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Van Hoften 
Installatietechniek

‘Kleinere installateurs
moeten ook kans krijgen’

Installateurs zijn volgens de consument
de beste vaklieden

Van Hoften Installatietechniek vrouwvriendelijk

76 9 10

Brancheorganisatie UNETO-VNI 
doet een dringend beroep op op-
drachtgevers om installateurs 
die bij een aanbesteding minder 
gelijksoortige projecten kun-
nen overleggen - vaak de kleine-
re installatiebedrijven - niet bij 
voorbaat kansloos te laten. “Een 
bedrijf dat vaker een bepaald 
type project heeft uitgevoerd, 
hoeft namelijk niet per defini-
tie beter te zijn dan een collega-
bedrijf dat dezelfde kwaliteit le-
vert, maar minder vergelijkbare 
projecten heeft uitgevoerd”, 
stelt mr. Margreet van Deurzen 
van de Stichting Marktwerking 
Installatietechniek (een onder-
deel van UNETO-VNI).

De aanbesteder kan zelf selectie-
criteria opstellen waaraan bedrij-
ven moeten voldoen die zich in-
schrijven en kan ook zelf bepalen 
welke criteria het zwaarst wegen. 
Vervolgens is het volgens Van 
Deurzen daarna vaak zo dat de 
vijf hoogst scorende inschrijvers 
in aanmerking komen voor het 
maken van een aanbieding. En 
daarbij worden vaak bedrijven bij 
voorbaat uitgesloten, volgens Van 
Deurzen onterecht. “Is het terecht 
om bedrijven die meer vergelijk-
bare projecten hebben uitgevoerd 
meer punten toe te kennen?”, stelt 
ze de vraag, om deze zelf te beant-
woorden. “Nee. Een bedrijf dat 
vaker een bepaald type project 
heeft uitgevoerd, hoeft namelijk 
niet per definitie beter te zijn dan 
een collega-bedrijf dat dezelfde 
kwaliteit levert, maar minder 
vergelijkbare projecten heeft uit-
gevoerd. Een schoenenwinkel die 
meer schoenen in het schap heeft 
staan, is ook niet aantoonbaar be-
ter dan een winkel met een klei-
ner assortiment.”

Gids Proportionaliteit
Zij verwijst in dit verband naar de 
Gids Proportionaliteit: het ‘hand-
boek soldaat’ waarin is vastgelegd 
dat bij het aanbesteden van op-
drachten aanbestedende diensten 
het beginsel van proportionali-
teit in acht nemen. Hierin staat 
onder andere dat het ranken van 
inschrijvers op basis van de pro-
jectgrootte of het aantal referen-
tieprojecten niet is aan te bevelen. 
Van Deurzen: “Deze zin is niet 
voor niets in de Gids opgenomen; 
meer is immers niet altijd beter. 
Het aantal referentieprojecten 
zwaar laten meewegen in de selec-
tie bevoordeelt een selecte groep 
bedrijven en doet een grote groep 
potentiële aanbieders tekort.”

Installateurs zijn volgens con-
sumenten de beste vaklieden 
die er zijn. Dit toont recent 
onderzoek van USP Marketing 
Consultancy aan.

Het marketingbureau vroeg con-
sumenten hoe zij denken over 
aannemers in de Bouw en Uti-
liteit, over klusbedrijven, schil-
ders, hoveniers en installateurs. 

Daarbij werden vier criteria be-
oordeeld: proactiviteit, profes-
sionaliteit, kwaliteit van werken 
en klantvriendelijkheid. Installa-
teurs worden over het algemeen 
als het best beoordeeld, terwijl 
aannemers het slechtst uit de 
bus komen. Het valt op dat als 
consumenten een klus hebben 
laten uitvoeren de algemene be-
oordelingen (veel) hoger liggen 

bij hoveniers, W-installateurs en 
klusbedrijven. Bij schilders is dit 
juist andersom.

Proactiviteit
Op het gebied van proactiviteit 
(het actief benaderen en informe-
ren van de consument en klant) 
worden de W-installateur en het 
klusbedrijf het beste en de hove-
nier het slechtste beoordeeld.

Andere aspecten
Maar ook op de aspecten profes-
sionaliteit (netjes werken en ge-
dragen), kwaliteit van het werk 
(werk uitvoeren zoals is afgespro-
ken zonder dat er problemen tij-
dens en na de klus optreden) en 
klantvriendelijkheid (goed naar 
wensen van consumenten luiste-
ren en eventuele klachten naar 
wens oplossen) zijn installateurs 
de beste jongetjes van de klas.

Erkennings-
regeling voor 
installateurs

UNETO-VNI doet de leden bin-
nenkort een voorstel voor een 
uniforme erkenningsregeling 
voor installateurs. Hierbij wordt 
vooral gekeken naar de vakbe-
kwaamheidseisen en het toe-
zicht op de naleving.

De aanleiding is het alarmerende 
rapport ‘Ongevallen met koolmo-
noxide’, dat de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid vorige week pre-
senteerde. De Onderzoeksraad 
oordeelt na onderzoek van een 
aantal koolmonoxideongevallen 
keihard over de installatiesec-
tor: het blijkt dat 46 procent van 
de ongevallen gebeurt met een 
moderne cv-installatie die goed 
onderhouden is. De ongevallen 
ontstaan door fouten bij de instal-
latiewerkzaamheden. 

december tekenen partijen een 
contract voor de duurzame re-
novatie van 50.000 woningen

De Femme Tech Bedrijven Awards gaan dit jaar naar Fokker Elmo uit Hoogerheide (grote bedrij-
ven), tbp electronics uit Dirksland (middelgroot) en General Ledger uit Elst (klein). Een jury onder 
leiding van Annemarie Jorritsma maakte dit 19 november bekend.
Bij de middelgrote bedrijven was ook Van Hoften Installatietechniek uit Hardinxveld-Giessendam 
genomineerd, maar dat greep net naast de award, die ze overigens heel graag hadden gewon-
nen. Bij Van Hoften Installatietechniek werken negen vrouwen, van wie liefst vijf in een techni-
sche functie. Deze medewerksters maken zich bovendien bij allerlei manifestaties sterk voor meer 
vrouwen in techniek. Op de foto staat de delegatie van Van Hoften rechts naast de prijswinnaar. 
Zie ook pagina 10. Foto: Xander Remkes

Bezoek
Geberit en

Sphinx
samen op

de VSK
Geberit en Sphinx presenteren 
zich van 2 t/m 5 februari 2016 
voor het eerst samen tijdens de 
VSK in de Jaarbeurs, Utrecht. 
Dit gebeurt in de prominente 
stand in Hal 8.

Samen geven ze de professionals 
in de installatiesector graag meer 
informatie over hun producten, 
ze wisselen graag met u van ge-
dachten, er worden nieuwe pro-
ducten getoond en demonstra-
ties van verschillende systemen 
en slimme oplossingen gegeven. 
Het is voor het eerst dat Geberit 
en Sphinx zich na de overname 
van Sanitec (waar Sphinx een on-
derdeel van is) door Geberit eer-
der dit jaar samen manifesteren.

Geberit en Sphinx heten u van 
harte welkom tijdens de VSK in 
hal 8, stand C031.

Donderdag 3 december 2015Deze krant is een uitgave van Enter Media bv i.s.m. Geberit voor installerend Nederland                  
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Communicatie is essentieel voor goed resultaat

Vooroverleg met alle betrokken 
partijen. Dit is volgens alle par-
tijen in de bouwkolom, waaron-
der installateurs, de meest ef-
fectieve manier om faalkosten 
terug te dringen. Werken met 
vaste partners en aanbesteden 
op kwaliteit in plaats van op 
prijs zijn ook goede middelen 
tegen deze hardnekkige kwaal. 
Werken met gestandaardiseer-
de oplossingen en prefab staan 
daaronder, maar worden steeds 
belangrijker.

Dit staat in het BouwKennis Jaar-
rapport, waarin onder andere een 
uitgebreid hoofdstuk is gewijd 
aan faalkosten. Gestructureerd 
vooroverleg (28 procent vindt dit 
het belangrijkst, vorig jaar was dit 
25 procent) en werken met vaste 
partners (23 procent, vorig jaar 21 
procent) zijn verreweg de belang-
rijkste wapens in de strijd tegen 
faalkosten. “Vooroverleg neemt 
op voorhand communicatiepro-
blemen weg, het zorgt ervoor dat 
mogelijke problemen zo vroeg 

mogelijk worden opgelost”, aldus 
BouwKennis. Werken met vaste 
partners heeft eveneens veel voor-
delen op het gebied van communi-
catie en heeft als pre dat partijen 
beter op elkaar zijn ingespeeld en 
elkaar beter vertrouwen.
Aanbesteden op kwaliteit in 
plaats van op prijs staat op de der-
de plaats, maar wordt wel min-
der belangrijk gevonden. Daar  
staat tegenover dat werken met 
gestandaardiseerde oplossingen 
en prefab oprukken.

Communicatie is het sleutelwoord om faalkosten te voorkomen.

Vooroverleg kan veel
faalkosten voorkomen

Steeds minder grote rol van
corporaties bij nieuwbouw

Installateurs die vol inzetten op contacten en contracten met wo-
ningcorporaties doen er verstandig aan hun koers te wijzigen. Wo-
ningcorporaties spelen namelijk een steeds minder belangrijke rol 
in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op 
de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen ver-
strekt aan een corporatie. In de eerste zeven maanden van 2015 ne-
men corporaties nog maar een derde van de geplande nieuwbouw 
van huurwoningen voor hun rekening.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na analyse 
van data. In Nederland dreigt een steeds grote tekort aan betaal-
bare huurwoningen en dat wordt er niet beter op door de terug-
trekkende beweging van woningcorporaties. In 2013 bereikte het 
aantal vergunningen voor nieuwe huurwoningen een dieptepunt. 
Corporaties kregen toen voor 5200 nieuwe huurwoningen een ver-
gunning, tegenover ruim 17.000 in 2009. Inmiddels neemt dat aantal 
weer toe. In de eerste zeven maanden van 2015 lag het aantal ver-
gunningen voor corporaties 46 procent hoger dan een jaar eerder. 

Woningcorporaties slaan steeds minder eerste palen.

SPAAR VOOR  
MOOIE PRIJZEN

Dit najaar kunt u voor leuke prijzen sparen wanneer u uw ALPHA2 of  
MAGNA3 pomp tussen 1 september en 31 december 2015 bij de groothandel 
aankoopt. Bij iedere ALPHA2 pomp ontvangt u een bioscoopkaartje inclusief 
frisdrank en popcorn, geldig bij Pathé bioscopen. 

Op onze MAGNA3 pompen loopt in dezelfde periode een spaaractie voor 
mooie prijzen zoals een Power Charger, Loop Activity Band, iPad Mini of een 
iWatch. Aanmelden kan eenvoudig via de actiepagina op www.grundfos.nl 
of scan de QR code.

ADV.INSTALLATIENIEUWS_NOV.indd   1 17-11-15   16:24



Installateur verwacht hulp  
bij offerte duurzaam project

Praat mee over nieuwe  
NEN voor meterkasten
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Bij NEN wordt momenteel ge-
werkt aan een nieuwe versie van 
NEN 2768 ‘Meterruimten en bij-
behorende voorzieningen in een 
woonfunctie’. Deze norm geeft 
eisen voor de minimale binnen-
afmetingen en de indeling van 
de meterruimte in een woning, 
bestemd voor aansluitingen op 
netwerken van nutsvoorzienin-
gen.

De norm geldt voor woningen in 
laagbouw en hoogbouw tot en 
met maximaal 70 m. Tevens legt 

deze norm voor hoogbouw de af-
metingen en de wijze van aanleg 
vast van schachten en kokers, en 
de inrichting van de leidingdoor-
voeren van de leidingen die deel 
uitmaken van de desbetreffende 
distributienetten.

Iedereen die knelpunten heeft 
bij het inpassen van installaties 
in nieuwbouwmeterruimten kan 
commentaar geven en oplossin-
gen kenbaar maken. Geef uw 
commentaar door via www.nor-
montwerpen.nen.nl.

De meeste installateurs wor-
stelen met een offerte voor een 
duurzaam project. Vier van de 
vijf verwachten ondersteuning 
van onder andere de leveran-
cier. Onder W-installateurs is 
dit percentage zelfs hoger.

Dit staat in de Marketing Score 
Card Trends & Ontwikkelingen 
Installatie van BouwKennis. Vol-
gens dit rapport liggen er grote 
kansen voor de branche in het 
zogenoemd ontzorgen van instal-
lateurs rond duurzame projecten. 
Duurzaamheid is tegenwoordig 
bij projecten geen gespreksonder-
werp meer: het is gewoon stan-
daard. Maar in het rapport wordt 
onderstreept dat er nog wel veel 

uitdagingen zijn bij inkoop en 
verkoop van duurzame toepassin-
gen en de toeleveranciers kunnen 
hierbij helpen. Sterker, dat wordt 
van ze verwacht.

Hulp bij offertes
Onder W-installateurs wil liefst 
87 procent hulp van de toeleve-
ranciers en onder E-installateurs 
is dit 85 procent. Ter vergelijking: 
bij alle andere offertes verwacht 
59 procent van de W-installateurs 
en 57 procent van de E-installa-
teurs dezelfde ondersteuning.

Terugverdientijd
Een van de heikele onderdelen 
van een offerte is de terugverdien-
tijd van een installatie. “Het per-
centage installateurs dat denkt 

dat lange terugverdientijden 
duurzame oplossingen oninteres-
sant maken voor opdrachtgevers 
is wel gedaald ten opzichte van de 
meting in 2013. Toch ziet gemid-
deld ruim een derde van de instal-
lateurs dit knelpunt nog altijd te-
rugkomen. Een gebrek aan kennis 
over de daadwerkelijke terugver-
dientijd speelt de keuze voor een 
duurzame oplossing in de praktijk 
nogal eens parten”, laat BouwKen-
nis weten. Een overgrote meerder-
heid van de installateurs ziet grote 
meerwaarde in het voorrekenen 
van de terugverdientijd van duur-
zame oplossingen richting klan-
ten. Onder W-installateurs ligt dit 
percentage iets lager dan onder 
E-installateurs: 81 respectievelijk 
87 procent.

Partner in  

totaaloplossingen.

Toekomstbestendig bouwen is een term die je in veel variaties te-
genkomt. Meestal wordt het omturnen van een kantoorgebouw 
tot woningcomplex bedoeld. Maar waarom kijken we bij die term 
zo ver vooruit, terwijl ook op dit moment veel werk aan de winkel 
is? Iedereen die ouders of grootouders, buren, klanten of vrien-
den heeft die op leeftijd komen, weet waarschijnlijk wat ik bedoel: 
er is minder zorg beschikbaar en mensen blijven langer thuis. Om 
een beetje comfortabel te blijven wonen, moeten veel huizen jaren 
aangepast worden.

Vaak wordt de vergrijzing vanuit een negatief standpunt belicht, 
maar u kunt het ook positief benaderen: de meeste ouderen hou-
den namelijk van eigen huis en haard. Als zij niet hoeven te verhui-
zen zijn ze daar maar wat blij om. Bovendien is thuis blijven wonen 
met een beetje hulp vaak goed te doen. Mits … het huis aan de 
behoeften wordt aangepast. Wat ik me echter wel eens afvraag is 
waarom wordt de vraag naar meer comfort bijna automatisch in-
gevuld door een traplift? Een echt goedkope oplossing is het niet. 
Als u wel eens in een huis met traplift bent geweest, weet u bo-
vendien dat het niet echt een luxeoplossing is. En dat terwijl er op 
de begane grond vaak veel mogelijkheden zijn om echt wooncom-
fort toe te voegen. In plaats van hannesen op een postzegel, kan 
bijvoorbeeld ook de garage of schuur verbouwd worden. Mensen 
die slecht ter been zijn hebben meestal geen behoefte aan veel 
fietsenstalling, dus waarom zou u die ruimte niet benutten om een 
extra slaap- en/of badkamer te realiseren. De afmetingen van deze 
ruimtes lenen zich meestal heel goed hiervoor. En het gedoe om 
naar boven te komen, behoort tot de verleden tijd.

Geberit levert het GIS en Duofix-voorzetwandsysteem. Hiermee 
kunt u niet alleen badkamerwanden, maar ook bijvoorbeeld slaap-
kamerwanden realiseren. Het is bovendien een mooie oplossing 
die weinig ruimte vergt. Wat wij echter wel eens horen is dat men-
sen het idee hebben dat het plaatsen van voorzetwanden ten koste 
gaat van het vloeroppervlak in de verblijfsruimte. Dat is een hard-
nekkig vooroordeel, want een paar centimeters extra wanddikte 
gaat zelden te koste van de gebruiksruimte midden in de badka-
mer. Daarom maakten we een aantal jaar geleden op een beurs in 
twee identieke ruimtes een badkamer: één met voorzetwanden en 
één zonder. Bezoekers konden hun mening hierover geven. Opval-
lend was dat de 
meeste mensen 
dachten dat de 
badkamer met 
voorzetwanden 
groter was. Hoe 
dat komt? Door 
een voorzetwand 
te gebruiken ach-
ter de wastafel 
ontstaat diepte-
werking. En diep-
tewerking geeft 
het gevoel van 
ruimte. Het is ei-
genlijk net als bij 
gevels van gebouwen. Liggen de ramen vlak in de gevel, dan oogt 
het gebouw erg massief. Als er de ramen dieper liggen dan oogt het 
gebouw luchtiger, toegankelijker en krijg je een gevoel van ruimte. 
Dat gaat ook op in de badkamer. Door de wand bijvoorbeeld ach-
ter de wastafel te laten verspringen, creëer je optisch extra ruimte. 
Ruimte die bovendien handig gevonden wordt omdat het ruimte 
biedt aan potjes, tandenborstels, scheerapparaten en parfums.

Zet dus uw toekomstbestendige bril eens op als u kijkt naar be-
staande woningen. Er zijn namelijk veel mogelijkheden die waarde 
toevoegen, zowel optisch als qua comfort. 

Door Jeroen Bosman
Trainingsmanager Geberit

Neemt u de lift of de garage?

Heeft u vragen over toekomstbestendig wo-
nen of wilt u meer weten over Geberit voor-
zetwandsystemen, dan sturen wij u graag de 
brochure Geberit installatiesystemen. Stuur 
een mailtje naar marketing.nl@geberitcom 
met uw wensen.
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Nieuwe tool is handig hulpmiddel

Grundfos heeft recentelijk 
‘Grundfos for Installers’ ge-
lanceerd in Europa. Dit is een 
uniek platform voor installa-
teurs van circulatiepompen bij 
woningen voor particulieren, 
utiliteitsgebouwen en alle an-
dere andere denkbare toepas-
singen.

‘Grundfos for Installers’ is een 
centraal online infopunt voor 

installateurs waar kennis en 
hulpmiddelen verzameld zijn om 
het werk eenvoudiger te maken. 
‘Grundfos for Installers’ is voort-
durend in ontwikkeling en wordt 
steeds bijgewerkt met nieuwe 
hulpmiddelen, onderwerpen en 
informatie.

Handig hulpmiddel
“We weten dat veel installateurs 
het merendeel van de dag alleen 

op de weg zitten of bij klanten 
zijn. Wij willen via het ‘Grundfos 
for Installers’-platform dan ook 
een handig hulpmiddel aanbie-
den om installateurs zodoende 
te ondersteunen bij de dagelijkse 
uitdagingen”, zegt Luco Brouwer, 
segmentmanager Building Servi-
ces bij Grundfos.

Ontdek het zelf op
www.grundfos.nl/installateurs

‘Grundfos for Installers’ biedt 
installateur nuttige informatie

Zehnder Ventilatie  
App uitgebreid 

Recentelijk introduceerde Zehnder de Ventilatie App. Sinds novem-
ber is deze handige applicatie uitgebreid met de meest voorkomen-
de ventilatieoplossingen uit het assortiment.

Met de App draagt Zehnder bij aan het verhogen van haar servicele-
vel richting de installatieprofessional door ondersteuning te bieden 
bij de installatie, service en onderhoud van Zehnder ventilatie-units.
De mobiele applicatie maakt het de installatieprofessional gemakke-
lijk om:
- de juiste ventilatie-installatie te kiezen;
-   per product - via een overzichtelijk stappenplan - te ondersteunen 

bij een juiste installatie, zoals het inregelen en monteren van een 
ventilatie-unit;

-  per product via een overzichtelijk stappenplan service en onder-
houd te verrichten;

-  per product eenvoudig storingen te verhelpen.

De App is gratis te downloaden via de App Store en Android App.

Verdiend
in een 
handomdraai

Stana en Lateo
Incl. montagetijd
de laagste prijs!

Zehnder Nederland BV ∙ Lingenstraat 2 ∙ 8028 PM Zwolle

T 038 429 62 50 ∙ www.zehnder.nl

Zehnder introduceert de Zehnder Stana en Lateo. 
Zeer betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
convectoren met een uitstekende EPC waarde en 
razendsnel gemonteerd (15% besparing op uw 
montagetijd). Met onze selectietool kiest u snel en 
eenvoudig de juiste convector. Kijk snel op 
www.ineenhandomdraai.zehnder.nl

Zehnder Stana, 
staande uitvoering

Zehnder Lateo, 
hangende uitvoering

GRUNDFOS 
FOR INSTALLERS



‘Het is volle bak, maar ik doe
allemaal leuke dingen’

Veelzijdige Do heeft echt alles mee

Toen Do nog Dominique heette en 
in haar geboorteplaats Valkens-
waard woonde, was ze eigenlijk 
voorbestemd om een grote tennis-
ster te worden of toch minimaal 

iets te gaan doen in de sportwe-
reld. Dat is geen toeval. Haar va-
der is namelijk Henk van Hulst, 
die al jarenlang de Tennis Acade-
my runt, dus het tennissen zat er 
al van kinds af aan in. Was ze ei-
genlijk goed? “Mijn trainer zei: de 
top 100 zit er niet in. Dus ik deed 
wel leuk mee met de jeugd en ik 
won ook wel eens wat nationaal. 
Maar toen ik mijn sprong moest 
maken naar het internationale 
tennis ben ik ernstig geblesseerd 
geraakt”, zegt ze op de site just40.
nl.

Stoppen met tennis
De blessure was zo heftig dat ze 
besloot subiet met tennis te stop-
pen, hoewel ze daarna nog wel 
even de CIOS afrondde waar ze 
onder haar studiegenoten niet be-
paald bekend stond als een feest-
beest. “In de pauze zat ik met de 

deur dicht mijn boterhammetje te 
eten en te wachten op de volgende 
les. Iedereen ging op donderdag 
de stad in en ik zat gewoon met 
een radiootje voetbal te luisteren 

op mijn kamer. Zo was ik opge-
voed. Iets goed doen, uren maken. 
Ik was al vijf weken voor de ten-
tamens aan het leren, samenvat-
tingen maken. Ik was tijdens de 
praktijklessen iedereen aan het 
helpen. Niet echt een rebel.”

Platencontract
In die tijd zong ze al wel, maar nog 
niet serieus. Maar na haar aller-
eerste optreden in het roemruch-
te café Old Dutch in Valkenswaard 
- ze was toen 18 - kreeg ze direct 
een platencontract aangeboden 
en maakte ze haar eerste single, 
‘Real Good’, die geen succes werd. 
Later verklaarde ze dat ze niet 
gelukkig was met de sound van 
deze single. Dat was heel andere 
koek met ‘Heaven’, dat uitkwam 
toen ze nog net geen 20 was. In 
eerste instantie was ‘Heaven’ (het 
origineel is van Bryan Adams) een 

Dominique van Hulst is een bekende Nederlandse zangeres, pre-
sentatrice en af en toe actrice. Toch kan het zijn dat de naam geen 
belletje doet rinkelen. Dat kan ook zomaar kloppen, want ze is be-
ter bekend als Do (zo heet ze inmiddels ook officieel) en nu gaan er 
meer lampjes branden. Afgelopen jaar was ze onder andere te zien 
als presentatrice van ‘Lekker Nederlands’, waar Nick & Simon een 
muzikale strijd aan gaan met Jeroen van Koningsbrugge en Dennis 
van de Ven. De switch van zangeres naar presentatrice is daarmee 
aardig geslaagd.

tranceversie, waarmee ze inter-
nationaal doorbrak. Later kwam 
‘Heaven’ ook uit als ballad en weer 
iets later kwam er een unplugged 
versie en alle uitvoeringen werden 
een hit: haar naam was definitief 
gevestigd. En in elk geval hield ze 
er een warm contact aan over met 
Bryan Adams, wat daarna leidde 
tot haar tweede single ‘Follow Me’ 
die ook door hem is geschreven. 
Over haar band met deze inter-
nationaal grote zanger zegt ze: 
“Hij is een waanzinnige zanger en 
songwriter die al jarenlang aan 

de top staat. Na ‘Heaven’ kwamen 
wij met elkaar in contact, hij vond 
mijn uitvoering erg mooi. Op een 
gegeven moment stuurde hij een 
demoversie van ‘Follow Me’, dat 
hij samen met Mel C. schreef. Dit 
is echt iets voor jou, zei hij.”

Veelzijdig
‘Follow Me’ en alle andere sin-
gles die erna kwamen, werden 
overigens nooit meer zo groot als 
‘Heaven’, maar voor haar carrière 
maakte dat niet uit. En het bleek 
gaandeweg dat ze vooral veelzij-
dig is. In de zomer van 2004 was 
ze bijvoorbeeld de stem van het 
personage Liz in de tekenfilm van 
Garfield. En vlak daarna vertolkte 
ze de titelsong van de Nederlandse 
speelfilm ‘Ellis in Glamourland’ 
met Linda de Mol in de hoofdrol. 
Deze single raakte nog de Top 10 
aan.

Dansen
In het tv-programma ‘Dancing 
with the Stars’ bleek ze ook bij-
zonder goed te kunnen dansen 
(ze werd eerste) en na haar huwe-
lijksreis was ze maandenlang te 
zien als Assepoester in de gelijk-
namige musical die in de Efteling 
draaide. Het jaar 2008 was ook 
het jaar waarin ze een lucratief 
contract tekende met lingerieke-
ten Hunkemöller, want niet al-
leen het koppie deugt, maar ook 
het lichaam. Ze was daarna liefst 
twee jaar lang als boegbeeld van 

het merk te zien op allerlei le-
vensgrote posters. En omdat de 
kleren toch al gedeeltelijk waren 
uitgegaan, kon daar nog wel een 
schepje bovenop: in december 
2008 was ze te zien als coverbabe 
van Playboy.

Presenteren
Tussen al die bezigheden en haar 
huwelijk door bleek ze ook te 
kunnen presenteren. En daarin 
wil ze nu - onder andere - verder. 
In Televizier liet ze onlangs we-
ten zich hier als een vis in het wa-
ter te voelen. “Toen ik begon bij 
SBS werd ik meteen voor de leeu-
wen gegooid. Daar heb ik super-
veel van geleerd. En nog steeds 
ben ik heel veel aan het leren. Ik 
heb mensen om me heen met wie 
ik goed kan sparren: wat was tof 
en wat kan ik later anders doen? 
Zoals profvoetballers een coach 

hebben, is het voor mij ook be-
langrijk dat ik steeds iemand als 
klankbord heb.”
“Bij ‘Surprise Surprise’ heb ik 
ontzettend veel geleerd van Hen-
ny Huisman. Hij doet dit werk al 
zó lang, dat is zo’n bak ervaring. 
Alles heeft hij al een keer voor-
bij zien komen. Henny is begon-
nen in een tijd dat de techniek 
nog niet zover was als nu, dus hij 
is gewoon gewend om met hele 
kleine middelen iets heel leuks te 
doen. Verder zegt hij altijd tegen 
mij: Dootje, blijf lekker jezelf. Je 

bent een fijn, warm mens en dat 
moet je proberen te blijven.”

Alleen maar leuke dingen
Sinds begin vorig jaar is ze ook 
moeder, ze zingt nog steeds volop 
in onder andere theaters en ze 
grijpt elke kans die voorbijkomt. 
“Het is volle bak, maar ik doe al-
lemaal leuke dingen, dus daar heb 
ik altijd wel energie voor”, zei ze 
tegen Televizier. “Hoe weinig ik 
ook slaap, hoe moe ik ook ben, het 
maakt niet zo veel uit. Mijn zoon-
tje heb ik een paar keer meege-
nomen naar het werk, maar dan 
alleen naar een vergadering of 
zo als ik wist dat hij de helft van 
de tijd zou slapen. De planning is 
niet makkelijk. Ik moet goed mijn 
schemaatjes maken, waar ik ei-
genlijk heel slecht in ben. Ook al 
is het helemaal niet mijn kracht, 
het gaat toch steeds beter.”
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‘In mijn 
schooltijd was 

ik niet echt 
een rebel’



Donderdag 3 december 2015 pagina 6InstallatIenIeuws

Goede sanitaire voorzieningen 
zijn een voorwaarde om gezond 
te kunnen leven, maar miljoe-
nen mensen in de wereld ont-
beren deze primaire levensbe-
hoefte. Jan Kuipers zet zich met 
de Stichting Kalpitiyan in om 
in een arm deel van Sri Lanka 
zo veel mogelijk sanitaire voor-
zieningen te realiseren. Gebe-
rit heeft inmiddels een bedrag 
gedoneerd voor dit goede doel, 
maar er er is geld nodig voor in 
totaal 70 toiletten dus: u kunt vol-
gen. Lees over het project en op 
welke rekening u kunt doneren.

Jan Kuipers woont en doet al 
weer tien jaar samen onder de 
vlag van de Stichting Kalpitiya 
met zijn schoonzus Samanthi 
vrijwilligerswerk in Kalpitiya op 
Sri Lanka, de eilandstaat in der 
Indische Oceaan. Deze stichting 
stelt zich ten doel projecten op 
sanitair- en onderwijsgebied voor 
de lokale gemeenschap in Kalpi-
tya financieel te ondersteunen.

Schiereiland
Kalpitiya is een groot dorp en ligt 
op een schiereiland in het Noord-
Westen van Sri Lanka, omgeven 
door de Puttalamlagune en de In-
dische Oceaan. Het is een prachtig 
gebied met witte stranden en een 
altijd blauwe zee. Wie Kalpityia 
googelt krijgt een groot aantal fo-
to’s van de meest idyllische plek-

jes en ook van dolfijnen. Maar 
achter het zonnige decor schijnt 
de zon bepaald minder, ontdekte 
Jan Kuipers. Hier is behoefte aan 
ondersteuning. “In 2005 kwam ik 
met een donatie van 40.000 euro 
van een accountantskantoor naar 
Kalpitya om een school voor ba-
sis- en voortgezet onderwijs te 
renoveren. Na twee jaar was dit 
project klaar en kwamen er an-
dere verzoeken voor hulp vanuit 
de gemeenschap”, zegt Kuipers.

Opgeknapt
De afgelopen jaren zijn met geld 
uit Nederland onder andere scho-
len en het plaatselijke ziekenhuis 
opgeknapt, er is een dagopvang 
voor ouderen gebouwd en een 
handweefwerkplaats gebouwd en 
in productie genomen en er zijn 
25 stenen huisjes gebouwd voor 
families die letterlijk in de mod-
der leefden. Het geld komt dus 
goed terecht.

70 toiletten
Kalpitiya is het hoofddorp in deze 
contreien en heeft een aantal 
wijken, waaronder Nachchikalli 
en Janisawipura. In Nachchikalii 

heeft de stichting inmiddels meer 
dan honderd toiletten gebouwd. 
“En nu zouden we graag in Ja-
nisawipura 70 toiletten willen 
realiseren”, is Kuipers ambitieus 
als altijd. “In deze wijken wonen 
arme families in palmbladhuis-
jes. De families leven van de vis-
vangst. Vaak zijn het gezinnen 
met opgroeiende kinderen en 
pubers. Een echt groot probleem 
is het ontbreken van een toilet. 
Dat kan niemand in Nederland 
zich voorstellen: je hebt geen toi-
let! In Janisawipura moet je voor 
dag en dauw je behoefte voor die 
dag in de bosjes doen. Liefst als 
het donker is zodat niemand je 
ziet. Het is echt iets om je voor te 
schamen. Vooral moeders en gro-
te dochters hebben er een groot 
probleem mee.”
Dit probleem speelt niet alleen op 
Sri Lanka, maar over de hele we-
reld. Niet voor niets heeft de VN 
19 november uitgeroepen tot We-
reld Toilet Dag met de volgende 
oproep van secretaris-generaal 
Ban Ki-moon:

“We have a moral imperative to 
end open defecation and a duty 
to ensure women and girls are 
not at risk of assault and rape 
simply because they lack a sani-
tation facility.”

Aanvraag indienen
Kuipers vervolgt: “Iedere fami-
lie uit Janisawipura kan bij ons 
een aanvraag indienen voor een 

toilet. Mijn schoonzus Samanthi 
en ik screenen de aanvraag op 
prioriteit. Daarna besteden we de 
bouw uit aan een plaatselijke aan-

nemer en nadat het eerste geld is 
aanbetaald, kan de bouw begin-
nen. Families moeten zelf een gat 
graven voor de septic tank en ze 
moeten de deur betalen. Het is 
een hurktoilet, wat hier vanzelf-
sprekend is.”

220 euro per toilet
De kosten van één toilet bedragen 
32000 Sri Lanka rupees. Dat is, af-
hankelijk van de koers, rond 220 
euro. “We willen in Janisawipura 
graag 70 toiletten bouwen. Gebe-
rit heeft de voorzet gegeven, maar 
we hopen dat we alle 70 toiletten 
kunnen aanleggen.”

Sanitaire voorzieningen niet 
vanzelfsprekend op Sri Lanka

Zo ziet een toilet in Janisawipura eruit.

Jan Kuipers zet zich in voor arme bevolking

‘Je moet voor dag en 

dauw je behoefte in de 

bosjes doen’

Het energielabel is nog niet 
echt bekend, om het maar even 
zacht uit te drukken. Een ruime 
meerderheid - 57 procent - heeft 
geen idee wat het energielabel 
van hun eigen woning is. Vooral 
in de Randstad en meer speci-
fiek in de vier grote steden is er 
grote onbekendheid met dit fe-
nomeen: 80 procent heeft geen 
idee. En om het beeld nog wat 
aan te scherpen: van de mensen 
die hun energielabel wel ken-
nen, is een kwart hier ontevre-
den over.

Dit blijkt uit onderzoek van ener-
giebedrijf Nuon. In Gelderland, 

Overijssel en Flevoland valt het 
mee, want hier weten zes op de 
tien inwoners welk energielabel 
hun huis heeft. In Friesland, Gro-
ningen en Drenthe ligt dit per-
centage op 53 procent en in Zuid-
Nederland op 50 procent. Van de 
mensen die het eigen energiela-
bel wél kennen, heeft bijna drie 
kwart naar eigen zeggen een A-, B- 
of C-label. Mannen zijn in de regel 
beter op de hoogte dan vrouwen.

Niet tevreden
Verder blijkt dat een kwart van de 
mensen met een energielabel hier 
niet tevreden over is en de onte-
vredenheid stijgt naarmate de 

woning een slechter label heeft. 
Negen op de tien mensen met een 
E-, F- of G-label zijn daar ontevre-
den over. Iets minder dan de helft 
(48 procent) van de Nederlanders 
zegt echter van plan te zijn om te 
besparen op aardgas en/of elek-
triciteit door minder energie te 
gebruiken en door te investeren 
in duurzame energie. Het gaat 
daarbij om bijvoorbeeld het aan-
brengen van (extra) isolatie of het 
installeren van een zonneboiler. 
Voor de installatiebranche bieden 
de uitkomsten van het onderzoek 
kansen om hun klanten te advise-
ren over energiebesparende tech-
nische installaties. Foto: Hans Peijs

‘Vooral moeders en 

grote meiden schamen 

zich hiervoor’

Doneer!
Wilt u meedoen aan dit project? 
Dan kunt u uw bijdrage over-
maken aan Stichting Kalpitiya, 
Hurdegaryp, rekeningnummer: 
3269087 van de ING bank, ovv. 
‘Toiletten voor Janisawipura, Sri 
Lanka’.
De Stichting heeft een ANBI-
verklaring, waardoor de kosten 
fiscaal aftrekbaar zijn.
Ten overvloede: “U weet niet 
half hoe gelukkig mensen kun-
nen zijn met een toilet”, aldus 
Kuipers.

Energielabel is onbekend; kansen voor installateurs

De gebruikers moeten zelf een gat graven voor het toilet. Foto’s: Jan Kuipers 
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Het totaalinstallatiebedrijf Van 
Delft Groep in Nieuwkuijk be-
staat 120 jaar; dat is 120 jaar 
jong. Want ook anno nu staat 
het bedrijf fier overeind, er is 
visie en er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat de sleet 
erin komt. Commercieel/tech-
nisch directeur Marc van Delft 
legt uit wat de belangrijkste 
ingrediënten zijn: “Kennis, ken-
nis, kennis.”

De Van Delft Groep is een fami-
liebedrijf dat bestaat uit Van Delft 
Installatie BV in Nieuwkuijk (140 
medewerkers), installatiebedrijf 
Den Doorn in Nieuwendijk (40 
medewerkers), VD Koudetechniek 
(10 medewerkers) en VGD Instal-
latie in Sevenum (6 medewerkers). 
“Wij adviseren, realiseren en be-
heren duurzame installaties in 
een groot deel van Nederland. Als 
innovatieve installateur leveren 
wij een totaalpakket aan onze op-
drachtgevers. Met alles onder één 
dak op het gebied van werktuig-
kundige en elektrotechnische in-
stallaties maken wij het verschil”, 
meldt het bedrijf op de website.

Techniek staat nooit stil
Hier staan nog een paar kenmer-
kende omschrijvingen. Zoals: 
“Ontwikkelingen in de techniek 
staan nooit stil. Gelukkig maar, 
want dit houdt ook ons scherp. 
We onderscheiden ons hierin 
door een actueel en hoog ken-
nisniveau.” En: “Het merendeel 
van de door ons gerealiseerde 
projecten is uitgevoerd in een 
bouwteam, DB&M (Design, Build 
& Maintenance) en/of ketensa-
menwerkingsverband. Hierbij 
werken we intensief samen met 
opdrachtgever en bouwpartners.”

En ook: “Wij zijn pas tevreden 
als wij het optimale eindresul-
taat hebben bereikt. Volgens 
ons kan dat alleen als je op een 
professionele, betrouwbare en 
respectvolle wijze met elkaar sa-
menwerkt. En dat is precies wat 
u van ons mag verwachten. Onze 

medewerkers zijn deskundig, be-
trokken en enthousiast.”

Eigenzinnig bedrijf
Uit deze presentatie blijkt dat de 
Van Delft Groep ook een eigen-
zinnig bedrijf is en dat is ook di-
rect het gevoel dat je krijgt wan-
neer je Marc van Delft spreekt: 
hier weten ze heel goed wat ze 
willen en wat ze kunnen. Zo-
maar, zonder een vraag te heb-
ben gesteld, geeft hij aan dat de 
branche aan de vooravond staat 
van andere tijden. Hij zegt: “Wie 
ik ook spreek, iedereen is zoe-
kende. Wij komen uit een tijd dat 
iedereen, wij ook, meeging in de 
waan van het moment, maar dat 
kan niet meer. De tijden zijn ver-
anderd. Als je ziet hoeveel gebou-
wen er leeg staan en wat er in de 
zorgsector allemaal gebeurt, dan 
is het niet meer dan normaal dat 
we ons bezinnen. Ja, ik vind dit 
een superleuke tijd. Ik ben ook 
steeds vaker bezig met de dage-
lijkse praktijk. De ene keer een 
stropdas om voor overleg, de an-
dere keer de werkschoenen aan 
om op een bouwplaats verbin-
ding te maken. Dat deed ik een 
paar jaar geleden niet, maar nu 
wel en dat is heerlijk om te doen.”

Innoveren
In de zoektocht heeft de Van 
Delft Groep al een paar strategi-
sche beslissingen genomen. Marc 
van Delft zegt dat je niet meer op 
elke trein kunt springen: er moe-
ten keuzes worden gemaakt. “Wij 
hebben een visie voor 2020 en een 
van de belangrijke uitgangspun-
ten is dat we geld moeten kunnen 
verdienen aan een project. Dat 
betekent dat we keuzes moeten 
maken en af en toe nee zeggen. 
Ik vind dat heel moeilijk hoor, 
nee zeggen, maar het kan niet 
anders. Wij zijn een innovatief 
installatiebedrijf, maar we inno-
veren niet meer om te innoveren, 
maar alleen wanneer er een pro-
ject voor is. Wil een opdrachtge-
ver niet voor onze kennis betalen 
en wordt er bijvoorbeeld alleen 

verlangd dat we meters maken, 
dan gaan we daar niet in mee. 
Kort en goed: bij alle opdrachten 
waar het primair gaat om de prijs 
en bij houtje-touwtje-projecten 
haken wij af.”

Kennis en samenwerken
Het gaat, kortom, in de toekomst 
nog meer dan nu om de meer-
waarde van een bedrijf en deze 
is van de Van Delft Groep volgens 
Marc van Delft kennis. “Kennis, 
kennis, kennis, daar gaat het 
bij ons om. Wat kennis volgens 
ons is? Onze kennis zit in onze 
medewerkers en we weten heel 
goed wat we kunnen en nog be-
ter wat we niet kunnen. Als een 
ander ergens anders beter in is, 
dan erkennen we dat gewoon. En 
je moet je kunnen blijven aanpas-
sen aan de markt, dat is de essen-
tie.”
Ook kennis van logistieke pro-
cessen wordt steeds belangrijker. 
“Wij werken nu aan een hotel in 
de binnenstad in Breda en je ziet 
daar dat logistiek heel belangrijk 
is. Hoe krijg je je spullen en je 
mensen zo efficiënt mogelijk op 
die plek: dat is een hele uitda-
ging. En samenwerken, dat is ook 
belangrijk. Je kunt het niet meer 
alleen. Dus samenwerken in 
bouwgroepen en consortia en sa-
menwerken met leveranciers en 
ook hierin moeten keuzes wor-
den gemaakt. Wie ga je erbij be-
trekken, met welke partij werk je 
prettig samen, welk bedrijf biedt 
een aanvulling op jouw diensten: 
dat zijn allemaal afwegingen.”

Leveranciers
Op basis van deze gedachte werkt 
de Van Delft Groep alleen nog 
samen met leveranciers die toe-
gevoegde waarde leveren. Gebe-
rit zit hierbij. “Ook leveranciers 
moeten toegevoegde waarde heb-
ben en Geberit heeft dat, helder. 
Geberit komt met producten met 
gewaarborgde kwaliteit waarvan 
ik weet dat ze door onze mon-
teurs eenvoudig zijn te instal-
leren. Daarbij heeft Geberit een 

kenniscentrum waar we altijd 
een beroep op kunnen doen. Dat 
zoeken wij in een leverancier.”

BIM
Omdat samenwerken belangrijk 
is, is het vanzelfsprekend dat de 
Van Delft Groep helemaal ver-
trouwd is met Bouw Informa-
tie Modelleren (BIM). Dat klopt, 
maar ook wat BIM betreft heeft 
Marc van Delft een opvallende 
mening. “BIM wordt momen-
teel zwaar overschat, maar over 
tien jaar kunnen we niet meer 

zonder. Ik bedoel hiermee dat 
we nu te veel en te snel met BIM 
willen, terwijl lang niet ieder-
een op hetzelfde niveau zitten. 
Wij zitten in bouwteams waar-
voor geldt: je bent zo sterk als 
de zwakste schakel. Zit er één 
bij die BIM maar moeilijk vindt 
en daarom heeft uitbesteed, dan 
gaat het niet werken. BIM gaat nu 
nog alle kanten op en je ziet nu 
dat BIM eerder minder dan meer 
wordt ingezet. Maar uiteindelijk 
wordt BIM in bepaalde projecten 
onmisbaar.”

Het hoofdkantoor van de Van Delft Groep in Nieuwkuijk. 

Marc van Delft: ‘Hoe krijg je je spullen en je mensen zo efficiënt mogelijk op die 
plek: dat is een hele uitdaging.’

Kennis en samenwerking  
essentieel bij de Van Delft Groep

Innovaties van de Van Delft 
Groep: synergiekdak en JEP!

Op het dak van het kantoor van de Van Delft Groep in Nieuwkuijk 
is zichtbaar wat het installatiebedrijf onder innovatie verstaat. Het 
dak is een zogenoemd synergiekdak, waarbij gebruik wordt ge-
maakt van twee stukken vegetatiedak, één met energiedak en één 
zonder energiedak eronder. Op deze manier kan onder andere wor-
den gekeken wat voor invloed het energiedak heeft op een vege-
tatiedak. Er is ook een dakgedeelte met PV-panelen waar gekeken 
wordt wat voor invloed PV-panelen hebben op het energiedak ver-
geleken met een kaal energiedak.

Een andere innovatie is de zogeheten JEP!: een bureau dat kan ver-
warmen, koelen en ventileren. In 2013 kreeg de Van Delft Groep 
hiervoor de ISSO-award. Het idee komt van Marc van Delft, die al 
enkele jaren rondliep met de gedachte: hoe zou het zijn als elke me-
dewerker een eigen klimaat op de werkplek zou kunnen creëren? 
Met enkele enthousiastelingen binnen het bedrijf en met hulp van 
TU-studenten en BBA-Binnenmilieu is JEP! ontwikkeld.
Marc Van Delft zegt erover: “We bewijzen hiermee dat we de kennis 
in huis hebben om innoverend bezig te zijn.”



Van de ongeveer 4.500 installa-
tiebedrijven die zijn aangesloten 
bij branchevereniging UNETO-
VNI zijn er ruim negenhonderd 
zelfstandige zonder personeel, 
zzp’er. Zij bevinden zich in een 
groot gezelschap, want de Kamer 
van Koophandel maakte onlangs 
bekend dat er in Nederland in-
middels 919.779 zzp’ers zijn. En 
gezien het feit dat de vraag in 
het bedrijfsleven naar een zoge-
noemde ‘flexibele schil’ steeds 
groter wordt, is het aannemelijk 
dat het totaalaantal binnenkort 
de 1 miljoen zal overstijgen en 
dat er ook meer dan duizend 
zzp-installateurs zullen zijn.

In 2015 gaat het nodige verande-
ren voor de zzp’er. Om schijnzelf-
standigheid beter te bestrijden 
heeft staatssecretaris Wiebes be-
sloten in april 2016 (de datum is 
nog niet definitief en hangt af van 
de Eerste Kamer) de huidige VAR 
te vervangen door modelovereen-
komsten per sector. In zo’n mo-
delcontract leggen opdrachtgever 
en zzp’er de voorwaarden vast 
voor hun werkrelatie. Opdracht-
gever en zzp’er die op basis van 
een goedgekeurd modelcontract 
met elkaar in zee gaan, weten 
zeker dat zij niet achteraf gecon-
fronteerd worden met naheffin-
gen door de Belastingdienst. Dan 
moeten wel de afspraken in de 
modelovereenkomsten niet wor-
den geschonden. “Bij de VAR had 
de zzp’er die zekerheid niet”, zegt 
voorzitter Charles Verhoef van 
Zelfstandigen Bouw.

Bouw loopt voorop
De bouwsector heeft hier als eer-
ste sector passend op gereageerd. 
De bouw heeft namelijk als eerste 
sector een modelcontract voor de 
inhuur van zzp’ers. De overeen-
komst is opgesteld door Zelfstan-
digen Bouw en ZZP Nederland en 
goedgekeurd door de Belasting-
dienst. Hij bevat onder andere af-
spraken over een marktconforme 
betaling.

Marktconform tarief
In het goedgekeurde modelcon-
tract voor de bouw verplicht de 

opdrachtgever zich een marktcon-
form tarief te betalen. Dat tarief 
is “ook voldoende om de kosten 
te kunnen dekken van voorzie-
ningen tegen ziekte, langdurige 
arbeidsongeschiktheid, pensioen 
en scholing”. Ook staat in het con-
tract dat de zzp’er gebruikmaakt 
van eigen gereedschap, materieel 
en vervoermiddelen. “Zo voorkom 
je oneerlijke concurrentie en ga je 
de inhuur van schijnzelfstandigen 
tegen”, zegt voorzitter Maarten 
Post van stichting ZZP Nederland, 
de brancheorganisatie voor alle 
zzp’ers.

Het marktconforme tarief zal veel 
zzp’ers - ook zzp-installateurs - als 
muziek in de oren klinken, want 
uit onderzoek van ZZP Barome-
ter blijkt dat het vaststellen van 
een goed tarief een van de groot-
ste problemen is waar een zzp’er 
zich voor ziet geplaatst. Uit het 
onderzoek blijkt verder dat door-
zettingsvermogen de belangrijk-
ste eigenschap is om succesvol te 
kunnen zijn. Op de tweede plaats 
staat het aansluiten op de behoef-
te en vraag van opdrachtgevers 
en op plek drie staat zelfvertrou-
wen.

AGENDA
Masters of LXRY

Masters of LXRY is Europa’s meest toonaangevende luxury event. 
Van 10 t/m 14 december dompelen de welgestelden onder ons zich 
onder in ultieme luxe en comfort. Geberit biedt bezoekers tijdens 
deze beurs een LXRY Toilet Experience. Gasten van kunnen zich 
hier even terugtrekken en ongekend toiletcomfort ervaren van de  
Geberit AquaClean douchewc.

Datum: 10 t/m 14 december
Locatie: RAI Amsterdam
Meer informatie: www.lxry.nl/mastersoflxry

VSK 2016

De beurs voor verwarming, sanitair, klimaatbeheersing en koude-
techniek. De nieuwste producten, technologieën op een rij. Het is de 
eerste keer sinds de overname dat Geberit en Sphinx zich samen op 
de VSK presenteren in Hal 8.

Datum: 2 t/m 5 februari
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Meer informatie: www.vsk.nl

Beurs Eigen Huis 

Ga je een huis bouwen of heb je verbouwplannen? Er komt veel bij 
kijken er zijn veel keuzes te maken. Bezoek de Beurs Eigen Huis, de 
grootste en meest toonaangevende beurs van Nederland op het ge-
bied van bouwen, verbouwen, interieur en tuin.

Datum:  4 t/m 6 maart 2016
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Meer informatie: www.realiseerjedroomhuis.nl

Vakcursussen Geberit

Geberit stelt haar kennis en kunde ter beschikking aan installateurs, 
ontwerpers van showrooms, managers en verder iedereen die bij de 
bouw van installaties in gebouwen betrokken is. Dat gebeurt door 
middel van een aantal eendaagse trainingen - over diverse onder-
werpen - die worden gehouden in het kenniscentrum van Geberit in 
Nieuwegein.

Hou www.geberit.nl/cursussen in de gaten voor de nieuwe cursus-
data in 2016.

Deelname aan de cursussen is gratis.
Aanmelden kan via www.geberit.nl/cursussen.

 

Wetgeving zzp’er verandert op 1 april 2016
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Bouwsector heeft als 
eerste modelcontract voor 

zelfstandige zonder personeel

Blijverslening biedt installatie-
sector nieuwe kansen

Met de Blijverslening biedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn) een aantrekkelijk financieel instru-
ment om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbesten-
dig maken van hun woning. Dit biedt installateurs kansen. De lening 
wordt nu aangeboden aan provincies en gemeenten.

De Blijverslening is door SVn ontwikkeld op verzoek van het landelijk 
Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen en gemeenten en provin-
cies. Met de lening wordt het voor ouderen makkelijker geld te lenen 
om de woning levensbestendig te maken. Zij overwegen dan om hun 
woning comfortabeler te maken. Dit kan door bijvoorbeeld drempels 
te verwijderen, een inloopdouche aan te brengen, domotica toe te 
passen of zelfs een slaapkamer op de begane grond aan te bouwen.

Vermogen
Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig 
Wonen, is blij dat de Blijverslening nu uitgerold kan worden. “Als ge-
meenten ervoor kiezen een fonds te openen, kunnen er vanuit dit 
fonds leningen worden verstrekt aan de inwoners. Dit kan een be-
langrijke impuls zijn om de woning aan te passen. Ouderen beschik-
ken vaak wel over vermogen, maar in veel gevallen zit dat vast in hun 
huis. De Blijverslening kan dan een mooie financieringsoplossing zijn.” 

OTIB levert bijdrage aan 
3FM Serious Request

Like Geberit op Facebook
Geberit heeft een Nederlandstalige fanpage op Facebook. Hier blijf 
je op de hoogte van alle nieuwtjes van Geberit. Ga naar www.face-
book.com/Geberit.nl en like Geberit.

Het Opleidings- en ontwikke-
lingsfonds voor het Technisch 
InstallatieBedrijf (OTIB) levert 
dit jaar een bijdrage aan 3FM 
Serious Request 2015 in Heer-
len.

3FM Serious Request 2015 zet 
zich dit jaar in voor de toekomst 
van kinderen en jongeren in 

oorlogsgebieden. 3FM en het Rode 
Kruis vragen aandacht voor jonge-
ren die moeten overleven onder 
de meest extreme omstandighe-
den in Syrië, Zuid-Soedan, Jemen, 
de Centraal-Afrikaanse Republiek 
en Gaza/Westelijke Jordaanoever. 
The next generation verdient toe-
komstperspectief, maar daarvoor 
is wel opleiding en persoonlijke 

ontwikkeling nodig. 
OTIB voelt zich be-
trokken bij dit doel 
en zal dan ook een 
bijdrage leveren in 
Heerlen.
De Technobiel (foto) 
en de Alles is Tech-
niek Experience krij-
gen een plek vlak bij 
het Glazen Huis en 
worden instrumen-
ten om geld in te za-
melen voor dit doel.



BIM-model dat er lag zaten helaas 
wat ‘gaten’, vooral omdat niet alle 
partijen in het model mee hebben 
gebimd. Maar we hebben er uitein-
delijk goed mee kunnen werken.”

Uitdagend proces
Vervolgens zijn de materiaalkeu-
zes gemaakt en ook dat was, zegt 
Lans, een uitdagend proces. “Een 
van de eisen in het bestek was dat 
de persluchtleidingen van kunst-
stof moesten zijn, maar aan het 
systeem waarvoor in eerste in-
stantie was gekozen, zaten wat ha-
ken en ogen. Met accountmanager 
Arjan Schevers van Geberit waren 
wij op dat moment in overleg over 
leidingsystemen voor de scheeps-
bouw - dit is een markt waarin wij 
ons willen manifesteren - en toen 
hij hiervan hoorde, liet hij weten 
dat Geberit Mapress ook geschikt 
is voor perslucht. We hebben ver-
volgens overlegd met Hoogvliet 
en toen is besloten dat we zouden 
overstappen van kunststof leidin-
gen naar dubbelzijdig verzinkt 
Mapress voor de meeste leidingen 
en voor Mapress rvs voor het ont-
hardwatersysteem. Pas toen die 
kogel door de kerk was, kon onze 
engineerafdeling aan het werk.”
Voor Van Galen was Geberit trou-
wens geen onbekende, bepaald 
niet zelfs. “We hebben al jaren-
lang goede ervaringen met Gebe-
rit en ook in dit gebouw komt de 
naam Geberit veel voor. Naast Ma-
press zijn alle rioolleidingen van 

Geberit, op het hemelwaterafvoer-
systeem en het inpandige nood-
overstortsysteem staat de naam 
Geberit Pluvia en ook de inbouw-
reservoirs zijn van Geberit. In het 
laatste geval geldt zelfs ‘uiteraard’, 
want wij plaatsen niet anders.”

Meer uitdagingen
Het bimmen en het uitzoeken van 
de materialen waren slechts twee 
uitdagingen. Een andere was dat 
de machines die begin juni zijn 
geplaatst, moesten worden aange-
sloten op het leidingwerk. Lans: 
“Bij de meeste installaties is de 
technische installatie leading in 
het ontwerp, maar hier zijn dat 
de bakmachines en wij moesten 
ons daaraan aanpassen. Geluk-
kig hebben wij veel ervaring met 
grote keukens in zorginstellingen 
zoals ziekenhuizen, waarbij het 
uitgangspunt hetzelfde is: de keu-
ken bepaalt hoe de aan- en afvoer-
leidingen moeten lopen. Weer 
een andere uitdaging was dat 
de hal enorm hoog is, waardoor 
de installateurs op hoogwerkers 
moesten werken. Ze moesten dus 
in één keer alle benodigde gereed-
schap meenemen.”
Alles bij elkaar was de opdracht 
voor van Galen Klimaattechniek 
een uitdagend project. “Maar dat 
vinden wij juist leuk”, zegt Lans, 
die toevoegt: “Dit is een belang-
rijk visitekaartje van ons, omdat 
wij hiermee laten zien dat we ook 
in de foodsector ons mannetje 
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Pal langs de A12 bij Bleiswijk 
is op 10 november het nieuwe 
distributiecentrum alsmede de 
centrale bakkerij (met later een 
centrale slagerij) van de Hoogv-
liet Supermarktketen geopend. 
Voor Van Galen Klimaattech-
niek uit Rotterdam was dit een 
belangrijke opdracht, om een 
aantal redenen. Projectleider 
ing. Siebe Lans legt uit waarom.

Een deel van de bakkerij van 
Hoogvliet bevindt zich tot Pasen 
volgend jaar nog voor een deel in 
Alphen aan den Rijn, maar sinds 
10 november is de nieuwe bak-
kerij de plek waar het allemaal 
gaat gebeuren. Dit markeert het 
einde van een marsroute die be-
gin 2014 is ingezet. Toen besloot 
supermarktketen Hoogvliet de 
productie van brood en banket, en 
in een later stadium ook het vlees, 
te verhuizen naar Bleiswijk. Hier 
werden in september 2014 de con-
touren van de immense hal zicht-
baar. Eerst is het casco gebouwd en 
aansluitend werden de machines 
en technische installaties geïnstal-
leerd.

Aanloop
De installateurs van Van Galen 
Klimaattechniek zijn dit jaar in 
week 6 gestart met de feitelijke 
werkzaamheden, na een aanloop 
van ruim twee maanden. De op-
dracht is behoorlijk uiteenlopend, 
legt ing. Siebe Lans uit. “In de kan-
toren installeren we de klimaat-
installatie, alle werktuigkundige 
installaties, de sanitaire voorzie-
ningen, de hemelwaterafvoer, de 
riolering en de brandblusvoor-
zieningen met uitzondering van 
de sprinklers. In de bakkerij gaat 
het om de persluchtleidingen, 
waterleidingen voor alle soorten 
water waaronder onthard water, 

andermaal de afvoer van het he-
melwater en een klein deel van 
de koeling en verwarming. Maar 
niet de koeling van de bakkerij 
zelf, want die is gekoppeld aan de 
procesinstallatie en die installeert 
een ander bedrijf.”

BIM
Toen Van Galen instapte, was 
het leidingsysteem reeds door 
een bouwkundig adviesbureau 
gebimd. Het feit dat Van Galen 
rond twee jaar ervaring heeft met 
Bouw Informatie Modelleren (BIM) 
was naast de goede prijs dan ook 
een belangrijke factor bij de gun-
ning van het werk. Lans: “In het 

Hoogvliet bakkerij biedt Van Galen
Klimaattechniek tal van uitdagingen

Zorgsector als specialisme

De nieuwe bakkerij van Hoogvliet in Bleiswijk.

Langs de A12 stond een bord waarop alle partners van Hoogvliet voor de bouw genoemd stonden. De naam Van Galen Klimaattechniek prijkt levensgroot rechtsonder.

 

Voldoende
capaciteit voor 

200 winkels

De Hoogvliet bakkerij is voor Van Galen Klimaattechniek, waar 250 
man werkt, om een aantal redenen een uitdagend project, zoals uit 
bijgaand artikel blijkt. Eén reden is nog niet genoemd: het feit dat 
dit voor de installateur het eerste project is in de foodsector. Van Ga-
len is namelijk weliswaar van alle markten thuis, maar door de jaren 
heen is de zorgsector een specialisme geworden. En meer bijzonder 
zijn de bouw en renovatie van operatiekamers een stiel die Van Ga-
len als geen ander beheerst.

Lans: “Bij bijvoorbeeld ziekenhuis Westeinde in Den Haag moesten 
van de zeven operatiekamers er drie worden gerenoveerd en dat 
moet gebeuren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onder de 
meest extreme hygiënische eisen. Dat is trouwens best raar hoor, 
want dan staat wij aan de ene kant van een stofschot te bouwen 
terwijl aan de andere kant mensen worden geopereerd. Ook bij on-
der andere de renovatie van de operatiekamers van het AMC in Am-
sterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden zijn wij 
betrokken.”
Op de vraag wat zo’n renovatie bijzonder maakt, antwoordt Lans: 
“Bijna alles. Om te beginnen moet de luchtbehandeling in de ope-
ratiekamer optimaal functioneren, waarbij onder andere rekening 
moet worden gehouden met een luchtstroom die voor de patiënt op 
de operatietafel strikt gescheiden is van die van de chirurgen die de 
operatie uitvoeren. Verder zijn er extreem veel leidingen voor alle 
medische gassen, zoals lachgas, zuurstof, soms stikstof, vaak pers-
lucht en meestal water in de ruimte tussen het echte plafond en 
het verlaagde plafond, het zogeheten plenum. Vaak is er ook een 
speciale ruimte waar de medische gereedschappen worden klaar-
gemaakt en ook daarvoor gelden allerlei eisen ten aanzien van de 
luchtbehandeling en hygiëne. Bij dit soort renovaties is een goed 
bouwteam een must.”

De op 10 november geopende 
bakkerij van Hoogvliet heeft 
voldoende capaciteit om in de 
toekomst tweehonderd win-
kels te voorzien van vers brood. 
Hiermee wordt de ambitie van 
de supermarktketen met nu 67 
winkels onderstreept.

“De grote bakkerij is de eerste 
stap om toekomstige groei van 
Hoogvliet te kunnen realiseren”, 
zei algemeen directeur Siep de 
Haan tijdens de opening van 
de ruim 12.600 vierkante meter 
grote bakkerij. De bouw van de 
grote bakkerij in Bleiwsijk duur-
de iets langer dan een jaar. Op 3 
september 2014 werd de eerste 
paal geslagen. Mede doordat 
alles van tevoren al in BIM was 
uitgewerkt, verliep de bouw 
zonder ernstige vertragingen.
In de bakkerij wordt 3150 kilo 
deeg per uur verwerkt, goed 
voor 7000 broden per uur. Daar-
naast produceert de bakkerij 
24.000 bolletjes per uur. De hui-
dige productie kan fors worden 
uitgebreid met onder meer een 
extra grootbroodlijn en een ex-
tra kleinbroodlijn. Verder gaat 
Hoogvliet in de bakkerij ook 
zelf taart en gebak maken. Tot 
Pasen is de ‘oude’ bakkerij in 
Alphen aan den Rijn ook nog 
operationeel.

staan. Langs de A12 stond maan-
denlang een groot bord met alle 
bedrijven die aan dit project heb-
ben meegewerkt. Onze naam 
stond daar prominent bij en wij 
kregen daar veel reacties op. Dat 
maakt het extra leuk.”



 

Prefab wordt steeds belangrijker
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Nominatie Femme Tech Bedrijven Award voor Van Hoften Installatietechniek

Van Hoften Installatietechniek 
in Hardinxveld-Giessendam 
greep uiteindelijk naast de be-
geerde Femme Tech Bedrijven 
Award en daar baalden ze best 
van. “Als je bent genomineerd, 
wil je ook winnen”, verklaart 
projectleider Arjan Burghout lo-
gisch. Maar het treuren duurde 
niet lang. “We weten nu dat ons 
beleid om de positie van vrou-
wen in de installatiebranche te 
verstevigen wordt gewaardeerd 
en daar zijn we reuzeblij mee.”

Van Hoften Installatietechniek is 
een middelgrote installateur van 
sanitaire installaties, mechani-
sche ventilatie en cv-installaties 
op het gebied van projectmatige 
woningnieuwbouw, renovatie en 
utiliteitsbouw. Wekelijks zijn in 
het snelgroeiende bedrijf circa 
75 medewerkers actief, onder wie 
tegenwoordig negen dames. Vijf 
van hen bekleden een technische 
functie: drie zijn tekenaar annex 
voorbereider en twee werken aan 
de digitale showroom www.uw-
huisuwwensen.nl. De andere vier 
hebben een ondersteunende func-
tie.
Burghout zegt dat de toename van 
het aantal vrouwen spontaan is 
gegroeid, maar inmiddels is het 
in het beleid verankerd. “Door 
de grote vraag naar technisch ge-
schoolde jongeren is het zaak om 
in te zetten op de werving van 
mannen én vrouwen. Onze open 
houding naar meiden en vrouwen 
betaalt zich terug: hoe meer vrou-
wen wij aannemen, hoe makkelij-
ker andere vrouwen hier binnen-
stappen.”

Promoten
Van Hoften gaat overigens veel 
verder dan de vrouwen alleen 

maar aannemen. Waar mogelijk 
promoten medewerksters tech-
niek onder meiden. Tijdens het 
evenement Game on in Gorin-
chem in april dit jaar (bij dit twee-
daagse event stond de promotie 
van techniek centraal) bijvoor-
beeld was technisch tekenaar en 
werkvoorbereider Paula van den 
Berg aanwezig om jonge meiden 
enthousiast te maken voor tech-
niek. Paula is ook coach van een 
aantal meisjes op het Gilde Vakcol-
lege Techniek in Gorinchem (dit is 
ook de school waar zij zelf haar 
technische vooropleiding volgde, 
dus het lijntje was snel gelegd). 
Verder werken drie medewerk-
sters van Van Hoften mee aan 
het vrouwenprogramma VHTO 
van het Opleidings- en ontwik-
kelingsfonds voor het Technisch 
InstallatieBedrijf (OTIB). Onder 
deze noemer worden scholen be-
zocht, ook weer om meiden te in-
teresseren voor techniek. Burg-
hout: “We zijn op alle fronten 
bewust actief om jonge meiden 
te interesseren voor techniek.”

De werkvloer
Sinds de komst van steeds meer 
dames gaat het er op de werk-
vloer bij Van Hoften inmiddels 
anders aan toe, zegt Burghout. 
“Zodra er dames op een afdeling 
werken, verandert de sfeer ten 
goede. Ik wil die sfeer als zeer 
positief omschrijven. En vrou-
wen letten meer op details, dat 
is ook een wezenlijk verschil 
tussen vrouwen en mannen. Wij 
voelen ons in elk geval zeer goed 
bij dit beleid.”
Burghout was blij verrast toen de 
nominatie voor de Femme Tech 
Bedrijven Award bekend werd. 
“Femme Tech liet ons weten dat 
we konden meedingen naar de 

‘Vrouwen zijn hier zeer welkom’

Nieuwe vakkanjers aan de bak

Zo’n 250 jonge technische talenten, onder wie een aantal jongeren 
die installateur willen worden, doen eind november en begin decem-
ber mee aan de voorronden van de VakkanjerWedstrijden 2015-2016.

De VakkanjerWedstrijden geven technische mbo’ers de kans hun 
vaardigheden te laten zien. De Vakkanjers werken samen aan inno-
vatieve opdrachten en werken ondertussen aan (beroeps)vaardighe-
den en (beroeps)competenties.
De voorronden kunnen tussen 9.00 en 17.30 uur worden bijgewoond 
op 1 en 2 december bij Tetrix en InstallatieWerk Noord-Holland, 
Heerhugowaard, op 3 en 4 december bij het Summa College, Eind-
hoven, op 8 en 9 december bij het Radius College en InstallatieWerk 
Brabant-Zeeland, Breda en op 10 en 11 december bij Aventus in 
Apeldoorn.

In memoriam: Hans Donker
Een icoon in de Nederlandse 
drinkwater hygiëne is niet meer

Onverwachts is een icoon in de 
Nederlandse drinkwater hygi-
ene uit het leven gerukt. Hans 
Donker overleed op 26 oktober 
2015 aan een hersenbloeding in 
de leeftijd van pas 43 jaar.

Hans was een gepassioneerd en 
zeer bevlogen mens. Hij werkte 
meer dan 10 jaar voor de firma 
Kemper in Nederland en België. 

Hij heeft zich in deze tijd onver-
moeibaar en zeer succesvol voor 
ons bedrijf ingezet.

Hij was een troubleshooter, die 
altijd gericht was om het pro-
bleem te vinden en op te lossen. 
Als dit betekende dat hij in zijn 
nette pak in een vieze kruip-
ruimte moest, dan deed hij dat.

Zijn betrokkenheid, humor en 
technische kennis zullen zeer 
gemist worden. 

Een jong meisje dat loodgieter wil worden, wordt geholpen door een ervaren 
leermeester.

Prefab wordt steeds belangrij-
ker in de bouwsector. Vrijwel 
iedereen in de keten verwacht 
dat prefab tot 2020 zal oplopen 
en dat liefst 61 procent van de 
gebouwen grotendeels in de fa-
briek wordt voorbereid.

Dit staat in Het BouwKennis Jaar-
rapport 2015/2016. Prefab heeft de 
toekomst, dat wordt wel duidelijk 
in het rapport, en steeds meer 
partijen hebben er ervaring mee. 
Van alle partijen in de bouwsector 

geeft gemiddeld 69 procent aan 
wel eens prefab gebruikt te heb-
ben.

Niet even intensief
Maar niet alle partijen gebruiken 
prefab even intensief. Vooral de 
coördinerende partijen in de uit-
voerende bouw (hoofdaannemers 
87 procent en ontwikkelaars 89 
procent) laten weten wel eens pre-
fab hebben gebruikt. Installateurs 
(40 procent) en gespecialiseerde 
onderaannemers (33 procent) 

hebben aanzienlijk minder te ma-
ken met prefab. Ook aan de ont-
werpkant hebben de meeste be-
drijven wel eens te maken gehad 
met prefab (architecten 92 pro-
cent en advies- en bouwmanage-
mentbureaus 71 procent).
Uit het onderzoek blijkt ook dat 
wanneer bedrijven al ervaring 
met prefab hebben, ze hier meest-
al al langere tijd mee bezig zijn. 
Een meerderheid van deze bedrij-
ven (60 procent) is al tien jaar of 
langer met prefab bezig.

award en dat hebben we uitein-
delijk gedaan. Vervolgens zijn we 
gescreend en daarna hoorden we 

als complete verrassing dat we 
waren genomineerd. En op zich 
was de nominatie al belangrijk, 

want die bewijst dat vrouwen 
in ons bedrijf in uiteenlopende 
functies welkom zijn.”

Paula van den Berg van Van Hoften Installatietechniek maakt meiden warm voor techniek tijdens de Game on.



Mitsubishi L200 Club Cab  
is niet voor grijze muizen

Automobilisten vertrouwen niet blind  
op navigatiesysteem

Hoewel automobilisten de be-
trouwbaarheid van hun naviga-
tiesystemen groot vinden, ver-
trouwen ze lang niet altijd blind 
op de routeadviezen. Meer dan 
10 procent wijkt regelmatig af 
van de geadviseerde route.

Dit staat in de publicatie ‘Navi-
gatiesystemen: wie, wanneer en 
waarom?’ van het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid (KiM), waar-
aan vierduizend automobilisten 
uit het MobiliteitsPanel Nederland 
(MPN) hebben deelgenomen.

Negen op de tien automobilisten 
bezitten een navigatiesysteem. 
Met een navigatiesysteem voelen 
automobilisten zich zekerder in de 
auto. Automobilisten gebruiken 
hun navigatiesysteem vooral wan-
neer ze onderweg zijn voor niet-
frequente verplaatsingen of wan-
neer ze lange afstanden afleggen. 
Voor frequente verplaatsingen of 

verplaatsingen die vaak dicht bij 
huis zijn, zoals voor de dagelijkse 
boodschappen, staan de naviga-
tiesystemen vrijwel niet aan. Ook 
andere eigenschappen van de reis, 

zoals de drukte op de weg of de 
tijdsdruk die mensen ervaren, 
hebben een effect op het gebruik 
van het navigatiesysteem.

Mitsubishi introduceerde re-
centelijk de vijfde generatie 
van de succesvolle L200 Club 
Cab. We zijn benieuwd wat de-
ze auto te bieden heeft.

Wil je niet opvallen in je auto? 
Dan hoef je dit artikel niet te le-
zen. Want als de L200 iets is, dan 
is het opvallend. Helemaal als 
je ‘m nog eens lekker oppimpt 
met verchroomde accenten, een 
treeplank, dikke 17 inch licht-
metalen velgen en desgewenst 
een paar extra verstralers op het 
dak.

In de cabine zijn twee zit-
plaatsen waarachter een ge-
stoffeerde ruimte zit om een 

gereedschapskoffer of wat tassen 
te plaatsen. De zetels zelf zitten 
prima en de ideale zit wordt me-
de bereikt dankzij een in hoogte 
en diepte verstelbaar stuurwiel. 
Verder valt de knoeperd van het 
dashboard op, zoals je mag ver-
wachten van dit soort auto’s. De 
panelen zijn in pianolak afge-
werkt en hebben een hoge aai-
baarheidsfactor.

Vierwielaandrijving
Tussen de voorstoelen vinden we 
de zogeheten Easy Select inscha-
kelbare vierwielaandrijving. Een 
eenvoudig te bedienen systeem 
met vier standen, 2H (alleen 
achterwielaandrijving), 4H (vier-
wielaandrijving voor normale 

ondergrond bij regen en sneeuw), 
4HLc (voor wat ruiger terrein bij 
hogere snelheden) en 4LLc (voor 
echt ruig terrein en lage snelhe-
den). Ook de enorme trekkracht 
van liefst drieduizend kilo moet 
worden genoemd. Dit betekent 
dat je er een behoorlijke aanhan-
ger achter kunt hangen. Verder 
valt het grote aantal standaard 
voorzieningen op, met onder an-
dere active Stability en Traction 
Control (ASTC), Hill Start Assist 
(HSA) en zeven airbags rondom.

Uitzonderlijk stil
Even terug naar de motor. Op 
gewoon asfalt verrast de L200 in 
positieve zin. De pick-up is na-
melijk uitzonderlijk stil. Schake-
len met de zesbak gaat prima en 
trefzeker. Dit is wat je noemt een 
dijk van een auto die idem dito 
op de weg ligt. Zuinig is de auto 
natuurlijk niet: een gemiddeld 
testverbruik van 1 op 12,5 valt 
voor een auto als deze mee, maar 

vergeleken met andere auto’s 
ben je dan een grootverbruiker.

Laadvermogen
Wat betreft het laadvermogen 
kunnen we kort zijn: dat is pri-
ma. Met een huif over de laadbak 
tover je de auto desgewenst om 
in een gewone bestelauto, maar 
dan wel een waarmee je het 

grijzemuizenbestaan qua auto 
ontstijgt.

Alles bij elkaar is de conclusie 
dat dit de ideale auto is voor ie-
dereen die ervan houdt.

Spitsstroken zijn veilig,  
mits juist gebruikt

Spitsstroken zijn niet onveiliger dan reguliere wegen met vlucht-
strook, mits de spitsstroken juist worden ingezet. En dat gebeurt 
lang niet altijd.

Deze conclusie trekt Grontmij na een studie in opdracht van het mi-
nisterie van Infrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat naar de vei-
ligheid van spitsstroken. De aanleiding is het feit dat veel automobi-
listen de spitsstrook liever niet gebruiken want te smal, je rijdt vlak 
langs de geleiderail, je moet een doorgetrokken streep passeren en 
wat moet je doen als je pech krijgt? Bovendien kennen veel auto-
mobilisten de regels niet wanneer een groen of rood kruis oplicht.
Grontmij analyseerde de gegevens en vergeleek de veiligheidsni-
veaus van verschillende wegsoorten met en zonder spitsstrook bij 
verschillende verkeersdrukte.
Uit het onderzoek blijkt dat zogenoemde compenserende maatre-
gelen die bij aanleg van een spitsstrook worden genomen de poten-
tiële extra onveiligheid voldoende neutraliseren. “Denk hierbij aan 
maatregelen als een verlaagde maximumsnelheid, een inhaalverbod 
voor vrachtverkeer, de aanleg van vluchthavens, openbare verlich-
ting en camerabewaking vanuit de verkeerscentrale”, laat Grontmij 
weten.

Er zijn drie aandachtspunten:
-  Uit het onderzoek blijkt dat een geopende spitsstrook in rustige 

verkeerssituaties bijna vier keer onveiliger is. Mogelijke redenen 
zijn onderbenutting van de spitsstrook, een ongeloofwaardige 
snelheidslimiet en grotere snelheidsverschillen met voertuigen op 
naastgelegen rijstroken.

-  De Onderzoeksraad voor Veiligheid riep de minister eind 2012 op 
om een omslagpunt ten aanzien van verkeersdrukte te bepalen 
wanneer een spitsstrook onveiliger wordt. Het onderzoek toont 
aan dat spitsstrooktrajecten links zo’n omslagpunt niet hebben 
maar dat spitsstroken aan de rechterkant bij wegen met structu-
rele kans op file wel onveiliger zijn.

-  De verkeersonveiligheid op spitsstrooktrajecten rechts vindt vooral 
rond toe- en afritten plaats.
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Mitsubishi L200 Club Cab Intense

Motor: vier cilinder commonrail diesel
Laadruimte lxbxh: 185x147 hoogte niet van toepassing, alles in cm.)
Nuttig laadvermogen: 1.035 kg.
Max. aanhangwagengewicht (kg.): 3.000 kg.
Wielbasis: 300 cm.
Tilhoogte: 88 cm.
Brandstofverbruik (gecombineerd, onbeladen): 1 op 12,5 liter
CO2-uitstoot: 169 g/km (met start-stopsysteem)
Prijs van dit model: 27.490 euro. Prijs instapmodel:   
24.490 euro (beide prijzen zijn excl. btw en excl. bpm)

Specificaties 
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Het Geberit PushFit insteeksysteem voor drinkwater en verwarming stelt hoge eisen aan sterkte, veiligheid en 
flexibiliteit. Twee afdichtringen, rvs fixatieklauwen, een robuuste fitting en een duidelijk zichtbare insteekindicator  
zorgen voor een veilige verbinding. Met daarnaast een lichtgewicht meerlagenbuis in de diameters 16, 20 en 25 mm  
voor de snelle en eenvoudige verbinding met de hoofdleiding op elke verdieping. Snelle insteek. Betrouwbare 
installatie. Professioneel vakmanschap. Dat is wat wij bedoelen met “Know-How Installed”. → www.geberit.nl

De  
toekomst 
begint nu.

Geberit PushFit
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