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Achter de schermen van
Stadsschouwburg Utrecht

In deze donkere dagen voor kerst richten we
onze spotlight in deze nieuwe editie van Verweij
In Praktijk op theater en cultuur.
Cultuur is volgens de Van Dale en Wikipedia een
breed begrip. Cultuur beschrijft de wijze waarop
mensen samen leven en werken, maar zegt ook
iets over allerlei vormen van kunst.

Een theaterzaal compleet opnieuw inrichten, inclusief alle theatertechniek
met bijbehorende specifieke eisen. En dan ook nog een grote schouwburgzaal
voorzien van een unieke tribune die als een amfitheater omhoog kan worden
gezet. Achter de schermen heeft Verweij de afgelopen anderhalf jaar héél
veel werk verzet in de monumentale Stadsschouwburg Utrecht. “Terwijl het
publiek gewoon bleef komen”, zegt
hoofd techniek en gebouwenbeheer Sebas van Haperen.

In de afgelopen jaren heeft Verweij aardig wat
kunstwerken afgeleverd in de vorm van de
renovatie van diverse theaters en cultuurhuizen.
In deze editie van de VIP laten we u graag een
kijkje achter de schermen nemen.
Ook werkt Verweij zelf al vele jaren aan haar eigen cultuur, die het best te
beschrijven is met het verWeIJ-gevoel. Alleen samen kunnen we er een mooie,
sterke en innovatieve organisatie van maken, die niet alleen nu maar ook in de
toekomst hoogwaardig werk levert.

Het gloednieuwe restaurant Zindering
heeft al die prachtige theatersfeer.
De blauwe stoelen in de compleet
veranderde Blauwe Zaal nodigen uit
om heerlijk te gaan genieten van een
mooie voorstelling. De Douwe Egberts
zaal moet in januari 2016 al net zo
comfortabel zijn. Al sinds de zomer van
2014 wordt er flink verbouwd in de
Stadsschouwburg van Utrecht.

Laatst werden we nog geprikkeld door een theatershow, georganiseerd
door de OTIB. Op andere momenten nemen we zelf het initiatief om anderen
mee te nemen in de toekomst. Op de laatste pagina leest u hier meer over.
Ik wens u hele fijne feestdagen, veel leesplezier en ik zie u graag weer in 2016.
Roel van Stokkum, Directeur Verweij

Achter een paal
“De Blauwe Zaal, gebouwd in 1976,
was eigenlijk de aanleiding voor de
grondige verbouwing. Deze zaal was in
alle opzichten gedateerd”, weet Sebas
Het gloednieuwe restaurant Zindering is zo goed als klaar.
van Haperen. Hij is sinds 2003 als hoofd
techniek & gebouwenbeheer betrokken bij de theatertechniek in het mooie, door
architect Dudok ontworpen, gebouw en is projectleider bij de verbouwing. “In 1976 was
nog het idee de acteurs zo dicht mogelijk bij het publiek te brengen. Je zat bijna óp de
vloer. Door de tijd heen zijn de eisen veranderd, je wilt nu graag decor kunnen plaatsen.
Dat kon in de oude situatie niet goed. Bovendien liep je als bezoeker het risico niets te
kunnen zien, omdat je op een zitplaats achter een kolom terecht kon komen.”

Actuele culturele projecten
Comfort in de schouwburg
De eerste voorstelling is al
gepland, maar nu werkt Verweij
nog hard aan de Douwe Egberts
zaal van de Stadsschouwburg
Utrecht. Die moet comfortabeler
worden. De verbouwing van de
Blauwe Zaal is gelukkig al klaar.

Op het moment dat de gemeente in 2012 het exploiteren van de schouwburg aan een
stichting overdroeg, moest het als goede verhuurder wel zorgen dat het gebouw aan
alle eisen van deze tijd zou voldoen.
Daarom is besloten tot een grondige
renovatie. De tribune in de Blauwe Zaal
werd een kwartslag gedraaid. Het toneel
draaide mee en sluit nu praktisch aan op
de plaats van de decorlift.
“Het opnieuw inrichten van de zaal
vereiste nogal wat technische kennis”,
weet André Bouwman, projectleider
namens Verweij. “We hebben er als
bedrijf veel van geleerd, het was
de eerste keer dat we in zo’n groot
theater werkten. Het gebouw én de
theatertechniek zijn zo specifiek, dat
een aantal zaken niet klakkeloos van het
bestek konden worden gelezen. Onze
mensen, onder leiding van een zeer
ervaren en enthousiaste chefmonteur,
zijn samen met de technische mensen
van de schouwburg aan de slag gegaan.
Hoofd techniek en gebouwenbeheer Sebas
De insteek was om alles volgens de
van Haperen (r) en André Bouwman, projectleider
wensen van de schouwburg te maken,
namens Verweij, inspecteren de compleet
zodat zij voorstellingen technisch zo
veranderde Blauwe Zaal.
optimaal mogelijk kunnen voorbereiden.”

Lees verder op pagina 1

Techniek van het theater
Theater Kikker huist in een
oud gebouw dat langzaam
is gegroeid tot wat het nu is.
Verweij helpt hoofd techniek en
gebouwenbeheer Jaap van der
Woude bij het onderhoud van
de wel héél diverse installaties.
Lees verder op pagina 2

Heel huis propvol cultuur
Wijkcentrum/Cultuurhuis
Schoneveld in Houten zit propvol
creatieve gebruikers. Daar houden
de monteurs van Verweij zoveel
mogelijk rekening mee tijdens het
onderhouden van de brandmelden inbraaksystemen.

Samenwerking essentieel
“Die wisselwerking was heel prettig”, vindt Van Haperen. “De mensen van Verweij dagen
uit. André heeft bij een aantal wensen letterlijk gevraagd: ‘Weet je zeker dat je dit op deze
manier wil doen?’ Bijvoorbeeld omdat het plafond dicht ging en we er daarna jarenlang
niet meer bij zouden kunnen.”

Lees verder op pagina 3
Lees verder op pagina 2
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Theater Kikker Utrecht

De gebruiksaanwijzing van Theater Kikker
Een theater heeft zijn eigen vorm van techniek. Zeker als dat
gegroeid is in een eeuwenoud gebouw waar ook nog de meest
bijzondere voorstellingen worden opgevoerd, zoals Theater
Kikker in Utrecht. Daarom is hoofd techniek en gebouwenbeheer
Jaap van der Woude zo blij dat de mensen van Verweij met hem
meedenken als het gaat om onderhoud van diverse installaties.
“Wij zijn een aanbodgericht theater. Gezelschappen kunnen soms heel
gekke dingen bedenken, waar misschien wat minder publiek op af komt.
Dan kunnen ze bij ons terecht. Geen cabaret, musical of lichte
muziek, maar wel dans, toneel, performance,
jeugdtheater en experimentele muziek. Soms
trekt het maar 30 mensen, soms zit de grote
zaal met 172 plaatsen vol”, vertelt Jaap van der
Woude. Hij werkt al een jaar of vijf in de techniek
bij Theater Kikker in de Utrechtse binnenstad. De
bijzondere naam komt van de historie: het begon
ooit in de ruimte waar het studentencorps voor
hun ontgroening moest ‘kikkeren’.

Ouder dan de Dom
“In 1980 zijn we verhuisd naar een oud schoolgebouw aan de
Ganzenmarkt. De huidige kleine zaal, met ongeveer 70 zitplaatsen, was
toen gymzaal en bood meer ruimte en meer mogelijkheden. In de loop
der jaren is er telkens wat bijgebouwd. In 1998 was dat de grote zaal en
drie jaar geleden is de foyer nog verbouwd. Sommige ruimtes mogen we
niet aantasten, omdat ze monumentaal zijn. Een deel van het gebouw
was echter heel oud, nog ouder dan de Dom!”
“Daar weten wij alles van”, zegt Martin Oosten,
projectleider van Verweij. “Toen we hier
binnen kwamen, hebben we in overleg
met de verhuurder gemeente Utrecht eerst
installatietechnische tekeningen gemaakt.
Die waren namelijk niet compleet. En voor
de veiligheid is het wel belangrijk dat je
weet welke stop wat doet voor je hem
eruit draait.” Dat wisten de technische
mensen van het theater voorheen zelf
ook niet altijd, bekent Van der Woude: “Bij
elke verbouwing waren er weer nieuwe
schakelkasten en leidingen aangelegd,
volgens de eisen van díe tijd. Soms bleef
de oude apparatuur zitten, soms niet.
Je wil niet weten hoeveel kabels er in
het systeemplafond boven de gang verstopt liggen.”
Oosten vult aan: “Ik denk dat de helft ervan niet meer
wordt gebruikt.”

Gebruiksaanwijzing

Jaap van der Woude (l) en Martin Oosten op het podium in de grote zaal waar
dans, toneel, performance, jeugdtheater en experimentele muziek te beleven is.

“Het is echt een gebouw met gebruiksaanwijzing”,
lacht Van der Woude. “We zijn ontzettend blij dat
Verweij die gebruiksaanwijzing voor een groot deel
heeft geschreven. En dat hun monteurs precies weten
wat ze hier wel en niet kunnen doen en meedenken
met wat wij moeten realiseren op het toneel. Want een
theater vraagt toch ook weer om een andere manier
van werken. Er is hier bijvoorbeeld niemand voor 11
uur ’s ochtends. Vanaf die tijd wordt er volop gebouwd
aan decors en aan lichtplannen voor de voorstellingen
van die avond, ook repeteren er dan al groepen. Daar
moeten de technische mensen rekening mee houden.
Verweij is hier zo thuis, dat we soms de sleutel geven
en monteurs al ’s ochtends hun klus kunnen klaren.
Dat is ideaal. Het zou fijn zijn als we bij toekomstige
aanbestedingen met Verweij kunnen blijven werken.”

Stadsschouwburg Utrecht

Vervolg van de voorpagina
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Bouwman: “Het is geen systeemplafonnetje dat je er zo weer afhaalt, het afwerkingsniveau
is heel hoog. Dat zie je heel goed terug in het restaurant.” Een ander voorbeeld is de
plaatsing van de ledlampen die de gangpaden in de zaal verlichten. Van Haperen: “Ik had
het idee dat het wel goed kwam, maar André zag op
tijd dat er nog donkere plekken zouden ontstaan.”
Hij gaat zo ver dat hij die manier van samenwerking
‘essentieel’ noemt: “Wij weten best veel, ook technisch
gezien. Maar de mensen van Verweij hebben weer
andere kennis. Daarmee konden we soms betere
keuzes maken die ons in de toekomst zullen helpen.”

Maatwerk
Van Haperen is dan ook erg blij dat Verweij nu betrokken
is bij de tweede fase van de verbouwing: de Douwe
Egberts zaal. “Dat is een heel ander verhaal. Daar draait
het vooral om het verbeteren van het comfort in de
zaal. De beenruimte was zelfs voor mij te krap en ik ben
maar 1 meter 68. En de rolstoeltoegankelijkheid was
belabberd. Als je de beenruimte gaat aanpassen, heeft
De tweede fase van de verbouwing is in volle gang: de verbouwing
dat echter gevolgen voor het hele stoelenplan. Zeker
van de Douwe Egberts zaal.
met de beweegbare tribune vereist dat maatwerk. Het
hele gebouw is een rijksmonument. In de Douwe Egbertszaal lopen we, meer nog dan bij de
Blauwe Zaal, tegen de beperkingen van deze status op.” Al sinds 1995 was de Douwe Egberts
zaal om te bouwen tot een ‘middenzaal’. Een deel van de stoelenrijen kon omhoog gebracht
worden, waardoor een zogenaamde amfitheater opstelling ontstond. Daarbij werden de
achterste rijen aan het zicht onttrokken. “Dat wilden we nu ook weer, omdat de zichtlijnen
dan verbeteren en de sfeer in een middenzaal toch anders is. De te bouwen tribune is echt
uniek. Dat betekent dus nog meer maatwerk, ook voor de E-installateur.” Verweij zorgt voor
alle E-installaties. “De uitdaging is hier voor ons niet de techniek, maar de tijdsdruk”, vertelt
De Blauwe Zaal was in alle
Bouwman. “Er zijn veel partijen tegelijk in de enorme zaal aan het werk. Dat vereist goed
opzichten gedateerd en de
afstemmen wie wanneer terecht kan. Omdat we hier al langer rondlopen, weten we met wie
aanleiding voor de grondige
we moeten schakelen. En de deadline is hard: eind december moet alles klaar zijn.” Dat zegt
verbouwing. In de eerste
fase van de verbouwing is
ook Van Haperen: “Vanaf 2 januari staan er dagelijks weer voorstellingen gepland. Niet open is
deze zaal aangepakt.
dus geen optie, ik weet zeker dat het gaat lukken.”
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Hoofd techniek en gebouwenbeheer Sebas van Haperen (l)
en André Bouwman, projectleider namens Verweij.

Het
teru

Zoveel verschillende gebruikers, zoveel verschillende eisen. Desondanks moet Cultuurhuis Schoneveld in
Houten bovenal veilig blijven voor alle bezoekers. Verweij zorgt in het huis voor goed werkende elektrotechnische installaties, zoals brandmeldinstallatie, noodverlichting en beveiligingssysteem. Beheerder
Henny Jongerius zorgt voor de persoonlijke service.
“Mensen die binnenkomen in Wijkcentrum/Cultuurhuis
Schoneveld moeten het gevoel krijgen dat ze thuis komen.
Ons hechte team van 14 vrijwilligers is erop ingespeeld elke
bezoeker in de watten te leggen”, vertelt Henny Jongerius
met trots in zijn stem. Namens welzijnsorganisatie Van
Houten & Co is hij al ruim vijf jaar beheerder van het
gebouw. “Ik ben er al bij betrokken toen het nog niet eens
geschilderd was.” In die bouwfase was de buurt zeer nauw
betrokken. “Een bewonerscommissie bepaalde indertijd
mede welke activiteiten in de wijk gewenst waren.”

Multifunctioneel gebouw

Cultuurhuis Schoneveld Houten

Creatieve oplossingen
voor een creatief gebouw

Inmiddels huisvest het gebouw talloze gebruikers, somt
Jongerius op. Op de begane grond en in de bibliotheek
jeugd, peuters en schooljeugd. En mensen met een
beperking die in de dagopvang voor Reinaerde producten
Beheerder Henny Jongerius (l) in gesprek met Bob Scherpenzeel,
maken en verkopen. Boven benut de muziekschool diverse
manager Service en Onderhoud van Verweij. Samen spelen ze zo
lokalen, Omroep Houten zit er, kantoorpersoneel, de
creatief mogelijk in op de wensen en eisen van gebruikers.
vrijwilligerscentrale en jeugdopvang. “Alle huurders van de
diverse zalen kan ik niet eens opnoemen, zo veel zijn het er. Van dansscholen en mensen die workshops geven, bedrijven en
instellingen die hier vergaderen tot theatergroepen die voorstellingen geven in de centrale ruimte met tribune.”

Sirene

Jaap van der Woude (r), hoofd techniek en
gebouwenbeheer van Theater Kikker en
Martin Oosten, projectleider van Verweij zijn
tevreden met de ‘gebruiksaanwijzing’ die
van het eeuwenoude gebouw is gemaakt.
Voor de veiligheid van de locatie was dit
een belangrijke stap voorwaarts.

Het spreekt voor zich dat al die gebruikers hun eigen
wensen en eisen hebben. Daar spelen Jongerius en zijn
vrijwilligersteam graag op in. Ook als het gaat om de
veiligheid die Verweij verzorgt met het onderhoud aan
de diverse installaties. “Daar moet je soms creatief in zijn”
vertelt Bob Scherpenzeel, manager Service en Onderhoud
van Verweij. “Zo testen we de brandmeldcentrale
bijvoorbeeld om 7 uur ‘s ochtends, als er niet veel mensen
zijn. Dat doen we niet om 8 of 9 uur ‘s ochtends als er
gebruikers zijn die last hebben van de sirene die afgaat.”
Jongerius vult aan: “En jullie monteurs werken altijd netjes.
Ze zorgen ervoor dat de spullen opgeruimd worden, zodat
rondlopende kinderen er niet per ongeluk aankomen.”

24-uursservice
Ook essentieel is de 24-uursservice die Verweij levert,
vindt de gebouwenbeheerder: “Wij zijn elke dag tot 10 uur
’s avonds open. Het is fijn dat we storingen die zich op
Omroep Houten is een gebruiker die letterlijk van zich laat horen. De
gekke tijden voordoen ook direct kunnen melden.”
locatie is elke dag tot 10 uur ‘s avonds geopend. Verweij levert hiervoor een
Jongerius was ook erg blij met de creatieve oplossing die
24-uursservice, zodat gebruikers storingen altijd direct kunnen melden.
Verweij bood voor het veiligheidsscherm. Dat scherm komt
uit een tussenwand naar beneden bij brand. “Als we het
getest hadden, moest ik telkens een trap op en achter de
plafondplaten proberen te komen om het weer omhoog te
krijgen. Dat was geen doen! Verweij heeft een schakelaar
gemaakt, zodat het scherm nu op afstand omhoog en naar
beneden gedaan kan worden. Dat scheelt ons heel veel werk.”

afwerkingsniveau is heel erg hoog. Dat zie je onder andere
ug bij de verlichting van de ruimtes en gangpaden.
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Nieuwe Vrienden: leuk en leerzaam
Hoe combineer je ontwikkeling en beleving met een bedrijfsuitje? OTIB en
Verweij weten hier wel raad mee. Op donderdag 8 oktober bezocht een aantal
enthousiaste medewerkers van Verweij de voorstelling ‘Nieuwe Vrienden’ in
theater DE KOM in Nieuwegein. De voorstelling was leuk, leerzaam en ook nog
eens uitstekend verzorgd.
Begin 2015 lanceerde OTIB, het Opleidingsen ontwikkelingsfonds voor het Technisch
InstallatieBedrijf, de theatervoorstelling
Nieuwe Vrienden. De voorstelling gaat
over het nieuwe ondernemen, het
nieuwe bouwen en het loslaten van oud
gedrag. De technische installatiebranche
staat aan de vooravond van een
veranderende wereld vol met nieuwe
kansen. Technische innovaties met
oog voor sociale, maatschappelijke en
technische vraagstukken volgen elkaar
snel op. Ook Verweij heeft hier oog
voor en is ermee bezig!

Herkenbaar
Nieuwe Vrienden laat de
uitdagingen voor de branche op
een herkenbare manier zien en
voelen. Tijdens de voorstelling
wordt er heel wat afgelachen
om de verschillende types en
situaties. De verschillen tussen
de belevingswerelden van de
‘oudere’ generaties en jongeren
worden mooi in beeld gebracht.
Allemaal heel herkenbaar en af
en toe ook wel confronterend voor mensen

die al even meelopen in de branche. De mooie kleuren en muzikale omlijsting van
de voorstelling benadrukken deze emoties heel effectief.

Intensieve samenwerking
‘Je ziet het pas als je het weet’ bracht Johan Cruijff het al eens treffend onder
woorden. Dat vonden de medewerkers van Verweij ook. Zoals de voorstelling laat
zien, maakt een goede samenwerking met klanten, collega-bedrijven en toeleveranciers nu en in de toekomst het verschil. Dat geldt ook voor de samenwerking
binnen bedrijven. Vooral voor jongeren moet er veel aandacht zijn voor wat betreft
hun persoonlijke ontwikkeling, uitdaging en het aanhaken bij nieuwe technische
mogelijkheden. En niet te vergeten: als het even kan moet het ook nog eens leuk
zijn… De collega’s van Verweij zijn het er in ieder geval over eens dat een avondje
Nieuwe Vrienden leuk is en dus ook iets is voor jongeren!

De medewerkers van Verweij staan in het theater even ‘in the spotlights’ voor de fotowand van
Nieuwe Vrienden.

‘Goed opgeleide monteurs is ons gezamenlijke doel’

Bedrijfsbezoeken
“We hebben drie speerpunten, die ook weer invloed
op elkaar hebben. Onderwijs, loopbaanontwikkeling
en met onze onderzoekspoot houden we
nauwkeurig bij hoe de in- en uitstroom in de

Verweij Elektrotechniek b.v.
Veldwade 8
3439 LE Nieuwegein
www.veu.nl

Telefoon 030 288 65 13
Fax 030 288 96 50
E-mail info@veu.nl

Twitter @VeuNieuwegein
www.linkedin.com/company/verweij-elektrotechniek

OTIB Regiomanager
Erik Hans Boek

Verweij Elektrotechniek b.v. is onderdeel van de D.G.t.C. Groep.

www.veu.nl
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Het contact met Verweij-directeur Van Stokkum ontstond tijdens een van de
bedrijfsbezoeken die Boek deed. “We kennen Verweij al heel lang als bedrijf dat
investeert in jonge mensen, ze goed opleidt met leerwerkplaatsen en ze ook nog
weet te behouden voor de arbeidsmarkt na hun opleiding. Vandaar dat ik aan
Roel dacht toen we drie jaar geleden iemand uit het bedrijfsleven zochten voor in
onze onderwijstak.”
“Daar hoefde ik niet lang over na te denken”, zegt Van Stokkum al
net zo enthousiast als Boek. “Wij hadden al vaker gemerkt dat er
een gat zit tussen wat monteurs leren op school en wat ze in
de praktijk moeten doen. Het is ook in het belang van ons
bedrijf om dat gat te dichten. OTIB en ik hebben hetzelfde
doel: goed opgeleide, enthousiaste monteurs.” De eerste
bijeenkomst weet Van Stokkum nog goed: “Er werd
direct gesproken over allerlei afkortingen waar mensen
buiten de onderwijswereld nooit van hebben gehoord.
Daar kwam gelukkig snel een eind aan. Want het is het
doel dat mensen in het bedrijfsleven en mensen in het
onderwijs elkaar uiteindelijk beter snappen.”

Samen op pad
Om dat te bereiken lopen diverse projecten, waarin
Boek en Van Stokkum samenwerken. Ze zorgden dat
praktijkbegeleiders en docenten samen op pad gingen,
onder meer naar fabrikanten om te zien wat daar leeft. Ze
organiseerden gastdocentschappen, zodat mensen uit de
praktijk op school gingen vertellen hoe het vak zich ontwikkelt.
“Zodat leerlingen doorkrijgen hoe interessant ons vak is en ze er weer
voor gaan kiezen”, vertelt Van Stokkum.
Het meeste resultaat heeft het werken in duo’s opgeleverd, weet Boek: “Mensen
zoals Roel zijn gekoppeld aan directieleden in het onderwijs, mensen die echt aan
de knoppen zitten. Samen hebben deze duo’s docenten en praktijkbegeleiders
gevraagd het lesmateriaal kritisch te bekijken. Inmiddels is daardoor nieuw
lesmateriaal ontwikkeld dat al binnen ROC’s gebruikt wordt. Dat gebeurde samen
met een uitgever die het niet bij saaie boeken houdt, maar digitaal materiaal levert.
Het materiaal wordt voor de leerlingen ondersteund met QR-codes en filmpjes op
YouTube. Dat sluit echt goed aan bij zowel de leerlingen als hun toekomstige vak.”

Like2movit Marketing & Communicatie, Zaltbommel

“De inzet van bedrijven zoals Verweij is voor ons cruciaal. Wij zien vanaf de zijlijn
wel wat het doel van de branche is, maar alleen de bedrijven zelf weten
tot op monteursniveau welke kennis nodig is om in de praktijk van
alledag te kunnen functioneren. Daarom zijn we zo blij met
de betrokkenheid van Roel van Stokkum.” Erik Hans Boek is
enthousiast als hij het heeft over de projecten van zijn
OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het
Technisch InstallatieBedrijf.

arbeidsmarkt verloopt. Door heel diverse projecten willen we werkgevers en
werknemers in de dynamische installatiebranche verder helpen.”

Oplage 3.850 stuks

Hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingmonteurs op school
de juiste lesstof krijgen waar ze in de praktijk het beste mee
uit de voeten kunnen? Dat is één van de speerpunten van
brancheorganisatie OTIB. Roel van Stokkum, directeur van
Verweij, heeft daar samen met OTIB Regiomanager Erik Hans
Boek heel wat tijd in gestoken. Met resultaat.

