
letterlijk zonder drempels. 

Iedereen is belangrijk. Dit zie je 

terug in ons gebouw en in de 

manier waarop wij met elkaar 

omgaan. Mensen werken lang 

bij Schuurman. Dat is onze 

kracht: echtheid in relaties. 

De samenwerking intern is 

optimaal. In heel Nederland 

werken er 220 mensen bij 

Schuurman, waarvan 90 perso-

nen in Alkmaar. In het weekend 

dat we gingen verhuizen heeft 

iedereen geholpen met dozen 

dragen. Daar kan ik zo trots op 

zijn!”

Lange termijn afspraken

"We gaan ook zakelijk lange ter-

mijn relaties aan. Om in deze 

geconcentreerde markt te over-

leven, moet je nieuwe structuren 

opzetten die tegenwicht geven. 

We hebben een hecht partner-

ship met Van Geel Legrand. 

Samen maken we lange termijn 

afspraken waar we heen willen. 

De eerste contacten ontstonden 

al in de jaren zeventig met 

Van Geel. Zo lang doen we al 

zaken en het breidt zich alleen 

maar meer uit. Succes zit altijd 

“Het pand is gebouwd volgens 

de laatste inzichten op het 

gebied van duurzaamheid. We 

hebben hier geen verwarming of 

airco. Het gebouw wordt ver-

warmd en gekoeld met behulp 

van buizen die over holle beton-

platen lopen. In de grond liggen 

waterbassins. Het water uit deze 

bassins stroomt door de buizen 

en zorgt zo voor een modern, 

ecologisch systeem. Ook ons 

nieuwe logistieke track & trace 

systeem is hypermodern. De 

gehele logistiek is gemoder-

niseerd. In het pand zijn lopende 

banden en shuttleliften aan-

gebracht met hierop plastic 

bakken met barcodes gekoppeld 

aan ordernummers. Draadloos 

aangestuurde scanners volgen 

de bakken op hun route. Wij 

hebben hier nog steeds een 

actieve baliefunctie voor de 

installateur, die kunnen wij nu 

veel sneller bedienen met dit 

systeem”, aldus Willem.

Patio

Voor de opening klom directeur 

Willem Schuurman op een 

12 meter hoge ladder, die ver-

volgens met Willem en al 

omklapte. Willem belandde voor 

de ogen van het geschrokken 

publiek in een grote 

container 

met lege dozen. “Ik houd van 

een geintje”,  zegt Willem 

Schuurman hierop. “Deze stunt 

was zorgvuldig ingestudeerd. Ik 

probeer altijd naar een origi-

nele invalshoek te zoeken, dit 

keer letterlijk met mijn valpartij. 

Ook als leidinggevende wil ik 

‘echt’ zijn, een authentiek mens. 

Ik geloof dat mensen het beste 

zaken met elkaar doen wanneer 

ze eerlijk en transparant zijn. Bij 

het ontwerp van ons nieuwe 

pand heb ik dit tot uitdrukking 

laten brengen. Overal valt er 

natuurlijk licht het pand in. De 

deuren van de kantoren zijn van 

glas en centraal in het gebouw 

is ruimte gemaakt voor een patio 

die de kantine en kantoor-

afdeling met het distributie-

magazijn verbindt. Via de patio 

kan iedereen bij de kantine 

komen, zo kunnen we altijd 

samen eten”, zegt Willem.

Echtheid in relaties

“Ik vind het van essentieel 

belang in mijn omgang met 

mensen om iedereen de maxi-

male vrijheid en verantwoorde-

lijkheid te geven. Wij hebben een 

platte organisatiestructuur, 

■  Nieuwe hoofdkantoor van 
de Schuurman Groep
in Alkmaar

in samenwerking. Voor onze 

branche betekent het samen-

werken met de paneelbouwer, 

groothandel  en fabrikant. 

Paneelbouw moet een kern-

activiteit zijn, anders red je het 

niet. De groothandel moet stipt 

aanleveren en de fabrikant moet 

goed luisteren. De producten 

van Van Geel Legrand liggen 

hier altijd volop op voorraad”, 

besluit Willem. ■

Schuurman 

raakt graag 

de gevoelige 

snaar

Willem Schuurman, de directeur/

eigenaar van de Schuurman Groep, was 

niet altijd aan de techniek verknocht. 

Weliswaar studeerde hij korte tijd 

‘elektrotechniek’ in Delft, maar zijn hart 

ligt, naar eigen zeggen, meer bij 

“mensen”. De switch naar de studie 

‘bedrijfswetenschap’ in Groningen was 

dan ook een goede zet. Toch was zijn 

eerste droom ooit om beroepsmuzikant 

te worden. Zijn passie ligt bij alle snaar-

instrumenten, maar vooral bij de 

gitaar.

Na zijn studie wilde Willem Schuurman 

niet direct het familiebedrijf in. Hij 

vertrok naar Londen, waar hij werkte 

bij een elektrotechnische groothandel. 

In 1991 voegde Willem zich alsnog bij 

het familiebedrijf. In ‘95 nam hij op 

35 jarige leeftijd de Schuurman Groep 

over. Sinds 1996 is de onderneming 

door overnames zes maal zo groot 

geworden. Afgelopen juni werd er weer 

een stap gezet met de opening van het 

nieuwe hoofdkantoor. Een pand zonder 

drempels, waar het draait om mensen, 

ieder op zijn plaats waardevol voor de 

organisatie. 
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Nieuw hoofdkantoor is etalage 

bedrijfsmissie

Mensen centraal

bij Schuurman

p vrijdag 13 juni opende de Schuurman Groep de 

deuren van haar nieuwe hoofdkantoor aan de Fluorietweg in 

Alkmaar. Het pand is niet alleen een toonbeeld van technisch 

kunnen, maar ook van de waarden en de missie van de onder-

neming. Het bedrijf combineert state-of-the-art technologie 

met transparantie in haar kantooromgeving en bedrijfsvoering. 

Als zakelijke partner van Schuurman leverde Van Geel Legrand 

de kabeldraagsystemen voor het nieuwe hoofdkantoor.

O

■ Links Willem Schuurman (Schuurman Groep), 
rechts Richard Walther (Van Geel Legrand)
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Logistiek centrum Quality Queen ‘verkast’

Dael moet snel schakelen 

voor bouw Quality Queen

e ‘agrologist ieke 

organisatie’ Quality Queen in 

Maasdijk opent in oktober de 

deuren van haar nieuwe 

logistieke centrum. De firma 

Dael uit Maasdijk leverde een 

totaalpakket aan elektro-

technische oplossingen van 

Van Geel Legrand aan, van 

kabeldraagsystemen, wand-

goten tot en met de energie-

zuilen. De grote uitdaging zat 

vooral in de nieuwe manier 

va n  b o u we n .  D e  f i r m a 

Hercuton plaatste in korte 

tijd het betonnen skelet, 

waarna er onmiddellijk in 

hoog tempo afgebouwd kon 

worden. 

“We zijn wel gewend om de 

handen uit de mouwen te 

steken", zegt André van der Hout 

(Directeur Dael). “Wij hebben 

onze wortels in de telecommu-

nicatie. De nieuwbouw van 

Quality Queen was een uitda-

gend en zeer aantrekkelijk pro-

ject voor ons. Wij manifesteren 

ons graag als leverancier van 

totaaloplossingen. Voor Quality 

Queen moesten wij in zeer korte 

tijd de volledige elektrotechni-

sche installatie leveren. De 

manier van werken van het 

bouwbedrijf Hercuton was nieuw 

voor ons. Van oudsher ben je 

gewend aan een bepaalde struc-

tuur in het bouwproject. Nu 

stond de ruwbouw er in no-time 

en werden we steeds op zeer 

korte termijn opgeroepen voor 

ons deel van het traject. Het was 

een uitdaging om voortdurend 

onmiddellijk met de juiste 

producten klaar te staan. We 

zijn dan ook erg trots op het 

resultaat", aldus André.

Advies welkom

“Triple Consultancy was verant-

woordelijk voor het project-

management, er zijn hierdoor 

geen onderaannemers op 

de bouw. De lijnen zijn heel 

kort en er wordt voortdurend 

om actie gevraagd zonder uit-

stel. Een dergelijk 

project kun je niet 

a l leen van de 

grond trekken. In 

Van Geel Legrand 

hebben wij hierin 

een goede parner 

gevonden. Zij zijn 

al vanaf het begin 

onze ‘huisleve-

r a n c i e r ’ .  J a n 

L o d e w i j k x 

(Accountmanager 

Van Geel Legrand) 

heeft steeds met 

ons meegedacht 

en advies gegeven, 

wat hier extra 

w e l k o m  w a s . 

Quality Queen had 

namelijk gericht 

advies nodig voor 

de installatie van 

alle niet-branche 

specifieke delen 

van de bouw”, zegt Tom van 

Schelt (Projectleider bij Dael). 

Pitbulls

“Dael wil graag verder groeien 

in de utiliteit. We hebben met 

dit project laten zien dat ook 

een middelgrote organisatie die 

zelf haar processen op orde 

heeft, heel grote projecten aan 

kan. In de markt staat Dael 

bekend als ‘pitbull’. We bijten 

ons namelijk vast in een project 

en laten niet los, voordat alles 

in orde is. We zoeken altijd op 

een positieve manier naar 

mogeli jkheden, zo kunnen 

we de meest veeleisende 

klanten goed bedienen. We doen 

graag iets extra’s, iets apart. 

M e t  d e  p ro d u c t e n  v a n 

Van Geel Legrand kunnen we 

hiermee goed uit de voeten”, 

aldus Tom. ■

■ Van Geel Legrand leverde de kabeldraag-
systemen

Modern design met AltisTM behuizingen

AltisTM

behuizingen 

van Legrand

De Altis
TM

 industriële 

behuizingen hebben 

een eenvoudig om te 

draaien deur (in twee 

minuten is de deur om 

te draaien). De optio-

neel te bestellen 

Cabstop
TM

 wartelplaat, 

zorgt voor een een-

voudige IP55 kabel-

doorvoer, voorzien van 

trekontlasting. Het 

maken van gaten voor 

de wartels is hierdoor 

niet  meer nodig. 

D e  b e h u i z i n g e n 

hebben  ook  een 

v e r w i j d e r b a r e 

achterwand, waar-

door de bereik-

baarheid vergroot 

wordt.

Toepassingen

De Altis
TM

 indus-

triële behuizingen 

worden gebruikt 

d o o r  p a n e e l -

b o u w e r s  d i e 

besturingspanelen 

bouwen en door 

OEM-leveranciers. 

Toepassingen kun-

nen onder andere 

Het huidige assortiment 

Altis
TM

 industriële behui-

zingen is vervangen door 

een nieuwe verbeterde 

serie behuizingen. De nieuwe 

behuizingen onderscheiden 

zich door middel van design, 

g e b r u i k s g e m a k  e n 

beschikbare bruikbare 

montageruimte  op  de 

montageplaat.

zijn: behuizingen voor bestu-

ring van klimaatinstallaties, 

voor aansturen van machines 

en het onderbrengen van een 

GBS systeem.

Voordelen

•  + 10 millimeter volume dan 

de vorige serie.

•  + 20% bruikbare oppervlakte 

op de montageplaat.

•   + 30 millimeter lengte bij 

montage van een DIN-rail 

aan de binnenzijde van de 

deur.

•  Goede bereikbaarheid door 

verwijderbare achterwand. ■

D

Quality 

Queen in 

oktober 

operatio-

neel
Het nieuwe pand in Maasdijk 

telt twee verdiepingen. Op de 

begane grond komt de logis-

tieke afdeling, op de eerste 

verdieping worden de 

producten verpakt. Aan de 

voorkant van het pand 

worden nog drie kantoor-

lagen gebouwd.

Dael 

zeer 

divers
Zeven jaar geleden is de 

firma Dael van start gegaan 

in Maasdijk. Op dit moment 

werken er 55 mensen. 

Kenmerkend voor het bedrijf 

is de ondernemersgeest 

binnen deze platte organi-

satie. Iedereen bij Dael 

werkt met passie.  De 

organisatie biedt op het 

gebied van data en elektro-

techniek een totaalpakket 

voor de utiliteitsbouw aan. 

Daarnaast is Dael ook actief 

in de telecommunicatie. Het 

bedrijf  is sterk in het 

opleveren van turn-key 

projecten.

■ Links Jan Lodewijkx (Van Geel Legrand), 
rechts Tom van Schelt (Dael)

NIEUW
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Verhoogde bedrijfszekerheid van installaties met Stop & Go

Stop & Go

van Legrand

•  Controleren of er geen perma-

nente elektrische of isolatie-

fout in het circuit aanwezig is, 

voordat de beveiliging herin-

geschakeld wordt.

•  Het samengestelde compo-

nent herinschakelen, indien 

de fout niet permanent blijkt 

te zijn.

•  Een zichtbare en geluids-

waarschuwing geven, 

indien er een perma-

nente fout blijkt te 

zijn.

Toepassingen

De Stop  & Go  is 

geschikt voor alle vast 

a a n g e s lo t e n ,  n i e t 

bewegende toepassin-

gen.  Denk h ierb i j 

o n d e r m e e r  a a n 

CV installaties, instal-

laties voor koelcellen, 

zwembadverwarming, stal-

b e l u c h t i n g ,  a l g e m e n e 

verlichting, pompstations en 

systemen voor beveiliging, 

telecommunicatie en kassa's. 

De installatie van het systeem 

is zeer gebruiksvriendelijk. 

De Stop & Go is voor uw gemak 

al voorbedraad en voorzien van 

een LED signalering om de 

uitschakeloorzaak te kunnen 

bepalen. 

Technische- 

en productinformatie 

Montage van de ‘Stop & Go’ is 

mogelijk voor een aardlekscha-

kelaar 2P, een aardlekautomaat 

1 P + N ,  e e n  c o m b i n a t i e 

installatieautomaat + aardlek-

element 2P, een installatie-

automaat ≤  63A en een 

installatieautomaat 1P+N. De 

‘Stop & Go’ is in twee versies 

leverbaar.  De standaard 

versie 230V, 50Hz en de 

autotest versie voorzien van 

periodieke autotest functie, 

voor aardlekbeveiligingen 

230V, 50Hz.■Het Lexic assortiment van 

Legrand is uitgebreid met de 

Stop & Go. De Stop & Go is 

een component dat een 

installatie kan testen en 

herinschakelen, indien blijkt 

dat een installatie onnodig is 

uitgeschakeld.

Werking

In het geval dat een bevei-

liging uitschakelt na een elek-

trische fout (aardlekfout of 

k o r t s l u i t i n g ) ,  z a l  d e 

Stop & Go:

Nieuw gemeentehuis Dalfsen vreedzaam aan de Vecht

Soluflex zorgt voor optimale 

flexibiliteit werkplekken

n 2001 zijn de gemeen-

ten Dalfsen en Nieuwleusen 

door herindeling één nieuwe 

gemeente “Dalfsen” gewor-

den. Het oude gemeentehuis 

in Dalfsen werd hierdoor 

veel te klein. Een nieuw 

gemeentehuis met flexibele 

werkplekken was de oplos-

sing. Voor een optimale vrij-

heid in indeling, installeerde 

Hellebrekers Technieken in 

totaal 1.000 meter Soluflex en 

400 meter kabelgoot. Overal 

waar de Soluflex vloer ligt kan 

men naar eigen keuze het 

bureau aansluiten op data 

en elektriciteit. In juli zal 

het gemeentehuis worden 

opgeleverd. 

“Hellebrekers Technieken kreeg 

deze opdracht via een openbare 

aanbesteding”, vertelt de project-

leider van Hellebrekers, Wim 

Holstege. “Valstar Simonis 

schreef direct in het bestek al het 

Soluflex kabelvloersysteem voor. 

Een begrijpelijk keuze aangezien 

het gebouw grotendeels rond is 

en je met Soluflex mooi de 

lijn van het gebouw kunt volgen. 

Van Geel Legrand kan voor 

afwijkende maten, zoals in 

de bochten, zelfs maatwerk 

leveren. Men wilde hier absoluut 

geen wandgoten hebben. Boven-

dien wilde Dalfsen meer flexibili-

teit in de inrichting van de 

kantoren. Nu kunnen vrijwel 

overal werkplekken worden 

gemaakt. Ook de tussenwanden 

kunnen makkelijk worden weg-

gehaald, als dit later wenselijk 

is”, zegt Wim. 

Egaal

“De Soluflex vloer bestaat uit 

metalen tegels. De vloer heeft 

een hoogte van 37 mm en staat 

op kunststof dragers. De ruimte 

onder de tegels blijft heel toegan-

kelijk, met een schroevendraaier 

of zelfs balpen wip je er zo een 

tegel eruit. Het is wel heel belang-

rijk bij het plaatsen van Soluflex 

dat de ondergrond egaal is. Voor 

dit gebouw moesten we nog wat 

vloeren egaliseren voor we tevre-

den waren. Het is dus handig hier 

al in de voorbereiding op de bouw 

rekening mee te houden! 

De montage van de vloer liep via 

Van Geel Legrand die het project 

bij Franssen Montage heeft 

uitbesteed. Die jongens hebben 

een prima klus afgeleverd.”

Samenwerking

in Vechtstreek

“Dit is een unieke 

l o c a t i e  i n 

Nederland. Ik 

denk  da t  e r 

weinig mensen vanuit hun 

kantine zo mooi uitkijken 

over de velden en een 

rivier als hier. Het 

gemeentehuis ligt vol-

gens de architect Ezer-

man als een zwerfkei langs de 

Overijsselse Vecht. Na de zomer 

werken hier ongeveer 200 

mensen voor de twee gemeenten 

uit de Vechtstreek. 

Vechtstreek is een woord dat 

misschien een verdachte klank 

heeft, maar ik kan juist zeggen 

dat de samenwerking hier prima 

was. Ik werk al langer met de 

producten van Van Geel Legrand. 

De materialen voor dit project 

zijn aangeleverd door Conelgro 

in Apeldoorn. Het was wel mijn 

eerste ontmoeting met Soluflex. 

Een leuke kennismaking. 

Het eindresultaat is mooi strak. 

Ik ben goed bijgestaan door 

a cco u n t m a n a g e r  C h a r le s 

Rotteveel en projectleider, Mark 

de Nier.”■

I

Hellebrekers Technieken is een middel-

grote installateur op het gebied van 

gebouwinstallaties en procesinstalla-

ties. De organisatie telt ruim 180 full-

time medewerkers met een gemiddelde 

leeftijd van 31 jaar. Hellebrekers 

Technieken realiseerde in 2007 een 

omzet van ruim € 23 mio. Zowel de 

omzet als het aantal medewerkers in 

eigen dienst is de afgelopen jaren flink 

gestegen. Het bedrijf heeft vestigingen 

in Oss en Nunspeet.

Landelijke dienstverlening

Voor de markten Utiliteit, Industrie, 

Zwem- & Sportaccommodaties en 

Dierentuinen 

ontwerpt en 

levert Helle-

brekers Tech-

nieken al le 

t e c h n i s c h e 

installaties in 

heel Neder-

land. Daar-

naast heeft de 

o rg a n i s a t i e 

e e n  e i g e n 

Research & 

Development 

afdeling. Het 

bedrijf heeft 

e e n  p l a t t e 

organisatie en 

kent een grote 

t e a m g e e s t . 

Dit kenmerkt 

het bedrijf niet 

alleen in de interne organisatie, 

maar ook binnen projecten streeft 

Hellebrekers altijd een goede samen-

werking met alle partijen na. 

Hellebrekers Technieken: 

jong bedrijf van 37 jaar

■  Boven: Soluflex vloer makkelijk te (de)monteren

■  links: links Charles Rotteveel (Van Geel Legrand), 
rechts Wim Holstege (Hellebrekers)

■  Onder: Nieuw gemeentehuis in Dalfsen

NIEUW



In geheel Europa merken we 

dat de opkomende economieën, 

zoals Brazilië, China en India, 

invloed hebben op de staalvraag. 

Deze  landen  produceren 

weliswaar veel staal, maar 

consumeren dit ook. Europa 

krijgt hierdoor minder staal. 

Bovengenoemde landen zijn met 

een inhaalslag bezig door 

onder andere aanleg van infra-

structuur (wegen, rails en 

scheepvaart) en hierdoor wordt 

de aanschaf van fietsen, auto’s 

en wasmachines voor grote 

groepen mensen bereikbaar.

Aardbevingen

“Lokale (Aziatische) overheden 

gaan zelfs zover dat ze extra 

belasting eisen voor staal 

dat  geëxporteerd wordt” , 

zegt Ronald Koppens (Inkoop-

manager Van Geel Legrand). 

“Dit is voor Europa reden 

om geen staal in te kopen in 

Aziat ische landen. Als er 

dan ook nog eens natuurrampen 

plaatsvinden, bi jvoorbeeld 

de recente aardbevingen in 

China, is er alleen maar meer 

reden om aan te nemen dat 

de Chinese export voorlopig 

wel op een laag pit je zal 

blijven.”

Voorraden

“De markt reageert op boven-

staande feiten, met als gevolg 

dat  a l le  staalverbruikers 

massaal aan het inkopen zijn”, 

zegt Ronald. “Deze vraag’boost’ 

geeft in Europa extra prijsdruk 

en veroorzaakt  voorraad-

tekorten en extreme levertijden 

om de voorraad weer op peil 

te krijgen. Nog nooit werden 

de jaarcontracten met auto-

mobielfabrikanten opengebro-

ken, maar in deze hectische 

markt is dat nu realiteit, wat 

temeer aangeeft hoe turbulent 

de staalmarkt is! Door onze 

staalbehoefte samen met de 

Legrand Group vast te leggen in 

solide semester contracten met 

leveranciers die een lange 

re lat ie  met  ons  hebben, 

verwachten we zonder grote 

leverproblemen deze ongekende 

situatie het hoofd te kunnen 

bieden. Als wereldwijd markt-

leider in kabeldraagsystemen 

kunt u op ons rekenen”, besluit 

Ronald Koppens.■

4

ook in andere Europese landen 

slaat het systeem aan. Nog dit 

najaar zal ETIM Europe officieel 

van start gaan met zeven 

deelnemende landen. Naast 

Nederland zijn dit: Duitsland, 

België ,  Portugal ,  Spanje, 

Zweden en Zwitserland. De 

verwachting is dat wij binnen 

enkele jaren op Europees niveau 

een uniform classificatiemodel 

voor de installatiebranche 

hebben.”

Structuur

“De structuur van het ETIM model 

kent de volgende onderdelen: 

artikelgroepen, artikelklassen, 

synoniemen, kenmerken, grens-

waarden en eenheden. Diverse 

groothandels hebben het model 

al verwerkt in hun systeem. U 

kunt meer lezen over ETIM en ook 

uw vragen stellen via de deel-

nemende organisaties of onze 

website,”, besluit Marc Habets.■

ETIM werkt aan nieuwe Europese standaard

Van Geel Legrand 

voortrekker classificatiesysteem

Bomen en windenergie compenseren ons CO2 verbruik

Van Geel Legrand 

tekent weer 

voor duurzaamheid

Staal steeds schaarser, prijsstijgingen staalhard

Bouwbranche 
staat voor voldongen feit

“De Legrand Group is een onder-

neming die keten denken hoog in 

het vaandel heeft 

staan. Dit betekent 

dat wij hier graag 

actief aan bijdragen”, 

zegt Frans Spijkers 

(Marketing manager 

Van Geel Legrand). 

“Samen met andere 

fabrikanten en groot-

handels werken we 

aan één eenduidige 

c l a s s i f i c a t i e -

standaard. Door arti-

kelen te classificeren, 

of duidelijk te omschrijven en 

in te delen in onderdelen, 

componenten en klassen, kan 

men op een uniforme manier 

elektronisch informatie over 

producten met elkaar uit-

wisselen. De eigenschappen en 

kwaliteiten van de verschillende 

producten worden transparanter 

en kunnen beter met elkaar 

vergeleken worden. Dit voorkomt 

faalkansen bij het plaatsen en 

verwerken van orders 

en is veel efficiënter.” 

Voortrekkers

“Het welslagen van 

deze standaardisatie 

hangt of staat met 

de medewerking die 

wij krijgen van de 

verschillende fabri-

kanten”, zegt Marc 

Habets  (D irecteur 

ETIM). “Wij hebben 

voortrekkers nodig die 

een businesscase hiervan willen 

maken. In deze categorie past 

Van Geel Legrand. Ze zijn een 

goed voorbeeld voor hun collega’s 

die hierdoor ook willen deel-

nemen. We zijn als ETIM goed 

op dreef. Momenteel loopt 

Nederland samen met Duitsland 

nog voorop bij de ontwikkeling 

van het classificatiemodel, maar 

et aantal fabrikanten dat artikelen volgens het ETIM (Europees Technisch 

Informatie Model) classificatiesysteem vastlegt, groeit gestaag, ook op Europees niveau. Nog 

dit najaar zal ETIM Europe van start gaan. Van Geel Legrand ondersteunt deze classificatie-

standaard vanaf het prille begin al op een actieve manier. ETIM brengt orde in de chaos 

door eenheid te scheppen in de grote verscheidenheid aan artikelomschrijvingen in de 

installatiebranche. Van deze investering profiteert de hele keten van installateur, groothandel 

tot fabrikant. 

Van Geel Legrand heeft wederom voor verlenging van het 

contract haar handtekening gezet bij de KlimaatNeutraal 

Groep. De CO2 die onze bedrijfsvoering kost, wordt hiermee 

gecompenseerd door herstel van bossen en investeringen 

in biogassen en windenergie. Inmiddels is voor 2007 bere-

kend om hoeveel bomen het gaat, die een gelijke hoeveel-

heid CO2 opnemen. 

e staalprijzen blijven stijgen. Voor Van Geel Legrand is staal de belangrijkste grond-

stof. In Boxtel verwerken wij jaarlijks 15.000 ton staal en binnen de Legrand Group zelfs 100.000 

ton. De impact van de prijsstijgingen is groot voor de gehele keten. De recente opwaartse 

prijsontwikkeling volgt op mondiale ontwikkelingen van grondstofprijzen (erts, schroot en 

kolen), de energie- en transportkosten. Naast deze kostenstijgingen is een deel van de staal-

prijsstijging toe te wijzen aan politieke ingrepen waardoor vraag en aanbod in disbalans zijn 

geraakt.
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De KlimaatNeutraal Groep 

heeft het rekensommetje voor 

Van Geel Legrand klaar. In 

2007 was de totale CO2 uitstoot 

1.874 ton. De compensatie 

hiervoor bedraagt de aanplant 

van 93.748 bomen of het 

investeren in 4.687 uur wind-

energie. De CO2 uitstoot is 

gebaseerd op het gas- en elek-

triciteitsverbruik, de brand-

stofkosten van het wagenpark 

en de uitstoot door vliegreizen 

van onze medewerkers. 

Missie statement

Ondernemen zonder CO2 

uitstoot is helaas nog vrijwel 

onmogelijk. Het duurzaam-

heidsbeginsel staat echter 

bij de Legrand Groep in het 

hart van haar missie state-

ment. Wij gaan milieubewust 

om met onze materialen 

en het productieproces. Duur-

zaamheid betekent bijvoor-

bee ld  da t  een  product 

hergebruikt kan worden. Ons 

Soluflex kabelvloersysteem 

kan men gemakkelijk demon-

teren en ergens anders weer 

plaatsen. Het Mosaic schakel-

materiaal kent vele energie-

besparende functies. We 

s t reve n  n a a r  o p t i m a a l 

materiaalgebruik met behoud 

van kwaliteit en sterkte. Ook 

hebben wij geïnvesteerd in 

software voor Eco Design. 

Deze software toetst tijdens 

het ontwikkelingsproces het 

product op milieubeschermde 

aspecten. 

Bosprojecten

De KlimaatNeutraal Groep is 

een initiatief van de Triodos 

bank, St ichting Face en 

Stichting Doen. Zij investeert 

in duurzame energie- en bos-

projecten in ontwikkelings-

landen. De lokale bevolking 

krijgt toegang tot de duurzame 

energie. Alle projecten worden 

op betrouwbaarheid gecontro-

leerd door een onafhankelijke 

instelling. Inmiddels heeft de 

KlimaatNeutraal Groep meer 

dan 400 leden, waaronder de 

Nederlandse Rijksoverheid, 

TNT Group, Belastingdienst, 

ING en ANWB.

■ Marc Habets
(Directeur ETIM)

■ Ronald Koppens (Inkoopmanager Van Geel Legrand)


