
Verweij In Praktijk 

Verweij In Praktijk, Winter 2016Volg ons ook op Twitter en LinkedIn

In
ho

ud

Pagina 2
Steunpunten Gladheidbestrijding Baarn en Houten  
 Osman Kilinç en Roelof Smit aan het woord 
Pagina 3
Fort Vreeswijk krijgt moderne installaties  
 Marco van Es en Rienk Sjoerdsma over hun werk 
Pagina 
Navigatiebedrijf HERE betrekt nieuw hoofdkantoor
 Martin Hummel, service-coördinator bij Verweij

Actuele projecten

E l e k t r o t e c h n i e k      B e v e i l i g i n g      Te l e m a t i c a      S e r v i c e  &  O n d e r h o u d

Gemoderniseerd Fort Vreeswijk
Fort Vreeswijk is in de loop der 
eeuwen meermaals grondig 
verbouwd. Verweij maakt het 
geschikt voor onder meer een 
zalencentrum, kinderdagverblijf 
en huisartsenpraktijk.
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In deze editie van de VIP laten we met trots de  
medewerkers van Verweij aan het woord. We  
vertellen altijd veel over de projecten zelf, hoe  
mooi deze zijn en wat voor schitterende techniek 
we hebben toegepast. Maar uiteraard krijgen we 
dat allemaal niet voor elkaar zonder de kennis, 
kunde en inzet van onze medewerkers.  
De medewerkers van Verweij zijn allemaal  
specialisten op hun vakgebied. Daarnaast draagt 
iedereen op zijn eigen wijze bij aan een goede en 
open sfeer binnen de organisatie. Die sfeer zorgt 
ervoor dat de samenwerking tussen de medewerkers onderling goed is en dat  
iedereen van elkaar wil leren. Want alleen als we van elkaar willen leren en het werk 
iedere dag weer beter willen doen, kunnen we onze klanten overtreffen in hun 
verwachtingen. Alleen hiermee kunnen we u de uitstekende kwaliteit bieden die  
wij voor ogen hebben en waar u blij mee bent. 
In deze VIP kunt u kennismaken met enkele van deze medewerkers en hun werk-
zaamheden. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de projecten tegen een scherpe 
prijs geoffreerd kunnen worden, vol slimme oplossingen zitten, volgens planning 
uitgevoerd worden én voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die Verweij zichzelf stelt. 
Sommigen van hen heeft u wellicht al ontmoet, maar ook achter de schermen wordt 
er een hoop werk verzet. 
Ik wens u fijne feestdagen en we staan ook in 2017 weer graag voor u klaar.  

Roel van Stokkum, Directeur Verweij

Navigatiebedrijf HERE in  
Eindhoven groeit en heeft  
voor zijn nieuwe hoofdkantoor 
bijzondere voorzieningen nodig,  
onder meer op ict-gebied...
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Nieuw hoofdkantoor HERE: hier en nu

Zoutopslag Rijkswaterstaat op glad ijs
De zoutopslagplaatsen in 
Houten en Baarn zijn voor 
Rijkswaterstaat hét 
voorbeeld voor hoe zij in 
de toekomst de gladheid-
bestrijdingsdienst willen 
huisvesten.
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Diploma’s 
NEN 1010 &  

 VCA certi-
ficaten

Verweij  is up-to-date

Paul Volgering, projectleider:

‘We willen slimmer,  
beter en sneller zijn’
“Al voor de aanbesteding word ik op een project gezet”, 
vertelt projectleider Paul Volgering. “En dat blijf ik tot na de 
oplevering. Ik ben betrokken bij het maken van de offerte, 
tekeningen, inkoop van de materialen en het  uitzoeken 
van de blokschema’s. Ik zorg voor productinformatie en 
voor kennis over de veiligheidsnormen. Het projectplan moet 
zó zijn uitgedacht dat de jongens buiten over dat soort zaken 
niet hoeven na te denken. Ze moeten zich kunnen concentreren 
op hun werk. Dus hou ik me bezig met de planning, afstemming 
met nevenpartners, inkoop en onderaanneming.”
Volgering vindt projectleiding ook het zoeken van slimmigheden: “Wat kunnen wij 
slimmer, beter of sneller dan onze concurrenten? Daar kom je achter door bij elke 
stap goed te overleggen met de opdrachtgever. Die informatie verwerken we in het 
projectplan, waarna we dit weer terugkoppelen door de klant te vragen: “Is dit wat u 
wilt?” Zo kun je een onder druk aangenomen project tóch binnen het geplande budget 
opleveren.” Dat kun je alleen realiseren met goede mensen, verklapt Volgering zijn 
geheim: “Dat vind ik persoonlijk het leukste aan mijn werk: de juiste monteur op de juiste 
klus zetten, hem zo goed mogelijk helpen bij de uitvoering en vooral het vertrouwen 
geven dat hij het kan, waardoor 
hij kan excelleren.” 

Recentelijk is het wagenpark van Verweij  
uitgebreid en zijn alle busjes in een ‘nieuw jasje’ gestoken.

Henk Visser, certificering en opleidingen:

‘Opleiding is de basis 
voor onze kwaliteit’
“BMI voor brandmeldinstallaties, OAI voor ontrui- 
mingsinstallaties, VCA voor de algemene veiligheid,  
WKA voor de administratie, KOMO en ISO9001 voor  
de kwaliteit van ons werk.” 

Henk Visser weet precies welk certificaat van Verweij waarvoor 
dient. Hij was vaak zelf betrokken bij het behalen ervan, 
door mee te schrijven aan handboeken, door medewerkers te 
stimuleren die handboeken toe te passen en door de keuringen die 
bij de certificaten horen te begeleiden.
Zijn persoonlijke toewijding ligt bij de SBB leercertificaten. “We krijgen hier zowel 
BBL’ers als mensen via een BOL. Bij de BeroepsOpleidende Leerweg hoort een stage 
van 360 uur. BBL’ers volgen de BeroepsBegeleidende Leerweg, zij werken hier drie jaar 
lang vier dagen in de week en gaan één dag per week naar school. Zij moeten ook 
echt solliciteren voor ze hier binnenkomen.” Zowel BBL’ers als BOL’ers krijgen tijdens hun 
periode bij Verweij alle kans hun visitekaartje af te geven. “Ze worden onder begeleiding 
op alle werkzaamheden die bij hun studie horen volledig ingezet. De echt goede 
mensen hebben grote kans op een vast dienstverband en kunnen soms doorgroeien 
binnen het bedrijf.” Zelf is Visser ooit ook uit die ‘kweekvijver’ gekomen,  inmiddels bijna 
40 jaar geleden. “In al die jaren hebben we al meerdere eerste monteurs opgeleid en 
sommige leerlingen hebben zelfs de ambitie om uiteindelijk projectleider te worden.”
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Steunpunten Gladheidbestrijding Baarn en Houten als voorbeeldprojecten

De nieuwste snufjes  
voor het zout
Alleen bij gladheid zie je ze rijden; strooiwagens. Maar dan moeten ze ook vooral veel 
kilometers kunnen maken en zo min mogelijk tijd verspillen bij het laden van een nieuwe 
zoutvoorraad. Verweij heeft daarom de gloednieuw gebouwde Steunpunten Gladheid- 
bestrijding van Rijkswaterstaat in zowel Houten als Baarn voorzien van de nieuwste snufjes. 

Gladde wegen ontstaan vaak ’s nachts. Dus een goede zoutopslag begint bij goede verlichting. “Zodra 
een strooiwagen het terrein op komt rijden, gaan de lampen in bepaalde zones automatisch aan”, vertelt 
Jacco Coersen, eerste monteur op de vrijwel identieke projecten in Baarn en Houten. “Dat komt door de 
sensoren die we in de lantaarnpalen op het terrein hebben aangebracht.” De chauffeur kan zijn wagen rijden 
naar een van de laadpunten, hem daar schoonspoelen en opnieuw volladen met zout. “Wij hebben behalve 
verlichting ook stopcontacten met sterkstroom aangelegd. Best een uitdaging, want vrijwel alles is buiten. 
Daarbij is het belangrijk dat het materiaal straks alle weersomstandigheden moet kunnen weerstaan. Dat geldt 

bijvoorbeeld ook voor de buitenverdeelkasten, voedingen voor de natzoutinstallatie en de 
volautomatische slanghaspels.”

Osman Kilinç, calculator:

‘Het geeft ‘n kick als we een  
project binnenhalen’

“Bij elk project waar we op willen inschrijven ga ik, nadat ik 
het bestek goed heb bestudeerd, ter plekke kijken, foto’s 

maken van bijzondere situaties en opmeten”, vertelt 
calculator Osman Kilinç. “Eenmaal achter mijn 

bureau is het een kwestie van op een hele slimme 
manier berekenen hoe we de kabels op de meest 
voordelige manier kunnen leggen. Voordelig voor 
ons, maar vooral ook voor de klant. Zodat we 
uiteindelijk de meest scherpe prijs kunnen maken 

voor de offerte.”
Daar komt heel wat engineering bij kijken. De 

afdeling calculatie stelt al direct blokschema’s op 
en denkt ook na over bijvoorbeeld de hoeveelheid 

verdeelkasten. Kilinç was voorheen werkvoorbereider,  
maar heeft het sinds maart erg naar zijn zin als calculator:  

“De grootste kick in deze baan is een project binnen te halen voor Verweij. Of dat nou een 
project is van een miljoen of van 10.000 euro. Als je na jouw berekeningen nét iets onder 
het bedrag van je concurrenten zit en Verweij de klus krijgt, is dat het mooiste wat er is. 
Dan probeer ik daarna het project te blijven volgen, het blijft toch een beetje je kindje, 
jóuw project.” 

Roelof Smit, tekenaar:

‘De ene keer een halletje, 
dan weer een enorm kantoor’
“Ik zet de complete elektrotechnische installatie op papier”, vertelt tekenaar Roelof Smit. 
“Ik geef van alle stopcontacten aan waar ze geplaatst moeten worden, waar de opbouw 
van verlichting, data en beveiliging moet komen, waar welke kabels. Eigenlijk bepalen de 
werkvoorbereider en ik met zijn tweeën een groot deel van het project.”
Smit begint altijd met het ‘opschonen’ van de bouwkundige tekeningen: “Veel 
hoogtematen en teksten van de architect zijn voor ons niet van belang.” Dan verwerkt 
hij de tekening in AutoCAD, het technisch tekenprogramma, en kan hij er de symbolen in 

plaatsen. “Op basis van wat de calculator heeft bedacht laten 
wij zien hoe het ook echt gemaakt kan worden.”

De afwisseling bij Verweij bevalt Smit goed. “De ene keer 
ben ik bezig met een klein halletje, dan weer met een 

enorm kantoor en het volgende moment met een 
complex waar elk appartement een kopie is van het 
vorige. Op basis van de tekeningen krijg ik echt een 
gevoel van een gebouw en kan ik inschatten hoe 
het eruit ziet.”
En tijdens de bouw? “Dan houdt de monteur de 

wijzigingen bij en daar passen wij de tekeningen 
telkens op aan.”

 

Alles te zien
Toch vond Coersen het heerlijk om eens buiten te werken. “We 
hebben geluk gehad met het weer, want bij regen kun je niet met 
elektriciteit werken. Maar het was vaak droog. En het is weer eens 
wat anders dan bijvoorbeeld het project in het ziekenhuis waar ik 
aan heb gewerkt. Daar moeten alle leidingen en bedrading zoveel 
mogelijk buiten het zicht van de bezoeker en gebruiker blijven. 
Dat is hier precies andersom, de architect heeft het zelfs bewust zo 
bedacht dat je alles ziet. Dan moeten we natuurlijk extra nauwkeurig 
werken, maar we hebben naderhand meer eer van ons werk.”
Projectleider Paul Volgering is ook tevreden over het werk dat 
Verweij samen met de aannemer mocht doen. Behalve de goed 
uitgeruste laadpunten zijn ook een opslagplek voor het zout en een 
kantine voor medewerkers van de gladheidbestrijding onderdeel 
van de locaties. “De Steunpunten zijn voorbeeldprojecten voor 
Rijkswaterstaat. Als ze hier tevreden over zijn, komen er meer van  
dit soort steunpunten door heel Nederland.”

Milieuvriendelijk
De opdrachtgever wilde mede daarom zoveel mogelijk milieu-
vriendelijke maatregelen. “Er liggen zonnepanelen op het dak, waar 
wij de aansluitingen voor hebben gemaakt. Om op andere gebieden 
kosten te besparen hebben we in overleg met de klant gekozen 
voor onder meer aluminium kabels in de grond. En Verweij heeft 
voor de klant zeer geschikte lichtarmaturen gezocht en gevonden. 
Deze zijn kwalitatief gelijkwaardig aan de armaturen die de architect 
had uitgezocht en minstens net zo mooi, maar een stuk goedkoper.” 
De lampen in die armaturen doven automatisch als de strooiwagens 
zijn vertrokken en de sensoren een tijdje geen beweging hebben 
geconstateerd. “Ook dat bespaart weer stroom.”

Joost van Assem (l), leerling 
monteur en Jacco Coersen (r), eerste monteur
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‘Fort Vreeswijk was één grote puzzel’
Het is een bijzonder gebouw, Fort Vreeswijk in Nieuwegein. Eeuwenoud is 
het, er huist niet voor niets een museum. Nu krijgt het ook allerlei moderne 
functies: een huisartsenpraktijk, een kinderdagverblijf, thuis- en buurtzorg, 
een dorpshuis met zalenverhuur en een goed geoutilleerde keuken. Verweij 
zorgt ervoor dat de installaties net zo actueel worden.

“Het pand is van binnen volledig gesloopt om plaats  
te maken voor de nieuwe bewoners”, vertelt eerste 
monteur Jeroen van ‘t Pad. “Daardoor konden wij 
alles opnieuw opbouwen; een compleet nieuwe 
elektrotechnische installatie, alle kabels voor het data-
verkeer, de brandmeldinstallatie, inbraakbeveiliging, 
goede ledverlichting, nood- en buitenverlichting. 
De nutsaansluitingen zijn verplaatst en we hebben 
nieuwe verdeelkasten aangelegd.”
Hoewel het pand kaal was, bleek het niet bepaald een 
eenvoudig klusje. “Bij renovatie van een monument is 
niks standaard, dat weet je van tevoren. Je kunt niet 
zomaar een gat in een muur boren, dan tast je het 
gebouw aan. Maar al zou het mogen, dan heeft het 
vaak geen zin omdat de oude stenen van binnen hol 
kunnen zijn. Daar kun je geen lamp aan ophangen.” 

Bouwstijlen
Projectleider Paul Volgering kent de geschiedenis van  
Fort Vreeswijk dat al in 1672 voor het eerst genoemd werd. In 
de 18e en 19e eeuw is het verdedigingswerk, onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, diverse malen ver- of herbouwd: 
“Het gebouw heeft daardoor als extra moeilijkheid dat het uit 
minstens drie heel verschillende bouwstijlen bestaat. In de loop 
der jaren is steeds een stukje bijgebouwd, daardoor ontstaan 
er bijvoorbeeld hoogteverschillen in plafonds. We konden dus 
geen kabelgoot trekken, maar moesten met kabels in  
slangen de hoogteverschillen overbruggen.”
Van ’t Pad vult aan: “We moesten op elke muur goed 
nadenken over hoe elk pijpje gaat lopen. Het is geen 
kantoorpand waar je recht omhoog kunt. De balken in 
elk stuk van het gebouw lopen weer anders. Dat soort 
uitdagingen vind ik het leukste aan dit soort werk.  
Het is eigenlijk één grote puzzel.”
Dat geldt ook voor het werk in de Oudheidskamer 
die op zolder huist. “Het museum blijft gewoon 
ingericht zoals het nu is, de collectiestukken blijven 
merendeels staan. Daar moeten wij tussendoor 
werken en zorgen dat de soms aan elkaar geknutselde 
elektriciteitsleidingen weer veilig zijn en de 
brandveiligheid gegarandeerd kan worden.”

Hanglampen
In november kunnen de oude en nieuwe bewoners 
het pand weer betreden. Dan kan de EHBO-vereniging 
oefenen in een door hanglampen goed verlichte 
grote zaal van het dorpshuis. De speakers worden dan 
aangesloten via de aangelegde (nu nog loze) leidingen. 

              De kookclub kan zich uitleven 
in de keuken en de kinderen kunnen 
veilig spelen bij het kinderdagdagverblijf. 
Geschiedenisliefhebbers kunnen ook weer 
terecht in het museum. En mensen die zorg 
nodig, hebben kunnen naar de huisarts en de 
buurt- of thuiszorginstellingen in het gebouw.

Marco van Es, werkvoorbereider:

‘Een oplossing voor elk probleem 
dat de monteur tegenkomt’
“Op basis van het bestek en de technische tekening zoek 
ik materialen uit en bekijk ik waar die besteld kunnen 
worden”, vertelt werkvoorbereider Marco van Es. 
“De monteurs van Verweij doen de bestellingen 
grotendeels zelf, maar werkvoorbereiding zorgt  
dat de formulieren in orde zijn, dat alles in  
mappen komt en dat we precies weten wat er 
waar gebruikt is.”
Eigenlijk heeft Van Es zijn werk het beste gedaan 
als er weinig vragen komen. “Als alles loopt ‘zoals 
van tevoren bedacht’. De monteur komt soms toch 
situaties tegen die je niet op de tekening kunt ‘lezen’. 
Zo was er laatst een oversteek bedacht, maar konden de 
kabels niet in een verlaagd plafond worden weggewerkt, 
omdat er een kozijn in de weg zat. In overleg met de aannemer 
en de installateur moet er in zo’n situatie dan ander materiaal besteld worden.”
De werkvoorbereider is ook de contactpersoon voor de monteur. “Voor elk probleem dat 
hij tegenkomt op de werkvloer probeer ik een oplossing te vinden. Als hij bijvoorbeeld 
klemmetjes tekort komt of de opdrachtgever ineens andere lampjes wil, regel ik dat de 
monteur met spoed het juiste materiaal op zijn werkplek krijgt, zodat hij door kan werken.”

Rienk Sjoerdsma, commercieel adviseur:

‘Een goed kwaliteitshandboek  
is écht heel handig’ 
“De kwaliteit moet je vanaf de eerste stap in de offerte tot na de oplevering in de gaten 
houden”, vindt Rienk Sjoerdsma. Hij is sinds kort commercieel adviseur bij Verweij.  
Door zijn ervaring in de installatiewereld werd hij vrijwel direct gevraagd nieuw leven  
te blazen in het kwaliteitssysteem van het bedrijf. “Samen met Henk Visser,  
die zich er al jaren sterk voor maakt.” 
Alle processen die het bedrijf doorloopt bij elk project staan 
beschreven in het kwaliteitshandboek, inclusief de exacte eisen 
waar elke stap aan moet voldoen. “Veel mensen zien dat als 
een papieren tijger. Dat kan ik me best voorstellen”, geeft 
Sjoerdsma toe. “Maar ze moeten beseffen dat het ook écht 
heel handig is, het bevordert efficiëntie en bespaart tijd -  
en dus geld. Ik zie het als onze taak dat duidelijk te maken. 
We willen de lappen tekst, die niemand echt goed leest, 
vervangen door een overzichtelijke flowchart, waar iedereen 
zich in kan vinden. Met praktische stappen die dicht bij de 
huidige werkwijze liggen.” Een praktisch voorbeeld: “Er staat 
beschreven dat je voorafgaand aan het beton storten even 
moet controleren of de draden wel door de leidingen kunnen.  
Dat kan heel wat breekwerk 
achteraf voorkomen.”
 

Dinesh Jibodh (l), monteur en 
Jeroen van ’t Pad (r), eerste monteur



Verweij Elektrotechniek b.v.

Veldwade 8, 3439 LE  Nieuwegein
Telefoon 030 288 65 13
E-mail info@veu.nl
www.veu.nl

 Twitter @VeuNieuwegein
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Je moet als uitvoerend elektrotechnisch bedrijf wel héél flexibel zijn als er tijdens de looptijd nog 
extra verdiepingen aan een project worden toegevoegd. Of als de klant ineens een grote videowall 
wil en de nieuwe directeur een speciaal conferentiesysteem nodig heeft. Dat was Verweij dan ook, 
tot grote tevredenheid van de opdrachtgever HERE. Het grootste navigatiebedrijf ter wereld betrok 
recent hun nieuw Nederlandse hoofdkantoor in Eindhoven.

 “Dit was zo’n mooi project. Toen de aannemer ons vroeg 
mee te doen, kon ik daar geen nee tegen zeggen”, vertelt 
Roel van Stokkum. De directeur van Verweij besloot daarom 
eigenhandig de projectleiding te gaan voeren. “Mede 
uit oogpunt van tijdsbesparing; ik woon bijna om de 
hoek bij het Eindhovense project.” Want het Nederlandse 
hoofdkantoor van het snel groeiende HERE is verhuisd van 
Veldhoven naar de Kennedytoren in Eindhoven. Daar zou 
het navigatiebedrijf eigenlijk zes verdiepingen betrekken, 
dat zijn er inmiddels acht. “En het kunnen er zomaar nog 
meer worden”, lacht Van Stokkum. Elke verdieping meet zo’n 
800 vierkante meter. “En niks is recht, alles is wiebervormig. 
Het hele gebouw is een soort glazen constructie dat op 
een stalen kruis is gefundeerd. Alles is zichtbaar, dus we 
moesten extra zorgvuldig te werk gaan. Een groot deel van 
ons werk blijft gewoon voor alle medewerkers en klanten te 
zien.”

Die medewerkers en klanten zijn, gezien de aard van het 
bedrijf, behoorlijk veeleisend op het gebied van techniek. 
“Zo moesten we in het hele gebouw gps aanleggen. Omdat 
het om een navigatiebedrijf gaat, is dat essentieel.  
Het moest een perfecte it-omgeving worden, met overal 

aansluitingen voor laptops. We hebben een 
dubbele glasvezelaansluiting gemaakt. Als er 
nu één verbinding uitvalt neemt de andere het 
automatisch over. Iedere patchkast heeft twee 
groepen, om dezelfde reden. En dat is nog los van 
de meer gebruikelijke inrichting van kantoren; 
keukentjes op elke verdieping, elektronische 
toegangscontrole, videoscreens.”

Wijzigingen
De technische eisen en het bijzondere gebouw waren op 
zich al grote uitdagingen, maar niet de grootste, bekent  
Van Stokkum: “Bij de eerste bouwvergadering inventariseren 
we altijd de risico’s. Door de technische eisen van de klant 
en de strakke deadline waren die zo groot, dat we het liefst 
wijzigingen tijdens de bouw wilden voorkomen. Maar al 
direct was de reactie: ‘Wijzigingen zijn geen risico, maar een 
feit’. Daar zijn we toen vanuit gegaan.”
De directeur/projectleider 
benadrukt dat het zonder de 
flexibiliteit van eerste monteur 
Jeroen van ’t Pad nooit een 
succes had kunnen worden. 

“De klant wilde soms gedurende het project ineens een 
wand verplaatsen, waardoor wij al ons werk weer moesten 
afbreken en elders opbouwen. Jeroen regelde dat direct 
op de werkvloer. Een printeraansluiting erbij, extra data-
aansluitingen, een andere plek voor een patchkast. 
Uiteindelijk kwam er zelfs een nieuwe vice-president, die 
een speciaal ingericht kantoor wilde hebben.” Van ’t Pad 
kreeg uiteindelijk bijna 150 wijzigingen te verwerken, 
zo heeft Van Stokkum achteraf berekend. “En toch is het 
fantastisch gelopen. Dat zei de klant tijdens het afsluitende 

etentje nog. Op 
deze manier wil ik 
nog wel eens een 
project leiden!” 

Martin Hummel, service-coördinator:

‘In sneltreinvaart  
storingen oplossen’ 
“Elke storing die zich voordoet handel ik van A tot Z af. Ik neem de melding 
aan, stuur een monteur, bestel eventueel materiaal en ik zorg dat de 
administratie uiteindelijk de juiste factuur kan sturen”, vertelt service-
coördinator Martin Hummel. Hij zoekt bij elke storing graag de perfecte 
monteur. “Bijna al onze mensen zijn natuurlijk al aan het werk op projecten, 
die kunnen daar niet zomaar worden weggehaald. Door bij een intercom-
storing iemand te vragen die nét wat handiger is in het oplossen van het specifieke 
probleem, kun je sneller reageren.”
Selectie is dan ook belangrijk: “Elke klant wil dat zijn storing zo snel mogelijk wordt verholpen. Toch heeft een kapot lampje 
vaak iets minder haast dan een hard piepende brandmeldinstallatie. Ze moeten natuurlijk alle twee wél gerepareerd worden 
binnen een bepaalde tijd.”

Het leuke van zijn werk vindt Hummel de sneltrein waar hij elke dag in lijkt te zitten. “Ik hang de telefoon nog niet op, of de 
volgende staat alweer aan mijn bureau. Op storingen moet je nu eenmaal ad hoc reageren, die zijn niet van te voren te 
plannen.” Dat in tegenstelling tot het jaarlijks terugkerende onderhoud dat bij de contracten hoort. “Bij elk project dat we 

doen bieden we de klant ook de mogelijkheid een onderhoudscontract af te sluiten. Dan komen we 
jaarlijks terug om alles te controleren en zo nodig te vervangen. Dat is voor bedrijven ideaal, want zo 

voorkomen ze veel van de storingen die zich voor kunnen doen.”

Toppunt van flexibiliteit bij nieuw hoofdkantoor multinational HERE
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