, bedrijven in de meet- en regel-

techniek en koeltechniek kunnen hier-

voor aankloppen bij het in Zoetermeer

gevestigde Houwers & Partners.

Houwers: ‘Wij bemiddelen bedrijven tot

maximaal honderd medewerkers.

Worden bedrijven groter, dan verandert

het krachtenspel en zijn wij niet langer

de aangewezen partij. Wij zijn goed in

rechtstreeks communiceren met de

DGA. Bij grotere bedrijven wordt dat

lastiger; dat laten we over aan

 anderen.’

Als de DGA eenmaal aan tafel zit, zien

Houwers en Glas hoe hij ‘erin staat’.

Houwers vertelt: ‘Wij zien vaak dat

ondernemers de waarde van hun

bedrijf berekenen aan de hand van

hun pensioenbehoefte. Ze schatten de

prijs te hoog in, ook omdat ze emotio-

neel betrokken zijn. Het oude gereed-

schap aan de muur, waarmee hun

overgrootvader nog heeft gewerkt,

roept nostalgische gevoelens op. Ze

denken dat zoiets waarde heeft, maar

voor de kopende partij is het gewoon

ballast, ouwe meuk. Kopers zijn heel

rationeel en hebben een duidelijk

doel, bijvoorbeeld uitbreiden met een

specialisme,  totaalinstal lateur worden

of strategisch groeien in een bepaalde

regio.’

Feitelijk praktiseren Glas en Houwers

de genoemde bedrijfsbemiddeling al

sinds 2008, toen HRM@Work vier jaar

bestond. Houwers legt uit: ‘We kregen

toen al veel vragen van DGA’s over

bedrijfsopvolging en vragen van poten-

tiële kopers. We kenden steeds meer

partijen en zaten in de positie om con-

tacten te leggen en te bemiddelen.

Opvallend vaak leidde dat tot een deal.

Dan waren we trots. Maar we vergaten

één ding: onszelf belonen door een

factuur te sturen. Met Houwers &

Partners hebben we de  dienstver -

lening geprofessionaliseerd. De kosten

voor een bemiddeling? Die bedragen 3

tot 6 procent van de verkoopprijs.’
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Houwers & Partners is nieuw op de markt voor bedrijfsbemiddeling in de

installatiebranche. Toch kennen oprichters Hans Glas en Marcel Houwers de

branche goed. Als eigenaren van HRM@Work, bureau voor werving en selectie,

bouwden zij een groot netwerk op in de branche. Houwers & Partners probeert

kopers en verkopers op één lijn te brengen. Een uitdaging op zich. Kopers zijn

veeleisend, verkopers niet altijd reëel: ‘Soms willen ze én een goed gevoel én een

grote zak geld.’

Installatiebedrijven 
in de etalage

Verlieslijdend bedrijf
onverkoopbaar
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� Hans Glas (links) en Marcel Houwers schatten het aantal installatiebedrijven dat in de verkoop staat, op 150 per jaar. Vaak is het

een moeizaam en langdurig proces, waarbij dringend behoefte is aan begeleiding.

Reguliere accountant

Voor ondernemers die hun bedrijf willen

verkopen, is de accountant het reguliere

verkoopkanaal. Wat is er mis met

‘gewone’ accountants? Houwers: ‘Die

hebben geen groot netwerk in de instal-

latiebranche. Zij zijn onvoldoende

gespecialiseerd, hebben misschien een

paar installateurs in het bestand. Het

installatiebedrijf staat dan te koop

 tussen hondentrimsalons en  banket -

bakkers. Accountants kennen de fines-

ses niet van de installatiebranche, een

aparte tak van sport. De  arbeidsinten -

siviteit is hoog. Er wordt hard gewerkt

met veel mensen, die veel uren maken,

terwijl de marges laag zijn. Het midden-

management van installatiebedrijven

bestaat uit doorgegroeide techneuten.

Dit alles vraagt om begeleiding van

mensen die het vak kennen.’

Alles op tafel

In het begeleidingstraject proberen Glas

en Houwers feiten van emoties te schei-

den en de verkopende partij duidelijk te

maken wat de koper nou precies inte-

resseert. Na de intake krijgt de  ver -

kopende ondernemer ‘huiswerk’ mee.

Alles moet op tafel: de winst- en

 verliesrekening, de actuele orderporte-

feuille, het personeelsbestand (functies,

dienstverbanden, salarissen, leeftijden

en fte’s), tussentijdse cijfers, omzet,

brutomarges per bedrijfsactiviteit, ont-

wikkeling van de vaste activa,  specifi -

caties van openstaande crediteuren en

debiteuren, de aanwezige voorraad en

de omzet die wordt gehaald bij de

grootste klanten. 

Het al aangestipte ‘gebrek aan realis-

me’ kan het proces danig frustreren.

Houwers: ‘Verkopende DGA’s zijn vaak

zoekende. Ze willen bijvoorbeeld dat

hun bedrijf niet wordt opgeslokt door

een grote partij. Ze willen een koper die

goed is voor het personeel, of juist de

beste partij voor hun trouwe klanten.

Soms willen ze én een goed gevoel én

een grote zak met geld. Dat is niet echt

realistisch. Ook de eigen boekhouder
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speelt vaak een te grote rol. Na een

tijdje zien ze door de bomen het bos

niet meer.’

Onderhoudscontracten

Wanneer is een bedrijf niet verkoop-

baar? Houwers: ‘Als de DGA niet bereid

is zijn bedrijf daadwerkelijk los te laten.

En als niet duidelijk is wat er precies

wordt verkocht. Een voorbeeld: is het

de wens om het bedrijfspand mee te

verkopen met de activiteiten of juist

niet? Hetzelfde geldt voor de inboedel

en de apparatuur, het wagenpark en

de voorraad. DGA’s zullen een realis-

tisch beeld moeten neerleggen in alle

opzichten. Hoeveel klanten hebben ze?

Wat is de waarde van het personeel?

Wat is de waarde van de onderhouds-

contracten? Al die zaken moeten

 duidelijk zijn.’

Glas en Houwers hebben regelmatig

contact met bedrijven die hun zaken

niet op orde hebben of - misschien nog

erger - hopeloos zijn ingehaald door de

moderne tijd. Houwers haalt een sail-

lant voorbeeld aan: ‘We hadden contact

met een installatiebedrijf in Rotterdam,

een sterk hiërarchische en verwaar-

loosde organisatie. Het succes was

helemaal aan de directeur opgehangen.

Toen die wegviel, donderde alles in

elkaar. Het bedrijf werd door een

accountant voor een goede prijs ver-

kocht, omdat op papier alles klopte.

Maar het dik betaalde personeel bleek

futloos. Zelf nadenken was er niet bij.

Zonder directeur functioneerde dat niet

meer. Na twee jaar was het bedrijf failliet

en stond het personeel alsnog op straat.

Met een gespecialiseerde  bedrijfs -

bemiddelaar, iemand die de branche

kent, zou de kans op een goede mat ch

in elk geval groter zijn geweest.’ <<

Verkoper denkt dat 
emotie veel waard is
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Stijgend installatiequotum, goed personeel schaars

STI is een samenvoeging van de in 2016 gefuseerde partners Schrijvers (elektrotechniek) en Hendriks

(installatietechniek). Het bedrijf heeft een omzet van 22 miljoen euro per jaar en is daarmee een van

de grote installateurs in de regio. STI richt zich op service, onderhoud en beheer van woningen en

 utiliteitsgebouwen. Er werken zo’n negentig vaste medewerkers en momenteel twintig tot dertig   

in leners. Groeien? Jazeker, STI wil graag groeien. Maar dat is geen wet van meden en perzen. Goed

 personeel is schaars. En dus is consolideren van het huidige marktaandeel misschien het hoogst haal-

bare. 

Bouwen gaat steeds eenvoudiger en sneller met prefab en 3D-printing. Door die toenemende bouw-

snelheid blijft het ‘installatiequotum’ alsmaar stijgen. De rol van de installateur wordt steeds belang-

rijker. Om die reden wilde dga Lambèr Hendriks van Hendriks Bouw & Ontwikkeling in 2016 een op

zichzelf staand installatiebedrijf binnen de holding. Hij stuurde aan op een fusie tussen de installatie-

tak van Hendriks en elektrotechnisch bedrijf Schrijvers. De nieuwe directeur heeft de kengetallen en

vergezichten paraat. Kuylaars: “We werken in de utiliteit en woningbouw. We bouwen en installeren

500 tot 600 woningen per jaar. Dit jaar willen we naar 700 woningen toe. Ieder jaar stijgt het  percen -

 tage NOM-woningen (nul-op-de-meter, red.). In 2017 zou weleens 20 tot 30 procent van de 700  wo -

ningen kunnen bestaan uit NOM.”

Dome-X, het futuristisch ogende

pand aan de Kanaalstraat in Oss, 

is een ontmoetingsplek voor business

development en co-creatie. De Dome-X

Academy is er gevestigd. Techneuten

kunnen er een opleiding volgen,  ver -

gaderen, koffie drinken en bijkletsen.

Een van de ‘bewoners’ van Dome-X is

Synergie in ontwikkelen,
bouwen en installeren

50 installatie en sanitair | nummer 3 april 2017

No-nonsense innoveren 

STI (Schrijvers Technische Installaties),

een vooruitstrevend bedrijf dat  instal -

latietechniek naar het volgende level wil

brengen. De nieuwe directeur sinds juni

2016 is Michael Kuylaars, een ‘energie-

bom’ die vast van plan is bergen te

 verzetten en oude conventies te door-

breken. “Waar gaan we zitten? Wil je

koffie? Barst maar los.” 

BENG

STI wil laten zien dat complexe  inno -

vaties, zoals nul-op-de-meter, prima

samengaan met een no-nonsense-

 aanpak. Kuylaars: “We streven altijd

naar de beste oplossing, maar doen

daar niet onnodig ingewikkeld over.”

Toch is het simpel houden van de

bedrijfsvoering voor Kuylaars geen

gemakkelijke opgave. Op de website

worden we om de oren geslagen met

methodieken en processen. STI streeft

NOM na, en vanaf 2020 BENG: Bijna

Energie Neutraal Gebouwd. Het bedrijf

onderschrijft verder LEAN, BIM en VID:

verbindend, innovatief en  dialoog -

gericht. Daarnaast is TCO een belang-

rijke term: total cost of ownership. 

Ketensamenwerking

Een hele mond vol ingewikkelde begrip-

pen. Wat is de kern van de zaak?

Kuylaars: “Dat we het belang van klan-

ten en stakeholders nooit uit het oog

verliezen. De mentaliteit in de bouw van

‘ik-iets-meer-dan-de-ander’ moet

eruit. Dat geeft maar spanningen in het

proces. Daarom geloven wij in  keten -

samenwerking. Daarnaast is BIM voor

ons een belangrijke methodiek om tot

ontwerpen te komen waar de klant echt

beter van wordt. BIM wordt de stan-

daard. We bimmen in principe alles op

onze eigen ontwerpafdeling. Vijf jaar

geleden is dat hier al besloten. We

investeren erin en leiden mensen intern

op. Onderhoud, exploitatie, certificering,

wet- en regelgeving en het minimalise-

ren van storingen gebeurt allemaal met

BIM. Straks betrekken we er misschien

ook de leveranciers bij met werk voorbe-

reiding en het bestellen van materialen.”

Full electric

Voetballiefhebbers kennen de term ‘roo-

kie-fouten’. Vaak gaat het dan over

beginnende voetbaltrainers, die het vak

nog moeten leren, ten koste van een

paar blunders. Ook in de bouw worden

nog steeds kanjers van rookie-fouten

Het meest innovatieve installatiebedrijf van Nederland? Daarvoor moeten we

straks in Oss zijn. Michael Kuylaars, directeur van Schrijvers Technische

Installaties, verwacht voor het realiseren van deze ambitie vijf jaar nodig te

hebben. Kuylaars stuurt aan op synergie tussen projectontwikkeling, bouw en

installatietechniek. Daarnaast zet hij vol in op total cost of ownership.  
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� Michael Kuylaars, directeur van Schrijvers Technische Installaties: “Hoogwaardige technici hebben we  nodig. We hebben budgetten vrijgemaakt en specialisten in dienst die zich bezighouden

met big data, Internet of Things en augmented reality.”
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Andere tijden, nieuwe spelregels

Dit bedrijfsportret kwam tot stand samen met BIMpuls,

een bureau dat installateurs helpt de oude spelregels los

te laten en nieuwe spelregels van vandaag te ontdekken

en te implementeren. BIMpuls wil installateurs een

 spiegel voorhouden. “Geen spelletjes, maar heldere spel-

regels, rechtdoorzee en kerngezond, in de directiekamer

èn op de werkvloer.” De afgelopen vier jaar hielpen de

adviseurs van BIMpuls zo’n negentig bedrijven en ruim

1.500 medewerkers met de rebelse insteek ‘de spelbreker

van de installatiebranche’ te zijn. Sommige lessen moeten

kennelijk op de harde manier geleerd worden. 

www.bimpuls.nl.

gemaakt, met alle faalkosten vandien.

STI’s antwoord daarop is dus BIM.

Kuylaars: “We hadden destijds op de

oude fiets door kunnen rijden en

afwachten totdat opdrachtgevers zelf om

BIM zouden gaan vragen. Dat hebben we

niet gedaan. Alleen als opdrachtgevers

het pertinent niet willen, bimmen we

niet. Sommige  aan nemers leveren hun

tekeningen liever in 2D aan.”

Gevraagd naar belangrijke trends in

bouw- en installatietechniek, noemt

Kuylaars verrassend genoeg de aloude

‘trias energetica’. Als NOM en BENG

straks gemeengoed worden, moet de

match tussen ontwikkeling, bouw en

installatietechniek perfect zijn. Kuylaars

legt uit hoe dat zit: “Full electric gaan

we steeds meer zien. Efficiënt opwek-

ken en slim inzetten van energie wordt

noodzakelijk. Dat vraagt om synergie

tussen elektrotechniek,  installatie -

techniek en bouwkunde. De eerste twee

disciplines hebben we zelf in huis. Wat

betreft bouwen en ontwikkelen werken

we veel samen met het moederbedrijf

Hendriks Bouw & Ontwikkeling. We

bouwen trouwens ook voor andere

 aannemers.” 

TCO

Regeren is vooruitzien. En vooruitzien

heeft alles te maken met het al

genoemde total cost of ownership.

Kuylaars: “Vaak houdt de rol van de

installateur op als de koop is afgeslo-

ten. Alleen bouwen vinden wij veel te

beperkt. Het leidt maar tot  prijs -

concurrentie en de slag om ‘de goed-

koopste zijn’. Wij zullen altijd proberen

aan te sturen op een vervolg met een

exploitatiefase van 5 tot 35 jaar, waarin

installaties onderhouden en vervangen

worden. Om TCO te optimaliseren is het

nodig om in de ontwerpfase al de best

mogelijke producten te kiezen qua

onderhoud en energetisch rendement.

De bouwkosten vallen misschien hoger

uit, maar de exploitatielasten over bij-

voorbeeld 35 jaar zijn vele malen lager.

Al met al is iedereen beter af.”

Om alle ambities te realiseren is er plek

voor vijftien nieuwe medewerkers:

monteurs, projectleiders,  werkvoor -

bereiders, calculators, etcetera. Maar

waar vind je ze? Kuylaars:

“Hoogwaardige technici hebben we

nodig, want in 2022 willen wij het meest

innovatieve installatiebedrijf van

Nederland zijn. We hebben budgetten

vrijgemaakt en specialisten in dienst die

zich bezighouden met big data, Internet

of Things en augmented reality. 

We onderzoeken wat we met die ont-

 wikkelingen kunnen. En met sensor-

technologie onderzoeken we hoe we

bewoners en huurders met automatise-

ring meer comfort en beleving kunnen

bieden. Zo willen we in de komende vijf

jaar tot nieuwe diensten komen die echt

passen bij onze visie.” <<
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� Richard Koelman ging de werkprocessen van zijn bedrijf doorlichten. “Het fundament moest stabiel worden. Minder ad hoc,

 minder brandjes blussen, betere overdracht.”

Gekke dingen? Het heeft er alle

schijn van dat er bij het Alkmaarse

installatiebedrijf INCO geen gekke

 dingen gebeuren. Een gesprek met

directeur Richard Koelman gaat over

‘rust en overzicht’. Waar hoor je dat

nog? Bouwen aan de bedrijfsstrategie

doet INCO al jaren weloverwogen,

Juiste man op 
de juiste plaats

42 installatie en sanitair | nummer 4 mei 2017

Alles ‘in control’ 

 stapje voor stapje, zonder rare bokken-

sprongen. Ook nu, terwijl er veel nieuwe

aanvragen binnenkomen, past een

stormachtige expansie het bedrijf totaal

niet. Gecontroleerd groeien is het

devies. 

Deze behoudendheid heeft natuurlijk

ook te maken met de situatie op de

arbeidsmarkt. Bij INCO, een erkend

leerbedrijf, is plek voor mensen met

drive en capaciteiten. Momenteel staan

er zes open vacatures op de website.

“Eerlijk gezegd kan ik veel meer men-

sen aannemen, maar het aanbod is

mager”, zegt Koelman. “Ik kan ook

loodgieters, cv-monteurs,  klimaat -

technici en elektromonteurs plaatsen.

We zoeken via uitzendbureau’s, het

UWV, OTIB en ons eigen personeel.” 

Als er goed personeel kan worden

gevonden, zijn alle ingrediënten  aan -

wezig voor een paar vette jaren. 

Rolverdeling directie

Richard Koelman studeerde HTS

Werktuigbouwkunde en volgde daarna

een cursus bedrijfskunde. Hij werkte bij

Kropman in de binnendienst en vervol-

gens bij de Verkaart Groep als bedrijfs-

leider. In 2009 ging hij bij INCO aan de

slag: “Ik werd verantwoordelijk voor het

nieuwe bedrijfsonderdeel INCO Klimaat.

De crisis begon net, dus hoe groot kon

deze uitdaging zijn?” 

Nou, enorm. Een uitdaging van wel-

haast apocalyptische omvang. Koelman:

“De eerste jaren was ik fulltime bezig

met acquisitie, opdrachten binnenhalen

en mensen aan het werk houden.

Langzaam veranderde dat. Toen in 2013

de opdrachten voor klimaatinstallaties

makkelijker binnenkwamen en we wat

meer vooruit konden plannen, besloten

we als directie dat ik uit de waan van de

dag zou stappen. Ik kreeg de ruimte om

me volledig te richten op organisatori-

sche verbeterslagen rond ‘efficiënte

werkprocessen’ en ‘de juiste man op de

juiste plaats’.”

Computer uit

Koelman ging de werkprocessen door-

lichten voor betere afstemming van

taken en verantwoordelijkheden: “Het

fundament moest stabiel worden.

Minder ad hoc, minder brandjes blus-

sen, betere overdracht. Niet de ene

keer twee mensen voor werkoverdracht

en de andere keer nul.” Er werd een

ISO 9001/VCA-certificaat  binnen-

“De verwachtingen voor 2017 zijn goed”, aldus Richard Koelman van

installatiebedrijf INCO. “We zijn met mooie projecten en ontwikkelingen bezig.”

Het klinkt bijna te onbezorgd om waar te zijn, maar na jaren van kommer en

kwel heeft INCO het lek boven. Koelman: “Als het fundament stabiel is, kan om

half vijf de computer uit.” 
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Andere tijden, nieuwe spelregels

Dit bedrijfsportret kwam tot stand samen met BIMpuls,

een bureau dat installateurs helpt de oude spelregels los

te laten en nieuwe spelregels van vandaag te ontdekken

en te implementeren. BIMpuls wil installateurs een

 spiegel voorhouden. “Geen spelletjes, maar heldere spel-

regels, rechtdoorzee en kerngezond, in de directiekamer

èn op de werkvloer.” De afgelopen vier jaar hielpen de

adviseurs van BIMpuls zo’n negentig bedrijven en ruim

1.500 medewerkers met de rebelse insteek ‘de spelbreker

van de installatiebranche’ te zijn. Sommige lessen moeten

kennelijk op de harde manier geleerd worden. 

www.bimpuls.nl

Totaalinstallateur in wording

INCO is van oorsprong een loodgietersbedrijf, in 1984 door Onno Ooijevaar opgericht en veelal werk-

zaam in de renovatie. Na enkele jaren van gestage groei kreeg Ooijevaar versterking van Albert

Bloothoofd. Samen zetten zij het huidige INCO Installatiebedrijf op. In 2008 nam Martin Bloothoofd het

stokje van zijn vader over. Ondertussen vond een verbreding plaats van de marktvraag. Ook voor

 klimaatinstallaties kwamen steeds meer aanvragen binnen en in 2009 werd INCO Klimaat opgericht

om beter aan de vraag te kunnen voldoen. Op 1 juli 2009 kwam Richard Koelman het bedrijf verster-

ken, met name om INCO Klimaat op pot en te zetten. Per 1 januari 2015 werd met diezelfde strategie

ook INCO Elektro opgericht en een ‘totaalinstallateur’ was geboren. Het bedrijf groeide sinds 2009 van

25 naar 60 vaste medewerkers en werkt momenteel voor gemeentes, scholen, winkels,  verzorgings -

tehuizen, adviseurs, architecten, aannemers, vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars.  

 gehaald voor kwaliteitsborging en

klanttevredenheid. Koelman: “Als je

zulke zaken goed hebt geregeld, kan

om half vijf de computer uit. Rust.

Overzicht. Je weet waar je staat.” 

Ook het personeelsvraagstuk werd aan-

gesneden. Met Westfriese nuchterheid:

“Als je weet wat mensen willen, kun je

bijsturen.” Alle medewerkers kregen

een zogenaamd ‘Dantefactor Kompas’

aangeboden, een vragenlijst over werk-

plezier, effectiviteit en tevredenheid.

Het sluit allemaal aan op de  doel -

stelling van het bedrijf om kwaliteit te

leveren en opdrachtgevers aan de voor-

kant van een project te adviseren over

de beste keuzes. Koelman legt uit: “We

zien de markt veranderen. Aan duur-

zaamheid kunnen wij als installateur

een grotere bijdrage leveren als we

kunnen meedenken in een vroeg  sta -

dium. Ook voor aannemers is dat

belangrijk. Zij vinden het lastig om de

steeds complexere installaties te snap-

pen. Als het even kan, gaan wij met de

aannemer mee naar de opdrachtgever.”

265 hotelkamers

Toen in 2015 INCO Elektro werd  op -

gericht, werden er ‘totaalpakketten’

aangeboden. Een mooie referentie is

het Barbizon Palace Hotel in

Amsterdam, waar 265 hotelkamers

moesten worden gerenoveerd. Een

opdracht uit het boekje. Koelman:

“Daar hebben we eerst een presentatie

gegeven over onze visie op logistieke

inrichting en energetische optimalisa-

tie. Vervolgens hebben we in vier maan-

den tijd de riolering en het ketelhuis

vervangen en alle kamers voorzien van

sanitair, verwarming, koeling, elektra

en meet- en regeltechniek. Barbizon

heeft trouwens niet al onze adviezen

overgenomen. Wij stelden  warmte -

terugwinning in de luchtbehandeling

voor, in combinatie met een kleiner

ketelvermogen – een investering voor

de langere termijn. Maar hun  lucht -

behandelingskasten waren nog niet aan

vervanging toe.” 

De visie van INCO is eenvoudig samen

te vatten: ‘doen wat je belooft’. Hoe

simpel ook, beloftes nakomen vraagt

om inzicht en (zelf)kennis, zeker als je

duurzame installaties wilt bouwen.

Koelman: “Je hebt echt niet zomaar 

een offerte. De klant kan kiezen voor

zonneboilers, warmtepompen, balans-

ventilatie, pv-panelen en regeltechniek.

Optimaliseren is de grote uitdaging. Het

doorrekenen is veel moeilijker dan bij

een traditionele installatie. Om een

simpele belofte te kunnen doen, moet je

organisatie dik in orde zijn. Maar goed,

ik heb nu wel het gevoel dat we in con-

trol zijn. De verwachtingen voor 2017

zijn goed. De orderportefeuille is

gevuld. Personeel en management zijn

gemotiveerd. We zijn met veel mooie

projecten en ontwikkelingen bezig. Nu

kunnen we gecontroleerd groeien.” <<
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Smart buildings mogen dan volge-

propt zijn met technologie, als nieu-

we medewerkers eerst zeventien apps

moeten downloaden om aan de slag te

kunnen, schiet het ‘slimme’ gebouw haar

doel voorbij. Mensen willen ontzorgd

worden, dat is de overtuiging van Johan

Nederveen (34) van TTB Plus. Dit in

Woerden gevestigde bedrijf koppelt 

w-installaties, e-installaties, loodgieters-

werk, sanitair, brandbeveiliging en ver-

lichting aan elkaar voor digitaal beheer

op afstand.

TTB Plus maakt apps voor gebruikers,

huurders, huismeesters, beheerders en

eigenaren van kantoren, wooncomplexen,

scholen, kerken, winkels en  bedrijfs -

panden. Zij kunnen aan- en afmelden van

storingen of onderhoudswerk. Voor uit-

voerend werk is Nederveen het aan-

spreekpunt. Nederveen: ”Er zijn genoeg

partijen die uitvoerend werk doen in de

installatietechniek. En genoeg partijen

die software maken. TTB Plus doet het

allebei. Wij verbeteren het comfort en het

binnenklimaat. Daarnaast laten we het

aantal storingen en de energiekosten

afnemen. Nou, dan komen de klanten

vanzelf.” 

Verkeersongeluk

Johan Nederveen werkt al sinds zijn

zestiende in de installatietechniek en

heeft het vak leren kennen door lange

werkweken te maken en te buffelen.

Met TTB Plus tapt hij uit een ander

vaatje en gaat hij ‘complexe complexen’

beheren. Dat kunnen panden zijn met

een wko-installatie in disbalans,

 klimaatklachten of een slechte  venti -

latie. Momenteel verdient TTB Plus het

geld op basis van storingsbeurten en

projecten. Nederveen wil vooral onder-

houdscontracten en prestatiegaranties

aan de man gaan brengen: “Ook in

technisch beheer zal er veel verande-

ren. Je betaalt straks per verhuurde of

leegstaande verdieping een vast

maandbedrag. Je betaalt voor wat je

hebt gebruikt of afgenomen.

Onderhoudscontracten worden  flexi -

beler, net als het huren van een pand of

verdieping.” 

Vooruitkijken is de kunst. Terugkijken is

soms noodzakelijk. In 2005 was

Nederveen goed op weg met Nederveen

Installatietechniek, toen hij betrokken

raakte bij een zwaar verkeersongeluk.

Dat was een onverwachte, loeiharde

dreun in de onderbuik. Nederveen: “Ik

stond stil en werd van achteren  aan -

gereden met 130 kilometer per uur.

Zonder hoofdsteun had ik hier niet

meer gezeten. Ik weet nog dat ik zelf

ben uitgestapt. Daarna werd het min-

der. Ik had een zware whiplash waar ik

nu nog steeds last van heb. Mijn bedrijf

kon ik niet verder uitbouwen omdat ik

maar twintig uur per week intensief kon

werken. Voor zwaar werk moest ik

mensen inlenen of aannemen. Zo kun je

geen carrière maken.”

Hij verkocht Nederveen Installatie-

techniek in 2012 en ging in loondienst

werken bij het bedrijf waar hij ooit als

hulpmonteur begonnen was.

Ondertussen werkte hij achter de

schermen aan zijn gezondheid (“veel in

de sportschool en achttien kilo lichter”)

en aan de ontwikkeling van het TTB

Plus-concept. Nederveen: “Ik was te

ambitieus en te ondernemend voor

loondienst. Ik zag ook wat er beter kon.

Teveel schakels in de keten, teveel ruis

op de lijn, teveel miscommunicatie. 

Dat kon écht beter.” 

Flexibele schil

Begin 2016 zag TTB Plus het levenslicht

en stond Nederveen weer op eigen

benen. Dat was het begin van een nieuw

hoofdstuk. “Na negen jaar tobben heb

ik weer energie. Mijn gezondheid is nu

stabiel. Dat wil ik graag zo houden.”  

TTB Plus wil alle technologische

 vooruitgang verenigen in strakke ont-

zorgingsconcepten. Nederveen: “Als je

bij TTB Plus een contract aangaat, kun

je je archiefkast met documentatie

weggooien. Je volgt realtime de status

van objecten en kunt wereldwijd  ge -

gevens in de cloud bekijken. TTB Plus 

is de schakel tussen alle technische

partijen. Ik zie dat niet gebeuren bij

opdrachtgevers, eigenaren of technisch

beheerders. Ook niet bij huurders.

Grote installateurs? Die zijn te log om

dit soort maatwerk op een persoonlijke
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Installatiewerk 
verrijken met software   

Complexe complexen
In ‘moeilijke panden’ zet totaalinstallateur en ontzorger Johan Nederveen

graag zijn tanden. Dus richtte hij in 2015 TTB Plus op: Technisch Totaal Beheer

Plus. Nederveen: “Met de combinatie van slimme ICT en installatietechniek kun

je pas echt ontzorgen. Ik ken eigenlijk geen bedrijven die dat op mijn manier

doen. Vernieuwend? Soms vraag ik me af of ik niet te jong en te vroeg ben.”   
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manier te leveren. Ik ken eigenlijk geen

bedrijven die dit op mijn manier doen.

Soms vraag ik me wel af of ik niet t e

jong en te vroeg ben. Of noem je dat

een koploper?”

De in Hardinxveld woonachtige

Nederveen runt TTB Plus momenteel

zonder vast personeel en met een flexi-

bele schil van zo’n vijftien zzp‘ers. Die

huurt hij in voor 39 tot 45 euro per uur.

Nederveen: “Dat bevalt prima. Geen

vaste loonkosten, geen loze uren, geen

ziekteverzuim, geen kosten aan

bedrijfsauto’s en materiaal. De kwaliteit

en snelheid van zzp’ers vind ik ook

beter dan wat ik zie bij grote bedrijven.

Zzp'ers moeten wel op de juiste manier

worden aangestuurd. ’s Ochtend begin

ik dus met werkoverleg. Ik ga mee naar

de locatie of laat foto’s zien. Ik neem tijd

voor goede afspraken. Er zijn trouwens

wel plannen om iemand in vaste dienst

aan te nemen op de storingsdienst.” 

Huismeester overbodig

Tegenslag heeft zo zijn voordelen. Je

leert relativeren. Nederveen: “Ik hoef

hier niet rijk van te worden. Ik wil ple-

zier hebben, eerlijk zaken doen en me

bewijzen met projecten die echt voor-

deel opleveren. Daardoor zullen er

functies vervallen, dat klopt.

Huismeesters zijn niet blij met mij,

omdat ik hun werk op afstand en dus

goedkoper doe. Ik zie achter het beeld-

scherm welke tl-balk is uitgevallen,

welke cv-ketel niet goed presteert. Aan

een automatisch vulsysteem voor cv-

ketels komt straks ook geen huismees-

ter meer te pas. Installaties worden

straks niet meer jaarlijks onderhouden,

maar aan de hand van stook- of draai-

uren.”

Toekomstverwachtingen heeft

Nederveen niet: “Ik weet dat TTB Plus

succesvol wordt, maar blijf graag met

twee benen op de grond staan.” Wat hij

wél heeft, is een heldere visie op het

techniekvak: “Zie je dat kantoorpand

aan de overkant? Stel dat ze daar een

lekkage hebben en TTB Plus bellen. Ik

zeg joh, pak je VR-bril en laat mij e ven

meekijken op het scherm. Dat scheelt

weer voorrijkosten. O, ik zie het al in het

BIM-model. Zet de afsluiter hier en

daar maar dicht. Ik zal de servicemon-

� TTB Plus is een huismeester 2.0, met alle kennis van een klassieke installateur. “Ik zeg joh, pak je VR-bril en laat mij e ven meekijken

op het scherm.”
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teur informeren. Die weet vanuit het

BIM-model wat er moet gebeuren en

wat voor materiaal hij nodig heeft. En ik

kan je nu al zeggen hoeveel tijd hij

daarvoor nodig heeft. Nou, die kant

gaan we dus op met techniek.”  <<
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De crisis zijn we redelijk goed door-

gekomen, omdat we werkzaam

waren in meerdere disciplines. We

zagen rond 2010 dat de nieuwbouw

terugliep, maar hadden aardig wat werk

in de renovatie. Daarnaast hebben we

24.000  instal laties in beheer en halen

we een deel van onze omzet uit ketel-

vervanging. Door die spreiding waren

we niet al te afhankelijk van de nieuw-

bouw en hoefden we destijds gelukkig

geen mensen te ontslaan. Met een flexi-

bele schil konden we de ergste pieken

goed opvangen.” 

Financieel-directeur Michel van

Gemert werkt al sinds zijn zestiende

bij Sankomij Installatietechniek en was

bij alle bedrijfsafdelingen betrokken.

Begonnen in het magazijn, toen hulp-

monteur op de bouw, vervolgens werk-

zaam op de boekhouding, daarna ver-

antwoordelijk voor de inkoop, opgeleid

als projectleider en verantwoordelijk

voor implementatie van het ERP-sys-

teem. En toen… klaar voor het grote

werk. In 2012 trad hij toe tot het MT.

Sinds januari 2013 is hij mede-eige -

naar en sinds dit jaar vormt hij samen

met Jan Rombouts de directie. Het

klinkt als een jongensboek: Zo maak je

carrière in de  installatie techniek. 

Bedrijfsstrategie

Aan De Plank in Veldhoven, op een

steenworp afstand van de ASML-fabrie-

ken, staat een strak en hagelnieuw

pand dat wordt bewoond door twee

bedrijven, Van Santvoort Bouw en

Sankomij Installatietechniek. Met circa

negentig medewerkers richt Sankomij

zich op installaties in nieuwbouw,

 renovatie, service en onderhoud en

 kleine utiliteitsprojecten. 

Van Gemert doet een boekje open over

de bedrijfsstrategie: “We zaten samen

met Van Santvoort Bouw in een holding.

Met vijf medewerkers hebben we

Sankomij vier jaar geleden overgeno-

men. Zo’n besluit verandert wel wat. Je

gaat anders naar de onderneming kij-

ken. Je gaat de grote lijn zien, veel

meer dan alleen je eigen werk. Je komt

los van de operationele zaken en neemt

plaats op de tribune.” 

All-electric

Op de tribune zag Van Gemert een

 nogal turbulente voorstelling, met als

hoogtepunt een reeks trends en ontwik-

kelingen waarmee hij aan de slag wilde.

Van Gemert: “Denk aan digitalisering,

BIM, all electric en nul-op-de-meter.

Het probleem met NoM is dat bijna nie-

mand een prestatiegarantie durft af te

geven voor de complete woning, alleen

voor onderdelen. Wij hebben nu een

concept ontwikkeld waarbij we samen

met de bouwer een garantie afgeven

voor een periode van tien jaar voor de

gehele woning. Dat gaan we doen in

Veldhoven. Installateurs hebben jaren

over  pres tatiegaranties gepraat. Nu

hebben we de kans en moeten we er

niet voor weglopen.”

De kunst is het midden te houden tus-

sen weglopen en erbovenop duiken.

Sankomij hoeft geen voorloper te zijn in

duurzame techniek, legt Van Gemert

uit: “We kijken wel naar de voorlopers.

We volgen de media, houden de markt-

Vaste medewerkers als ‘cultuurbewakers’

Sankomij Installatietechniek werd in 1967 opgericht. De vestiging in Veldhoven telt 77 medewerkers

(inclusief leerlingen). Daarnaast heeft het bedrijfsonderdeel LKS Installatietechniek in Someren nog

eens 21 medewerkers. De gezamenlijke omzet bedraagt 16 miljoen euro en de verwachting is dat

deze omzet groeit. 

Om de groei op te vangen is personeel nodig. Momenteel zoekt Sankomij een projectleider, werk-

voorbereider, commercieel-technisch medewerker en enkele service-monteurs. “Belangrijk is dat ze

sociaal, flexibel, pro-actief en kwaliteitsgericht zijn”, aldus Michel van Gemert. “Degenen die echt bij

Sankomij passen, bieden we snel een vast dienstverband aan. Zo bewaken we onze cultuur, die door

onze vaste medewerkers wordt doorgeven.”
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W-installateur wordt  

energie-adviseur

Bijsturen, gas geven 
Na een management buy-out in 2013 en een wisseling van de wacht in januari

2017 is Michel van Gemert (39) mede-directeur van Sankomij

Installatietechniek. Van Gemert werkte op alle afdelingen en volgde diverse

(HBO-)studies. Nu wil hij onderscheidende diensten leveren. “Halverwege een

project opdraven om wat slangetjes te leggen? Dat willen we niet.”

“
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ontwikkelingen bij, spreken fabrikanten

en leveranciers. Maar zodra we met iets

komen, moet het ook slagen. Inderdaad,

geen half werk. We willen ons onder-

scheiden met ontzorging, kwaliteit en

flexibiliteit.”

Energie-adviseur

Sankomij wil midden in de Veldhovense

samenleving staan. Dat betekent: men-

sen een kans geven, ook als ze afstand

hebben tot de arbeidsmarkt en bijvoor-

beeld gehandicapt, doof of autistisch

zijn. Van Gemert: “We hebben hier

iemand werken die deels  arbeids -

ongeschikt is en de kwaliteitscontroles

doet. Ik vind dat we een sociaal bedrijf

moeten zijn. Wij investeren in mensen,

trainingen en opleidingen. Zijn wij hië-

rarchisch? Nee, totaal niet. We  proberen

open te staan, te luisteren, mensen

ruimte te geven om te  venti leren als ze

ergens tegenaan lopen. Een probleem is

niet hun probleem, maar een probleem

van de gehele organisatie.”

Verwachtingen

Wat zijn de verwachtingen voor de

komende tijd? Waar wil Sankomij over

vijf jaar staan? Van Gemert: “De ver-

wachtingen zijn rooskleurig, al staan 

de prijzen nog steeds onder druk. We

voelen de krapte in de markt, qua  ma -

teriaal en qua handjes. Daardoor is

plannen lastig. Er schuift veel werk

door. Dat is nu de situatie. Over vijf jaar

willen we meer zijn dan een  w-instal -

lateur. We willen ‘energieadviseur’ zijn,

gespecialiseerd in installeren en onder-

houden van duurzame installaties met

een prestatiegarantie.” 

Installaties in woningen krijgen een

belangrijkere rol en duurzame techniek

wordt steeds complexer. Daarom moeten

installateurs hun verantwoordelijkheid

nemen, vindt Van Gemert: “De

 traditionele verhouding tussen  aan -

nemers en onderaannemers vervaagt.

Samen moeten we projecten realiseren

naar tevredenheid van de  opdracht gever.

Wij merken dat dit verandert. Halverwege

Andere tijden, nieuwe spelregels

Dit bedrijfsportret kwam tot stand samen met BIMpuls,

dat installateurs helpt de oude spelregels los te laten en

nieuwe te implementeren. BIMpuls wil installateurs een

spiegel voorhouden. “Geen spelletjes, maar heldere spel-

regels, rechtdoorzee en kerngezond, in de directiekamer

én op de werkvloer.” De afgelopen vier jaar hielpen de

adviseurs van BIMpuls zo’n negentig bedrijven en ruim

1.500 medewerkers door ‘de spelbreker van de installa-

tiebranche’ te zijn. Sommige lessen moeten op de harde

manier geleerd worden. 

www.bimpuls.nl.

� Michel van Gemert: “We willen ons onderscheiden met ontzorging, kwaliteit en flexibiliteit.”
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een project opdraven om wat slangetjes

te leggen? Dat willen we niet. Wij leveren

totaalpakketten. Als corporaties,  aan -

nemers en  project ontwikkelaars belang-

rijke beslissingen nemen, zit er ook

iemand van ons aan tafel.” <<
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Tussen 2008 en 2015 was het

bepaald geen vetpot bij het in

Overloon gevestigde familiebedrijf Van

Gemert Installatiegroep. Het waren

‘zeven magere jaren’, zou je kunnen

zeggen. Met name het faillissement in

2013 van bouwbedrijf Haegens, een

belangrijke opdrachtgever, trok een

zware wissel op de inkomsten. HR-

manager Jack Brienen: “En ongeveer

tegelijkertijd met dat faillissement ging

de zonnepanelenmarkt onderuit. We

plaatsten in die tijd wel dertig kleine

systemen per week.” Inmiddels gaat het

weer goed. De opdrachtenportefeuille is

gevuld. En sinds januari 2017 zijn er

alweer drie nieuwe medewerkers aan-

genomen. De zeven magere jaren heeft

Van Gemert overleefd.  

Reflecteren

Jack Brienen doet het woord. Hij werkt

al 28 jaar voor het bedrijf. Bijna alle

functies heeft hij bekleed (op directeur

na). Brienen zit in het MT en denkt mee

over de strategische koers: “In 2013

hebben we elf medewerkers moeten

ontslaan. We hebben toen projecten

gemaakt tegen rotprijzen en mensen op

cursus gestuurd omdat er geen werk

was. We hebben er alles aan gedaan om

zoveel mogelijk mensen binnenboord te

houden. Het feit dat de meeste van die

elf weer bij ons terug zijn, zegt veel over

de manier waarop we met mensen

omgaan. Die komen echt niet zomaar

terug.”

Het vierkoppige MT komt wekelijks bij

elkaar om te reflecteren. Brienen: “We

kijken dan een week, een maand, een

jaar of vijf jaar vooruit. Met name in die

bewuste periode was dat moeilijk. We

zaten vast in de dagelijkse sleur. We

konden geen tijd vinden om vooruit te

kijken.” In een nieuwsbrief van OTIB las

Brienen iets over lean werken en een

zekere Jaap de Lange van BIMpuls. Die

werd uitgenodigd en deed zijn verhaal.

Waarom werken mensen op een bepaal-

de manier? Wat kan beter of sneller?

Hoe functioneren interne processen?

Brienen: “We zagen bijvoorbeeld dat

veel materialen retour kwamen van pro-

jecten. Hoe zit dat? Bestellen die mon-

teurs zomaar wat? Of krijgen ze zomaar

wat in hun handen geduwd? En die

manier van uren boeken, dat kan toch

sneller en beter? Mensen moesten zelf

gaan nadenken. Dat hebben we met

BIMpuls uitgewerkt.”

Personeelstekort

De sessies gaven nieuwe energie. Ook

de economische omstandigheden keer-

den zich ten goede. Nieuwe kansen

dienden zich aan. Brienen: “Sinds 2015

hebben we alweer vijftien nieuwe

medewerkers aangenomen. We halen

werk uit ketensamenwerking met aan-

nemers en onderaannemers, en we

doen nogal wat onderhoudsklussen

voor woningcorporaties. We zetten in op

verduurzaming van de woningvoorraad

en ontzorging onze klanten. Maar we

hebben één groot probleem: perso-

neelstekort. In 2016 heb ik nog sollici-

tanten afgewezen, nu ben ik al blij als

er eens eentje solliciteert. Verder groei-

en zal daardoor lastig worden.” 

Van Mill naar Overloon en terug

Precies vijftig jaar geleden besloten twee broers in Mill heteluchtkanonnen te gaan bouwen en

installeren voor de agrarische sector. Het begon met verlichting en ventilatie in kippenstallen. Daar

kwamen kuikens en varkens bij. Omdat er veel voorraad nodig was, werd besloten ook een winkel in

installatiematerialen te openen. In 1969 werd een bestaand elektrotechnisch bedrijf in Overloon

overgenomen. Begin jaren zeventig werd besloten ook w-installaties te gaan bouwen. Van het een

kwam het ander. Er werd zes dagen in de week gewerkt. Nelly van Gemert: “En op zondag de admi-

nistratie. Ik had verkering met Jo en wilde graag bij hem zijn, dus dan maar samen de rekeningen

opmaken.” Langzaam maar zeker groeide het bedrijf uit tot totaalinstallateur: verwarming, klimaat,

sanitair, elektra, service en onderhoud. In 2002, na zijn studie aan de HTS, nam zoon Martijn van

Gemert het bedrijf over. 

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: TON VERHEIJEN |  FOTO: REMCO LASSCHE
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“Leerplekken zijn 
onze lifeline”

Kracht in de breedte 
Jo van Gemert had in 1966 genoeg aan een boormachine en een

gereedschapskist om zijn bedrijf op te zetten. “Gewoon beginnen en dan zien

we wel.” Een halve eeuw later staat de totaalinstallateur met zeventig

medewerkers fier overeind. HR-manager Jack Brienen: “Totaalinstallateur zijn

is onze keuze. Specialiseren gaat je bij de volgende crisis pijn doen.”
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Lifeline

De ruim dertig bedrijfsbussen van Van

Gemert Installatiegroep kun je  tegen -

komen in de smalle rechthoek tussen

Nijmegen in het noorden, Venlo in zui-

den, de Duitse grens in het oosten en

de Middenpeelweg in het westen. In dat

stukje Nederland is momenteel werk

genoeg. Brienen zegt daar het volgende

over: “In de transitie van gas naar elek-

tra zijn straks de dollars te verdienen.

Daar sorteren we nu al op voor door

onze vakkennis daarover op orde te

hebben. Denk aan de verstrengeling van

e en w. Acht van onze loodgieters heb-

ben daarom een cursus elektrotechniek

gevolgd. En twee elektriciens zijn op

een cursus loodgieten geweest.

Daarnaast hebben we nog eens acht

leer-/werkplekken. Dat is onze lifeline.

We willen die jongens zelf vormen tot

pro-actieve, klantvriendelijke en betrok-

ken monteurs om klaar te zijn voor de

komende jaren.”

Breed kijken blijft het devies. Het is ook

de voornaamste reden dat Van Gemert

nog bestaat. Met alleen woningbouw

had het bedrijf het misschien niet

gered. Gelukkig was en is men ook

actief in de utiliteit en agrarische sec-

tor, in duurzame energie, beheer en

onderhoud. Daarnaast heeft elk van de

twee vestigingen (zie kader) een winkel

met installatiematerialen. Brienen: “We

zouden voor specialisatie kunnen kie-

zen om de snelle technische ontwikke-

lingen bij te kunnen houden. Maar onze

klanten willen geen specialist, die wil-

len één aanspreekpunt, een ontzorger

met overzicht. Totaalinstallateur zijn is

onze keuze. Het heeft ons door veel

ellende heen geholpen in het verleden.

Andere tijden, nieuwe spelregels

Dit bedrijfsportret kwam tot stand samen met BIMpuls,

een bureau dat installateurs helpt de oude spelregels los

te laten en nieuwe spelregels van vandaag te ontdekken

en te implementeren. BIMpuls wil installateurs een spie-

gel voorhouden. “Geen spelletjes, maar heldere  spel -

regels, recht door zee en kerngezond, in de directiekamer

én op de werkvloer.” De afgelopen vier jaar hielpen de

adviseurs van BIMpuls zo’n negentig bedrijven en ruim

1.500 medewerkers met de rebelse insteek ‘de  spel -

breker van de installatiebranche’ te zijn. Sommige lessen

moeten kennelijk op de harde manier geleerd worden.

www.bimpuls.nl.
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� Jack Brienen: “In

de regio kun je je geen

uitglijders permitte-

ren. Je moet het heb-

ben van je goede

naam. Daar hebben

wij onze doelstelling

van gemaakt.”

Geloof me, specialiseren gaat je bij de

eerstvolgende crisis pijn doen.”

Leveren wat de klant vraagt, dat is dus

de grote kunst. Brienen: “In de regio

kun je je geen uitglijders permitteren.

Je moet het hebben van je goede naam.

Daar hebben wij onze doelstelling van

gemaakt. Wij willen het meest klant-

vriendelijke installatiebedrijf van de

regio zijn.” <<

“Totaalinstallateur zijn 
is een machtig wapen”
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Z
ijn engineers zijn kunstenaars en de

nieuw ingerichte ruimte waarin het

bedrijf kennis deelt, heet het Ontwerp-

atelier. Anders zijn, opvallen en heel veel

delen zijn kreten die in een gesprek met

Dick Veldhuizen (55) regelmatig vallen.

De Apeldoornse ondernemer heeft met

zijn Ontwerpatelier zichzelf gepositio-

neerd als een vliegwiel voor innovatie in

de keten. Wat zijn nu belangrijke lessen

die elke ondernemer, E- of W-installa-

teur, zelfs de allerkleinste, uit het ver-

haal van Veldhuizen kan trekken?

Steengoed zijn

Je kunt teren op je onderhoudscon-

tracten of bestaande orderportefeuille,

maar hoe ziet de wereld er over vijf

jaar uit? “Service en onderhoud zijn nu

onze belangrijkste pijlers. Over twee

jaar  willen we steengoed zijn in wat wij

‘Vernieuwbouw’ noemen. In ons vak

betekent dat vooral gebruik maken van

sensoren en data. Welke informatie uit

de techniek kunnen we in ons hele

bedrijf gebruiken? De storing die we nu

goed oplossen, moeten we straks zien

aankomen en oplossen voordat de klant

het in de gaten heeft. We willen alles

weten van de installaties die we  aan -

leggen. “

Samen waardes bepalen

In het Ontwerpatelier wil Dick

Veldhuizen structureel in gesprek met

klanten en ketenpartners om ‘waarde-

posities te bepalen’. Dat klinkt zweve-

rig, maar is in feite niet meer dan de

vinger krijgen achter vragen als ‘Waar

zit de pijn?’, ’Waar zit de winst?’ en

‘Waar word je blij van?’ “Op dat moment

stel je je als onderneming kwetsbaar

op, maar je benoemt wel duidelijk de

factoren waarin een klant wél, of niet

voor jou zal kiezen.” Vos Techniek wil

met het Ontwerpatelier een podium

geven aan een open-deuren-filosofie

waarin visies gedeeld worden en  or -

ganisaties van elkaar leren. Maar

bovenal wil het prettige samenwerkin-

gen creëren, in plaats van zakelijke

opdrachtgever-nemer-relaties. “Ik

merk dat heel veel klassieke  familie -

bedrijven totaal niet bezig zijn met dit

soort processen. Dat is jammer, want je

wordt er écht beter en blijer van.”

Uit het prijsdenken

De schoorsteen moet roken, maar niet

door maar zo veel en zo scherp moge-

lijke offertes te schrijven. Veldhuizen:

“Veel installateurs voelen druk om

opdrachten te moeten scoren. Ik ben

mijn energie gaan steken in het promo-

ten van mijn tent. Dit is een goed én

leuk bedrijf. Qua imago ga ik voor de

‘wauw-factor’.” Vos Techniek wil - net

als iedereen - naar voren schuiven in de

keten, door steeds meer de adviseurs-

rol op zich te nemen. Dat kan het

bedrijf, vooral actief in de industrie,

goed door kennis toe te voegen aan de

vaak wat verkokerde en  ver grijzende

technische diensten van bedrijven. “Als

installateur heb je een relatie met je

klant en je bezit specifieke kennis. Je

kunt je klant echt beter én goedkoper

adviseren dan een willekeurige advi-

seur.” Voorwaarde is dat de kennis up-

to-date is. “Kennis borgen en blijven

vernieuwen in mens en techniek.”

Van papierindustrie naar technisch dienstverlener

De basis voor Vos Techniek ligt in 1958. Oprichter Henk Vos richt zich op het technisch ondersteunen

van de papierindustrie in de omgeving van Apeldoorn. In de jaren 60 en 70 richt het bedrijf zich op

elektromotoren, in de jaren 80 haakt het bedrijf in op de opkomst van de PLC. Vandaag de dag leve-

ren de medewerkers van Vos Techniek, 35 mensen sterk, onder andere de hardware en software

voor besturingsinstallaties in de industrie, van ontwerp tot uitvoering en service en onderhoud. Dick

Veldhuizen kwam in 1996 als projectmanager binnen en werd in 2004 bedrijfseigenaar en algemeen

directeur van Vos Techniek.

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST EN FOTO: EDDY BUITING
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‘Techniek blijft, 

onze rol verandert’

De kunst van het delen
Vos Techniek is allesbehalve een traditioneel uitvoerend bedrijf. In haar drang

om zich nog meer als adviseur en kennispartner te profileren, opende het

bedrijf afgelopen maand haar Ontwerpatelier. Een gesprek over hoe een

installateur moet verbinden, vernieuwen, maar het ook gewoon ‘leuk’ moet

kunnen hebben.
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Oneindig delen hoort daar volgens hem

bij. “Als je dan niets terugkrijgt van wat

je deelt, heb je een verkeerde partner te

pakken."

Waarom bellen ze jou?

Een kabel trekken kan iedereen en

daarvoor zal de klant gauw de goed-

koopste aanbieder nemen. “In onze

herpositionering hebben we gedefini-

eerd waarin wij onderscheidend zijn.

Volgens mij doen veel installateurs dat

niet, omdat ze nog in de veronderstel-

ling zijn dat ze overal op in moeten

schrijven. Bestekken harken, te scherp

prijzen en omzet zoeken in meerwerk is

jarenlang gemeengoed geweest.

‘Waarom moeten ze Vos Techniek bel-

len?’, is een van de belangrijkste vragen

die wij ons de afgelopen tijd gesteld

hebben. Onze klanten hebben hun

 processen op orde, wij de techniek.

Wanneer wij ons de kennis van over vijf

jaar eigen maken, zijn we van toege-

voegde waarde.

Ontzorgen moet je kunnen

Iedere installateur wil ontzorgen. Maar

is ontzorgen het oplossen van proble-

men, of het voorkomen ervan? “Voor mij

is ontzorgen het vermogen om in de

huid van de klant te kruipen en te weten

wat hij wil. Niet: hem iets verkopen wat

hij eigenlijk niet wil. Installateurs moe-

ten in plaats van praten, goed leren

luisteren.  Ik leer mijn mensen om tel-

kens de ‘waarom-vraag’ te stellen.

Waarom doen we dit? Waarom ontstaat

dit probleem? Pas als je die vragen

goed leert beantwoorden, kun je van

toegevoegde waarde zijn voor je klant.

Het heeft geen zin als je een storing

oplost, maar de oorzaak  niet weg-

neemt.” Oftewel: de beste  trouble -

shooter kan óók een heel beroerde

installateur zijn.

Techniek van morgen

“Techniek blijft altijd bestaan, maar we

moeten er echt voor zorgen dat we up-

to-date blijven. Daarom vind ik dat we

volop moeten investeren in jonge engi-

neers, want zij geven inhoud aan de

techniek van morgen en maken ook

senior engineers beter. Het beroerde is

dat de vakopleidingen nu opleiden voor

technieken die over een paar jaar ach-

terhaald zijn. Daarom moeten wij zelf

opleiden, doorselecteren en die kennis

intern borgen. Mensen inzetten op

zaken waarin ze uitblinken; het gebrek

van de één compenseren met de kracht

van een ander. Ik heb de wijsheid niet 

in pacht en daarom is een team dat

gezamenlijk meer weet dan een groep

individuen van levensbelang voor een

gezond installatiebedrijf. Ook in de

wetenschap dat een zelf opgeleide top-

per misschien maar enkele jaren bij je

werkt.” De praktijk bij veel installatie-

bedrijven is dat in crisistijd de ‘oude

garde’ aan de voorkant, de aanwas aan

� Dick Veldhuizen: “Veel installateurs voelen druk om opdrachten te moeten scoren. Ik ben mijn energie

gaan steken in het promoten van mijn tent.”
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de achterzijde heeft tegengehouden.

Dat is nu een stevige uitdaging.”

Vraaggestuurd? Prestatiegericht!

Industrialisering 4.0, big data; techniek

blijft bestaan, maar evolueert. “Wij pro-

beren de vraaggestuurde markt om te

draaien”, zegt Veldhuizen. “Wat krijgt de

klant voor onze techniek? Wanneer de

klant met techniek 100 eenheden wil

draaien, gaan wij voor 110 eenheden.

Wij verhogen de productie en verlagen

de foutmarges.” Dus niet: u vraagt, wij

draaien, maar: wij draaien, u ontvangt

en wordt verrast. Geen inspanning,

maar een prestatie, met korte lijnen, en

op basis van ‘afspraak = afspraak’. “Die

kansen komen elke dag voorbij. De

komende jaren gaat de installatietech-

niek meer veranderen dan de afgelopen

veertig jaar.” <<
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V
ink Installatie Groep is een regio-

naal opererend installatiebedrijf,

gevestigd in Roelofarendsveen. Het

bedrijf richt zich op klimaat, sanitair,

elektra, beveiliging en service en onder-

houd. De werkzaamheden worden

onder meer uitgevoerd voor scholen,

hotels en zorginstellingen. Daarnaast

heeft het bedrijf een  particuliere tak

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: TON VERHEIJEN |  FOTO: FOTOPERSBUREAU DIJKSTRA

� De reset van Vink Installatietechniek Financieel manager Jochem Van Ruiten: “Hoe zorgen we ervoor dat we ook over tien jaar een gezond bedrijf zijn, dat echt waarde toevoegt voor

onze klanten en waar medewerkers graag bij willen werken?

40 installatie en sanitair | nummer 9 november 2017

Van wake up call 
naar droomdoelen 
Door toenemende concurrentie en een tekort aan innovatief vermogen kwamen

de afgelopen jaren de marges steeds meer onder druk te staan bij Vink

Installatie Groep. Hoewel het niet slecht ging – er werden zwarte cijfers

geschreven – ontbrak het aan focus en structuur. Vink wilde weer voorop lopen

met nieuwe technologie en een aantrekkelijke werkgever blijven. Begin 2017

werd daarom het veranderprogramma Fit for the Future gestart.
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voor de reparatie en het onderhoud van

cv-ketels. So far so good. 

Financieel-manager Jochem van

Ruiten: “Tijdens de crisis konden we

alles in onze organisatie heel houden.

We hebben niemand ontslagen, geen

arbeidstijdverkorting doorgevoerd en

ook niet hoeven te reorganiseren. Ook

in deze moeilijke jaren bleven we zwar-

te cijfers schrijven. We zagen wel grote

veranderingen en trends in de markt.

Denk aan de steeds verdergaande ver-

duurzaming, nieuwe technologieën,

nieuwe manieren van samenwerken

met andere partijen in de keten en ver-

anderend gedrag van consumenten en

medewerkers. Allemaal ontwikkelingen

waarvan we vonden dat we ze niet kon-

den negeren. We moesten er iets mee.”

Dit leek het aangewezen moment voor

een reset. Van Ruiten: “De vraag was

heel duidelijk. Hoe zorgen we ervoor dat

we ook over tien jaar een gezond bedrijf

zijn, dat echt waarde toevoegt voor onze

klanten en waar medewerkers graag bij

willen werken? We keken kritisch naar

onze organisatie, onze focus, onze men-

sen en besloten dat we onszelf opnieuw

moesten uitvinden. Om richting te

geven aan onze wensen zijn we onze

droomdoelen zo concreet mogelijk gaan

formuleren.”

Kleur bekennen

Het is vrijdagmiddag. De zon schijnt in

Roelofarendsveen. Lekker weer is het

ook in bedrijfseconomisch opzicht bij

Vink Installatie Groep. Het bedrijf

krijgt meer aanvragen voor werk dan

dat er capaciteit is. Er staan maar

liefst tien vacatures open. Dat is op

zich natuurlijk goed nieuws.

Van Ruiten kijkt terug op de genoem-

de periode waarin steeds duidelijker de

noodzaak werd gevoeld om interne

 veranderingen door te voeren: “Wat we

zeker niet wilden, waren plannen die in

de onderste bureaula zouden verdwij-

nen. Alle medewerkers moesten echt

persoonlijk gaan ervaren wat er speel-

de. We wilden dat ze kleur gingen

bekennen en zich uit gingen spreken

over zaken die hen bezig hielden. We

begonnen met een wake up call. In

maart van dit jaar gingen we met het

hele bedrijf naar een muziektheater-

voorstelling van OTIB over de  instal -

latiebranche. In deze voorstelling werd

voor iedereen duidelijk dat de gehele

installatiebranche drastisch aan het

veranderen is. Na de voorstelling  zijn

we met behulp van tafelsessies met

elkaar in gesprek gegaan. Wat leeft er?

Wat gaat er niet goed? Zo hoorden we

onder meer dat sommige medewerkers

� Vink Installatietechniek wilde meer focus en structuur.  Daarom zijn vijf droomdoelen opgesteld.
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>>

vonden dat zij zich binnen ons bedrijf

onvoldoende konden ontwikkelen, dat

functioneringsgesprekken niet altijd als

motiverend werden ervaren, dat de

werkvoorbereiding volgens sommigen

te wensen over liet en dat de communi-

catie tussen het kantoorpersoneel en

de medewerkers die buiten het werk

uitvoeren soms gebrekkig is.” 

Het veranderprogramma werd Fit for

the Future genoemd en eerst uitge-

werkt op papier. Er werden vier richtin-

gen bepaald waarvan we vonden dat we

ons op moesten ontwikkelen (de ont-

wikkelrichtingen): marketing & sales,

human skills, technologie & innovatie

en structuur & proces. Vervolgens werd

er een nieuwe bedrijfsmissie geformu-

leerd. Die luidde: ‘Realiseren en behe-

ren van duurzame installaties voor een

comfortabele woon-, werk- en leefom-

geving’. Daarnaast werden kernwaar-

den, kernkwaliteiten en droomdoelen

vastgesteld. Het theoretische funda-

ment stond. 

Reset van directie

tot werkvloer

Tussen Amsterdam en Rotterdam

Als totaalinstallateur wil Vink Installatie Groep een com-

pleet pakket aanbieden, van klimaat- en sanitaire instal-

laties tot elektrotechniek, service en onderhoud.

Daarnaast levert het bedrijf duurzame technieken. Bij

Vink werken ruim 160 mensen aan uiteenlopende projec-

ten, van eerste advies tot compleet ontwerp, de installatie

en het onderhoud van systemen. Klanten kunnen dus bij

het bedrijf terecht voor zowel uitgebreide totaaloplossin-

gen als losse diensten. Vink Installatie Groep verzorgt

nieuwbouw- en renovatieprojecten voor utiliteit, woning-

bouw, tuinbouw, kantoren, zorginstellingen, de horeca,

scholen, de industriële en particuliere sector. Het werk-

veld bevindt zich globaal tussen Amsterdam en

Rotterdam, waar Roelofarendsveen precies tussenin ligt. 
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Alle geledingen

Van Ruiten: “Toen hebben we een ver-

anderteam samengesteld van twintig

medewerkers met uiteenlopende func-

ties en afkomstig uit alle disciplines:

monteurs, werkvoorbereiders, project-

leiders, staffuncties en het MT. Dit team

heeft in diverse sessies voor veel nieu-

we inzichten gezorgd. De sessies waren

positief en leverden nieuwe inzichten op

en voorstellen hoe zaken beter zouden

kunnen. Mensen kregen ook meer

begrip voor elkaars werk en iedereen

realiseerde zich dat een verhaal altijd

twee kanten heeft.  Het team is vervol-

gens opgeknipt in de vier  ontwikkel -

richtingen. Ze hebben zelf gekozen voor

de  ontwikkel richting waar zij het mees-

te affiniteit mee hadden.”

De kern van het hele verhaal wordt

gevormd door de droomdoelen die zijn

ondernemen |  STRATEGIE

>> gekozen. De vijf droomdoelen van het

bedrijf zijn: een duidelijke focus op

klanten die men graag wil bedienen;

eenheid binnen de Vink Installatie

Groep; voorop lopen met nieuwe tech-

nologieën; efficiënt en gestructureerd

werken; en een aantrekkelijke  werk -

gever zijn voor ambitieuze en nieuws-

gierige mensen. 

Scrummen

Hoe gaat het bedrijf deze dromen reali-

seren? Van Ruiten: “Daar hebben we

goed over nagedacht. We hebben alle

werkprocessen opgeknipt in kleine

stukjes. We werken met de scrum-

methodiek. Inderdaad, overal hangen

gele briefjes. Doelen worden zo con-

creet mogelijk geformuleerd. Concreet

is bijvoorbeeld dat we elke week twintig

offertes de deur uit doen, of dat we dit

jaar vier monteurs een cursus willen

laten volgen over BENG. Concreet is

ook dat onze projectleiders in twee

weken drie acquisitiegesprekken moe-

ten voeren bij klanten. Dat is allemaal

meetbaar. Zo brengen we onze droom-

doelen dichterbij. Om de paar maanden

evalueren we of de doelen zijn uitgeko-

men.”   

Wisselwerking

Nu komt het aan op een goede wissel-

werking tussen directie en de rest van

de organisatie. Van Ruiten: “Dat bete-

kent: heel goed luisteren en ook echt

iets doen met de zorgen die er leven.

Ook willen we dat alle medewerkers

elkaar wat vaker een compliment

geven, in plaats van alleen te focussen

op wat niet goed gaat. Daar moet wel

een goede balans in zitten. Zulke dingen

hebben uiteindelijk meer invloed op de

motivatie dan een goed salaris. Denk

verder aan het bieden van opleidings-

kansen, het werken met leuke collega's

en technisch interessant werk. We wil-

len mensen uiteindelijk zover krijgen

dat ze nieuwe uitdagingen aangaan. Zo

blijven we als middelgroot  installatie -

bedrijf sterk in de regio.”  <<

� Van Ruiten: “We hebben alle werkprocessen opgeknipt in kleine stukjes. We werken met de scrum-methodiek.”
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Begrip voor elkaar, 

oog voor ambitie

Andere tijden, nieuwe spelregels

Dit bedrijfsportret kwam tot stand samen met BIMpuls, een bureau dat instal-

lateurs helpt de oude spelregels los te laten en nieuwe spelregels van vandaag

te ontdekken en te implementeren. BIMpuls wil installateurs een spiegel voor-

houden. “Geen spelletjes, maar heldere spelregels, rechtdoorzee en kernge-

zond, in de directiekamer én op de werkvloer.” De afgelopen vier jaar hielpen

de adviseurs van BIMpuls zo’n negentig bedrijven en ruim 1.500 medewerkers

met de rebelse insteek ‘de spelbreker van de installatiebranche’ te zijn.

Sommige lessen moeten nu eenmaal op de harde manier geleerd worden. 

Kijk ook op www.bimpuls.nl.
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N
ederland kende nog geen specifie-

ke opleiding Smart Building. Deze

opleiding bij het Graafschap College

gaat maar liefst vier jaar duren en

behandelt in theorie en praktijk allerlei

nieuwe ontwikkelingen in de bouw- en

installatietechniek: Internet of Things,

geïntegreerd engineeren en ontwerpen

van installaties en bouwelementen,

energie- en klimaatmanagement,

Smart Grids, databeheer, Virtual en

Augmented Reality, et cetera. De

bedoeling is om studenten op te leiden

voor nieuwe rollen in de branche, die

anders leren denken en werken dan de

oude generatie bouwers en installatie-

techneuten. 

Volledig geïntegreerd

Van BINX Smartility zullen de leerlingen

veel opsteken. Het bedrijf, met de twee

jonge honden Bas Hommelink en Bart

Wopereis aan het roer, integreert

installatietechniek en de bouw in alle

fasen van het proces: van aanbesteding,

ontwerp en engineering tot beheer en

onderhoud. 

Daarnaast integreert de onderneming

uit het Achterhoekse Groenlo allerlei 

IT-middelen in installaties en  bouw -

elementen, om de beheer- en exploita-

tie van het gebouw meetbaar te maken

en daarmee grip te krijgen op die kos-

ten. Engineers van BINX ontwikkelen en

testen in het living lab sensoren die

communiceren met bouw- en  instal -

latie-elementen. 

Zo zijn bijvoorbeeld de beglaasde con-

tainers – gebruikt voor werkoverleggen

en vergaderingen – uitgerust met een

sensor die het gedrag van de deur regi-

streert. Via het internet kunnen deze

meetgegevens worden geregistreerd en

geanalyseerd en eventueel gekoppeld

aan andere workflow programma’s,

zoals calculatie en beheer en onder-

houd, of energiemanagement en kli-

maatbeheerssystemen. De bedoeling is

om positief geteste sensortechnologie

toe te passen in bouwprojecten.

Nieuwe IT-middelen

Data-engineers en analisten vormen

één van de nieuwe functies in de bouw.

Zij bepalen hoe je deze meetgegevens

gaat ontsluiten en koppelt aan bijvoor-

beeld energiemanagement en klimaat-

beheersystemen. Ook specialisten op

het gebied van Virtual Reality en

Augmented Reality en 3D-modelleurs

kunnen hun hart ophalen bij BINX. De

nieuwe Smart Building zal er in theorie

en praktijk aandacht aan besteden. 

“We zijn heel blij met deze opleiding”,

zegt Wopereis. “We zullen bijdragen aan

de inhoud van de lesstof als men dat

wenst en leerlingen zullen zoveel

mogelijk bij ons en bij andere vooruit-

strevende bouw- en installatiebedrijven

stagelopen of traineeships volgen. We

willen jong en oud, bouwers en installa-

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: MARCEL VAN RIJNBACH |  BEELD: KIJK OP HET OOSTEN, BINX SMARTILITY,  M. VAN RIJNBACH

� Bas Hommelink en Bart Wopereis, koplopers in het nieuwe Slimme Bouwen.
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Slimmer bouwen met IT
Er is een revolutie gaande in de bouw en installatietechniek. Het Graafschap

College in Doetinchem springt daarop in met een nieuwe MBO-4 opleiding

Smart Building. Eén van de bedrijven die daar invloed op uitoefent is BINX

Smartility, koploper in het nieuwe, Slimme Bouwen.
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teurs samen laten werken in het ont-

wikkelen van 3D-modellen en samen

ervaring opdoen met alle moderne 

IT-mogelijkheden. Zoals VR en AR,

Internet of Things, diverse robots of het

besturen van een drone voor bijvoor-

beeld het 3D-scannen van een gebouw.” 

Klantwaarde en slim ontwerp

BINX Smartility is een integraal bouw-

installatiebedrijf dat Wopereis en

Hommelink drie jaar geleden hebben

opgericht. Het bedrijf richt zich louter

op UAV-GC contractvormen. Hierbij

worden engineering, realisatie en het

beheer en onderhoud bij één uitvoeren-

de partij neergelegd. “Voor een betere

gebouwkwaliteit, efficiënter werkpro-

ces, snellere doorlooptijd en lagere

kosten bestaat er mijn inziens maar één

optie: geïntegreerd werken van  instal -

lateur en bouwer in alle fasen van het

proces. Daardoor kan alle energie wor-

den gestopt in een slim gebouwontwerp

en geven we meer aandacht en tijd aan

de behoeften van de klant dan in een

traditioneel gescheiden proces van

bouw en installatie. We merken dat

onze bouwkundigen veel leren van de

installatietechneuten en andersom.” 

Multifunctionele gebouwen

Op de werkvloer bij BINX Smartility zie

je installatie-ontwerpers en BIM-

modelleurs samen aan het 3D-model

werken. Geïnspireerd door deze inte-

grale aanpak heeft ook het Graafschap

College de bouwkundige en installatie-

technische opleiding gebundeld in één

Smart Building opleiding.

BINX Smartility realiseert veelal scho-

len en multifunctionele gebouwen zoals

het Focus Filmtheater in Arnhem en de

transformatie van de monumentale

Locomotiefhal in Tilburg. De virtual

 reality ‘experiences’ zorgen voor een

efficiënter ontwerpproces en geven de

Vierjarige opleiding Smart Building

Met ingang van het nieuwe schooljaar is het Graafschap College de vierjarige

mbo-opleiding Smart Building gestart. De studenten bouwkunde en installatie-

technieken werken in partnerbedrijven samen aan innovatieve projecten. In de

eerste twee jaar krijgen de studenten een brede basisopleiding over ontwer-

pen, werkvoorbereiding, uitvoering en beheer en onderhoud van gebouwen.

Allerlei nieuwe facetten van het Slim Bouwen komen in theorie en praktijk aan

bod: Internet of Things, datanetwerken, VR en AR, toegangscontrole en kli-

maatbeheersystemen, verlichtingsmanagement, geïntegreerde bouw -en

installatiesystemen, et cetera. In alle jaren lopen de studenten stage, variërend

van tien tot dertig weken in het laatste jaar.

� Installateur en bouwkundige werken samen in het 3D-model.

� Bij BINX wordt volwaardig met VR en AR gewerkt.
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eindgebruikers een concreter beeld van

het eindresultaat”, aldus Hommelink.

Men heeft al een flinke orderportefeuil-

le voor volgend jaar opgebouwd.

Volgend jaar wil het bedrijf investeren in

nieuwe sensortechnologie, robots (bijv.

metselrobot) en 3D-betonprinters om

het living lab verder te ontplooien.

Positieve tests worden gelijk toegepast

in concrete projecten. Bas: “Wij selecte-

ren zelf de co-makers waarmee we

deze innovatieve bouwprojecten willen

uitvoeren. Die vijver wordt steeds groter. 

De ideale opdracht? Tja, dat zou voor

mij een opdracht zijn op basis van UAV-

GC waarbij de opdrachtgever een aantal

functionele prestatie-eisen neerlegt en

een fixed price noemt en verder de ont-

werp- en uitvoeringsvrijheid volledig

aan ons laat, zodat wij alle technologie

kunnen inzetten die voor dat project

wenselijk is.” <<

Installateur en bouwer 
volledig geïntegreerd
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E
en gelikt bedrijfspand heeft instal-

latiebedrijf Freek van Os in

Voorschoten momenteel niet. Het

bedrijf resideert sinds een tijdje achter

De Manege aan de Leidseweg, in zes

aan elkaar geplakte schaftketen. Een

klein doolhof, waar een buitenstaander

al snel de weg kwijtraakt. Dat neemt

niet weg dat planning en organisatie

hier hoog staan aangeschreven. Dat

moet ook wel, want de aanvragen stro-

men binnen. In 2018 wordt gestart met

de bouw van een nieuw bedrijfspand.    

Al meer dan veertig jaar is het bedrijf

gespecialiseerd in verstoppingen,

 rioleringen, daken en dakgoten. Sinds

enkele jaren zijn daar energiezuinige

installaties bij gekomen. De  krediet -

crisis vormde eigenlijk de aanleiding

om nieuwe marktkansen en te onder-

zoeken. Directeur Harm van Os: “Een

paar jaar geleden zijn we met  zonne -

panelen begonnen. We plaatsen nu zo’n

honderd installaties per jaar voor parti-

culiere klanten, per installatie meestal

zo’n acht tot tien panelen. Dat is alle-

maal werk wat we vroeger niet hadden.

Zonder zonnepanelen hadden we in de

crisis waarschijnlijk wel een paar mon-

teurs moeten uitzwaaien.” 

Bedrijfsopvolging

Toen Harm van Os (32) nog met een

speen in zijn mond door de burelen van

de firma Freek van Os waggelde, waren

sommigen van zijn collega’s al jaren bij

het bedrijf in dienst. Als zo’n manneke

een kwart eeuw later ineens je baas wil

worden, moeten er een paar goede

gesprekken aan te pas komen. Wie is

Harm van Os nou helemaal? 

Van Os vertelt hoe dat ging: “Mijn vader

en oom Freek besloten in 2010 dat ze

het bedrijf wilden overdragen. Ze had-

den allebei drie kinderen. Van de zes

neven en nichten hadden mijn oudste

zus Marijke, mijn neef Jeroen en ik

belangstelling. We hebben toen een jaar

ondernemen |  STRATEGIE |  TEKST: TON VERHEIJEN |  FOTO’S:  ROEL DIJKSTRA FOTOGRAFIE

� Harm van Os over automatisering. “We liepen voorop met digitale werkbonnen. Als een klant belt, ziet iedere willekeurige medewer-

ker die de telefoon opneemt meteen alle klantgegevens, werkbonnen, notities en foto’s.”
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Zelfde familie, 

nieuwe

generatie

Rioolreiniger boekt 
duurzaam succes 
In 1976 begonnen Freek en Rien van Os een in riolering gespecialiseerd

loodgietersbedrijf in Voorschoten. Het bedrijf groeide uit tot waterspecialist in

en om het huis. De kredietcrisis vroeg om nieuwe kansen op onbekend terrein.

Sinds enkele jaren worden mooie resultaten geboekt met zonnepanelen en

warmtepompen door de tweede generatie, die nu aan het roer staat.
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proefgedraaid, gedaan alsof het bedrijf

van ons was. We leerden het ritme van

de organisatie kennen. In de tussentijd

vroegen we medewerkers hoe ze het

vonden gaan.” 

Scepsis is in zo’n geval de basishou-

ding. Kunnen ze het wel? Je weet het

nooit. De balans wordt pas opgemaakt

als er druk op de ketel staat, als de

directeuren in spé belangrijke beslis-

singen moeten nemen, als er pittige

functioneringsgesprekken moeten wor-

den gevoerd of conflicten moeten wor-

den opgelost. Van Os: “Vooral degenen

die hier al lang werkten, moesten erop

leren vertrouwen dat wij het bedrijf kon-

den runnen. Freek en Rien moesten

leren de beslissingen aan ons over te

laten. Dat gaat ze goed af, maar die

aftastperiode heeft wel vijf jaar

geduurd. Ze zien dat onze beslissingen

juist zijn. Zo groeit het vertrouwen.” 

De taakverdeling tussen Marijke, Jeroen

en Harm was gelukkig ook meteen hel-

der. Harm had Bedrijfskunde gestu-

deerd aan de Erasmus Universiteit en

ging zich richten op technologie en

organisatie. Marijke was de juiste per-

soon voor marketing en  personeels -

beleid. Neef Jeroen bleef doen wat hij

altijd had gedaan: werken als monteur

in de buitendienst (en één dag op kan-

toor). Drie zielen, één gedachte: met

een gelijk aandeel in het bedrijf

samen de strategie bepalen.

Offertes bottleneck

De economische omstandigheden waren

overigens uitermate slecht toen de nieu-

we generatie rond 2012 begon. Van Os

� De nieuwe generatie Van Os (vlnr: Harm, Marijke, Jeroen) heeft voor duurzaamheid gekozen: een keus die het bedrijf geen windeieren legt.
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moest er het beste van maken. De vaste

kern van 35 medewerkers kon hij aan

het werk houden (“waardoor er geen

kennis de deur uit liep”). Als er minder

werk was, ving hij dit op door de flexibe-

le schil van zzp’ers en tijdelijke krachten

even niet in te schakelen. Zo rolde hij er

relatief ongeschonden doorheen. 

Nu zijn we vijf jaar verder en is er weer

werk genoeg. Een tekort aan vakbekwa-

me monteurs is nu hét issue. Van Os:

“Ze zijn er niet, of ze worden wegge-

kaapt. Ken je dat stripje? Zegt de een:

‘Wat als we ze opleiden en ze lopen

Na de panelen nu 

warmtepomp booming
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weg?’ Zegt de ander: ‘Wat als we ze niet

opleiden en ze blijven?’ Wij kiezen voor

opleidingen om meer uit onze mensen

te halen. Ook hebben we een interne

opleiding opgezet om leerling-monteurs

Van rioolspecialist naar duurzame aanbieder

Fa. Freek van Os is een familiebedrijf in Voorschoten dat

van specialist in rioleringen is uitgeroeid tot totaalinstal-

lateur, met een focus op duurzaamheid. In 1976 hebben

Freek en Rien van Os het bedrijf opgericht. Sinds 2012

staat de tweede generatie aan het roer. Harm, Jeroen en

Marijke van Os hebben gekozen voor een duurzame

insteek, het aanbieden en aanleggen van energiebespa-

rende installaties en duurzaam omgaan met materialen,

afvalstromen, klanten en medewerkers. De 24-uurs ser-

vice en kwaliteit zijn sinds 1976 altijd gebleven.

� Er is een duidelijke taakverdeling in het managementteam: bedrijfskundige Harm doet techniek en organisatie, Marijke marketing en personeel en Jeroen is de

praktijkman in de buitendienst.

binnen twee jaar zover te krijgen dat ze

zelfstandig een ketel kunnen plaatsen.

Daarnaast hebben we met Techneco

een huis gerenoveerd en voorzien van

pvt-panelen (voor stroom én water)

gekoppeld aan een warmtepomp. Door

nieuwe technieken uit te proberen,

leren we.”   

Automatisering is een verhaal apart. Al

in 2009 hadden alle monteurs mobiele

werkbonnen. Van Os: “We liepen daar-

mee voorop en hebben dat doorontwik-

keld met allerlei slimmigheidjes.

Daarnaast hebben we een crm-systeem

om dossiers van klanten en gebouwen

te vullen. Als een klant belt, ziet iedere

willekeurige medewerker die de tele-

foon opneemt meteen alle klantgege-

vens, werkbonnen, notities en foto’s.

Verder zijn we bezig met de ontwikke-

ling van een offerte-generator. Offertes

zijn onze grootste bottleneck. Ze kosten

veel tijd, de wachtlijst wordt steeds lan-

ger. Dat gaan we automatiseren om

toch iedereen te kunnen bedienen.

Meer wil ik er niet over kwijt.” 

Winstuitkering

De tweede generatie lijkt het er hele-

maal niet zo beroerd vanaf te brengen.

Het bewijs daarvoor wordt geleverd door

de winstuitkering, die in 2017 al drie

opeenvolgende kwartalen aan het perso-

neel is overgemaakt. Harm, Jeroen en

Marijke hebben kennelijk de juiste keuze

gemaakt met  energie besparende instal-

laties en ‘duurzaam’ omgaan met klan-

ten en medewerkers. 

Het volgende hoofdstuk dient zich aan.

Na zonnepanelen lijken warmtepompen

booming te worden. Van Os: “In 2016 heb-

ben we er tien geplaatst, dit jaar waren

het er veertig en volgend jaar waarschijn-

lijk nog een stuk meer. We zien de markt

onwijs groeien door subsidies, regelge-

ving en bewuste consumenten die wat te

besteden hebben. Dat ze zo vaak bij ons

aankloppen, heeft misschien met gunnen

te maken. Wij hebben onszelf verankerd

in de regio door evenementen en sport-

verenigingen te sponsoren. Iedereen kent

Van Os. We denken dat ze liever ons dan

Nuon op bezoek zien komen.” <<

“De gunfactor is 

ons welgezind”
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