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LECOURANTINTRO

Beste lezer,

in deze uitgave van Lecourant wil ik alvast een voorschot nemen op 
mijn aanstaande vertrek als directeur van Legrand nederland B.V.. 
na een carrière van 15 jaar bij de Van Geel Groep en later Legrand 
nederland ga ik 1 juli aanstaande met vroegpensioen. ik wil graag 
van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor het 
vertrouwen dat u de afgelopen jaren aan onze organisatie heeft 
gegeven en u voorstellen aan mijn opvolger ronny De Backer.

De heer De Backer (53 jaar oud) is al vele jaren actief binnen de 
Legrand organisatie. Vanaf 2002 is hij eindverantwoordelijke voor de 
Belgische activiteiten van de Van Geel Groep. na de overname door 
Legrand Group in 2005 werd hij ook commercieel 
eindverantwoordelijk voor de cable management activiteiten van 
Legrand België. sinds 2010 is ronny de Backer algemeen Directeur 
van Legrand Group België. Legrand België speelt met de merken 
Legrand en BTicino een vooraanstaande rol in de Belgische industrie, 
utiliteits- en woningbouwmarkt. aan zijn verantwoordelijkheid 
worden nu ook de activiteiten in nederland van Legrand nederland 
en de aegide Group toegevoegd. 

in de afgelopen jaren zijn we in nederland in staat geweest om onze 
organisatie van een pure kabeldraagsystemen specialist te 
transformeren naar een elektrotechnische multi-specialist op het 
gebied van onder andere energiedistributie, data-installaties en 
woningautomatisering. u heeft dit beloond met het vertrouwen in 
onze producten, onze diensten en medewerkers. ik ben dan ook 
bijzonder trots op het bedrijf en de medewerkers, die ik achterlaat. 
een robuuste en solide organisatie, die in lijn met de ambities van de 
Legrand Group zijn groeiscenario in de komende jaren verder kan 
verwezenlijken. ik wens u vanaf deze plek alle goeds voor de 
toekomst en wil u nogmaals bedanken voor uw vertrouwen in de 
afgelopen jaren. 

Met vriendelijke groet,

irving van nes, Managing Director 
e: i.vannes@legrandnederland.nl 

Hartelijk dank 

Voortaan zijn de hoofdartikelen uit Lecourant ook via een digitale nieuwsbrief beschikbaar. wilt u zich hiervoor 
aanmelden? stuur dan uw e-mailadres o.v.v. ‘Lecourant digitaal’ naar m.claessens@legrandnederland.nl.
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twenthe Centrum: monumentaal renovatieproject

BrusCHe elektrOteCHniek
installeert tOtaalprOjeCt 

 sTarT: MaarT 2011
 OpLeVerinG: Mei 2012
  prODucTen LeGranD: 3,5 kM p31 kaBeLDraaGsysTeeM, 200 M zucchini raiLkOkers (160a),  
wanDGOTen, hOOfDVerDeLer (1600 a), 45 OnDerVerDeLers en GLO-4 LaDDers

LECOURANTCOVER
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Brusche elektrotechniek uit almelo kreeg in het voorjaar van 2011 
de opdracht tot installatie van alle elektrotechnische voorzieningen 
in de algemene ruimten van het twenthe Centrum. inmiddels zijn 
daar opdrachten van een aantal huurders bijgekomen. Brusche ging 
direct bij aanvang met legrand nederland in gesprek om een 
totaalproject te realiseren met wandgoot, Zucchini 
railkokersysteem, p31 kabeldraagsystemen, 45 onderverdelers en 
hoofdverdeler. aangezien twenthe Centrum een monumentaal pand 
is, is de renovatie aan regels gebonden.



“het is een mooie, maar 
uitdagende opdracht voor 
Brusche”, zegt harold Vleerbos, 
hoofd bedrijfsbureau Brusche 
elektrotechniek. “als almeloos 
bedrijf ben je er natuurlijk extra 
trots op een dergelijk 
monumentaal pand te mogen 
maken. we verzorgen hier de 
complete elektrotechnische 
installatie: van de 
intercominstallatie, schakel- en 
verdeelinrichting, 
inbraakdetectie tot en met de 
verlichting.”

Verdeelkasten mooi ruim
“Toen wij de opdracht binnen 
hadden, zijn we direct met 
Legrand nederland gaan kijken 
hoe we het project goed konden 
opzetten”, zegt harold. “we 
hebben het project als 
totaalopdracht bij Legrand 
afgenomen, dan weet je zeker 
dat alles strak op elkaar is 
afgestemd. we hebben al jaren 

Van Geel kabeldraagsystemen 
en wandgoten. De zucchini 
railkokers en verdelers van 
Legrand waren nieuw voor ons. 

Daar hebben we geen vaste 
leverancier voor. De producten 
bevallen goed. De verdeelkasten 
zijn mooi ruim opgezet en de 

railkoker is gemakkelijk te 
monteren.”

“De paneelkasten zijn door de 
nieuwe vestiging van Vsk in 
Groningen geleverd. het is fijn 
dat zij nu in de regio een 
werkplaats hebben. Dit project 
had een snelle wisselwerking 
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Van oudsher is Brusche elektrotechniek een 
familiebedrijf uit almelo. De oude heer Brusche is 
meer dan een halve eeuw geleden in een schuurtje 
begonnen. De betrokken sfeer van het 
familiebedrijf is er nog steeds. we hebben heel 
weinig verloop onder het personeel. het bedrijf 
bestaat dit jaar 55 jaar!

inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een 
middelgrote installateur die zich vooral op de regio 
richt. De kracht van het bedrijf is elektrotechniek 

en domotica. hiernaast is de onderneming sterk in 
industriële automatisering met paneelbouw. Ook 
onderhoud is belangrijk.

eigen afdeling industriële automatisering
sinds 2002 valt Brusche onder de DGTc holding, 
maar als een zelfstandig onderdeel. De klanten 
zitten in de gezondheidszorg, onderwijs, 
overheidsinstellingen en de industrie. Brusche 
heeft een eigen afdeling industriële 
automatisering, wat vrij uniek is. 

installatieBedrijF BrusCHe: 
al 55 jaar VOl energie in de elektrOteCHniek 

Het is een mOOie maar 
uitdaging OpdraCHt

p  Twenthe centrum is een monumentaal pand in het hart van almelo p  V.l.n.r. niek Lammersen (Legrand nederland) en harold Vleerbos ( Brusche elektrotechniek)
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in het centrum van almelo staat 
het Twenthe centrum, een oude 
stoomspinnerij uit 1916. het 
monumentale pand werd geheel 
gerenoveerd en heropende op 
30 mei haar deuren als 
bedrijfsverzamelgebouw voor 
ondernemers. in goede 
samenwerking met 

monumentenzorg is de gevel 
van het gebouw in de oude stijl 
hersteld. het interieur heeft een 
industriële vormgeving met een 
trendy sfeer met vides, open 
trappen, een glazenlift en 
atrium. Dit geeft het gebouw 
een geweldige uitstraling met 
veel lichtinval. 

twentHe Centrum: Van Oude stOOmspinnerij 
naar trendy OndernemersCentrum

p   Twenthe centrum heropende op 30 mei haar deuren als bedrijfsverzamelgebouw
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nodig, want er kwamen steeds 
veranderingen die invloed op de 
kastindeling hadden. in een 
dergelijk omvangrijk project, 
zijn er nogal wat aanpassingen. 
Onze monteurs zijn ook 
tevreden over de verdeelkasten 
van Legrand. het aansluitgemak 
is groot. in tijden dat er op prijs 
wordt gekeken gaan veel 
fabrikanten de kasten kleiner 
bouwen, maar dit zijn mooie 
ruime kasten. je kunt alles 
gemakkelijker aansluiten.”

Zichtinstallatie
“we voelen ons als installateur 
uit almelo verbonden met het 
pand en wilden het heel graag 
maken. Twenthe centrum is een 

monument dat zeker in de regio 
heel bekend is. in het 
voortraject zat er een adviseur 
van monumentenzorg bij. 
Doordat het een monument is, 
mocht je bijvoorbeeld binnen de 
eerste twee meter vanaf de 
buitengevel niets monteren. 
Bovendien heeft de architect 
gekozen voor een industriële 
look met bijna overal 
zichtinstallaties. Dat kom je niet 
vaak tegen. De kabelgoot past 
heel goed bij het pand. Die heeft 
van zichzelf die industrielook. 
wanneer je in het zicht werkt, 
wordt vaak de blinde goot 
gebruikt, maar hier niet. we zijn 
trots op het resultaat”, zegt 
harold. 
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Legrand levert compleet pakket voor nieuw concertgebouw

VOOr Beemster elektrOteCHniek is 
ZiggO dOme Beslist geen BlaCk BOx! 

 sTarT prOjecT: juni 2010
 OpLeVerinG: Mei 2012

 prODucTen LeGranD: 2 kM LaDDerBaan, 4,5 kM p31 kaBeLGOOT, 1.150 MeTer GwO-5 wanDGOOT MeT MOsaic schakeLMaTeriaaL, 
700 MeTer zucchini raiLkOkersysTeeM Van 630 a T/M 2000a, een Lcs2 DaTaneTwerk MeT 70.000 MeTer caT6 uTp kaBeL, 

14 2he paTchkasTen, 50 paTchpaneLen, 145 ranGeerpaneLen en 1.120 DaTa-aansLuiTinGen

naast de amsterdam arena is een grote zwarte doos verrezen: de ziggo Dome. een zaal voor versterkte muziek 
met een maximale capaciteit van 17.000 mensen. Deze nieuwe concertzaal is een strak vormgegeven ‘Black 
Box’ van ongeveer 90 bij 90 meter met een hoogte van 30 meter. ziggo Dome rekent op meer dan één miljoen 
bezoekers en meer dan 100 evenementen per jaar. De zaal is ontworpen om de beste akoestiek en zichtlijnen te 
kunnen bieden, aan bezoekers en artiesten. De opzet is groots, maar binnen ervaart het toch intiem.

De zaal is speciaal ontwikkeld voor versterkte muziek. De geluidsisolatie beperkt de galmtijden tot een 
minimum, wat een zogenoemde ‘droge’ akoestiek geeft. aan het plafond kunnen alle gewenste 
geluidsinstallaties, lichtobjecten en decorstukken worden bevestigd. De dakconstructie is zo sterk, dat er zelfs 
een vrachtwagen aan zou kunnen hangen. het plafond en het verplaatsbare podium maken het mogelijk de 
ruimte in korte tijd nieuwe vorm en inhoud te geven. 

ZiggO dOme 24 juni Open!



 

“Beemster elektrotechniek kreeg 
de opdracht voor de volledige 
elektrotechnische installatie”, 
zegt jos Beemster, directeur bij 
Beemster elektrotechniek. 
“eigenlijk sloten we alles aan 
waar maar een draadje aan zit. 
Van de basisinstallatie, 
aansluitkasten, installatie van 

(nood-)verlichting, data 
installatie voor computer en 
telefoon, domoticasysteem, 
brandmelders, inbraak-, 
camera- en 
ontruimingsapparatuur tot en 
met de installatie en aarding van 
bliksemafleider in en op het 
gebouw.”

Zit er muziek in?
“het is de grootste opdracht die 
wij ooit kregen. Voor ons is het 
een eer om aan de markt te 
kunnen laten zien dat kleine 
bedrijven ook grote projecten 
kunnen maken. ik weet nog dat ik 
het bouwbericht las en dacht: ik 
ga gewoon bellen. niet schieten 
is altijd mis! je stelt jezelf vragen 
als ‘kunnen we het? willen we 
het ook? en kunnen we het zo 
aanpakken, dat we er ook nog 
wat aan verdienen? zit er muziek 
in? Toen ons het project gegund 
was, werd het ook een mooie 
manier om door de crisis te gaan 
en groei te realiseren. we wilden 
graag naar 45 medewerkers 
groeien om de organisatie beter 
neer te zetten. we naderen de 
eindstreep en ik begin nu ook 
gepast trots te worden. het lijkt 
allemaal te lukken.” 

“De logistiek op deze bouw is 
lastig. er wordt aan alle kanten 
gebouwd en daarnaast zijn er 
wegwerkzaamheden in de 
omliggende straten. hierdoor 
ontstaan er steeds files. Verder 
hebben we een opdrachtgever die 
regelmatig nieuwe wensen heeft, 
die wij flexibel moeten invullen. 

LECOURANTPRAKTIJK
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p  jos Beemster, directeur Beemster elektrotechniek

Op 24 juni gaan de deuren open van Ziggo dome, de nieuwe 
concertzaal in amsterdam naast de amsterdam arena. marco 
Borsato zal het openingsconcert geven. installatiebureau Beemster 
elektrotechniek is verantwoordelijk voor de elektrotechnische 
installaties met een aansluitvermogen van 9 mVa. Opdrachtgever is 
Black Box real estate B.V. de opdracht had een aanneemwaarde 
van 3,4 miljoen euro. legrand leverde een compleet pakket 
producten aan.



 

LECOURANTPRAKTIJK
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Legrand zijn gemakkelijk 
bereikbaar en ze luisteren goed. 
ik vind dat Legrand altijd zijn tijd 
ver vooruit is geweest en dat zijn 

ze eigenlijk altijd gebleven. Maar 
ook op je eigen mensen moet je 
kunnen bouwen. ed van 
heerwaarde is onze uitvoerder op 
de bouw”, aldus jos. “hij stuurt 
de monteurs aan qua logistiek. 
hij zorgt ervoor dat planning 
nageleefd wordt. en het loopt 
prima.”

“De producten van Legrand 
werken snel en prettig”, vult ed 

aan. “Legrand leverde 2 km 
ladderbaan voor de python, 3,5 
km p31 kabelgoot, 1.000 meter 
wandgoot, Mosaic 
schakelmateriaal, Lcs2 
dataproducten en het zucchini 
railkokersysteem. je kunt dus 
wel zeggen dat Legrand de 
complete kabelkanalisatie heeft 
geleverd. De producten sluiten 
allemaal mooi op elkaar aan. we 
maken snelle meters. er is maar 
een beperkte opslagruimte 
rondom het pand. we hebben 
alles just-in-time besteld en in 
porties gemonteerd. per 
bouwlaag en verdieping riepen 
we het materiaal af om het te 
installeren. elektrotechnische 
groothandel solar nederland 
heeft dit steeds goed gedaan. ze 
hadden alles voldoende op 
voorraad en leverden stipt uit.”

er is 1,6 miljoen aan extra werk 
gekomen, dus dat zegt wel wat! 
we hebben de extra drukte 
kunnen opvangen binnen ons 
samenwerkingsverband 
elektroned. een netwerk 
bestaande uit 40 bedrijven van 
dezelfde aard en omvang binnen 
nederland. Op directieniveau 
werkten we al veel samen en op 
personeelsgebied lenen we 
arbeidskracht aan elkaar uit. we 
hebben nu 10 goede jongens van 
ze. ze nemen hun gereedschap 
mee en zijn onmiddellijk 
inzetbaar.”

tijd ver vooruit
“een dergelijk project durf je 
alleen maar aan, als je in de 

gehele keten op je relaties durft 
te vertrouwen in Legrand 
nederland. De mensen doen 
zaken met mensen. een van de 
belangrijkste factoren was mijn 
vertrouwen in Legrand 
nederland en vooral in jan van 
de Goorbergh en ron van 
kampen. De mensen van 
Legrand houden goed contact 
met de medewerkers op de 
bouw. Ook al loopt de bestelling 
en levering via de groothandel. 
Over de gehele linie loopt het 
goed. De medewerkers van 

Het is de grOOtste 
OpdraCHt die we 
OOit kregen

Beemster elektrotechniek is dagelijks 
bezig met het adviseren, ontwerpen, 
installeren, in bedrijf stellen en 
onderhouden van elektrotechnische 
installaties. Bij Beemster werken ruim 40 
installateurs, projectleiders en adviseurs 
vanuit het kantoor in heerhugowaard. het 
werkgebied strekt zich uit van Den helder 
tot aan Maastricht.

het bedrijf bestaat al 90 jaar. Beemster 
gelooft in hoge kwaliteit, zowel van haar 
technische oplossingen als van de 
medewerkers. wanneer de medewerkers 
tevreden werken, dragen zij bij aan 
duurzame relaties met de klant. 

Beemster elektrOteCHniek: 
mensen dOen Zaken met mensen!

p   V.l.n.r. ed van heerwaarde (Beemster 
elektrotechniek), ron van kampen 
(Legrand nederland), jos Beemster 
(Beemster elektrotechniek)



Bticino opent deuren bij serviceflat De Residentie 

de Bruijn installeert 127 BtiCinO 
deurtOestellen en axOlute BuitenpOst
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 sTarT prOjecT: OkTOBer 2011
 OpLeVerinG: nOVeMBer 2011

 prODucTen LeGranD: 127 BTicinO DeurTOesTeLLen MeT DOVenLus, axOLuTe BuiTenpOsT
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“het ging soepel met het project” zegt arno van kasteel, 
projectleider bij De Bruijn. “De BTicino deurcommunicatie 
producten zijn goede spullen! we hebben geen enkele storing en 
helemaal geen opstartproblemen gehad. De montage verliep snel 
en foutloos. het systeem is eenvoudig uit te bedraden. Dat komt 
ook door de goede technische ondersteuning van jan schipper, 
onze accountmanager bij Legrand nederland.”

Handsfree met kleurenvideo
“we hadden al wat BTicino ervaring. het eerste renovatieproject 
bij de scheldeflat 3 in de churchilllaan in Terneuzen hebben we 
ook met BTicino deurcommunicatie gedaan”, vervolgt arno. “De 
vereniging van eigenaren was nauw betrokken bij deze beslissing. 
zij hadden bij een andere flat veel storingen met het oude 
deurcommunicatiesysteem. ze waren direct enthousiast over de 
BTicino toestellen en hebben hiervoor gekozen. het zijn gewoon 
ook mooie producten, handsfree en met een kleurenvideo 
installatie. Dat ziet er meteen goed uit!” 

“De mensen in de residentie zijn heel tevreden met de nieuwe 
toestellen”, zegt arno. “het beeld is helder en scherp. en het 
geluid is echt uitstekend voor een handsfree. in de residentie 

wonen vooral 65-plussers, oplopend tot echt respectabele 
leeftijden. Voor deze mensen is het fijn dat de toestellen geen 
hoorn hebben. je kunt ze dan ook niet laten vallen. Bij de eerste 

installatiebedrijf w.j. de Bruijn B.V. heeft eind vorig jaar een 
renovatie afgerond bij de residentie, een serviceflat in de 
Churchilllaan in terneuzen. Het bedrijf installeerde in één maand 
127 handsfree Bticino deurtoestellen en een axolute buitenpost. 
de installatie verliep foutloos en de bewoners zijn zeer tevreden 
over het gebruikscomfort. 

de mOntage Verliep 
snel en FOutlOOs

LECOURANTPRAKTIJK

t  V.l.n.r. arno van kasteel (De Bruijn) en jan schipper (Legrand nederland)

q  receptioniste Miranda de Muijnk: “De oudere bewoners konden direct met de toestellen werken. 
het is ook fijn dat we een heldere, beknopte handleiding kregen.”
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installatiebedrijf w.j. de Bruijn B.V. is van oorsprong 
een familiebedrijf. in 1928 start het bedrijf met 
steenbestortingswerk aan de zeeuwse zeedijken. in 
de loop der jaren groeit De Bruijn langzaam uit tot 
een ‘alleskunner’: weg- en waterbouw, 
werktuigkundige- en elektrotechnische installaties. 
in 2005 is het installatiebedrijf door een 
management buy out overgenomen door de heren 
Leenhouts en koesveld.
 “we richten ons vooral op zeeuws-Vlaanderen”, 
zegt directeur Leen koesveld. “we zitten in de 
comfortabele positie dat we veel vaste klanten 
hebben. Onderhoud is een groot deel van de omzet 
van ons bedrijf. we hebben bijvoorbeeld een 
contract voor het onderhoud aan alle installaties 
van rijkswaterstaat in onze regio. we doen het 

onderhoud aan alle bruggen en sluizen. hier hoort 
ook renovatie bij en af en toe een nieuwe installatie”

je pakt gewoon een schroevendraaier
“we werken hier met 25 mensen, waarvan 20 man 
in de buitendienst. we hebben de bekende nuchtere 
zeeuwse mentaliteit: als het nodig is, pak je gewoon 
de schroevendraaier. Mijn doelstelling is simpel: op 
een fijne manier met zijn allen ons werk doen en er 
allemaal een boterham aan verdienen. Onze 
monteurs zijn breed opgeleid., we komen van alles 
tegen. we staan overal voor klaar: de utiliteit, 
schone industrie, renovatie van zorgcomplexen, het 
luxe segment woningbouw en databekabeling doen 
we ook. we hebben een 24-uurs storingsdienst, 7 
dagen in de week. we zijn flexibel en overal voor in!” 

de Bruijn Breed BedrijF: 
Van sluisdeur tOt wOningBOuw

LECOURANTPRAKTIJK

flat had de vereniging van 
huiseigenaren dat ook als 
kritiek op het oude systeem, 
dat ze de hoorn er vaak 
afliepen.”

gemakkelijk te begrijpen
“we hebben de bewoners 
persoonlijk het gebruik 
uitgelegd en voor iedereen een 
handleiding gemaakt. Ook de 
oudere mensen begrepen het 
systeem snel en werken er 
gewoon mee. ze kunnen er 
allemaal mee omgaan. Omdat 
er een dovenlus in zit, is het 
systeem storingsvrij voor 
mensen met een 
gehoorapparaat. Bij de eerste 
flat ging het gevoel van comfort 
omhoog en nam de veiligheid 
toe, doordat de mensen er 
beeld bij kregen op hun 
scherm. we verwachten hier 
hetzelfde resultaat”, besluit 
arno enthousiast. 



LECOURANTINZICHT
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Van BOuwen naar transFOrmeren

Tijdens een recente bijeenkomst over het kantoor 
van de toekomst hoorde ik een projectontwikkelaar 
zeggen: “ik moet in de toekomst niet meer 
bouwen, maar ik moet hotelier van vastgoed 
worden.” een prachtig statement wat mij betreft 
over de veranderende rol van 
vastgoedontwikkeling in nederland. De 
projectontwikkelaar in kwestie had een 
oud-philips fabriekspand gekocht en 
getransformeerd naar een ontmoetingsplek voor 
MkB bedrijven, kleine start-ups, culturele 
instellingen en een ontmoetingsplek voor jongeren 
en kinderen. Met dit concept onder de naam c-mill 
is men in staat geweest om een oude locatie waar 
niemand meer 
heil in zag en 
wellicht rijp voor 
de sloop was, te 
transformeren 
naar een nieuw 
niveau van 
multifunctioneel 
vastgoed. er was 
veel aandacht 
gegeven aan diensten voor de huurder, zoals 
catering, groenonderhoud, beveiliging, 
receptiefunctie en kunst. alles met het doel om 
een prettige werkomgeving te creëren voor de 
huurders met ruimte voor creativiteit en inspiratie. 
wat zou het toch mooi zijn als al die 7 miljoen m2 
leegstand door dit soort ondernemers, 
onderhanden zou worden genomen, dan hoeft er 
inderdaad niet meer gebouwd te worden. en 
kunnen we ons gaan richten op het kwalitatief 
inrichten en transformeren van bestaande bouw. 

Maar de titel van deze column heeft niet alleen 
betrekking op de vastgoedmarkt. want ook 
Legrand nederland werkt aan een transformatie. 

De afgelopen jaren hebben wij met de merken 
Legrand, Van Geel, cablofil, BTicino en planet 
wattohm gewerkt aan het uitbreiden van onze rol 
als pure kabeldraagsystemen specialist naar een 
multi-specialist op het gebied van 
energiedistributie, data-installaties en 
woningautomatisering in utiliteit, woningbouw en 
industrie. in deze nieuwe rol past ook een 
aangepast merkenbeleid afgestemd op onze 
segmentbenadering met complete oplossingen. 
Met ingang van juni staan dan ook de merken 
Legrand en BTicino centraal in onze 
communicatie. Legrand voor de oplossingen in de 
utiliteit en industrie, BTicino voor het assortiment 

schakelmateriaal, 
woningautomatisering 
en deurcommunicatie 
in de woningbouw. 
Twee merken, één 
visie; u zo optimaal 
mogelijk bedienen 
met innovatieve 
concepten en 
diensten. uiteraard 

blijven de overige drie merken als 
productgroepnamen bestaan. zoals de vertrouwde 
naam Van Geel kabeldraagsystemen want dit is 
een begrip in de nederlandse markt!

welke transformatie ondergaat u? Laat ons weten, 
hoe wij u hierin kunnen ondersteunen.

frans spijkers 
Marketing manager 
e: f.spijkers@legrandnederland.nl

VastgOed-
Ontwikkelaars 
wOrden 
dienstVerleners!



a.a.D. elektrotechniek B.V. werd 
opgericht in 2005. het bedrijf is 
een totaalinstallateur binnen de 
elektrotechniek. het grootste 
deel van de doelgroep zit in de 
regio zuid-holland. “soms komt 
er als spin-off van een project 
een aanvraag uit een andere 
regio, dan verzorgen wij dat 
uiteraard”, zegt eigenaar almir 
Dzelatic. “Betrouwbaarheid 
richting mijn klanten is voor mij 
van groot belang. Dit is de reden 
waarom ik graag met Technische 
unie werk. je kunt ervan op aan 
dat wanneer je met een project 
start, de Technische unie op tijd 
ter plaatse is met de bestelde 
materialen. Betrouwbaarheid 
kun je garanderen wanneer je 
werkt met vaste relaties. 
Legrand nederland is ook een 
vaste leverancier.”

Vakmanschap
Bij a.a.D. elektrotechniek 
werken vier mensen. het bedrijf 
heeft geen wens om heel groot 
te worden. “het gaat mij vooral 
om het leveren van kwaliteit. nu 
werk ik met een goed team. we 
doen via de grotere bureaus 
uiteraard ook grotere projecten, 
maar daarnaast heb ik een groot 
bestand vaste klanten. Degelijk 
vakmanschap staat bij mij 
centraal. Daar word ik op 
geselecteerd. ik wil op lange 
termijn zaken doen met 
mensen.”

De P31 kabelgoot geeft industriële design look 
a.a.d. elektrOteCHniek installeert 
FlexiBiliteit VOOr rOOBOl tuinmeuBelen
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a.a.d. elektrotechniek kreeg van roobol tuinmeubelen de 
opdracht om voor de nieuwe en grootste vestiging in spijkenisse de 
elektrotechnische installatie te maken. roobol wil in hun 
winkelconcept zichtinstallaties en de flexibiliteit om de opstelling 
van de tuinmeubelen gemakkelijk te kunnen veranderen. Het p31 
kabeldraagsysteem van legrand biedt voor zichtinstallaties een 
economisch aantrekkelijke en creatieve design oplossing. 

a.a.d.: tOtaal-
installateur 
VOOr 
Zuid-HOlland 

“roobol Tuinmeubelen wilde voor 
hun winkelpanden een design 
oplossing die flexibiliteit brengt 
voor de opstelling van de 
tuinmeubelen”, zegt almir 
Dzelatic, eigenaar van a.a.D. 
elektrotechniek. “ze willen deze 
opstelling gemakkelijk kunnen 
veranderen en alles mooi kunnen 
aanlichten. De p31 kabelgoot is 
hiervoor ideaal met al die gaten. 
er hangen trendy theaterspots aan 
de goot, die ze eenvoudig kunnen 
verhangen om de collectie in 
nieuwe opstelling weer optimaal 
aan te lichten.”

Openingen
“het interieurconcept werd 
ontwikkeld voor alle panden. in de 

t  V.l.n.r. Martin Muller (Technische unie), 
jaco Bouhuizen (Legrand nederland) en 
almir Dzelatic (a.a.D. elektrotechniek)



Brandie roobol, grondlegger van roobol Tuinmeubelen, wil klanten in 
zijn winkels het luxe buitenleven laten ervaren. Met vijftien 
vestigingen in nederland, eigen labels, 80 vakkundige medewerkers 
en een modern logistiek systeem garandeert roobol Tuinmeubelen 
kwaliteit, service en een collectie die direct uit voorraad leverbaar is.

er wordt veel zorg besteed aan de inrichting van deze trendsettende 
winkels. productkennis is zeker niet het enige dat telt. Oprechte 
interesse en oog voor details, daarmee kun je in een woonwinkel het 
verschil maken. Voor de roobol vestiging in spijkenisse werd met de 
p31 kabelgoot een industriële look gecreëerd. 
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p  De industriële uitstraling van de p31 kabelgoot geeft een trendy sfeer.

rOOBOl: trendy tuinmeuBelen 

nieuwe vestiging in spijkenisse 
kon het direct in de nieuwbouw 
worden meegenomen. in elke 
winkel heeft roobol hetzelfde 
concept: de plafonds zijn zwart 
gespoten en hiermee 
contrasterend loopt door iedere 
winkel, mooi in het zicht, de Van 
Geel p31 kabelgoot. De p31 is 
vooral zo geschikt omdat er 
openingen inzitten. Bij andere 
goten hadden we overal gaten in 
moeten boren. Dat wordt nooit zo 
mooi.”

 “het was een uitdaging om de 
vorm van de goot goed te krijgen. 
De delen moeten gelijkmatig zijn 
en uiteraard waterpas. De bochten 
heb ik hier handmatig geslepen en 
gesneden. een dergelijke 
zichtinstallatie stelt extra eisen. 
het moet er strak uitzien. je moet 
ruim ervaring met dit werk 
hebben om dit voor elkaar te 
krijgen. na de ontwerpfase, 
hebben we al het materiaal 
uitgetekend in de lege ruimte. De 
materialen zijn op de grond met 
elkaar verbonden en daarna met 
een paar man op hoogte 
gehangen. Voor de schuine 
stukken hebben we zelf 
hulpstukken ontworpen en 
gefabriceerd. Bij een 
zichtinstallatie wil je geen 
uitstekende kabels zien. Op 
plaatsen waar je in de goot kijkt, 

hebben we afdekdeksels 
gebruikt.”

interieur architecten
“Voor Legrand is de toepassing van 
de kabelgoot op deze manier ook 
heel aantrekkelijk. er komt steeds 
meer vraag naar”, zegt jaco 
Bouhuizen, account manager bij 
Legrand nederland. “het is mooi 
dat die industriële uitstraling 
gezien mag worden. 
interieurarchitecten hebben de 
weg naar de p31 kabelgoten echt 
gevonden. je kunt met de goot 

heel veel kanten uit. het is een 
mooie, creatieve en financieel 
aantrekkelijke oplossing voor een 
winkel. je kunt er lichtlijnen aan 
hangen en je bent zo klaar en 
helemaal flexibel. je verwisselt in 
een handomdraai een paar 
armaturen, wanneer je het 
interieur verandert.”

segment van vakmensen
“Bij de Technische unie 
vertegenwoordig ik de klein 
zakelijke markt”, zegt Martin 
Muller. “Voor dit project hebben we 
alles geleverd. wij kennen onze 
klanten goed. het is een segment 
van vakmensen. a.a.D. heeft bij 
roobol een installatie opgeleverd 
die voorziet in alle mogelijke 
functies. De p31 kabelgoot is hier 
deel van het interieur geworden”, 
besluit Martin.

je kunt met de gOOt 
Heel Veel kanten uit
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 sTarT: feBruari 2011
 OpLeVerinG: OkTOBer 2011
  prODucTen LeGranD: p31 kaBeLGOTen, GwO-5 wanDGOOT, schakeL- en VerDeeLinrichTinGen 
en zucchini raiLkOkersysTeeM

Vanuit eigen beheer en met eigen resources ontwerpt, ontwikkelt en 
realiseert Oskomera alle soorten gevels en staalconstructies van 
historische stalen gevels tot moderne klimaat- en tweede huid gevels 
van een hoog kwaliteitsniveau. De afgelopen jaren is het bedrijf zich ook 
gaan specialiseren in het opwekken van zonne-energie. Daarnaast is 
Oskomera dé specialist op het gebied van brand-, explosie-, kogel- en 
inbraakwering.

Bij de Oskomera Group werken 270 mensen. in 2012 verwacht de 
onderneming een omzet van 181 miljoen euro te realiseren. naast de 
hoofdvestiging in Deurne (noord-Brabant) heeft Oskomera activiteiten 
in engeland, ierland, portugal en op de nederlandse antillen.

OskOmera: Van aluminium- en stalen geVels tOt 
ZOnne-energiesystemen, innOVatieF en VeelZijdig



 

“in de bouw moet je lean 
werken net als in automotive 
industrie”, zegt erwin Tromp, 
projectleider bij Mansveld. “een 
bouwproject is net alsof je een 
bedrijf opricht voor een half jaar 
met nieuwe partners en 
medewerkers. het is de klant 
nog niet altijd duidelijk hoe hij 
alles wil hebben en de bouw 
raast door. het is prima 
verlopen. er zijn hier in 
gezamenlijkheid, onder hoge 
druk, high tech oplossingen 
neergezet waar we trots op 
mogen zijn.”

leuke bouwtijd
“we hebben een heel leuke 
bouwtijd gehad”, zegt stefan 
rink, information officer 
Oskomera. “wij zijn hier als 
huurder bij betrokken en zijn 

ook direct onderaannemer. en 
daarbij zijn we een 
productiebedrijf, dat wil altijd 
doorwerken. Ondanks de 
tijdsdruk, hebben we niet op 
kwaliteit ingeboet. wij hebben 
heel goed gekeken naar 
mogelijkheden om het nieuwe 
werken gemakkelijk te maken. 
Doordat we bij Oskomera 
voornamelijk projectwerk 
hebben, wisselen de teams 

vaak. ze kunnen nu overal gaan 
zitten. je kunt hier door het 
hele pand en ook buiten 
draadloos werken. Voorheen zat 
Oskomera verspreid over zeven 
verschillende locaties in 
nederland. De panden waarin 
we zaten, waren een soort 
lappendeken geworden. Overal 
waren stukken aangebouwd en 
fabriekshallen toegevoegd. we 
zijn ontzettend blij met dit pand 
en alle nieuwe mogelijkheden.”

“De productiefaciliteiten hebben 
veel meer flexibiliteit 
gekregen”, vervolgt stefan. “het 
is een groot pand van 23.000m² 
vloeroppervlak. De uitdaging 
was om op elke plek elektra, 
data, perslucht en lasgassen 
beschikbaar te hebben. in de 
vorige hallen liepen we met 
zware karretjes met gas te 
slepen. en als je met veel 
mensen op één plek stond te 

lassen, kon de 
verdeelkast eruit 
knallen. nu 
hebben we een 
mooi centraal 
hoofdader 
systeem. Legrand 
nederland heeft 
de 

railkokersystemen gemonteerd. 
Daar kwam ontzettend veel 
ontwerptechnische expertise bij 
kijken. welke materialen moet 
je toepassen? wat zijn de 
wensen precies en wat zijn de 
mogelijkheden? het gaat over 
gigantische stromen. je praat 
over een systeem van 1250a! 
Dat moet wel met een eigen 
faciliteit voor staalconstructies, 
gevelelementen en 
zonnepanelen.”

gekozen voor vertrouwen
“De partijen kenden elkaar al 
goed”, zegt stefan. “we 
(Mansveld, Oskomera en 
Legrand) doen al 25 jaar lang 
zaken met elkaar. Onze solar 
tak neemt van Legrand 
draadgoot af. er zijn bovendien 
niet veel fabrikanten, die alles 
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mansveld B.V. installeerde in 
een half jaar tijd de volledige 
elektrotechnische installatie 
bij Oskomera in deurne. de 
opdracht omvatte alle 
elektrotechnische installaties 
binnen de kantoren tot en met 
de bedrijfshallen, zowel 
verlichting kracht, data, 
beveiliging-, brandmeld- en 
toegangscontrole. legrand 
leverde een totaaloplossing. 
Oskomera huurt het pand van 
een vastgoedonderneming. 
Hierdoor kwam de 
elektrotechnische opdracht 
pas laat in het bouwproces. 

Het gaat OVer 
gigantisCHe 
strOmen

t  Oskomera ontwikkelt en realiseert alle 
soorten gevels en staalconstructies

p  V.l.n.r. erwin Tromp (Mansveld),  
stefan rink (Oskomera) en  
wil van zwamen (Legrand nederland)
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“Ondanks de groei zijn we een 
open bedrijf met een platte 
organisatie van drie lagen, net 

als het gebouw zelf met veel 
vakmensen in dienst. we 
richten ons ook op innovatie, 
zoals de Tamagotchi gevel die 
mensen het klimaat van hun 
werkplek zelflaat bedienen. een 
groeiende markt hiervoor zijn 
de bedrijfverzamelpanden. Onze 
gevels worden steeds 
intelligenter en technischer.”

in één pakket hebben. we 
hebben hier gekozen voor 
vertrouwen en zijn samen gaan 
kijken hoe we eruit 
konden komen binnen 
het beschikbare 
budget.”

groei en grote omzet 
zonne-energiesystemen
“Ons bedrijf is de laatste jaren 
enorm gegroeid. Van oudsher 
maken wij complexe 
bouwprojecten met een focus 
op de huid van het gebouw”, 
vervolgt stefan. “Voor de 

buitenzijde van een gebouw 
ontwerpen en installeren we 
aluminium (glas)gevels. aan de 

andere kant maken we 
complexe staalconstructies. we 
zijn gegroeid, o.a. doordat we de 
combinatie aanbieden en 
daarmee grote partijen 
ontzorgen. De laatste tien jaar 
zijn hier de 
zonne-energiesystemen bij 
gekomen. Dit heeft een enorme 
vlucht genomen.”

Dit jaar bestaat Mansveld 50 jaar. Met 200 medewerkers binnen 
Mansveld projecten & services en 100 mensen binnen Mansveld 
expotech, biedt het bedrijf oplossingen op maat in elektro-, 
beveiligings- en communicatietechniek. Mansveld realiseert vooral 
projecten voor de utiliteitsmarkt in de regio zuid-nederland. Verder 
heeft het bedrijf een afdeling voor kleine en kortlopende opdrachten. 
Daarnaast staat er een service & Onderhoud team klaar voor 
storings- en onderhoudsklussen met een 24-uurs helpdesk.

“Mansveld levert vaste en tijdelijke installaties. Door onze 
organisatiestructuur hebben wij korte communicatielijnen en daardoor 
zijn wij flexibel om te anticiperen op marktveranderingen”, zegt erwin 
Tromp, projectleider bij Mansveld. “Ons expo gedeelte maakt, over de 
gehele wereld, standbouwprojecten. Doordat we ook tijdelijke 
installaties maken, blijft het bedrijf heel flexibel. we zijn erop ingesteld 
om snel wisselende projecten aan te kunnen.”

mansVeld: al 50 jaar aCtieF in Zuid-nederland 

we HeBBen Hier gekOZen 
VOOr VertrOuwen

t  Mansveld installeerde in een half jaar tijd 
de volledige elektrotechnische installatie 
bij Oskomera

u ”er is nu een mooi centraal hoofdader systeem. Vroeger kon de verdeelkast eruit 
knallen als we met veel mensen op een plek stonden te lassen”
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een veilig gevoel met Bticino deurcommunicatie 
sCHOuten teCHniek installeert VideO 

interCOminstallatie de wending

 sTarT prOjecT: 2009 (eLekTrOTechnische insTaLLaTies)
 OpLeVerinG: einD 2011

 prODucTen LeGranD: BTicinO DeurcOMMunicaTie, 114 seTs swinG Basic zwarT-wiT 
ViDeOTOesTeLLen en 3 ViDeO scrOLL BuiTenpOsTen VOOr De enTrees

p  het nieuwe appartementencomplex De wending aan de amsterdamse admiralengracht
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“Deze opdracht had zo zijn eigen uitdaging hier midden in 
amsterdam”, zegt jeroen Droog projectleider elektrotechniek bij 
schouten Techniek. “je zit met een klein bouwterrein, met een forse 
opdracht om de gehele w- en e-installatie te verzorgen. je moet dan 
heel efficiënt omgaan met het afroepen van de materialen. Logistiek 
was het een enorme toer. De straat voor de appartementen lag 
tijdens het bouwproces gedeeltelijk open. zie dan je vrachtwagens 
maar eens ter plekke te krijgen met hun lading. Dat is typisch 
amsterdam! Verder heeft de kelder tot aan het eind van de ruwbouw 
onder water 
gestaan, omdat 
de gronddruk 
hier hoger dan 
de bouwkundige 
last die erop 
staat. het is een 
klein 
bouwterrein, maar het gaat diep de grond in. De eerste dag dat ik 
kwam, keek ik omlaag in een put van 9 meter diep met onderin 
allemaal medewerkers van de bouwkundig aannemer op kleine 
kraantjes. het leek net een maanlandschap!”

sneller monteren
“in het bestek stond zeer algemeen ‘een intercom installatie’ 
voorgeschreven”, zegt jeroen. “na veel overleg tussen alle partijen 

hebben we de opdrachtgever kunnen overtuigen dat hij de 
deurcommunicatie van BTicino moest kiezen. ik sta er dan ook 
vierkant achter. BTicino heeft een 2-draads systeem. het voordeel 
is direct merkbaar voor de gebruiker. De toestellen zijn veel 
minder storingsgevoelig en ze monteren ook nog eens veel 
sneller.” 

nelec betrokken specialist
“nelec heeft het initiatief genomen voor dit project en het actief 
getrokken”, vervolgt jeroen. “het is toch een specialisatie, 
deurcommunicatie. Met slim installeren kun je een hoge mate van 
efficiëntie bereiken, maar de service is ook heel belangrijk. nelec 
houdt zelf contact met de hoofdmonteurs, dat neemt bij mij een 
boel tijd en zorgen weg”, zegt jeroen. 

“BTicino heeft materiaal ter bemonstering aangeboden en is 
meegegaan naar de opdrachtgever om advies te geven. het 
2-draads systeem van BTicino was voor mij nieuw”, zegt jeroen. 
“Onze ervaring is heel positief. De installatie ging nog 
voortvarender, dan wij hadden verwacht. het aansluiten van het 
intercomtoestel ging heel eenvoudig, omdat er minder aders 
aangesloten hoeven te worden. je kunt het ook niet verkeerd 
aansluiten aangezien de installatie polariteit ongevoelig is. De 
toestellen komen al voorgeprogrammeerd aan op het werk met de 
bedrading op de connector. De installateurs trekken eerst de 
bedrading en installeren dan de bevestigingsplaat en de connector, 
daarna kun je alle toestellen plaatsen. snel en soepel”, zegt 
jeroen.

“wanneer bewoners willen behangen, halen ze het 
BTicino toestel heel eenvoudig in zijn geheel van de 
wand. Voorheen hadden we wel eens bewoners die 
een storing veroorzaakten, doordat ze de bekabeling 
loskoppelden van het intercomtoestel en deze na het 
behangen verkeerd terug plaatsten”, vertelt jeroen. 

Bediening eenvoudig
“als er ooit een toestel uitvalt, kun je duidelijk zien welk toestel 
het is. De andere toestellen werken nog gewoon. nelec heeft alle 
gegevens en slaat deze op. ze zorgen voor een toegankelijke en 
heldere structuur. Dat is voor ons heel belangrijk, een betrouwbare 
installatie! De bewoners hebben maar één storing gehad in de 
oplevering. iedereen, ook de senioren, kunnen de installatie heel 
eenvoudig bedienen.”

Het VOOrdeel is 
direCt merkBaar 
VOOr de geBruiker

p  jeroen Droog, projectleider schouten Techniek
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“Ons bedrijf bestaat sinds 1990”, 
zegt karim aakouk, manager 
techniek en sales bij nelec. “we 
zijn een specialistische 
groothandel voor 
deurcommunicatie. in het begin 
had nelec meerdere 
productgroepen, maar sinds 
1995 richten we ons volledig op 
intercoms. inmiddels zijn we één 
van de grootste leveranciers in 
nederland. Ons bedrijf staat 
bekend om haar goede 
technische ondersteuning en 
schema’s op maat. we zijn altijd 
bereikbaar voor vragen van 
monteurs en we komen ter 
plekke helpen. Dat heb ik zelf 
ook gedaan in mijn vorige functie 
als technisch adviseur en die 
ervaring komt goed van pas. je 
kunt verkopen vanuit koude 
contacten, maar ik ben meer van 
relaties opbouwen. Dozen 
schuiven kan iedereen, maar 
dezelfde klant nogmaals een 

doos verkopen daar draait het 
om. het is belangrijk dat klanten 
er een goed gevoel aan 
overhouden. we maken altijd 
binnen een dag een offerte voor 
de klant. Dat kan, omdat we ons 
heel basic alleen bezig houden 
met dat waar we goed in zijn.”

“we hebben heel bewust 
gekozen voor deurcommunicatie 
van Legrand. we verkochten al 
Tegui, een spaans Legrand merk 
en nu ook het italiaanse ‘zusje’ 
BTicino van Legrand. BTicino is 
één van de eerste merken die 
met een 2-draads systeem op de 
markt kwam. De BTicino 
deurcommunicatie sluit 
naadloos aan op BTicino My 
home woningautomatisering. 
Louter verkoop via een 
groothandel is lastig voor dit 
soort producten. je moet het 
echt kennen. De installateur 
moet de juiste instructies en de 

juiste artikelen krijgen. we 
maken voor ieder project een 
schema op maat, dat 
gemakkelijk op internet te 
vinden is. je krijgt als klant dus 
geen dik boekwerk, maar een 
overzichtelijke map, 
toegesneden op 
wat er met jou 
is afgesproken. 
wij zien iedere 
installatie als 
een project dat 
begeleid moet 
worden.”

Bticino 
betrouwbaar
“De fabriek test 
alle toestellen 
die uitgeleverd worden zeer 
grondig. BTicino is heel 
betrouwbaar. alles werkt perfect 
en dat scheelt de installateur 

enorm veel tijd. we hebben geen 
storingen met BTicino. Maar als 
er eens iets is, kunnen we bijna 
alles telefonisch oplossen met 
de klant. Met een paar vragen en 
het schema op maat erbij, weten 
we al snel wat er aan de hand is. 

indien nodig, sturen we dezelfde 
dag vervangend materiaal op of 
rijden erheen. je laat je klanten 
niet wachten.”

neleC: speCialist in deurCOmmuniCatie

t  V.l.n.r. ewald van es (Van Losser) en niek Lammersen (Legrand nederland)

Ons BedrijF 
staat Bekend 
Om Haar gOede 
teCHnisCHe 
Ondersteuning

q  V.l.n.r. henk Beusekamp (Legrand nederland), jeroen Droog (schouten Techniek) 
en karim aakouk (nelec)
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Legrand als eerste leverancier deel van geautomatiseerd logistiek proces technische unie

legrand en teCHnisCHe unie 
samen aan de Bak!

“Voor Technische unie is het 
project een mijlpaal. wij zijn in 
2008 gestart met het Dynamic 
picking system, een 
geautomatiseerd opslag en order 
systeem”, vertelt erik ellen, 
stafmedewerker r&D Logistiek 
bij Technische unie. “nu kunnen 
we nauwkeuriger, sneller en 
klantgerichter orders 
verzamelen. Ook doen we aan 
nachtleveringen en kunnen we 
klantspecifieke pakketten 
maken. Op diverse 
overslagpunten wordt in 
nachtelijke uren overgepakt in 
distributieauto’s, waarvan we er 
250 hebben rondrijden. De 
wereld wil meer maatwerk en 
snelheid. wij komen dagelijks op 
10.000 adressen, die we op de 
juiste tijd en zo compleet 
mogelijk willen beleveren. Op 
bouwprojecten is dat heel 
belangrijk, anders moet de 
monteur steeds naar beneden 
om producten in ontvangst te 
nemen.”

Factor mens en enthousiasme
“we wilden ook de fabrikant in 
het proces betrekken. Legrand 
nederland is de eerste 
leverancier die dit kan”, zegt 
johan van den Brink, Manager 
supply chain Technische unie. 
“Legrand verwerkt nu ook ter 
plekke orders in de groene 
bakken die dan kant-en-klaar bij 
ons binnenkomen! er moet aan 
beide kanten een wens zijn om te 
verbeteren. al jaren hebben we 
met Legrand contacten over 
efficiencyverbetering binnen de 

p  Via een 6,5 kilometer lang systeem van lopende banden, rollerbanen en paternosters worden de groene bakken op de juiste plek gebracht

‘Beter en completer’ is de 
missie van technische unie. 
Het bedrijf onderging in 2008 
een baanbrekende 
automatisering van de 
orderverwerking met het 
dynamic picking system. maar 
technische unie ging verder. 
samen met legrand nederland 
werd onlangs het groene 
bakken systeem uitgebreid tot 
bij de leverancier. inmiddels 
draait het systeem naar volle 
tevredenheid.

Technische unie is één van de grootste technische groothandels in 
nederland. Technische unie bestaat al sinds 1880. het bedrijf werkt 
met twee Distributie centra. klein materiaal wordt verwerkt in alphen 
aan de rijn en de grote producten in strijen. Daarnaast heeft 
Technische unie 35 verkoopkantoren. het bedrijf is goed voor ruim 
een miljard euro jaarlijkse omzet. Met 2000 medewerkers verwerkt 
Technische unie dagelijks 60.000 orderregels bestemd voor 10.000 
afleveradressen. Ondanks deze hoeveelheden garandeert Technische 
unie klanten die vóór half zes bestellen, dat ze voorradige artikelen de 
volgende dag in huis hebben. 

tu Verwerkt iedere dag 60.000 
Orderregels



keten. Deze stap is een logisch 
vervolg op ons Dynamic picking 
system. De grootste 
tijdsbesparing wordt 
gerealiseerd wanneer we digitaal 
kunnen volgen wat er in de bak 
van de leverancier zit. Dat is 
integratie van beide iT-systemen! 
De factor ‘mens en 
enthousiasme’ is heel 
belangrijk.”

“het praat heel gemakkelijk met 
Technische unie”, zegt ronald 
Tjio, supply chain manager bij 
Legrand nederland. “Legrand en 
Technische unie zijn allebei zeer 
gemotiveerd om de processen te 
optimaliseren. we proberen altijd 
goed op elkaar aan te sluiten in 
belang van de gehele keten. een 
voorbeeld zijn de koppelplaten 
van Legrand. Dit zijn ‘de broodjes 
van de bakker’. ze gaan per 
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u V.l.n.r. erik ellen en johan van den Brink (Technische unie)

per dag verwerkt Technische unie ruim 60.000 
orderregels. in 2011 ging de organisatie over naar 
een innovatief, geautomatiseerd systeem voor het 
verwerken van de orders: Dynamic picking system. 
Voorheen moesten medewerkers iedere dag vaak 
kilometers lopen om de goederen zelf te halen en 
was er ook veel tilwerk mee gemoeid. wanneer je 
nu de enorme hal van Technische unie inloopt, waan 
je jezelf even in de efteling. Overal worden groene 
bakken door de lucht via rails vervoerd op weg naar 
hun bestemming. hoe gebeurt dat?

Goederen die binnenkomen op pallets, worden op de 
aankomst- en ompakstations uitgepakt en in groene 
bakken gedaan. Via een immens systeem van 6,5 
kilometer lang lopende banden, rollerbanen en 
paternosterliften wordt de bak afgeleverd bij één 
van de robotkranen. Deze rijdt tussen de stellingen 
en de voorraadbakken worden razendsnel weggezet 

en weer tevoorschijn gehaald voor het verwerken 
van een order. 

picken en verzenden
wanneer er een order binnenkomt, brengt het 
systeem een groene voorraadbak naar een 
picklocatie in één van de zestig pickstations. hier 
staan medewerkers, de zogenaamde ‘pickers’ die de 
bestellingen samenstellen. het systeem stuurt een 
lege orderbak naar de picker om daar de order in te 
verzamelen. Tegelijk zorgt het systeem ook dat alle 
onderdelen die de picker nodig heeft om de 
bestelling compleet te maken op dat station 
voorradig zijn. als de picker klaar is, geeft hij 
akkoord door op een knop te drukken en dan neemt 
het transportsysteem de orderbak weer mee. soms 
moet de orderbak nog langs andere pickstations om 
meer artikelen op te halen. is de order voltooid, dan 
gaat de orderbak naar de Order consolidation 
Buffer (OcB), waar de bakken op bestelroute 
worden gesorteerd. als er 12 bakken zijn voor 
dezelfde route, verzamelt de OcB die en zet ze 
samen op een verrijdbare dolly. een grote truck 
vervoert de dolly’s naar het overslagpunt en van 
daar gaat het naar de klant.

legrand voegt facet toe
De samenwerking met Legrand nederland heeft 
hier nog een belangrijk facet aan toegevoegd. in het 
magazijn van Legrand in Boxtel komt een order van 
Technische unie via de computer binnen. alle 
goederen staan op voorraad op een soort 
liftsysteem. De medewerker roept de juiste lade op 
en zet de bestelling in een groene bak. Deze bakken 
worden gestapeld en opgehaald door Technische 
unie voor verder transport naar de eindklant. 
hiervoor is een intensieve samenwerking en een 
integratie van beide iT-systemen nodig.

dynamiC piCking system: 
ZO gaat dat Bij teCHnisCHe unie!
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bakken ook belangrijk”, vervolgt ronald. “we gebruiken veel minder 
verpakkingsmateriaal door het hergebruik van de groene bakken. 
Voorheen verzamelden we van alles in kartonnen dozen, nu gaat het 
in een plastic bak. kunststof is stevig, je kunt meer volume stapelen 

en meer in een vrachtwagen te zetten. 
Bovendien raakt het product niet 
beschadigd.” 

“een verbeterpunt is dat wij de groene 
bakken binnenkort dagelijks gaan ophalen 
bij Legrand in Boxtel en direct lege 
bakken brengen”, zegt johan. “Dit past in 
ons ‘Lean en green’ beleid, waarvoor we 
sinds kort gecertificeerd zijn. Onze target 
is om een reductie van 20% te realiseren 
in cO² uitstoot bij onze 
distributieactiviteiten.”

pallet naar onze klanten, verpakt in doosjes van 50 stuks. we zijn ze 
voor Technische unie per 10 doosjes met elastiekje gaan binden. Dit 
kost ons iets meer tijd, maar heeft veel snelheid bij Technische unie 
opgeleverd. Met de groene bakken gaan we weer een grote stap 
verder.”

Op voorraad liggen
“wij gaan in onze dienstverlening 
ver om dit voor elkaar te krijgen”, 
beaamt ronald. “Legrand 
investeert ook in processen, 
waarvoor we niet direct een factuur 
bij Technische unie kunnen 
afgeven. Legrand nederland is 
geen prijsvechter, we 
onderscheiden ons in 
dienstverlening. Voor ons is het 
uiteraard ook gunstig, dat wij 
hierdoor zeer goed op voorraad bij 
Technische unie liggen.”

minder verpakkingsmateriaal
“Legrand vindt het 
duurzaamheidaspect van de groene 

p ronald Tjio, supply chain manager Legrand nederland p De hele keten moet samenwerken om dit voor elkaar te krijgen p Technische unie verwerkt iedere dag 60.000 orderregels



inspiration Centre SMitS biedt mooie vergaderlocatie in midden van nederland

BtiCinO inspireert Op permanente tentOOn-
stelling inspiratiOn Centre smits
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“het doel is om een brede 
groep mensen te informeren en 
inspireren op het gebied van 
bouwen en verbouwen, 
interieur, exterieur en 
lifestyle”, zegt Dmitri Meijer, 
BTicino adviseur bij Legrand 
nederland. “het centrum is een 
podium voor bijzondere 
producten en talentvolle 
ontwerpers. en de hele 

bouwketen is hier op hoog 
niveau vertegenwoordigd. De 
productpresentaties staan 
opgesteld in een strakke, 
industriële ruimte van totaal 

1.700 m2. in het inspiration 
centre staan veel producten die 
je niet tegenkomt in 
woonwinkels en tuincentra.”

interessante vergaderruimte
“smits is zes dagen in de week 
geopend en vrij toegankelijk”, 
vervolgt Dmitri. “Onze account 
managers nemen u er 
eventueel graag mee naar toe, 
zodat u gemakkelijker zelf naar 
binnenstapt.”

luxe woningbouw
“BTicino richt zich als 
permanente deelnemer aan 
inspiration centre smits op 
netwerkvergroting”, zegt 
Dmitri. “iedere bezoeker die 
hier binnenkomt, heeft iets met 
luxe woningbouw of het hogere 
segment binnen te utiliteit te 
maken. wanneer een 
installateur een klant op een 
bijzondere manier iets wilt 
laten zien over de 
mogelijkheden van domotica, 
kan men bij smits.com de 
klanten met BTicino My home 
domotica en schakelmateriaal 
laten kennismaken.”

afgelopen januari opende smits in nederhemert (ten noorden van 
den Bosch) haar deuren voor bouwlustigen. inspiration Centre 
smits presenteert een mix van producten, materialen en diensten, 
gericht op (interieur)architecten, producenten, stylisten en 
consumenten die willen (ver)bouwen. Ook Bticino maakt deel uit 
van deze permanente tentoonstelling. 

p  ”inspiration centre smits is zes dagen 
in de week geopend en vrij 
toegankelijk”, zegt Dmitri Meijer, 
rechts op de foto linksboven

interieur, exterieur 
en liFestyle
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reCOrddrukte in aHOy
rOtterdam Bij skills masters

u Legrand is hoofdsponsor binnen de 
vakwedstrijden voor elektrotechniek

u ”De opdracht was een afspiegeling van de 
dagelijkse praktijk binnen de technische 

installatiebranche”, zegt piet hoving

legrand 
is HOOFd-
spOnsOr
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u  rechts op de grote foto: De 23-jarige 
klaas Brakke van het alfa college in 
hoogeveen won de wedstrijd in de 
categorie elektrotechniek Gebouwen. 
klaas is bijna klaar met zijn opleiding aan 
het alfa college in hoogeveen, die hij 
volgt naast zijn baan bij TiB Bakker in 
Meppel.
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nieuwe
legrand prOduCten

lBplus: railkOkersystemen Van 25 t/m 63a
LBplus is de nieuwe railkoker van Legrand voor de distributie van 
stromen van 25 t/m 63a. Met de nieuwe LBplus railkokersystemen 
biedt Legrand u een systeem aan, dat eenvoudig en snel te 
installeren is en daarnaast zeer robuust is. LBplus is zeer geschikt 
om te plaatsen in o.a. magazijnen, distributiecentra, winkels, 
supermarkten, commerciële gebouwen, ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, scholen, autogarages, werkplaatsen en laboratoria.

Voordelen van lBplus:
• u heeft de keuze uit stroomafnemers van 10 t/m 32a.
•  u hoeft minder artikelen op voorraad te houden en/ of te 

bestellen, aangezien LBplus werkt met universeel toebehoren, 
zoals stroomafnemers en flexibele elementen.

•  LBplus biedt u een flexibele oplossing op het gebied van o.a. het 
aantal geleiders, aftakpunten, ampérage en type railkoker.

•  Grote overbruggingsafstanden mogelijk, type a om de 3 meter, 
type B om de 7 meter.

• Onverliesbare afschermingen van de aftakopeningen t.b.v. ip55.
• universele voedingskasten en bevestigingsmiddelen.
•  Type stroomafnemers herkenbaar door kleurcodering en voorzien 

van klemcontact.
•  Door de pin configuratie is het 

maken van een foutieve 
verbinding door de 
stroomafnemers onmogelijk.

• Mechanische weerstand ik 07.

 pOp-up
 LBplus

leverbaar vanaf
1 september!



legrand en BtiCinO: 2 merken, 1 Visie

Daarom hebben we besloten met ingang van juni de merken Legrand 
en BTicino centraal te stellen in onze communicatie. Legrand voor 
onze oplossingen in utiliteit en industrie, BTicino voor ons 
assortiment schakelmateriaal, woningautomatisering en 
deurcommunicatie in de woningbouw. Twee merken, met één visie; u 
zo optimaal mogelijk bedienen met innovatieve concepten en 

diensten. Onze nieuwe website 
www.bticino.nl geeft u een 
goed beeld van onze 
oplossingen voor de 
woningbouw. Vanaf 1 
september kunt u op de 

nieuwe website www.legrandnederland.nl kennis nemen van onze 
filosofie voor utiliteit en industrie. Binnenkort hebben we de 
service- en productenportal www.legrandservices.nl uitgebreid met 
een gratis smartphone app voor android en apple gebruikers. 

Mocht u vragen hebben over onze wijziging in merkenstrategie neem 
dan contact op met onze afdeling Marketingcommunicatie. 
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de afgelopen jaren heeft legrand nederland met de merken legrand, 
Van geel, Cablofil, Bticino en planet wattohm succesvol gewerkt aan 
het uitbreiden van onze rol als pure kabeldraagsystemen specialist 
naar een elektrotechnische multi-specialist op het gebied van energie 
distributie, data-installaties en woningautomatisering in utiliteit, 
woningbouw en industrie. inmiddels biedt legrand nederland 
complete oplossingen voor onder andere projecten in kantoren, retail, 
hotels, zorg, onderwijs, appartementencomplexen, luxe woningbouw 
en datacenters aan. in deze benadering past geen wirwar aan 
productgroepmerken, maar één duidelijk merk waar u op kunt 
vertrouwen! 

u ZO Optimaal 
mOgelijk Bedienen

Bezoek de nieuwe BTicino website

p  nieuwe BTicino website, eerste presentatie van nieuw merkenbeleid



 

 LeGranDserVices

legrand nederland
intrOduCeert de kOkulatOr 
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Dat railkokersystemen een hoge mate van flexibiliteit geven in een 
laagspanningsinstallatie is bekend. Maar dat railkoker tevens een aantal 
unieke duurzame eigenschappen heeft, wordt nog onvoldoende 
meegenomen in de afweging tussen het gebruik van railkokersystemen 
ten opzichte van kabel met kabeldraagsysteem. als multi-specialist wil 
Legrand dan ook graag haar klanten helpen bij een zorgvuldige afweging. 

in samenspraak met klanten hebben we de kOkuLaTOr ontwikkeld. 
Deze calculatietool kijkt naar een aantal factoren, zoals materiaalprijs, 
montagekosten, gewenst vermogen, aantal verdelerpunten, 
energieverlies, cosinus phi en gelijktijdigheid. Op basis van de 
ingevoerde gegevens genereert de calculatie de volgende resultaten: 
• Vergelijk in basisinvestering materiaal/montage (installatiekosten). 
• energieverlies tijdens gebruik (gebruikskosten). 
•  cO2 uitstoot en de daarbij behorende compensatiekosten (indien de 

klant zijn energieverbruik compenseert). 
• Terugverdientijd. 

“hierbij zijn we uitgegaan van de in de markt gebruikelijke tarieven om 
een zo eerlijk mogelijk vergelijk te kunnen maken, waarbij de klant zijn 

eigen kortingen kan ingeven”, aldus frans spijkers, marketing manager 
bij Legrand nederland B.V. “het gaat ons als multi-specialist 
uiteindelijk om een betrouwbaar advies. De keus is aan de klant of hij 
gaat voor kabeldraagsystemen in combinatie met kabel of voor 
railkokersystemen.” 

nieuwsgierig? 
Ga naar www.legrandservices.nl/calculaties en meld u aan!

p  Vergelijk kabel & kabeldraag met railkoker en vul uw kortingen in

p  specificeer volgens een normale installatie het aantal onderverdelers, hoofdverdelers en 
kabellengtes
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medewerkers van technische unie zetten zich al jaren met volle 
vaart in voor roprarun, de jaarlijkse wedloop voor 
kankerbestrijding. na een non-stop estafetteloop van 41 uur en 17 
minuten werd team technische unie op de Coolsingel in rotterdam 
verwelkomd door een enthousiaste menigte. Het team eindigde op 
de 35ste plaats van de 321 deelnemende teams. een mooie 
prestatie in alle opzichten.

Door de warmte, maar ook door 
wat plotselinge 
routewijzigingen was het dit 
jaar een roparun die zeer veel 
inspanningen van de 
deelnemers heeft gevergd. het 
team van de Technische unie 

had een zeer voldaan gevoel. 
Door maar liefst 43.699 euro in 
te zamelen voor het goede doel. 
Legrand nederland heeft de 
Technische unie gesponsord 
met dit evenement.

wij feliciteren de Technische 
unie met dit prachtige 
resultaat.

gespOt: BtiCinO tijdens de rOparun 2012!

t  BTicino My home logo op de linkerkant 
van de Technische unie vrachtwagen 
tijdens de roparun!



M Y  H O M E 
U W  S L E U T E L  T O T  S T I J L V O L  W O N E N

Kiezen voor BTicino My Home is kiezen voor het uitrusten van uw huis met een  
intelligent domotica systeem, dat voor u zorgt. Technologie verbetert de levens- 
kwaliteit binnen de woning. De laatste jaren maakte woningautomatisering een  
ontzettende vooruitgang op het vlak van technologie, toepassingen en design.  
Nu is het moment aangebroken om al deze voordelen te ontdekken en te gebruiken,  
dankzij de ervaring en technologie van een betrouwbare partner: BTicino.

BE INSPIRED

legrand nederland B.V.
postbus 54
5280 aB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
f +31 (0)411 68 28 95
e info@legrandnederland.nl
i www.legrandnederland.nl
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