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LECOURANTINTRO

in deze uitgave van Lecourant neem ik de gelegenheid waar om 
mijzelf nog eens aan u voor te stellen. op bladzijde 14 en 15 leest u 
alles over de visie en missie van Legrand nederland.

als Legrand nederland vinden we het belangrijk dat u weet met wie u 
zaken doet. we willen graag het imago van een toegankelijke en open 
bedrijfscultuur hoog houden. schroom dus ook niet om te reageren 
op onderstaand e-mail adres als u nog vragen heeft. 

daarnaast wijs ik u met gepaste trots op de mooie resultaten van 
Legrand group in het eerste half jaar. ondanks de europese krimp is 
Legrand group in staat gebleken het 1ste half jaar een omzetgroei 
van 2,6% (exclusief invloed koerswisselingen) te realiseren. ook ten 
aanzien van onze winstverwachtingen (operating income van 19,6%) 
liggen we na het 1ste half jaar duidelijk op koers wat onze prognoses 
voor 2013 betreft. Vooral de Verenigde staten, rusland, China en 
midden-oosten vertoonden sterke omzetgroei. nieuw binnen de 
group is de recente acquisitie van seico: marktleider in industriële 
kabeldraagsystemen in het midden-oosten. zo versterken we onze 
wereldmarktleider positie in dit segment. in europa blijven onze 
verwachtingen voor de rest van het jaar voorzichtig, ook al zijn 
tekenen van herstel zichtbaar aan de horizon. Voor meer informatie 
over onze resultaten verwijs ik u naar www.legrand.com. 

wij hopen u met deze Lecourant wederom te kunnen inspireren. 

ronny de backer 
managing director 
ronny.de-backer@legrand.nl

AAngenAAm kennis mAken 

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 marielle.claessens@legrand.nl.
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de internationale zuivelcoöperatie FrieslandCampina ontstond in 
2008 door een fusie van Friesland Foods en Campina. 
FrieslandCampina heeft de ambitie om het meest professionele 
en succesvolle zuivelbedrijf ter wereld te worden. innovatie en 
duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol. 

op het campusterrein van wageningen university & research 
Centre bouwt FrieslandCampina een nieuw research & 
development Centre. innovatie is het sleutelwoord voor 
FrieslandCampina. Het nieuwe research centrum wordt niet voor 

niets in de Food Valley op de campus van de universiteit van 
wageningen gebouwd. de zes innovatiecentra die momenteel nog 
door heel nederland verspreid liggen, worden hier 
samengevoegd onder één dak. Het geheel nieuwe gebouw zal 
ruimte bieden aan 400 medewerkers. er komt in totaal 3.300 m2 
aan laboratoria met onderzoeksfaciliteiten, naast een 
proeffabriek van 1.800 m2 en 5.000 m2 voor kantoorruimte. in het 
nieuwe centrum wordt ook een experience Centre gerealiseerd, 
waar bezoekers producten kunnen ‘beleven’ door te proeven, 
ruiken en voelen.

FrieslAndCAmpinA: innovAtieF zuivelbedrijF

  produCTen Legrand: 2 HooFdVerdeLers: 2 x 2500a, 37 onderVerdeLers, 1.800 meTer gwo-5 wandgooT, 2.300 meTer p31 
kabeLdraagsysTeem, 400 meTer CabLoFiL draadgooT, emdx3 energiemeTers en zuCCHini raiLkokersysTeem

  sTarT projeCT: Februari 2012
  opLeVering: juLi 2013
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Het project startte in februari 
2012 met een kwalificatietraject 
waarbij verschillende partijen 
een plan van aanpak indienden. 
“imtech heeft 
niet op prijs 
gewonnen. we 
hebben een plan 
van aanpak 
geschreven dat 
vertrouwen bij de opdrachtgever 
wekte. Het gehele projectteam 
was aanwezig bij de presentatie 

om onze commitment te laten 
zien. we waren niet de 
goedkoopste partij, maar in het 
plan hebben we 

bezuinigingsvoorstellen 
neergelegd”, vertelt jan 
boekhorst, projectleider bij 

imtech. “deze aanpak sprak 
opdrachtgever Hurks van der 
Linden aan. Het project werd ons 
gegund. FrieslandCampina en 

imtech industrial 
services hebben al een 
jarenlange band vanuit 
de hoek van de 
procesinstallaties. 
overal waar 

FrieslandCampina bouwt, wordt 
de procesinstallatie door imtech 
industrial services (Leeuwarden) 

het project werd 
ons gegund

Frieslandcampina 
ontwikkelde als 
initiatiefnemer en huurder 
samen met investeerder en 
bouwer hurks van der 
Linden het nieuwe 
Frieslandcampina 
Innovation centre in 
wageningen. de 
gezamenlijke investering 
in het complex bedraagt 60 
miljoen euro. de opdracht 
voor Imtech bestaat uit alle 
werktuigbouwkundige 
installaties, de meet- en 
regeltechnische installatie, 
elektronische installatie en 
beveiligingsinstallaties. 
Legrand nederland 
leverde een totaalconcept 
aan geïntegreerde 
producten. het 
innovatiecentrum van de 
zuivelgigant is in juni in 
gebruik genomen. 
duurzaamheid is een 
sleutelwoord in alle 
opzichten in dit project.



 

FrieslandCampina en Hurks van der Linden willen voor de 
nieuwbouw van het innovatiecentrum de breeam-certificering 
Very good halen. breaam-certificering is internationaal gezien het 
belangrijkste en meest toegepaste duurzaamheidkeurmerk voor 
gebouwen. daarbij wordt gekeken naar management, gezondheid, 
energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik ecologie  
en milieu. 

in het project moeten energiebesparing, verantwoord 
materiaalgebruik en toekomstbestendigheid centraal staan. in het 
kader van duurzaamheid wordt er ook al geanticipeerd op de ‘next 
life’, ofwel toekomstig hergebruik, van het complex. een hoge mate 
van flexibiliteit van het gebouw was een essentiële doelstelling voor 
FrieslandCampina.

duurzAAmheid troeF: 
breeAm CertiFiCering 
voor nieuwbouw
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verzorgd. dit bekent overigens 
niet, dat wij alle andere 
opdrachten ook automatisch 
krijgen.” 

warm voorstander totaalconcept
Legrand nederland kwam direct 
bij de eerste onderhandelingen 
in maart 2012 in beeld, omdat 
de Van geel p31 kabelgoten er 
zeker in moesten. in de 
calculatiefase had imtech 
gekozen voor het totaalconcept 
van Legrand. “ik ben een warm 
voorstander van 
totaalconcepten, dat is de 
toekomst! je moet de 
inkoopopdracht zo groot 
mogelijk neerleggen bij één 
leverancier. uiteraard heb ik 
daarbij gelijkwaardigheid 

moeten aantonen”, zegt jan. 
“Legrand is een groot 
internationaal concern dat alles 
kan leveren. ik heb er 
persoonlijk veel moeite voor 
gedaan om Legrand hierin te 
krijgen. wanneer ik een visie 
heb, maak ik mij daar ook hard 
voor. de adviseur had gelukkig 
ook goede ervaringen met 
Legrand nederland!”

Voor imtech building services 
startte het project in maart 2012 
met de eerste gesprekken en al 
in april werd begonnen met de 
ruwbouw. “Vanaf dat moment 
was het behoorlijk stapelen en 
doorpakken”, zegt Hans ploeg, 
uitvoerder bij imtech. “Het was 
net een meccanodoos. de 
strategie was om de ruwbouw 
door de mannen van Hurks van 
beneden naar boven te laten 
realiseren, terwijl wij met de 
afbouw van boven naar beneden 
gaan. dit werkte vlot. met de 
bouwvak was het hoge gedeelte 
en het laboratorium klaar. Het 
gebouw was wind- en 
waterdicht, de gevel stond en 
alles zat er in. in zes weken tijd 
stond er een complete toren, 
inclusief betonnen kozijnen en 
het glaswerk. normaal wordt de 
buitengevel later gebouwd, 
maar dit was een buiten- en 
binnengevel in één”, zegt Hans.

 Legrand kasten
“Het project loopt gewoon 
lekker hier”, vindt ook 
Christiaan knipping, 
werkvoorbereider 
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elektrotechniek. “de zucchini 
railkoker was nieuw voor ons. 
Het is een mooi product, het 
aansluiten werkt voor de 
monteurs op een prettige 
manier. en de levertijden waren 

goed. de schakel- en 
verdeelkasten zijn gebouwd 
door imtech industrial services 
in wormerveer, die ze deels 
heeft laten bouwen bij imtech 
roermond. ” 

FrieslandCampina en Hurks van 
der Linden willen het breeam 
niveau ‘Very good’ halen. 

duurzaamheid speelt dan ook 
een grote rol bij de realisatie 
van de nieuwbouw van 
FrieslandCampina. in alle 
facetten is hier rekening mee 
gehouden, bij de keuze voor 

duurzame materialen, 
de Led-verlichting, 
zonnecollectoren en 
energiezuinige 
schakelaars. door 
een snelkoppeling 
met de computer kan 
iedere medewerker 
straks de verlichting 
op de werkplek 
individueel instellen. 
rond het gebouw zijn 
diverse oplaadpunten 

voor elektrische auto’s 
aangebracht. 

“op de bouwplaats betekent het 
dat al het afval gescheiden 
wordt afgevoerd. maar ook in de 
keuze voor onze materialen was 
het leidend”, vervolgt jan. “de 
p31 kabelgoot gebruikt 30 
procent minder materiaal dan 
een vergelijkbare goot. waar 
mogelijk hebben we Cablofil 
draadgoot toegepast, dit is ook 
weer een besparing op 
materiaal. Voor de 
energiemonitoring hebben we 
emdx3 energieverbruikmeters 
van Legrand in het pand 
geplaatst. je merkt dat Legrand 
duurzaamheid ook hoog in het 
vaandel heeft. er is over 
nagedacht. dat zie je terug in de 
communicatie met de mensen 
van Legrand nederland, en in 
hun producten.”

p  jan boekhorst (projectleider imtech)

p  de projectleiding

p  Het gehele projectteamp  V.l.n.r. peter kappinga, johan smit  
en jan boekhorst

Ik ben een 
warm 
voorstander 
van totaaL-
concepten
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fitnessruimte en een 
supermarkt. de eerste 
verdieping is gereserveerd voor 
bedrijfsruimte. de bovenste 15 
bouwlagen zijn met 365 kamers 
bestemd voor 
studentenhuisvesting. de 
kamers zijn ondergebracht in 

in augustus 2012 startte voor 
rijndorp het project op de 
nieuwe campus woudenstein in 
rotterdam. Het u-gebouw is 17 
verdiepingen hoog en speciaal 
ontwikkeld voor de huisvesting 
van internationale studenten. op 
de begane grond komt een 

drie grote projeCten voor rijndorp 
sAmen met oosterberg, legrAnd en thekobur

pArtnersChAp biedt 
meer kAnsen huidige mArkt

rijndorp Installaties werkt in drie grote projecten nauw samen 
met groothandel oosterberg, Legrand nederland en 
paneelbouwer thekobur. door als kwartet te opereren zijn in de 
huidige markt meer kansen te behalen. de bedrijven zijn goed 
op elkaar ingespeeld, waardoor de efficiency steeds toeneemt. 
de drie projecten zijn niet de minste: de realisatie van 356 
studentenwoningen in het u-gebouw van de erasmus 
universiteit, de renovatie van het gemeentehuis ‘het rond’ in 
Zeist en van het gedeeltelijke monumentale gemeentehuis 
Zijlpoort in haarlem.

p  V.l.n.r. ron van kampen (Legrand nederland), dennis streefkerk (rijndorp),  
Frank Veltman (rijndorp), mario Hartogs (oosterberg), erik spijkerman (oosterberg)



 

 produCTen Legrand: zuCCHini raiLkokers, 150 VerdeLers, dLp wandgoTen, 
p31 kabeLdraagsysTeem en gLo-4 Ladderbanen

 sTarT: juni 2012, CompLeTe nieuwbouw
 opLeVering: 26 juni eersTe Verdieping, 352 sTudenTenwoningen
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woonunits van 2 of 3 personen, 
waarbij keuken, douche en toilet 
worden gedeeld. 

meters maken
“de aanvraag voor dit project 
kwam via züblin, onderdeel van 
de grote duitse strabag groep”, 
zegt Frank Veltman, directeur 
bij rijndorp installatie. “we 
hebben het beste aanbod op 
prijs en kwaliteit kunnen 
neerzetten. de opdracht omvat 
de gehele elektrotechnische 
installatie, met 
brandmeldinstallaties, voor de 
studentenwoningen. in 
nederland staat züblin nog 
open voor nieuwe partners om 
meters mee te maken.  

rijndorp installaties in zoeterwoude werd in 1987 opgericht. Het 
bedrijf is uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer 60 vaste 
medewerkers en een jaaromzet van rond de zeven miljoen euro. 
rijndorp voorziet op een betrouwbare manier in de behoefte aan 
installatievolume in alle onderdelen van woning- en utiliteitsbouw. de 
werkwijze van rijndorp is doortastend met grote knowhow. rijndorp 
neemt ook complete installatieprojecten aan. 

de onderneming is sterk in dynamische en Led verlichting, 
krachtinstallaties, schakel- en verdeelinrichtingen, data- en 
telefooninstallaties, ontruimings- en brandmeldinstallatie, inbraak- 
en CCTV-installaties, intercom/videofoon- en 
toegangscontrole-installaties.

in 1893 startte oosterberg als bedrijf met de 
verkoop van piano’s. Van oudsher zit er al muziek 
in de onderneming. philips zocht in de jaren 
twintig een distributeur voor haar radio’s en een 
bedrijf dat de doelgroep van klassieke muziek 
kent. ze kwamen uit bij oosterberg. als 
distributeur van philips groeide oosterberg mee, 
ook toen daarna de gloeilamp en het witgoed op de 
markt kwamen. 

groei tegen stroom in
“inmiddels staat de vierde generatie in dit 
familiebedrijf aan het roer. Tegen de huidige 
stroom in, groeit de groothandel oosterberg nog 
steeds”, zegt mario Hartogs, vertegenwoordiger bij 
oosterberg. “bij ons bedrijf werken 220 

medewerkers verspreid over 20 vestigingen in 
nederland. de visie en missie van oosterberg is 
‘dichtbij de klant blijven staan en dit waarmaken’. 
ons bedrijf is daarom voortdurend bezig met de 
optimalisatie van haar bedrijfsprocessen ten 
dienste van de klant.”

“oosterberg loopt voorop in deze ontwikkeling met 
een moderne bedrijfvoering en innovatieve iCT 
middelen”, zegt erik spijkerman marketing 
manager bij oosterberg. “dit uit zich in 
ondersteuning van de klant met nuttige apps, 
bijvoorbeeld voor de planning van de monteur. 
maar ook voor de eigen bedrijfsvoering: al rond de 
50% van de orderregels gaan via de internetsite 
het systeem in.”

u  V.l.n.r. Frank Veltman (directeur rijndorp) en dennis streefkerk 
(leidinggevend monteur rijndorp)

rIjndorp: doortastend en betrouwbaar

er ZIt muZIek In oosterberg
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die meters hebben we kunnen 
realiseren door de handen ineen 
te slaan binnen de keten: met 
oosterberg als onze vaste 
groothandel van 
elektrotechnische 
materialen, Thekobur 
voor de bouw van de 
schakel- en 
verdeelinrichtingen en 
Legrand als fabrikant. 
partnerschap biedt meer 
kansen in de huidige 
markt.” 

elkaar opzoeken
“Legrand nederland was voor 
rijndorp al de standaard partner 

voor de kabelgoten en daar zijn 
nu ook de verdelers 
bijgekomen”, zegt Frank. “Voor 
dit project heeft Legrand goed 
meegedacht door een speciale 

aanpassing in de combinatie van 
wandgoot en verdelers te 
maken, zodat deze 
gemakkelijker aan te sluiten 
zijn. dat telt wel door met deze 
aantallen! je moet samen 
zorgen dat je aan het werk blijft 
en blijven communiceren. in 
zware tijden moet je elkaar 
meer opzoeken. deze tijd vraagt 
meer flexibiliteit en creativiteit. 

Het nieuwe gemeentehuis Het 
rond in zeist wordt deels 
gerenoveerd en deels uitgebreid 
met een nieuwe aanbouw. 
Tussen het gemeentehuis en 
omliggende straten worden 
verder 100 woningen met een 
parkeergarage gebouwd. 
rijndorp installaties kreeg de 
opdracht voor de 
elektrotechnische installaties. 
ook voorziet rijndorp de 
parkeergarage van vijf 
oplaadpunten voor elektrische 
auto’s. “de projectontwikkeling 
bij de gemeente zeist is in 

handen van de Volker wessels 
groep, waar wij veel mee 
werken”, zegt Frank Veltman. 
“we hebben dit project weer als 
een kwartet aangevlogen. 
oosterberg levert de 
materialen. Het aandeel van 
Legrand bestaat uit de 
kabelgoot, verdelers en 
wandgoot. Het is een druk 
project met veel kapiteins op 
het schip, maar het loopt goed. 
de oplevering is een jaar na de 
start van het project, in oktober 
2013. Het is een bijzonder 
project in deze tijd!”

renovatIe bIj gemeentehuIs 
het rond In ZeIst

Het oude, deel monumentale, 
postkantoor in Haarlem wordt het 
nieuwe gemeentehuis zijlpoort. 
Het wordt een duurzaam gebouw 
voorzien van groen label. 
rijndorp installaties kreeg de 
opdracht voor gehele 
elektrotechnische installatie van 
data-, inbraak-, cai en 
beveiligingsinstallatie tot en met 
de brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties. 

“Het oude postkantoor is nog 
deels een monumentaal pand”, 
vertelt Frank. “bestaand en 
nieuw worden hier 

samengebracht. Het is een 
prachtig project in hartje 
Haarlem. ook hier werken we 
prettig in ons viermansschap. 
oosterberg levert de materialen. 
Legrand brengt de kabelgoot en 
de verdelers in, die wederom 
door Thekobur worden gebouwd.” 

“oosterberg denkt hier ook mee 
voor het gedeelte van het 
verlichtingsplan. zo is onze 
groothandel een partner op 
verschillende vlakken”, zegt 
Frank. “binnen ons viermanschap 
denkt iedereen mee vanuit zijn 
expertise.”

haarLem: oud postkantoor 
wordt nIeuw gemeentehuIs

partner-
schap 
bIedt meer 
kansen

t  V.l.n.r. ron van kampen 
(Legrand nederland) en  
dennis streefkerk (rijndorp installaties)



q  wim Vrij (hoofd inkoop utiliteit Cofely noord)
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legrAnd levert totAAlConCept AAn oplossingen
CoFely instAlleert mAximAle Flexibiliteit 
in nieuw AlFA-College groningen

Het alfa-college bouwt een nieuwe school op het europark in 
groningen, op slechts enkele meters afstand van de euroborg, het 
stadion van FC groningen. Het schoolgebouw wordt zeven bouwlagen 
hoog, 144 meter lang en 18 meter breed. Het alfa-college heeft 
meerdere locaties verspreid in de stad groningen. een aantal van deze 
locaties is sterk verouderd en wordt nu samengebracht op de nieuwe 
locatie. in de nieuwbouw worden verschillende opleidingen, het College 
van bestuur en ondersteunende diensten gehuisvest. de verwachting 
is dat het nieuwe gebouw met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 in 
gebruik wordt genomen.

nieuwbouw AlFA-College 
groningen

op het groningse europark, 
pal naast het voetbalstadion 
van Fc groningen, realiseert 
cofely noord de volledige 
elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige 
installatie voor het nieuwe 
alfa-college. Legrand levert 
een totaalconcept aan 
producten. het soluflex 
kabelvloersysteem in 
combinatie met betonkern- 
activering garandeert 
maximale flexibiliteit voor 
huidige en toekomstige 
gebruikers.

 produCTen Legrand: sCHakeL- en VerdeeLinriCHTingen 
(HooFdVerdeLer 1600a en 25 onderVerdeLers), 

1 km p31 kabeLgoTen, 1 km gwo-5 wandgoTen, 
zuCCHini raiLkokers, soLuFLex kabeLVLoersysTeem

 sTarT projeCT: sepTember 2011 
 opLeVering: juni 2013
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Het bouwproces van het 
alfa-college is opmerkelijk 
verlopen. de ruwbouw had een 
vrij snelle doorbouw. Voor de 
technische 
inrichting is 
Cofely 
noord 
daarom 
vanaf de 
zesde 
verdieping 
van bovenaf 
naar 
beneden 
gaan 
afbouwen. 
“Hierdoor krijg je een schonere 
en efficiëntere afbouw”, zegt 
martin kok, projectmanager 
Cofely noord. “Terwijl de begane 
grond nog in ruwbouwfase is, ligt 
op de zesde verdieping de 

vloerbedekking er al netjes bij. zo 
voorkom je gesjouw door de 
schone ruimten.”

eerste 
gesprekken 
gingen over 
soluflex
“de eerste 
gesprekken 
met de 
opdrachtgever 
gingen over de 
soluflex 
service 
channel vloer”, 
zegt wim Vrij, 

hoofd inkoop utiliteit Cofely 
noord. “een systeemvloer moet 
al in een vroeg stadium in het 
bouwproces ingepland worden. 
Het alfa-college wil optimale 
flexibiliteit. men wil overal een 

laptop kunnen inpluggen. de 
meeste binnenwanden zijn 
flexibel gemonteerd op de 
tapijttegels. die kunnen ze vrij 
eenvoudig verzetten. in het 
oorspronkelijke ontwerp voor het 
alfa-college stond geen soluflex 
kabelvloersysteem vermeld. “we 
hebben de opdrachtgever de 
Legrand vloer in het provinciehuis 
van assen laten zien. dat werkte 

overtuigend. Hierna is besloten 
deze soluflex service channel 
vloeren ook in het nieuwe gebouw 
van het alfa-college te leggen om 
zo flexibele werkplekken te 
realiseren.”

“Hierna zijn we gaan praten met 
meindert weiland, account 
manager bij Legrand nederland, 
over de kabeldraagsystemen en 

innovatie, esthetiek en duurzaamheid zijn 
kernbegrippen voor aas architekten. Het ontwerp 
van het nieuwe alfa-college bestaat uit een ‘glazen 
plint’ van twee bouwlagen en een ‘massieve’ 
bovenbouw van vijf bouwlagen. de verdiepingen 
krijgen een open en overzichtelijke structuur met 
een flexibel gebruik van de ruimte en het meubilair. 

door toepassing van leiding plaatvloeren in 
combinatie met betonkern activering, waardoor 

radiatoren in het gebouw ontbreken, en het 
soluflex kabelvloersysteem, is er een optimale 
flexibiliteit ontstaan om binnenwanden te 
verplaatsen. ook in het verlichtingsplan is rekening 
gehouden met deze flexibele wensen. Het 
intelligente verlichtingsysteem registreert niet 
alleen het aanwezige daglicht om het 
verlichtingniveau te sturen, maar ook de 
aanwezigheid van mensen, hetgeen het 
energieverbruik substantieel terugdringt. 

men wIL 
overaL 
een Laptop 
kunnen 
InpLuggen

AAs ArChitekten: ontwerp
AlFA-College duurzAAm en Flexibel

t martin kok (project manager Cofely noord)
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wandgoten, die we betrekken via 
de Technische unie”, zegt wim. 
“in het noorden zijn we als Cofely 
nagenoeg gestandaardiseerd op 
Legrand. we wilden graag 
integratie bereiken door afname 
van een totaalpakket. gaandeweg 
werden er nieuwe keuzes 
gemaakt binnen dit plaatje. de 
verdelers en zucchini railkoker 
zijn er als laatste aan toegevoegd. 
Het is een voortschrijdend 
verhaal geweest. we hebben 
steeds getracht om elkaar te 
vinden, ook financieel.”

vsk kastenbouw praktisch en 
ervaren
“de hoofdverdeler en 25 
onderverdelers zijn geleverd via 
Vsk groningen. “die mannen 
hebben goede ideeën! Vsk is op 
de bouw komen kijken. ze hebben 
daarna praktische, technische 
oplossingen aangevoerd”, zegt 
Thijs Langelo, werkvoorbereider 
Cofely noord. ze hebben duidelijk 
veel ervaring met het aansluiten 
van de kasten. de samenwerking 
met Vsk is ontstaan, omdat wij 
met Legrand een combinatie 
wilden maken van alle producten. 
Vsk is één van de licentie 
paneelbouwers van Legrand.”

“Voor Cofely noord is het 
alfa-college een groot project. we 
profileren ons al jaren in de 
gezondheidszorg en 
onderwijswereld en dit project 
geeft goed weer waar wij voor 
staan. we zijn hier 
verantwoordelijk voor alle 
technische installaties: van lucht, 

Cofely noord, onderdeel van Cofely nederland n.V., richt zich op de 
industrie, utiliteit en het onderhoud. de hoofdvestiging van Cofely 
noord staat in roden. Verder zijn er nevenvestigingen in delftzijl, 
emmen, groningen, Hengelo, Leeuwarden, nieuwe pekela en zwolle.

Cofely combineert technische expertise met inzicht in de 
bedrijfsprocessen bij de klant. Cofely kan als specialist in 
energieoplossingen utiliteitsgebouwen van het epbd-label (het 
energielabel voor gebouwen) voorzien. Het bedrijf werkt graag vanuit 
een integraal ontwerp voor alle gewenste installaties. Hierbij worden 
alle noodzakelijke aspecten opgenomen voor de realisatie van 
optimaal werkende installaties. eerder realiseerde Cofely projecten 
voor o.a. Chemiepark delftzijl, nam, gasunie en het provinciehuis in 
assen. Voor het provinciehuis leverde Legrand onder andere ook het 
soluflex kabelvloersysteem, kabeldraagsystemen en de 
laagspanningsverdelers.

CoFely noord: 
een integrAle AAnpAk 
werkt!

t martin kok (project manager Cofely noord)

p  V.l.n.r. wim Vrij en Thijs Langelo (Cofely noord),  
meindert weiland (Legrand nederland) en martin kok (Cofely noord)

verwarming, verlichting, 
brandmeldinstallatie en 
toegangscontrole, tot en met het 
slot van de deur, dat elektronisch 
met pasjes werkt. de 
samenwerking met Legrand 
nederland is ook hier weer goed 
verlopen. binnen noord werken 
we al jaren samen met Legrand. 
als totaalproject is dit voor beide 
partijen, ook in het huidige lastige 
klimaat, toch aantrekkelijk te 
maken”, besluit wim Vrij.



 

toch is alles ook net even anders. 
ik denk dat we wat van elkaar 
kunnen leren. mijn eerste 
werkgever, philips is ook een 
nederlands bedrijf. ik zoek dat 
blijkbaar steeds weer op.”

gestart bij van geel belgië
“na Cooper heb ik een korte 
periode gewerkt als directeur bij 
oventrop, een duits bedrijf in 
verwarming en koeling. 
aansluitend kwam ik in 2002 naar 
Van geel, waar ik begon als 
manager voor belgië en 
Luxemburg. in 2004 werden Van 
geel en Cablofil overgenomen 

door de Legrand 
group. ik maak 
even een 
sprongetje naar 
2008 toen ik 
verkoopdirecteur 
ben geworden 
voor Legrand in 

belgië. in 2009 werden in belgië 
Legrand, bTicino, Cablofil en Van 
geel één geheel, met mij als 
verkoopdirecteur en sinds januari 
2010 als algemeen directeur. sinds 
juli 2012 ben ik dus ook algemeen 
directeur voor Legrand 
nederland.”

niet alleen tijdens werkuren 
beweegt ronny zich graag tussen 
nederland en belgië. ook in zijn 

ronny de backer heeft een 
achtergrond als procesingenieur, 
later aangevuld met management 
opleidingen. zijn loopbaan begon 
hij in Turnhout als technicus in de 
ontwikkelingsafdeling bij philips 
Lighting. “ik wilde me echter meer 
commercieel ontwikkelen, meer 
contact hebben met bedrijven. ik 
zocht de breedte”, zegt ronny over 
die periode. “ik voelde een drive 
om dingen te realiseren. ik begon 
meer na te denken over wat ik met 
mijn toekomst wilde. betz 
(industriële waterbehandeling) gaf 
mij de kans op een mooie functie 
dichtbij de klant. Hierna 
ontwikkelde ik 
mij verder in 
die zin bij het 
duitse burkert 
Fluid Control 
systems. na 
tien jaar 
eindigde ik hier 
als sales manager voor de 
benelux.”

in zijn loopbaan heeft ronny met 
regelmaat blijk gegeven van een 
affiniteit met nederland. “na 
burkert ben ik in breda gaan 
werken als commercieel directeur 
bij Cooper. “ik vind de nederlandse 
manier van werken leuk, er is een 
bepaalde match met de cultuur 
van belgië. de taal is hetzelfde en 

vrije tijd zoekt hij regelmatig ‘de 
grens’ op. met zijn racefiets. “ik ga 
wekelijks fietsen met vrienden”, 
zegt ronny. “een van mijn favoriete 
tochten loopt via belgië en 
nederland! overigens is ook mijn 
vrouw van nederlandse afkomst. 
we hebben twee volwassen 
kinderen en een kleinzoon. Helaas 
rijd ik wel wat kilometers 
woon-werkverkeer. ik woon nu in 
het belgische westerlo.”
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In nederland wordt Legrand sinds juli 2012 geleid door 
algemeen directeur ronny de backer. ronny is daarnaast 
verantwoordelijk voor Legrand group belgium. wellicht is hij 
nog niet voor iedereen een bekend gezicht. tijd voor een nadere 
kennismaking.

er Is een 
bepaaLde 
match

ronny de backer: 
dIrecteur Legrand nederLand en beLgIë:

“Ik Zoek graag de grens op”
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“Legrand heeft ook in 2012 een goed jaar gehad. we zijn als 
Legrand nederland het jaar geëindigd met een groei van vier 
procent en wereldwijd een groei van vijf procent”, zegt ronny de 
backer, algemeen directeur Legrand nederland en belgië. “naast 
groei was voor ons 2012 ook belangrijk door de overname van 
minkels. dit bedrijf biedt oplossingen voor de datacenters. 
minkels vormt met haar producten een goede aanvulling op het 
pakket dat Legrand al had. de onderneming is in haar markt ook 
een a-merk.”

“de missie van Legrand is om met op elkaar afgestemde systemen 
en diensten het installatie- en gebruiksgemak bij de klant en diens 
klant te vergroten. Hiervoor heeft Legrand een breed programma 
met producten. Van oudsher doet Legrand nederland het goed in 
de industriële omgeving en de utiliteit. Legrand heeft de ambitie 
om ook in woningbouw en kleine utiliteit een groter marktaandeel 
te krijgen, onder andere met deurcommunicatie, schakelmateriaal 
en woningautomatisering onder het merk bTicino. daarmee bieden 
wij oplossingen die van toegevoegde waarde zijn voor de 
installateur”, zegt ronny. “irving van nes, mijn voorganger, heeft 
heel goed werk geleverd voor Legrand met de trend die hij heeft 
ingezet naar verbreding van het pakket. de synergie tussen de 
verschillende producten gaat een steeds grotere rol spelen.”

partners in de keten
“Het is voor Legrand een strategisch punt dat we een ‘totaal- 
leverancier’ willen zijn. Hiermee kunnen we alle gebouwtypes, 
zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, datacenters, hotels en 
woningen, optimaal ondersteunen met onze oplossingen. om onze 
doelen te bereiken, werken wij samen met alle partners in de 
keten. we hebben als Legrand een groothandelstrategie, we 
leveren al onze producten via de groothandel aan de installateur. 
maar we willen toch dichtbij de markt staan, dichtbij de klant staan. 
dat is onze focus. we willen de klant centraal stellen, om het hem 
steeds weer gemakkelijker te maken om onze systemen toe te 
passen. de architect en de adviseur horen hier uiteraard ook bij.”

“we hebben vorig jaar ons verkoopteam zo aangepast dat we beter 
ons concept van ‘totaalleverancier’ kunnen uitdragen. we hebben 
een team dat is gericht op het marktsegment ‘woningbouw en 

kleinere utiliteit’, en een team dat zich richt op de ‘grotere utiliteit, 
industrie en oem’. zo hebben we twee grote sales groepen, plus 
een commercieel directeur gert schrovenwever die samen met 
onze groothandelspartners zorgen voor een optimale logistieke 
afstemming. 

toewijding
“we willen boven alles een toegankelijk bedrijf zijn waarmee het 
prettig zakendoen is. je moet arrogantie naar de markt toe 
vermijden.” de vier kernwaarden die Legrand nederland heeft, zijn: 
• Innovatie, niet alleen op product- maar ook op procesniveau. 
•   Klantgerichtheid. 
•  Duurzaamheid en milieu, het zorgvuldig omgaan met onze 

medewerkers, onze processen en materialen. 
•  Ethiek, werken met toewijding en betrouwbaar handelen. 

“we zijn gegroeid over de volle breedte van ons assortiment. ons 
marktaandeel is verschillend per productgroep, maar we zien in 
alle productgroepen groei. in kabeldraagsystemen hebben we een 
groot marktaandeel dat stabiel blijft. dat heeft te maken met de 
manier waarop wij de markt bewerken. we zijn niet alleen 
leverancier van producten, maar we geven ook ondersteuning aan 
de klant. zo is het logistieke aspect een duidelijke toegevoegde 
waarde voor Legrand nederland. we bieden verder toegevoegde 
waarde door het geven van trainingen en door software 
beschikbaar te stellen. ook via internet, Linkedin, youTube, 
Facebook en Twitter is Legrand nederland toegankelijk voor de 
klant. we stellen onze productspecificaties op een eenvoudige 
manier beschikbaar en bieden goede ondersteuning aan projecten. 
in onze resultaten speelt absoluut mee dat je toch meer bent dan 
alleen een leverancier van producten. als je groeit, moet je alles in 
orde hebben. Het is een samenhang van zaken die je in de gaten 
moet houden. maar wat zeker ook telt is dat onze producten 
voldoen aan de eisen van markt. anders kun je niet groeien.”

prettige partner
“we combineren de kracht van een multinational met de prettige 
cultuur van een familiebedrijf. we hebben een bedrijfscultuur, 
waarbij er veel aandacht gaat naar respect, ondernemerschap en 
mensen de ruimte geven”, besluit ronny.

de missie Van Legrand nederLand



 

minkemA College woerden: een lesje in duurzAAmheid

kromwijk levert elektroteChnisChe 
instAllAtie AAn “groen” College
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door een subsidie van de 
provincie utrecht konden bij het 
minkema College extra 
duurzame maatregelen worden 
gerealiseerd. Het buitenterrein 
heeft een educatieve tuin met 
veel bomen en binnen geven 
groene plantenwanden een 
warme sfeer. zonnepanelen en 
een zonneboilerinstallatie zorgen 
voor reductie van 4 uitstoot. de 
energieopwekking en het 
verbruik kun je op 
informatiepanelen in de school 
aflezen. 

Het project werd kromwijk 
elektrotechniek gegund binnen 
een europese aanbesteding. de 
totale opdracht voor elektra 

op 13 mei 2013 startten de eerste lessen in het nieuwe gebouw 
van het minkema college in woerden. het project was verdeeld 
in drie percelen, met bam als de bouwkundige aannemer van 
dit duurzame schoolproject. kromwijk electrotechniek 
verzorgde de gehele elektrotechnische installatie. Legrand 
nederland leverde de kabelgoten, wandgoten en de 
verdeelkasten. warmtebouw utrecht verzorgde de 
w-installatie.

  produCTen Legrand: 4 kiLomeTer p31 kabeLgooT, gwo 5 sTaLen wandgooT en 16 sCHakeL- en VerdeeLinriCHTingen 
  sTarT projeCT: sepTember 2011
  opLeVering: Februari 2013

t   de grote aula van het minkema College in 
woerden. Legrand heeft de kabelgoten in 
dezelfde kleur zwart als het plafond 
geleverd.
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bedroeg 1,6 miljoen euro. Het 
minkema College heeft twee 
vestigingen. door groei in de 
regio moest de school uitbreiden. 
”wij hebben ook de installaties 
mogen verzorgen van de beide 
locaties van het kalsbeek 
college”, zegt adriaan van der 
neut, projectmanager bij 
kromwijk electrotechniek. “we 
staan bekend om onze 
schoolprojecten in deze regio.”

Lean werken
“de mede- aannemer bam is 
sterk in Lean werken”, vervolgt 
adriaan. “Concreet betekent dit 
dat je iedere dag met de 
uitvoerders bij elkaar zit om aan 
te geven wat je gisteren hebt 
gedaan en wat je vandaag gaat 
doen. je bent heel bewust met de 

planning bezig. we zijn met de 
elektrotechnische installaties in 
de ruwbouw fase van beneden 
naar boven gaan installeren. 
Tijdens de afbouw keerden we dit 
proces om. Het proces is efficiënt 
verlopen, maar met de ervaring 
die we nu weer hebben, weet ik 
dat het Lean werken nog beter 
kan. dat is natuurlijk ook een 

kenmerk van procesverbetering. 
je wilt het steeds beter doen. 
kromwijk is op de lange termijn 
gericht. we leveren kwaliteit, 
want wij willen ook graag een 
goede klantenbinding om later 
ook het onderhoud te kunnen 
verzorgen. met een aanbesteding 
is het vaak zo dat er veel grote 
installateurs worden 

aangetrokken, die deze focus niet 
hebben. Hier is degelijk werk 
geleverd door alle partijen.”

“we werken al jarenlang met de 
kabelgoten van Van geel. de 
monteurs kunnen dit goed en 
snel monteren, de wandgoten 
zijn ook bekend. we zijn snel en 
handig in de montage. we weten 

kromwijk electrotechniek uit woerden is een 
middelgroot bedrijf met circa vijftig medewerkers, 
verdeeld over de buitendienst en het kantoor. 
kromwijk bestaat inmiddels ruim 22 jaar en is een 
bekende partij binnen het woerdense. ondanks de 
recessie weet het bedrijf zich staande te houden 
door op zoek te blijven naar nieuwe mogelijkheden 
op het gebied van duurzaamheid en ontzorgen. de 
monteurs zijn goed opgeleid en vinden het een 
uitdaging om iedere elektrotechnische installatie 
efficiënt en passend bij de situatie af te leveren. 
kromwijk werkt met directe lijnen, waarbij 
iedereen elkaar kent en samenwerkt. 

de breedte opzoeken is een kracht van kromwijk. 
kromwijk doet veel projecten in de utiliteit, 
gezondheidszorg en bij scholen. de woningbouw is 
nu minder door de economische situatie, maar ook 
daar was en is kromwijk goed vertegenwoordigd. 
de afgelopen jaren heeft kromwijk ondermeer vier 
grote projecten opgeleverd bij 
onderwijsinstellingen. Het minkema College is het 
vijfde project op rij.

“er wordt veel geïnvesteerd in het bedrijf”, zegt 
adriaan van der neut, projectmanager bij 
kromwijk. “we werken vanuit een mooi pand en 

leveren onze installaties af met 
kwaliteitsmateriaal. we vormen een hecht team. 
de organisatie heeft aandacht voor klanten en 
medewerkers. mensen vinden het prettig om zich 
voor langere tijd te binden aan ons bedrijf. er is 
weinig verloop. Vanuit die stevige basis richten we 
ons op het leveren van kwaliteit. duurzaamheid is 
kwaliteit en ook daarin investeren we graag. dit 
kunnen we o.a. door ons samenwerkingsverband 
binnen elektroned en econed.”

kromwijk investeert in klAnt, 
eigen medewerker en duurzAAmheid

p   de groene plantenwanden zorgen 
voor een duurzame uitstraling en 
warme sfeer



LECOURANTPRAKTIJK

18

mooi project”, besluit adriaan. 
“Veel medewerkers van kromwijk 

hebben bij minkema zelf nog op 
school gezeten, of hebben hun 

precies wat er beschikbaar is qua 
hulpstukken. de relatie met 
Legrand nederland is goed, we 
kiezen vaak voor Legrand. de 
kabelgoot en wandgoot zijn 
eigenlijk altijd van Legrand. in de 
aula zit een zwart plafond en 
Legrand heeft de goten hier ook 
zwart gemaakt. dat ziet er goed 
uit”, vindt adriaan. “we hebben 
het aansluiten van de schakel- en 
verdeelinrichtingen uitbesteed 
aan elektro internationaal (ei). 
die bouwt mooie, nette 
verdeelkasten. de ruimtes waar 
de onderverdelers moesten 
komen waren klein, maar dat is 
allemaal goed verlopen.”

band met de school
“de school is serieus 
bezig geweest met hun 
wensen en ideeën voor 
de lokalen, aula en inzet van 
digitale leermiddelen. Het is een 

kinderen hier op school. er is een 
band met de school. als je er 

langs rijdt, voel je jezelf 
trots dat je dit project 
hebt gedaan!”

p   Vloerzuiltjes voor optimale flexibiliteit p   gwo stalen wandgoot onder de werkplekken p   de kabelgoten aan het plafond in de aula zijn in 
matching zwart gespoten 

we kIeZen vaak 
voor Legrand

t   V.l.n.r. adriaan van der neut 
(project manager kromwijk) en Henk 
beusenkamp (account manager  
Legrand nederland)
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verFrIssende Ideeën
circulaire concepten 
door de alsmaar slinkende wereldvoorraad aan 
grondstoffen, gaan steeds meer stemmen op om 
producten aan het eind van de levenscyclus terug 
te geven aan de leverancier. of om zelfs helemaal 
afstand te doen van het eigendom van producten 
en alleen te betalen voor de functie die het uitvoert 
(bijvoorbeeld het Turntoo concept van Thomas 
rau). zo kunnen producten voortdurend worden 
hergebruikt en opnieuw in de keten worden 
gebracht. de uitbreiding van gemeentehuis 
brummen is hiervan een spraakmakend voorbeeld. 
de volledige uitbouw kan over 20 jaar 
gedemonteerd en hergebruikt worden.

crowdfunding 
dit is een nieuwe trend, zoals aangestipt in de 
laatste kwartaaluitgave van bouwkennis. bij het 
ontbreken van bereidheid bij banken in het 
verstrekken van kredieten, proberen steeds meer 
partijen particulier vermogen aan te trekken. 
Crowdfunding is feitelijk kleine sommen geld 
ophalen (funding) bij een groot aantal deelnemers 
(crowd). Volgens bouwkennis heeft 3% van de 
installateurs in nederland al eens te maken gehad 
met een project, waarin een financiële bijdrage 
(investering) werd gevraagd. echter 2/3 deel van 
bouwend nederland ziet geen brood in 
crowdfunding om zelf opdrachten binnen te slepen. 

maar wat doen we als fabrikanten met dit soort 
ontwikkelingen? de eTop award inzendingen dit 
jaar voldoen in ieder geval niet aan het criterium 
verfrissende ideeën. bijna allemaal zijn het pure 
productinnovaties op ieders eigen vlak en 
expertise. in tegenstelling tot de eTop awards in 
2011, is er geen sprake van co-creatie of 
combinaties van producten en diensten. zijn 
fabrikanten dan minder bereid te innoveren in 
economisch mindere tijden? als we naar Legrand 

nederland kijken, dan durf ik te stellen dat het 
tegendeel waar is. zo hebben we een groot deel 
van ons bTicino assortiment volledig vernieuwd en 
proberen we met vijf collega bedrijven de 
Thermusol klimaatvloer (een circulair klimaat- en 
verhoogde vloerconcept) te introduceren in 
nederland. 

bent u toe aan verfrissende ideeën en 
oplossingen? Hier volgt mijn favoriete top drie:
1.  zonnepanelen worden een geïntegreerd 

onderdeel van het gebouw. we moeten met de 
nieuwe amorfe panelen al bij het ontwerp pV 
integreren in de gevels en daken van de 
gebouwen. de groot & Visser gevelbouw 
realiseerde op deze manier het zevenkampse 
ring zwembad in rotterdam.

2.  prefab bouwen. een compleet nieuw gebouw van 
258 studentenkamers in 9 maanden opgeleverd. 
dankzij de samenwerking tussen Heddes bouw, 
ursem modulaire bouwsystemen, installatieburo 
Hiensch en schouten Techniek.

3.  smart grid lokale opslag van duurzame stroom. 
samen stroom opwekken, opslaan en 
gecontroleerd verdelen over de huishoudens. 
solutronic heeft al een klant en klare oplossing 
beschikbaar. 

Heeft u een idee en kunnen wij hierin wellicht een 
rol van betekenis in spelen? Laat het ons weten. 

Frans spijkers 
marketing manager 
e: frans.spijkers@legrand.nl

In deze moeilijke 
economische tijden, is 
iedereen op zoek naar het 
gouden idee. hierbij vliegen 
de kreten je om de oren: 
co-creatie, circulaire 
concepten en crowdfunding. 
allemaal stuk voor stuk 
interessante ontwikkelingen, 
die ik hierbij een keer wil 
toelichten.

co-creatie
Co-creatie is eigenlijk niets 
meer dan samen oplossingen 
ontwikkelen. installateurs en 
fabrikanten zouden meer 
verbanden en samenwerking 
moeten opzoeken en kijken naar 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingen en 
bouwconcepten. alleen zo zijn 
substantiële 
productiviteitswinsten te 
behalen. op die manier ontstaan 
krachtige nieuwe innovaties die 
de bouw vooruit helpen. 
“onorthodoxe 
samenwerkingsverbanden 
zorgen voor innovatie” aldus 
anke van Hal, hoogleraar 
sustainable building op 
nyenrode, in architectenweb 
magazine. daarnaast bericht 
e&i magazine in juni dat 
installateurs nog te vaak afwezig 
zijn in het groeiend aantal 
samenwerkingen in de bouw en 
onderhoudsector.
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In 2004 begon de minkels International group met een 
grootscheepse heroverweging van de ondernemingsstrategie. 
het bedrijf veranderde van een productleverancier in een 
leverancier van kennisintensieve, geïntegreerde 
datacenteroplossingen. onder leiding van toenmalig directeur, 
gery morssinkhof, maakte het bedrijf een sterkte groei door, 
zowel in omzet als in de diversificatie van de producten. minkels 
levert nu totaal oplossingen voor de Ict markt en zusterbedrijf 
cortexon bedient de industriële elektronicamarkt. sinds 2012 
maken minkels en cortexon deel uit van de Legrand group.

minkels levert via de merknamen Varicon®, Varicondition®, 
Variconpower® en Varicontrol® energiezuinige totaaloplossingen 
en deeloplossingen voor datacenters. dit kunnen oplossingen zijn 
voor corporate bedrijven, mkb-omgevingen, als ook commerciële 
datacenters. in het kenniscentrum in Veghel ontwikkelt en 
produceert het bedrijf de producten en geïntegreerde systemen, 
zoals de ‘Cold Corridor®’, een energiebesparende koeloplossing. 
naast Veghel heeft minkels eigen vestigingen in belgië, Frankrijk, 
zwitserland en het Verenigd koninkrijk. bij minkels werken 130 
mensen. de onderneming blijft groeien. minkels is sinds begin 2012 
onderdeel van de Legrand group.

minkels blijFt groeien

minkels zocht voor het veranderingsproces van ‘productmaker 
naar oplossingenzoeker’ nauw contact met de eindklant. om te 
leren met welke vragen de klant worstelt, bezocht en interviewde 
de onderneming veel klanten. dit was het begin van een grote 
ommezwaai. minkels ging samen met de eindklant oplossingen 
ontwikkelen. “Customer intimacy” werd de nieuwe marketing 
strategie. binnen de Legrand group vult minkels de oplossingen 
die Legrand de datacentermarkt kan bieden verder aan en zorgt 
voor de integratie van deze 
oplossingen. de vestiging in 
Veghel blijft in die hoedanigheid 
als zelfstandig onderdeel voor 
de markt behouden. 

cold corridor
“de nieuwe, klantgerichte manier van werken, bracht ons tot de 
ontwikkeling van de ‘Cold Corridor’, een doorbraak binnen ons 
werkveld”, zegt ad Timmers, directeur operations bij minkels en 
Legrand nederland. “koeling is een groot aandachtspunt binnen 
datacenters. met behulp van de Cold Corridor koelen we alleen 
het noodzakelijke gebied. met deze innovatieve oplossing worden 
inmiddels de luchtstromen in vele datacenters op 
energie-efficiënte wijze gescheiden. dit levert een enorme 
energiebesparing. we kijken in elke situatie welke oplossing voor 
de klant het meest geschikt is. we zijn specialist geworden in 
oplossingen voor computerruimtes. ons succes als leverancier 
van geïntegreerde oplossingen begint hier”, zegt ad. “Het was een 
verandering tot in de haarvaten van onze organisatie. Voor onze 
nieuwe manier van aanpakken en de daaruit voortvloeiende 

producten hebben we regelmatig prijzen gewonnen, zoals de 
dutch industrial supplier award (met Cortexon).”

“minkels bedient bij grotere projecten vaak direct de eindklant. dit is 
veelal maatwerk. de meeste concurrenten kunnen dit niet, minkels 
is een heel flexibel bedrijf. de succesfactor van minkels is dat we het 
topsegment van de markt kunnen bedienen met customized 
solutions. in open gesprekken komen we tot een oplossing samen 

met de klant. je moet een zekere 
eigenwijsheid hebben en andere 
oplossingen durven inbrengen”, 
zegt ad. “bij minkels is het denken 
vanuit de klant ingebed. we zijn 
vanaf de herstructurering elk jaar 

gegroeid met dubbele cijfers. in 2011 hebben we dan ook de 
brabantse economieprijs gewonnen!”

elkaar versterken
“als directeur operations van twee vestigingen zie ik 
gemeenschappelijke zaken, waarbij we elkaar kunnen versterken”, 
vervolgt ad. “beide organisaties zijn sterk in kwaliteitsmanagement 
en hebben een visie hoe je gebouwen kunt beheren. daar zit veel 
synergie. we nemen de beste punten van elkaar over om een 
versnelling te maken in professionalisering. Voor Legrand is het een 
voordeel dat wij ervaring hebben met Quick response manufacturing 
(Qrm). dat we door ervaring weten hoe we de fabriek nauwer 
kunnen laten samenwerken met verkoop. ik zet de koers van 
Legrand voort, maar voeg onze ervaring met het produceren en 
vermarkten van oplossingen toe aan Legrand nederland. de 

mInkeLs Is een heeL 
FLexIbeL bedrIjF
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marktbediening in de benelux kan altijd verbeteren. ik zie 
mogelijkheden om meer oem projecten te pakken. ook kunnen we 
via de gangbare kanalen nog betere totaaloplossingen bieden.”

“Voor de projectenmarkt kun je vaak met een totaaloplossing aan 
geïntegreerde producten komen. maar er zijn ook projecten waar je 
niet met je bestaande producten een oplossing kunt vinden. je moet 
dan nieuwe oplossingen ontwikkelen. samen met de klant. Legrand 
nederland kan dit ook, producten ontwikkelen en die vervolgens 
weer standaardiseren. Voor ons is elke order weer anders. wij 
kennen onze eindklant. dit is essentieel voor ons bestaansrecht”, 
zegt ad. 

synergie
“Legrand zocht een bedrijf waarmee ze de datacentermarkt beter 
konden bedienen. Legrand heeft veel producten die geschikt zijn voor 
deze markt. maar geïntegreerde oplossingen waren er nog niet”, 
zegt ad. “ binnen de Legrand groep is minkels nu het competence 
center voor de datacentermarkt. de brandnaam en oplossingen van 
minkels wordt bovendien door Legrand internationaal actief in de 
markt gezet. Voor minkels betekent dit ook dat de verkooporganisatie 
internationaal verder wordt uitgebreid. alle producten passen 
naadloos in elkaar en vullen elkaar aan. recentelijk hebben we 
tijdens de vakbeurs ‘zorg en iCT’ een bestaand product van Legrand 
(archimod ups) geschikt gemaakt voor de specifieke toepassing in 
datacenters en in een minkels oplossing behuisd. zo is het als 
geïntegreerde oplossing aangeboden. de synergie tussen de 
bedrijven groeit. samen zijn we beter en completer voor u!”

t   ad Timmers, directeur operations bij minkels en Legrand nederland

ad Timmers is als directeur operations van 
zowel minkels als Legrand nederland, ook in 
boxtel inmiddels een bekend gezicht geworden. 
na zijn opleiding HTs werktuigbouwkunde, 
werkte hij 12 jaar voor het leger bij operationele 
eenheden. Hij heeft hierna bij 
metaalverwerkende bedrijven gewerkt. deze 
bedrijven hadden met elkaar gemeen dat ze 
allemaal een eigen product voerden en 

internationaal georienteerd waren. ook werden 
de producten steeds in de markt gezet via 
geëigende verkoopkanalen en bij grote 
projecten direct naar de eindklant. bij minkels 
was hij jarenlang mede-eigenaar van de groep 
bedrijven vallende onder minkels international.

“in mijn vrije tijd heb ik altijd veel aan 
duursport gedaan, bijna op een fanatieke 

manier. wandelen is bij mij geen slenteren. 
en hardlopen, wordt al snel een halve 
marathon. wel heb ik afgeleerd dat het 
altijd harder, of verder moet. met elkaar 
een uitdaging aangaan, dat vind ik 
belangrijker. we staan er samen voor. 
minkels en Legrand hebben veel gemeen: 
het zijn gedreven, maar ook menselijke 
bedrijven.” 

Ad timmers: operAtions mAnAger bij minkels én legrAnd
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het bTicino my Home systeem 
alles gekoppeld. zelfs de airco 
koppelen we gelijk erin”, zegt 
Teo. “we benutten het gehele 
systeem, van het bTicino axolute 
glazen schakelmateriaal, de 
sturing van verlichting, 
voorgeprogrammeerde 
scenario’s zoals de sturing van 
de gordijnen, zonneschermen, 
het inbraakalarm tot en met de 
mechanische ventilatie. ik ben er 
razend enthousiast over!”

open systeem
Teo zag direct meer 
mogelijkheden voor het systeem. 
“Vanuit werkina zoeken we al een 
tijdje naar een oplossing om 
naast ons huidige systeem te 
gebruiken voor de luxe 
jachtbouw. bTicino my Home is 
een “open” systeem, waardoor je 
het goed kunt koppelen met 
andere systemen. we gaan hier 
pilots mee draaien. nederland 
staat bekend om zijn grote 
jachtbouw. dan praten we over 
schepen van 15 miljoen euro en 
meer. de jachten van steve jobs 
en steven spielberg zijn ook in 
nederland gebouwd.”

klanten willen het hebben
“we zijn ons nu aan het 
oriënteren hoe we bTicino voor 
deze markt het beste kunnen 
toepassen”, zegt Teo. “werkina 

systeem in het nieuwe 
appartement van Teo van 
maastricht in raamsdonkveer. 
“domotica is heel leuk, het is 
emotie. je moet er een passie 
voor hebben. ik zie de diverse 
mogelijkheden hiervan. in mijn 
nieuwe appartement wordt door 

bTicino my Home 
woningautomatisering heeft vijf 
hoofdgroepen: comfort, 
besparing, controle, veiligheid en 
communicatie. dit sluit ook aan 
bij de behoeften van de luxe 
scheepvaart. installatiebureau 
drabbe installeerde het my Home 

teo van maastricht, directeur bij werkina werkendam, heeft twee 
passies: scheepvaart en elektrotechniek. het bticino my home 
programma trok zijn aandacht. op dit moment laat hij het 
domoticasysteem grootschalig installeren in zijn eigen nieuwe 
appartement in raamsdonkveer. daarnaast lopen er projecten met 
bticino my home toepassing in de binnenvaart en luxe jachten. 

p   Teo van maastricht laat het bTicino 
my Home systeem grootschalig in zijn 
nieuwe appartement installeren

u   Teo van maastricht, directeur werkina 
werkendam
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doet meer met systemen, kijkt 
altijd hoe je het systeem 
maximaal kunt benutten. we 
willen niet op de stoel van de 
installateur gaan zitten. daar 
hebben we de mensen niet voor. 
de installateur is onze klant. 
Voor de middelgrote en kleinere 
installateurs kunnen wij heel wat 
toevoegen. we worden via ons 
netwerk nu al actief benaderd. 
klanten die zien wat mogelijk is, 
willen het ook hebben.” 

bticino ook voor  
binnenvaartschepen
“naast de jachtbouw is bTicino 
my Home ook geschikt voor 
projecten in de 
binnenscheepvaart. nu zitten die 
tijdelijk in moeilijk water, maar er 
zijn binnenvaartschepen die luxer 
zijn dan een luxe jacht. Vooral de 
belgische klanten steken veel 
geld in de afwerking van hun 
schip. wij zouden graag bTicino 
voor deze markt als complete 
pakketten aan derden willen 
leveren. de klant kan het zelf 
installeren of laten installeren en 
wij zorgen voor de werking van 
de my Home software en het 
maken van de scenario’s. wij 
weten op welke manier je het 
systeem kunt integreren met het 

interieur van het schip. wij gaan 
niet door het pand heen met 
leidingen, dat ziet er niet goed 

domotIca Is heeL 
Leuk, het Is emotIe

elektroteChniek: 
onmisbAre lAding AAn boord
werkina ontwikkelt en produceert scheepselektrotechniek voor de binnenvaart, baggerschepen, 
passagiersvaart en luxe jachten. Het bedrijf levert complete elektrische installaties, nautische pakketten, 
naast motorbedieningssystemen, elektrische voortstuwing en entertainment systemen. op dit moment 
lopen er pilots om te zien wat het my Home systeem van bTicino zou kunnen betekenen voor deze 
branche.

“nederland heeft de meest moderne binnenvaartvloot ter wereld. Veel mensen weten dat niet. we waren 
ooit met installatie van 25 nieuwbouwschepen tegelijk bezig. werkina is op binnenvaartgebied de grootste 
elektrotechnisch installateur. de absolute aantallen zijn minder geworden. soms deden we 54 schepen 
per jaar, nu ongeveer 25 per jaar. de binnenvaart zit helaas op het moment in moeilijk vaarwater. wij 
kijken ook breder en meer over de grens. we hebben veel ervaring met installaties in de luxe jachtbouw 
en baggerij. we hebben bijvoorbeeld net een project gedaan in panama. maar luxe jachten installeren we 
meestal helemaal hier in nederland. Vaak komt de klant hier zelf met de boot aan.”

u   Het pand van werkina aan de haven in 
werkendam
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uit. er komt eerst een stuk 
engineering bij kijken. dan volgen 
de instructies aan monteurs en 
het plaatsen. ik zie werkina als 
dienstverlener naar de kleine 
installateur toe. onze 
meerwaarde zit in de kennis, die 
wij hebben door ervaring. wij zijn 
betrokken hoe het in de praktijk 
gaat in de scheepsbouw.”

marktonderzoek
“Toen wij begonnen met de 
automatisering van de 
scheepvaartsystemen verklaarde 
iedereen ons voor gek”, zegt Teo. 
“wij hebben eerst uitgebreid in 
de markt onderzocht welke 
drempels er waren voor onze 
klanten. die wilden vooral ‘geen 

extra kosten’ en wel garantie en 
training op de bediening. Hierop 
zijn we gaan inspelen. Het 
opleidingsschip in Harlingen 
vaart nu met onze systemen 
rond. Het duurde een jaar of vijf 
tot het geaccepteerd was en nu 
wordt er geen schip gebouwd 
zonder geautomatiseerde 
systemen! wij hebben veel geld 
in ontwikkeling zitten, dat 
smeren wij uit over heel veel 
schepen, dat is altijd goedkoper. 
Voor ons is dit proces met 
bTicino een herhaling van hoe we 
dit eerder hebben benaderd.”

“my Home is al jaren succesvol 
in vele landen. in nederland is 
bTicino my Home in oktober 

2011 geïntroduceerd, waar het 
zeer positief ontvangen is”, zegt 
de Legrand productspecialist 
marcel bonten. “wij zoeken 
samenwerking met partners. we 
bieden intensieve begeleiding 
aan dit soort “nieuwe 
vaarwegen”. we zijn geen 
fabrikant die het wel even komt 
vertellen. je leert van elkaar. wij 
herkennen wat Teo zegt: eerst 
denken mensen dat 
“automatisering” duur of 
moeilijk is. en dan willen ze het 
toch. Het wordt voor veel 
mensen normaal om onder 
andere de verlichting aan te 
sturen met een iphone. alle 
mogelijkheden maken de markt 
rijp hiervoor.” 

q   V.l.n.r. marcel bonten  
(Legrand nederland) en  
Teo van maastricht (werkina)
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duurzAAm instAlleren neemt hoge vluCht bij bAm

herontwikkeling ‘the bAse’ 
sChiphol is breeAm projeCt bAm

The base is het nieuwe, duurzame centrum van schiphol. Het is één 
van de vijf ‘smart grid’ proefprojecten die op dit moment in 
nederland worden gerealiseerd. Twee projecten komen op 
schiphol, daarnaast zijn er projecten in woonwijken in gorinchem, 
Heerhugowaard en goes.

intelligente energiesystemen (smart grid) zijn essentieel voor de 
realisatie van een betaalbare en betrouwbare duurzame 
energievoorziening. binnen het project op The base wordt veel 
gebruik gemaakt van hout, glas en groentinten. de glazen 
elementen aan de buitenkant zullen met folie bedekt worden, 
waardoor het gebouw een opvallende verschijning in de omgeving 
wordt.

the bAse: ‘smArt grid’ 
projeCt op sChiphol

op schiphol realiseren bam 
techniek en bam 
utiliteitsbouw in opdracht 
van schiphol real estate de 
herontwikkeling van een 
verouderd complex tot het 
energiezuinige ‘the base’ 
(voorheen de triport 
gebouwen). een modern city 
centrum voor werknemers op 
en rondom schiphol. het 
streven is de breeam 
kwalificatie ‘very good’ te 
behalen. halmos is de 
technische adviseur voor de 
installaties. Legrand 
nederland levert onder meer 
5 kilometer gwo-5 wandgoot 
in maatwerkuitvoering en het 
domoticasysteem bticino my 
home voor de aansturing van 
de verlichting.



 
binnen het project The base 
worden op begane grondniveau drie 
gebouwen aan elkaar gekoppeld. 
Herontwikkeling en upgrading 
lopen op dit project in elkaar over. 
Voor bam is de The base een 
totaalproject. bam utiliteit voert de 
bouwkundige werkzaamheden uit 
en bam Techniek is 
verantwoordelijk voor de 
werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties. The 
base wordt een city centrum, met 
faciliteiten voor werknemers op 
schiphol. er komen lunchrooms, 
een fitnesscentrum, kinderopvang 
en winkelfaciliteiten. Voor bam is 
het een extra bijkomstigheid in dit 
project, dat er huurders zijn in 
bepaalde delen van het gebouw die 
ongestoord moeten kunnen 
doorwerken. “we moeten rekening 
houden met de tijdstippen waarop 
we kunnen boren en slijpen”, zegt 
andré beth, montageleider bij bam 
Techniek. “Het geluidsniveau moet 
tijdens kantoortijden onder de 50 
db blijven.” 

duurzaamheid
“geluidsbeperking is maar één van 
de uitdagingen hier. binnen 
breeam speelt duurzaamheid een 
allesbepalende rol”, zegt roland 
van rouwendaal, projectmanager 
bij bam Techniek. “Het breeam 
kwalificatieniveau ‘Very good’ stelt 
hoge eisen aan de organisatie van 
je bouwproces. zo moeten wij 
bijvoorbeeld het aantal logistieke 
handelingen beperken. dit doen wij 
onder meer door er naar te streven 
maar maximaal één tot twee 
leveringen per week te ontvangen. 

we streven ook naar zo min 
mogelijk afval op de bouwplaats. in 
dit kader heeft Legrand voor ons de 
wandgoot in speciale 
maatwerkuitvoering geleverd. 
Hierdoor kon de wandgoot 
makkelijker en sneller gemonteerd 
worden. de speciale lengtes met 
deksels zijn speciaal voor dit 
project gemaakt. onze monteurs 
hoeven nu op het werk niet te 
zagen. anders hadden we minimaal 
1.500 keer zelf een deksel op maat 
moeten zagen. we hebben hierdoor 
weer minder afval op de 
bouwlocatie en dat is duurzamer.”

“Legrand kan altijd maatwerk 
leveren, als we het maar kunnen 
inplannen”, zegt ron van kampen, 
accountmanager bij Legrand 
nederland. “Het is beter om geen 
deksels te zagen op de werkplek 
zelf. de foutmarges zijn geringer en 
economisch is het ook beter om het 
vooraf te doen. Voor Legrand was 
het een grotere uitdaging om het 
materiaal in één keer uit te leveren. 
we wilden het voor de bam goed 
invullen met de speciale lengtes 
van de goot, de deksels en het 
transport. alles in één keer goed. 
dat is prima gelukt. bTicino my 
Home past ook naadloos in dit 
project. Het is veel meer dan 
domotica. Het biedt ook goede 
toepassingen voor utiliteit.  
Het is in feite een 
gebouwautomatiseringsysteem.” 

 “nadat we onze speciale wensen 
met betrekking tot de wandgoot 
hadden zekergesteld, zijn we met 
Legrand nederland verder gaan 
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  produCTen Legrand: 5 km wandgooT gwo-5, 1.500 mosaiC wandConTaCTdozen, 
bTiCino my Home Voor de sTuring Van de VerLiCHTing

  sTarT sepTember 2012
  opLeVering in 3 Fases: 

 - Fase 1 medio juLi 2013
 - Fase 2 en 3 eersTe kwarTaaL 2014

p  roland van rouwendaal, projectmanager bam Techniek 

p  V.l.n.r. andré beth (montageleider, bam Techniek), andy schweitzer 
(engineer bam Techniek, roland van rouwendaal (projectmanager bam 
Techniek), ron van kampen (account manager Legrand nederland)

p  Voor bam is The base een totaalproject
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werkvoorbereider bam Techniek. 
“Voor de monteurs is het 
uiteindelijk makkelijker, maar in 
het begin sta je even te kijken hoe 
je de montage moet aanvliegen. de 

monteurs krijgen instructies hoe ze 
de grotere delen moet oppakken en 
waar je kunt beginnen. je moet 
natuurlijk de montagevolgorde 
afspreken. Het zijn grotere 
constructies waar je mee werkt, 
dus je werkt meer met 
liftsystemen. ook dat is even 
wennen.”

meten is weten
“Het voordeel is dat je beter kunt 
meten op je productie. nu kun je 

de verschillende componenten al 
aan de voorkant tellen en dan 
komt er een uurnorm uit. je telt 
aan het einde van de dag de 
modules die hangen en dan weet 

je direct wat je hebt gepresteerd. 
meten is weten”, zegt roland. “we 
trekken ‘Lean’ werken breder en 

kijken kritisch naar welke 
handelingen we anders kunnen 
inrichten. Het is een 
omschakeling, maar het is 
motiverend wanneer het werkt. 
kijken naar verspilling en kijken 
hoe je de dingen meetbaar kunt 
maken is op deze wijze nog een 
nieuw fenomeen binnen de 
installatiebranche. Het prefab 
zagen van de gootdeksels en het 
modulair bouwen is één van de 
mooie voorbeelden van wat voor 
mij ‘Lean denken’ is.” 

praten over het schakelmateriaal”, 
vervolgt roland. “we werken al 
heel lang samen met Legrand. 
bam werkt met preferred suppliers 
en Legrand had voor dit werk het 
beste technische en economische 
voorstel. uiteindelijk installeren we 
hier van Legrand wandgoot, mosaic 
wandcontactdozen en het my Home 
systeem van bTicino voor de 
sturing van de verlichting. bam is 
ook bezig met een nieuw ‘modulair 
bouwen’ concept, waarbinnen we 
ook de p31 kabelgoot met een 
speciale maatvoering gaan 
verwerken. Hierdoor kunnen we op 
de bouwplaats optimaal en snel 
installeren.”

‘modulair bouwen’ concept
 “modulair bouwen’ concept is een 
prefabricage waarbij 
werktuigbouwkundige, meet- en 
regeltechnische en 
elektrotechnische onderdelen 
kant-en-klaar gefabriceerd worden 
om gemonteerd te worden in de 
bouw”, zegt roland. “Het project 
wordt gerealiseerd binnen onze 
werkplaats in Veenendaal. deze 
manier van werken is al langer 
bekend in de werktuigbouwkundige 
hoek, maar nu trekken we de 
prefabricage breder naar de 
elektrotechniek. dit was één van de 
eerste projecten voor de bam dat 
zo gemonteerd is. Het is goed 
bevallen.” 

“de bam werkgroep ‘modulair 
bouwen’ heeft ons extra 
ondersteuning geleverd voor het 
logistieke deel. Hier moeten we nog 
aan wennen”zegt andy schweitzer, 

breeam staat voor ‘building research establishment environmental assessment method’ en werd 
oorspronkelijk ontwikkeld door het building research establishment (bre). dit is een engelse 
onderzoeksinstantie vergelijkbaar met Tno. breeam stelt een standaard voor een duurzaam gebouw 
en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. de bedoeling is gebouwen 
te analyseren en verbeteren. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor 
gebouwen ter wereld.

breeam-nL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk gericht op gebouwen dat in nederland gebruikt 
wordt. we kennen ook het energielabel, epC-norm, greenCalc, gpr-gebouw, eco-Quantum en Leed. 
gestreefd wordt naar harmonisatie en integratie met deze andere systemen, die maar enkele van de 
door breeam gehanteerde criteria bevatten. Het energielabel en de epg zijn wettelijk verplicht en 
inmiddels volledig geïntegreerd in breeam-nL. breeam is de europese standaard die het meest 
geschikt is voor de nederlandse markt.

breeAm:
duurzAAmheidskeurmerk voor gebouwen

Legrand kan aLtIjd 
maatwerk Leveren



hoek & de wit ontwerpen renovAtieplAn voor CollegezAlen tu delFt

gebogen kunststoF wAndgoot: 

stAAltje vAkwerk

LECOURANTPRAKTIJK
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gemaakt, waarbij de goot zo sterk mogelijk gebogen moest worden. 
we wilden weten wat haalbaar zou zijn. de straal van de mock-up was 
12.87 meter”, zegt ernst. rené van rij: “Voor mij was dit ook een 
bijzondere vraag. de dLp goot leent zich ervoor om licht gebogen te 
worden. de langste booglengte is in de aula”, zegt rené. “ik adviseer 
alleen iets als ik er helemaal achter sta en weet dat het in de praktijk 
ook werkt. de kunststof wandgoot moet bovendien gecombineerd 

in een hedendaagse collegezaal zijn de zitplekken voorzien van 
stroom en data. ernst Hoek van bureau Hoek & de wit architecten 
ontwierp een nieuwe constructie waarbij de Legrand dLp wandgoot 
geïntegreerd werd met de tafel. de dLp wandgoot moest daarbij 
tegen een licht bollende achterwand worden toegepast. “misschien 
lijkt metaal voor een goot een meer voor de hand liggende keuze, 
wanneer het om het buigen van het materiaal gaat”, zegt ernst. 
“maar metaal buigen is behoorlijk kostbaar. we zijn uitgeweken naar 
kunststof.”

proefversie
“samen met rené van rij, technisch adviseur bij Legrand nederland, 
hebben we van de kunststof dLp goot eerst een mock-up versie 

 produCTen Legrand: 3.600 mosaiC wandConTaCTdozen en ruim 2 km kunsTsToF dLp wandgooT
 arCHiTeCT: Hoek & de wiT, renoVaTie 18 CoLLegezaLen en de auLa

hoek & de wit architekten uit delft kregen in 2010 de opdracht 
voor de renovatie van 18 collegezalen van vijf faculteiten en de 
aula van de technische universiteit delft. de zitplaatsen werden 
grotendeels voorzien van stroom en data in een tafelconstructie 
bevestigd aan de rug van de voorgaande rij. door de rondlopende 
stoelrijen moest er een uitdagende kromme boog met wandgoot 
plus aansluitingen gemaakt worden. de Legrand kunststof dLp 
wandgoot bleek flexibel genoeg om deze kromming te maken.
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worden met het mosaic concept en geschikt zijn voor intensief 
gebruik door studenten. je moet er niet aan denken dat de mosaic 
wandcontactdozen eruit zouden springen door de druk op de 
wandgoot! we wisten bovendien niet of je de 
wandgoot koud kan vervormen en of hij het zou 
redden in die straal. de proef is gelukt en met 
een mooi resultaat.” 

“ik zocht naar een strakke, slanke oplossing”, 
vervolgt ernst. “ik vind wandgoten meestal te 
grof en zwaar. ik wilde de goot zo onopvallend 
mogelijk onderbrengen in het meubilair en 
ondergeschikt maken aan het ontwerp. je ziet de wandgoot nu 
nauwelijks zitten. Legrand nederland is een goede partner voor ons. 
rené begrijpt de aspecten die voor mij belangrijk zijn. Vanaf dit 
contact hebben we het nu ook over andere projecten waar speciale 

wensen zijn. Legrand heeft standaard producten, die wij niet altijd 
standaard kunnen toepassen. dan komt rené meekijken of het op een 
andere manier wel kan. bij Tno delft speelt nu een renovatieproject, 

waarbij we zochten naar 
een systeem dat vanuit het 
plafond wordt gevoed en 
waaruit ik via een multizuil 
de aansluitingen wilde 
maken. we wilden de 
elektrische bedrading niet 
in alle wanden infrezen. ik 
was op zoek naar een 

buisprofiel. samen met rené hebben we gebrainstormd en kwamen 
we uit bij een standaard multizuil die we hebben aangepast voor aan 
de wand. Het ziet er nu uit als een gestyleerde hemelwaterafvoer. nu 
nog bedenken hoe we hem vastzetten op de muur”, lacht ernst. 

Hoek & de wit architecten is een partnerschap 
bestaande uit ernst Hoek en Leontine de wit. beiden 
zijn aan de Tu delft afgestudeerd. de wens om voor 
zichzelf te beginnen was er altijd al, inmiddels 
bestaat het bureau 25 jaar. ernst is fulltime op de 
zaak te vinden en Leontine geeft daarnaast les op de 
faculteit bouwkunde, bij de vakgroep interieur. naast 
een tweetal medewerkers, wordt het bureau verder 
aangevuld door de vrolijke hond pom. 

“ik werk graag samen met het onderwijs”, zegt 
ernst. “er zijn veel renovaties en er is dus altijd een 
uitdaging. je werkt met een bestaand gebouw als 

uitgangspunt. je bent altijd aan het zoeken naar de 
maximale oplossing, dat kan op vele manieren. Veel 
architecten zijn gericht op hun eigen doel. ik ben 
meer dienstverlenend ingesteld. Het gaat mij om de 
wensen van mijn klant. wij doen weinig aan 
acquisitie. de opdrachten komen meer vanzelf via 
ons netwerk. dat brengt je op onverwachte plaatsen. 
we zijn nu in bulgarije bezig met een internationale 
business school. daar ontwerpen wij het gehele 
interieur. en een tijdje werkten we aan een project in 
Cairo. maar op de projecten bij de Technische 
universiteit in delft ben ik natuurlijk helemaal 
thuis.”

hoek & de wIt archItecten: 
dIenstverLenend deLFts bureau

Ik Zocht naar een 
strakke, sLanke 
opLossIng

p   V.l.n.r. rené van rij (technisch adviseur 
Legrand nederland) en ernst Hoek 
(architect Hoek & de wit architecten)



VodaFone gaaT ook ‘VasTe TeLeFonie’ aanbieden
daTaCom insTaLLeerT ‘VodaFone one’ 
bij 650 kinderdagVerbLijVen
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vodafone was al sterk op de 
mobiele markt en gaat nu 
ook vaste telefonie 
aanbieden onder de naam 
‘vodafone one’. datacom uit 
papendrecht gaat het 
komend half jaar voor 
vodafone 650 
kinderdagverblijven 
voorzien van een vaste 
netaansluiting. Legrand 
levert het mosaic 
schakelmateriaal, Lcs2 
datasysteem, gwo-5/ 
gwo 6 wandgoten en de 
patchkasten. 

datacom is een energiek, dienstverlenend bedrijf in de telecommunicatie. de onderneming is werkzaam 
op de traditionele werkterreinen van telefonie-, kabeltelevisie netwerken en datasystemen tot de 
nieuwste vormen van glasvezeltoepassingen, zoals fiber-to-the-home en point-to-point verbindingen. 
ook installeert datacom solar installaties.

voeten op de grond, mouwen opstropen
rob Laurens, directeur datacom: “de oorsprong van ons bedrijf stamt uit de jaren zeventig. Vanaf 2006 
zijn we gaan werken onder de naam ‘datacom’. in 2011 kwam rien van beek als mededirecteur in het 
bedrijf. we zijn oude vrienden en hebben dezelfde ideeën over zakendoen: voeten op de grond, mouwen 
opstropen en ervoor gaan. we werken nu met een man of 50. als er een bedrijfsauto vuil binnenkomt, 
maken we hem schoon en als de vrachtwagen van de Technische unie vol aankomt, halen we hem samen 
leeg. je moet het met elkaar maken! de leerling-monteur is net zo belangrijk hier als de directeur.” 

datacom werkt voor diverse grote aannemers, zoals bam, Volker wessels en Vodafone. “zij trekken grote 
projecten aan en besteden veel uit. wij installeren alles waar een snoer aan zit. we zijn al vanaf dag één 
bezig met fiber-to-the-home. daar hebben wij de juiste mensen voor in huis”, zegt rien van beek.

dAtACom pApendreCht: 
vAn kAbeltelevisie tot zonnepAneel

 produCTen Legrand: Van mosaiC sCHakeLaar ToT CompLeeT daTaneTwerk
 sTarT: maarT 2013
 opLeVering: eind 2013
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t   V.l.n.r. rob Laurens en rien van beek 
(directie datacom)
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Voor datacom is dit een grote 
opdracht bij Vodafone. “datacom 
doet al jaren wekelijks losse, 
opdrachten voor het 
internationale bedrijf. Het zijn 
vaak bijzondere opdrachten voor 
Vodafone”, zegt rien beek, 
directeur bij datacom. “we zijn 
trots op de opdracht om 
Vodafone one te installeren bij 
650 kinderdagverblijven 
verspreid over heel nederland”, 
zegt rob Laurens, directeur 
datacom. “dat wij als kleine 
aannemer voor Vodafone mogen 
werken is heel leuk, dan heb je 
toch ooit eens je visitekaartje 
achtergelaten!”

gewoon een mooie kast
“we hadden hier de vrije keuze in 
de materialen”, zegt rob. “de 
keuze viel op Legrand. wij 
nemen de verantwoordelijkheid 
in dit grote project. kwaliteit is 
nummer één, daarop sluiten we 
geen compromis. Van 
bijvoorbeeld de patchkast van 
Legrand kun je niets anders 
zeggen, dat is gewoon een mooie 
kast. daar kun je trots op zijn. 
we kennen Henk beusekamp van 
Legrand nederland ook al een 
jaartje of zeven. we zijn blij dat 
we Henk hebben, voor alle zaken 
is hij ons aanspreekpunt. je 
hoeft hem maar te bellen of hij 
duikt erin en dan komt het goed.” 

“naast de samenwerking, is het 
belangrijk voor ons, dat we de 
Legrand materialen snel en 
zorgeloos kunnen installeren. 
wij werken met veel merken, 

maar als wij vrij mogen kiezen, 
dan kiezen we voor Legrand”, 
zegt rien. “Het is net even 
prettiger materiaal. niet dat 
vierkante klepje dat iedereen 
heeft. nee, net wat meer design 
voor je geld. en onze monteurs 
vinden het Legrand Cabling 
system2 (LCs2) prettig om te 
installeren. ze kunnen er mee 
lezen en schrijven, we halen 
snelle montagetijden!”

mooie opdracht
“bij de dagverblijven gaan we dit 
LCs2 systeem waar nodig 

installeren, soms is er al een 
bestaand netwerk waar we 
gebruik van kunnen maken. de 

ene locatie heeft maar een 
tiental kinderen, de andere is 
een groot kinderdagverblijf met 
buitenschoolse opvang. dus 
soms gaat het om mosaic 
schakelmateriaal en een 
wandcontactdoos en soms moet 

er een heel netwerk aangelegd 
worden”, zegt rien. “we zijn 
gecertificeerd voor de Legrand 

LCs2 netwerken. al met al een 
heel mooie opdracht voor ons en 
Legrand nederland!”

net wat meer desIgn 
voor je geLd

LECOURANTPRAKTIJK



nieuw kempisCH LogisTiek CenTrum draaiT op VoLLe Toeren

bink insTaLLaTie groep VerzorgT eLekTro-
TeCHnisCHe insTaLLaTie daris expediTie

32

op het kempisch bedrijvenpark in hapert zijn binnen enkele 
maanden de bedrijfspanden van van der heijden transport en 
Logistiek en daris expeditie verrezen. om maximaal 
kostenvoordeel te halen, zitten beide bedrijven onder één dak. 
bink Installatie groep (bIg) uit Zundert verzorgde voor daris de 
gehele elektrotechnische installatie en beveiliging. Legrand 
leverde het kabeldraagsysteem, de verdelers, vloerzuilen en het 
plexo Ip55 spatwaterdichte schakelmateriaal met data. 

LECOURANTPRAKTIJK

daris expeditie is een bedrijf met een rijke traditie. in 1894 begon jan 
daris met zijn transportbedrijf. Twee keer in de week reed hij met 
paard en wagen van bergeijk naar eindhoven en van bergeijk naar 
Luyksgestel. zijn zus haalde met een hondenkar de boodschappen in 
de omtrek op. pas in de jaren twintig werd het paard ingeruild voor 
een eerste vrachtwagen.

inmiddels is daris uitgegroeid tot een transporteur van formaat met 
een grote opslaghal met twintig laaddeuren in Hapert en een flink 
wagenpark. daris richt zich vooral op vervoer van pakketten en 
stukgoederen. 

dAris expeditie: moderne bedrijFsvoering, 
ouderwets betrouwbAAr

u   Frank rommers (financial controller daris)
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Het kempisch Logistiek Centrum ligt pal aan de a67, aan de hoofdader 
van antwerpen naar het ruhrgebied. Het Logistiek Centrum bestaat uit 
een pompstation, grote openbare parkeerplaats en bewaakte 
parkeerplaats voor vrachtverkeer. de bouw van een openbaar 
restaurant met faciliteiten voor de passerende chauffeurs (bijvoorbeeld 
douchegelegenheid) zit nog in de planning. daarnaast hebben daris 
expeditie b.V. en Van der Heijden Transport uit bladel op het kempisch 
Logistiek Centrum samen een groot gebouw neergezet. dit bestaat uit 
een gezamenlijk kantoorpand en een grote distributieloods met 20 
laaddeuren. daarnaast is er nog een grote opslagloods. Voor het 
wagenpark van beide bedrijven is er ook een eigen werkplaats en 
wasstraat gerealiseerd. er is zelfs een bandenhandel op het terrein 
gevestigd. 

“de bouw is ontzettend snel verlopen”, zegt Frank rommers, financial 
controller bij daris. “bink heeft hier een mooie installatie gemaakt. Van 
de elektrotechnische installatie binnen het pand tot en met de 
beveiliging van de panden en het terrein. onze beveiliging is uiteraard 
nogal een uitdaging. er komen hier de hele dag vrachtwagens aan uit 
allerlei landen. Het is niet de bedoeling dat de chauffeurs zomaar ons 
terrein op- en afrijden of vrij in het bedrijf kunnen rondlopen. ons 
terrein is nu in beveiligingszones ingedeeld. alles werkt en draait naar 
wens. Het voelt voor ons nog steeds heel nieuw. en het is ook heerlijk 
om zoveel ruimte te hebben. in bergeijk waren we echt uit ons jasje 
gegroeid.” 

optimaal ingericht
“de opdracht was in eerste instantie alleen de elektrotechnische 
installatie”, zegt ralph bink, directeur/eigenaar bink installatie groep. 
“omdat dit voorspoedig verliep, kwam ook de opdracht voor de 
beveiliging erbij. bink heeft een eigen, apart beveiligingsbedrijf. Het is 
efficiënt dat er één monteur is, die voor beide toepassingen de kabels 
trekt”, zegt ralph. “Logistiek en utiliteit zijn voor ons bekende markten. 
we doen dit soort combinatietrajecten regelmatig, een deel 
elektrotechniek met een stuk beveiliging en soms ook nog met 
zonnepanelen. Vaak komt de vraag naar deze toepassingen juist bij dit 
soort panden voor.”

“we hebben hier een totaalpakket Legrand producten geïnstalleerd. we 
zijn vertrouwd met het Van geel p31 kabeldraagsysteem. in het nieuwe 
pand hebben we ook de verdelers en het plexo ip55 spatwaterdicht 
schakelmateriaal toegepast, plus de vloerzuilen. de verdelers van 
Legrand zijn nog relatief nieuw voor ons. Voor het LCs2 datapakket is dit 
het eerste Legrand project. de monteurs waren er zeer over te spreken. 

 sTarT bouw: noVember 2012
 opLeVering: apriL 2013

  produCTen Legrand: p31 kabeLgoTen, VLoerzuiLen, 
pLexo ip55 sCHakeLmaTeriaaL,  

LCs2 daTaneTwerk en VerdeLers 250 a, 160a en 360a 
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Het heeft heel positief uitgepakt. de connector kun je aansluiten in één 
gemakkelijke handeling. Het kan niet fout gaan. je kunt het door een 
willekeurige monteur laten aansluiten en ook zonder gereedschap. de 
trekontlasting was goed, de isolatie van de kabel zit in de connector. 
daar waren ze echt over te spreken. de verdelers zijn gebouwd door 
eltech breda, een Legrand partner paneelbouwer, waar wij vaker zaken 
mee doen.”

cirkel rond
“Het was een mooi project voor bink. de hoofdaannemer kent ons goed. 
Hij introduceerde ons. Het is een nederlandse volumebouwer. wij zijn 
meer regionaal gericht, al wordt ons werkgebied steeds groter. de 
reden voor de aannemer om voor ons te kiezen is dat we de capaciteit 
hebben om snel en efficiënt te installeren. dit is een sterk punt van ons. 
de hoofdaannemer bouwt ontzettend snel. wij kunnen zijn tempo 

volgen en voorzien toch in een werkwijze die klantgericht en dienstbaar 
is. we hebben in korte doorlooptijd veel werk verricht. een leuke 
bijkomstigheid is dat Legrand nederland weer een klant van daris is. 
Legrand nederland en daris werken al vele jaren zeer intensief samen 
op het gebied van benelux distributie van ons complexe 
productassortiment. zo is de cirkel rond!”, besluit ralph.

bink instAllAtie groep: 
stevige driepoot
bink installatie groep (big) uit zundert bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: 
elektrotechniek, beveiliging en duurzaam. installatiewerken vormen het 
hart van het bedrijf. naast het werk voor particulieren worden ook grotere 
projecten in de utiliteit en woningbouw uitgevoerd. maar ook industriële 
bedrijven kunnen tot de vaste klantenkring van de onderneming worden 
gerekend. een duidelijk trend zit hem in het installeren van 
“elektrotechnisch comfort” in woningen.

“ik heb het bedrijf van mijn vader overgenomen”, zeg ralph bink, 
directeur/ eigenaar. “we zijn een echt familiebedrijf. mijn broer werkt hier 
ook. Hij houdt zich vooral bezig met de zonnepanelenafdeling binnen onze 
duurzame ‘poot’. mijn vader is in 1979 met een klein bedrijfje in wit- en 
bruingoed begonnen, van daaruit groeide het installatiewerk. nu werken 
er 75 medewerkers bij bink installatie groep. door de crisis gaat het wat 
langzamer met de groei, maar we gaan gestaag door in opgaande lijn. dit 
is juist de tijd om te investeren en marktaandeel te vergroten. om kwaliteit 
te blijven leveren, moet ik de juiste mensen en kennis in huis hebben. we 
hebben de laatste jaren wat bedrijfsovernames achter de rug om aan de 
goede mensen te komen. als je een nieuw marktsegment betreedt, heb je 
medewerkers nodig die dat segment goed kennen.”

q   jan schipper (account manager Legrand nederland), ralph bink  
(directeur bink installatie groep) en john antens, (projectleider bink installatie groep) 



update revIt bestanden Legrand
kabeLdraagsystemen beschIkbaar 

LegrandservIces nIeuws
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Legrand heeft recentelijk een aantal updates en uitbreidingen 
doorgevoerd in het portal voor productinformatie www.
legrandservices.nl. actuele revit bestanden voor cablofil 
draadgoten, dLp snap-on wandgoten, gLo 4 ladderbanen en p31 
kabelgoten zijn nu beschikbaar. u kunt tevens revit bestanden 
van het nieuwe stalen wandgootsysteem gwo 6 downloaden en 
gebruik maken van een handige calculatie- en conversietool. 
Legrand heeft ook 2d ophangtekeningen voor het bIm-model, 
een return on Investment (roI) calculator en een 3d mosaic 
configurator aan het portal Legrandservices toegevoegd.

in de ingelogde omgeving op Legrandservices kunt u revit files 
van het nieuwe wandgootsysteem gwo 6 eenvoudig downloaden 
en toevoegen aan uw eigen bim-bibliotheek. daarnaast 
presenteert Legrand een handige conversietool voor het omzetten 
van de gwo 4 en gwo-5 wandgootsystemen naar het gwo 6 
systeem. met de online gwo 6 calculator kunt u snel met het  
gwo 6 wandgootsysteem calculeren en de gewenste afmetingen 
controleren aan de hand van de kabelspecificaties.

2d ophangtekeningen voor bIm
op Legrandservices zijn nu ook 2d ophangtekeningen 
beschikbaar. deze eenvoudige tekeningen verklaren de 
ophangconstructie in het bim-model en zijn aanwezig voor de 
mogelijke ophangvarianten. u kunt de varianten als 2d object 
toevoegen aan het ontwerp en zo de bevestiging van kabelgoot, 
draadgoot of kabelladder per kabeltracé aangeven. gebruikers 
kunnen op Legrandservices het 2d bestand downloaden.

roI calculator 
ook de return on investment (roi) calculator is toegevoegd aan 
Legrandservices. deze handige tool berekent op basis van 
investering, rente en afschrijvingskosten de terugverdientijd van 
duurzame investeringen uit. de calculator is te gebruiken voor 
verschillende producten, o.a. Legrand energy management 
network (Lemn), aanwezigheidsmelders van mosaic, plexo ip55 

en bTicino, astrorex tijdschakelaars, emdx³ energiemeters, 
zonnepanelen en diverse producten van andere fabrikanten.

3d mosaic configurator
Tenslotte heeft Legrand ook de 
3d mosaic configurator online 
gezet. deze hoeft u niet langer 
als apart programma te 
downloaden, maar kan 
rechtstreeks online benaderd 
worden. Hierdoor beschikt u 
altijd over het actuele mosaic assortiment en zijn de combinaties 
tussen wandgoot, energiezuilen, vloerdozen, wandinbouw en het 
concept voor modulair schakelmateriaal snel te visualiseren. de 
mosaic configurator is ook aangepast aan het nieuwe gwo 6 
wandgootsysteem. 

www.legrandservices.nl



inVenCe openT bTiCino sHowroom bij aannemersbedrijF muLder

oVer win-win denken 
en duurzaamHeid 
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t   V.l.n.r. rob ten Vregelaar (invence),  
alwie mulder (aannemersbedrijf mulder)  
en ellen altena (invence)

AAnnemersbedrijF mulder ziet duurzAAmheid 
Als goed ondernemersChAp
Het beckumse aannemersbedrijf mulder bestaat dit jaar 50 jaar. 
maatschappelijk Verantwoord ondernemen is het motto van het bedrijf. 
niet alleen neemt mulder deel aan het regionaal mVo Hengelo pact. 
Het aannemersbedrijf laat dit in alle aspecten van haar bedrijfsvoering 
zien, van aandacht voor het personeel tot en met duurzaam bouwen. 

Het eigen pand was aan een verbouwing toe en ook hier staan 
milieu en energiebesparing centraal. “we hebben 200 m2 
zonnecollectoren geïnstalleerd op het dak. straks gaan onze 
bedrijfsbussen rijden op elektriciteit, die we zelf opwekken via deze 
zonnepanelen. we hebben het nieuwste pakket van bTicino  
my Home laten installeren voor energiebesparing en comfort. Het is 

ons doel om te groeien naar een bedrijf dat 100% energieneutraal 
werkt”, zegt alwie mulder, één van de twee directeuren. 

“natuurlijk zijn we ook een commercieel bedrijf. maar wij geloven erin 
dat we door betrouwbaarheid en duurzaamheid het verste komen. we 
zijn een regionaal gericht bedrijf en werken vooral binnen een straal 
van 50 km rondom Hengelo. we staan bekend om renovatieprojecten 
en verbouwingen, met daarnaast uiteraard ook nieuwbouw van 
woningen en villa’s. ook in de utiliteit en de agrarische sector hebben 
we een goede naam. we bouwen alles, van klein tot groot. wij zorgen 
daarbij volledig voor het bouwmanagement. na 50 jaar durven we wel 
te zeggen dat we een loyale vaste klantenkring hebben.” 

domoticaspecialist 
Invence installeerde 
bticino  
my home bij 
aannemersbedrijf mulder. 
deze aannemer wilde 
duurzaam verbouwen, 
zonder aan comfort in te 
boeten. Invence mag het 
vernieuwde pand zelf ook 
als bticino showroom voor 
haar relaties gebruiken. 
hiermee ontstond een 
win-win situatie voor beide 
bedrijven. naast bticino 
werd er uiteindelijk een 
totaalpakket aan Legrand 
oplossingen bij mulder 
geïnstalleerd tot en met de 
verdeler. eind augustus 
was de opening van het 
nieuwe pand van mulder.
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“alwie mulder en ik kennen elkaar persoonlijk goed”, vertelt rob ten 
Vregelaar, directeur van invence. “Voor mij is het heel fijn dat ik mag 
aanhaken bij mulder en hier aan klanten kan laten zien, wat er 
allemaal met my Home kan. Voor mulder zal het ook voordelen 
opleveren. als er een bouwadviseur meekomt, maakt die ook op een 
heel positieve manier kennis met mulder. ik kan hier netwerken in een 
prachtig pand met een mooie moderne uitstraling. ik ben ervan 
overtuigd dat dit win-win is. ook voor de klant, want ‘zien is geloven’.” 

energiebesparing en comfort
“er is een volledig pakket van my Home geïnstalleerd. 
energiebesparing gekoppeld aan gemak en 
comfort. we laten hier van de 
woningautomatisering de gehele bTicino 
range zien. ook al het bTicino 
schakelmateriaal van axolute tot en met 
Livinglight. er is een 3,5” en een 10” touch 
paneel geplaatst met een local display. Voor het schakelen van de 
verlichting, verwarming en muziekdistributie laten we de 
conventionele manier zien, naast de bewegingsmelders en de 
geautomatiseerde manier op basis van tijd- en lichtniveau. we maken 
hier gebruik van de iphone bediening lokaal en op afstand. ook 
hebben we energiezuinige scenario’s ingericht: met ‘centraal uit’ voor 
de printers, plotters en dergelijke. we hebben er goed op gelet dat 
sluipverbruikers steeds ’s avonds uitschakelen. ook de rolluiken zijn in 
een scenario opgenomen. Het is in de praktijk heel prettig en 
gemakkelijk”, zegt alwie. 

Legrand gaat voor de persoonlijke relatie
“de markt voor domotica bestaat momenteel voor 90% uit luxe 
woningbouw. ik werk door heel nederland”, vertelt rob. “wat mij als 
domoticaspecialist sterk maakt, is dat ik op veel fronten ervaring heb 
binnen de domotica, van elektra, beveiliging tot en met de verlichting. 
als mensen oog voor design hebben, kom ik altijd op bTicino uit. ook 
prijstechnisch is dit gunstig. ik kwam twee jaar geleden door het 

u   “als mensen oog voor design hebben, kom ik altijd  
op bTicino uit”, zegt rob ten Vregelaar (invence)

enthousiasme van marcel bonten met bTicino in aanraking. Hij kwam 
met schakelmateriaal bij mij. er is een goede relatie ontstaan met 
Legrand nederland. Het is een wereldwijd gerenommeerd bedrijf. de 
mensen binnen Legrand vinden de persoonlijke relatie belangrijk. ik 
heb altijd het idee dat ik met een “klein” bedrijf te maken heb. je kunt 
dingen daar snel regelen. je kunt goed overleggen en schakelen.” 

Iets leuks laten zien
“ik vind bTicino my Home een enorme aanwinst”, zegt alwie. “ik zie 
het zelf als een belangrijke trend voor de komende tien jaar. we 
hebben nu ook een prachtige presentatieruimte voor 

bouwvergaderingen. klanten krijgen hier een 
rustig gevoel. wij promoten ‘ontzorgen’. ik kan 
laten zien wat mogelijk is. klanten vragen meer 
naar domotica. nu kun je ze iets leuks laten 
zien, daar krijg je een goed gevoel bij.”

wIj promoten 
‘ontZorgen’
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vragen vanuit de markt als het 
gaat om lakken van producten in 
allerlei kleuren. met deze 
installatie worden producten van 
zowel Legrand als minkels in 
hoogwaardige kwaliteit 
gepoedercoat. 

de 4 peilers van ons  
 maatwerkconcept
Legrand nederland levert op 
elkaar afgestemde oplossingen. 
Veilig, betrouwbaar en flexibel, 
zoals u van een wereldwijde 
specialist mag verwachten. ons 
maatwerk concept bestaat uit 
vier belangrijke peilers, 
namelijk:

met deze nieuwe apparatuur 
hebben we een prachtige 
poederlakinstallatie, die ons in 
staat stelt om dagelijks, 
meerdere keren, zeer snel van 
kleur te wisselen. Lean 
manufacturing en andere 

procesoptimalisatie technieken 
(zoals Qrm) zijn ook hier 
toegepast, waardoor het verlies 
van kleurwisseltijd en 
schoonmaak bijna geheel zijn 
weggenomen. waardoor we nog 
sneller kunnen reageren op 
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sinds begin juli heeft Legrand nederland een gloednieuwe, 
hypermoderne poederlakinstallatie in productie staan. In een 
unieke korte doorlooptijd van 16 weken is in een zeer goede 
samenwerking met emotech (engineering), msp systems 
(poederlakspecialist) en gema (leverancier poederlak apparatuur) 
een gehele nieuwe installatie in boxtel opgeleverd. 

p   met de nieuwe poederlakinstallatie kan 
Legrand nederland nog sneller reageren 
op vragen vanuit de markt om gelakte 
producten in verschillende kleuren. 
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1. calculatie & engineering
 - Van complete projecten.
 - op maat geëngineerde energiedistributie.
 - specifieke behuizingen voor industriële applicaties.
 - deurcommunicatie systemen.
 - domotica installaties.

2. montage & certificering
 - montage op de bouwplaats.
 - assemblage van prefab delen.
 - bekabelen en bedraden.
 - databekabeling aanleggen.

3. speciale producten. 
binnen het internationale assortiment van Legrand zijn er vaak 
oplossingen beschikbaar voor uw project, zoals:
 - bedwandpanelen.
 -  exclusieve schakelmateriaal series.
 - samengestelde kits.
 - kunststof wandgoot in zwarte uitvoering.

4. speciale uitvoeringen van standaard producten
wij zijn erop ingericht standaard producten aan te passen aan uw 
specifieke eisen, zoals:
 - kabelgoot voor machinebouw.
 -  mosaic en plexo ip55 schakelmateriaal in antibacteriële 

uitvoering.
 - Verdeelkasten voor installaties met zonnepanelen.
 - ups’en in speciale industriële behuizingen.

neem voor meer informatie over onze maatwerkoplossingen contact 
op met uw account manager. of de afdeling Customer service via  
tel. 0411 65 33 02 of e-mail salessupport@legrand.nl.
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de algemene Legrand catalogus 2013/2014 is leverbaar. nieuw in 
deze catalogus zijn o.a. de ez+ draadgoot, het gwo 6 stalen 
wandgootsysteem, niloé schakelmateriaal, ups systemen en de 
alpharex3 tijdschakelklokken. daarbij staat alles voortaan in één 
catalogus, zowel Legrand als bTicino producten.

download de online versie via http://www.legrandservices.nl/home/
freetext.aspx?menu=73 of bestel de papieren versie door de Qr code 
te scannen.

cataLogus 2013/2014: 
aLLes In een boek!

als Legrand nederland zijn we voortdurend bezig om het u 
gemakkelijk te maken met slimme producten en diensten. Vandaar 
de ontwikkeling van de Cap stok. een handig hulpmiddel om deksels 
van de gwo 6 stalen wandgoot zonder beschadiging te openen en 
twee goten eenvoudig te stellen. de magneet aan de bovenzijde 
zorgt ervoor dat een nieuwe goot gemakkelijk wordt uitgelijnd en 
vastgezet.

bestel hem nu en monteer nog sneller! ref.nr. 351479 Cap stok. 

nIeuw: cap stok, de derde hand 
bIj wandgootmontage



rexel hAArlem introduCeert legrAnd lemn

ledzmeet biedt ruimte
voor energiebespAring
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systeem een schakeltijd 
instellen, dat het 
koffiezetapparaat om 6 uur 
aanzet en om 17.00 uur laat 
uitgaan. je gaat direct energie 
besparen en weet ook concreet 
hoeveel.”

“de opzet van het systeem is heel 
eenvoudig en in een uur 
gemakkelijk te installeren. de 
installateur laat het Legrand 
Lemn systeem bijvoorbeeld een 
half jaar draaien bij een klant. 
Hierna kan hij heel specifiek 
professionele rapporten en 
grafieken uitdraaien om aan te 
tonen, wat voor zijn eindklant 
haalbaar is aan besparing. 
bijvoorbeeld door middel van het 
vervangen van de verlichting door 
een energiezuinigere variant. na 
de meetperiode kan de 
installateur het Lemn systeem 
weer weghalen en het systeem 
bij een andere relatie plaatsen 
om vervolgens weer een degelijk 
advies te kunnen geven. of, en 
wellicht de beste optie, het Lemn 
systeem verkopen aan de 
eindklant, waardoor hij altijd zijn 
energieverbruik in kaart heeft en 
gebruik kan maken van de 
ingebouwde schakelklokken. de 
prijs van het Legrand Lemn 
systeem is heel aantrekkelijk en 
snel terugverdiend. de 
installateurs die wij hier over de 
vloer krijgen zijn enthousiast. ik 
nodig iedereen uit om zelf te 
komen kijken in Haarlem!”

methoden. onze LedzmeeT 
ruimten zijn simulaties, maar wij 
werken er ook gewoon”, zegt 
steven. 

concreet energie besparen
“in rexel Haarlem leggen we de 
nadruk op energiebesparende 
oplossingen. daar past het Lemn 

systeem van 
Legrand heel 
mooi in. je kunt 
het Lemn 
systeem 
eenvoudig in 
een bestaande 
installatie 
toepassen. Het 
is in feite een 

soort ‘plug and play’ systeem, 
een stekkermodule, die je in een 
wandcontactdoos steekt”, zegt 
steven. “Hier stop je dan weer de 
stekker van de computer, printer 
of het koffiezetapparaat in. Het 
systeem staat in contact met een 
router, die draadloos de 
gegevens ontvangt. je meet dus 
het gebruik per apparaat. op de 
computer is software 
geïnstalleerd, waarmee je kunt 
uitlezen wat de apparaten 
gebruiken en wanneer ze de 
meeste stroom gebruiken. een 
koffieapparaat staat altijd te 
verwarmen in stand-by modus en 
verbruikt dan ongeveer 60 tot 80 
watt per uur. Het blijkt 
bijvoorbeeld dat het alleen wordt 
gebruikt tussen 7.00 en 16.00 
uur. je kunt nu in het Lemn 

“wij hebben op een aantal 
locaties van rexel een 
LedzmeeT belevingsruimte 
ingericht voor onze klanten”, zegt 
steven schulkes, regio marketing 
manager bij rexel. “installateurs 
kunnen hun klanten meenemen 
om kennis te maken met de 
mogelijkheden van Led 
verlichting, 
domotica, camera 
bewaking, 
e-mobillity, 
pV-systemen en 
diverse andere 
energiebesparende 
oplossingen. alles is 
gericht op luxe 
woning- en 
utiliteitsbouw. de LezmeeT 
ruimte in Haarlem is vooral 
gericht op energiebesparende 

afgelopen mei introduceerde 
rexel haarlem het Legrand Lemn 
systeem in haar LedZmeet 
belevingsruimte aan ruim 60 
installateurs. het Lemn systeem 
is in een uur te installeren en 
geeft via een laptop of computer 
direct inzicht in het 
energieverbruik per 
wandcontactdoos, ruimte of 
gebouw. Installateurs kunnen met 
het Lemn systeem op een 
eenvoudige en professionele 
manier het energieverbruik bij 
hun eindklant overzichtelijk in 
kaart brengen, waarna ze 
doelgericht werkelijke 
oplossingen kunnen aandragen. 
er is veel belangstelling voor het 
Lemn systeem, dat in de 
LedZmeet ruimte draait in een 
gesimuleerde kantooromgeving. 

een 
soort
‘pLug 
en pLay’
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btiCino innovAties 
op beurs elektroteChniek

zo tonen we de onlangs 
geïntroduceerde serie sfera 
buitenposten, het prachtige 10 
inch my Home bedieningsscherm 
en de nieuw serie handsfree 
kleur binnenposten Classe 100. 
en krijgt u een voorproefje te zien 
van Livinglight air; de serie 
ultradun schakelmateriaal met 
hoogwaardige afwerkingen. ook 
dit is Legrand!

kortom veel noviteiten, 
gecombineerd met een 
demonstratie van de eenvoud van 
ons my Home woningautomati-
seringssysteem. kom naar stand 
b010 in Hal 10 en bekijk met 
eigen ogen hoe deze prachtige 
innovaties uw omzet kunnen 
vergroten. door de bijgaande 
Qr-code te scannen, kunt u een 
gratis toegangskaart voor de 
beurs aanvragen. u bent van 
harte welkom!

In tegenstelling tot voorgaande edities van de beurs 
elektrotechniek in de jaarbeurs utrecht concentreert Legrand 
nederland zich dit jaar puur op het bticino assortiment 
schakelmateriaal, deurcommunicatie en domotica. op stand 
10.b010 treft u alle innovaties van bticino aan van dit jaar. en dat 
zijn er heel wat.



productInnovatIes

als wereldmarktleider in schakelmateriaal introduceert Legrand niloé; het eco schakelmateriaal 
programma voor de standaard woningbouw. deze nieuwe serie kenmerkt zich door het overzichtelijke en 
compacte assortiment met zo min mogelijk artikelnummers. en het is voorzien van handige kenmerken, 
om u nog sneller en eenvoudig te laten monteren. Het niloé schakelmateriaal is ontwikkeld en 
geproduceerd met respect voor het milieu. alle stappen van de levenscyclus van deze serie zijn vooraf 
doorlopen om de Co2 uitstoot tot een minimum te beperken. 

dit vertaalt zich in: 
- optimalisatie van de gebruikte grondstoffen (o.a. kunststof en zilver). 
- minder lasermarkeringen op de mechanismen; een energieverslindende operatie bij de productie. 
- minder verpakkingsmateriaal. 
-  stof en verfafscherming van 100% recyclebaar apeT-kunststof om beschadiging en gebruik van 

schoonmaakmiddelen te voorkomen. 

Het programma is compleet voorzien van de nieuwste dimmertechnieken,  
voor o.a. spaar- en Led-lampen, en is verkrijgbaar tegen een aantrekkelijk prijsniveau 
voor een voordelige totaalinstallatie. 

Voor meer informatie over deze nieuwe serie, kijk op www.legrand.nl of scan de Qr code.

dankzij de nieuwe grafische 
gebruikersinterface kunt u uw 
woning eenvoudig en intuïtief 
beheren. wijzig de 
achtergrondfoto, bekijk het 

schematisch overzicht van uw woning en gebruik de swipe functie 
om gemakkelijk te navigeren tussen de verschillende 
mogelijkheden. de verschillende scenario’s zijn eenvoudig aan te 
passen, zodat u dit volledig af kunt stemmen op uw leefwijze. met 
de usb-poort en sd-kaarlezer heeft u met één klik snel toegang tot 
al uw multimedia toepassingen. Luister naar uw favoriete muziek 
en bekijk uw zelfgemaakte foto’s. bovendien bent u altijd up-to-date 
door de internettoegang. 

Het complete my Home domoticasysteem is aan te sturen door de 
integratie van alle functies. Het nieuwe 10” touchscreen combineert 
de functies voor woningautomatisering met fysieke knoppen voor de 
deurcommunicatie. Het was nog nooit zo gemakkelijk om uw woning 
af te stemmen op uw leefwijze!

www.bticino.nl 
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nieuw: niloé sChAkelmAteriAAl 
vAn legrAnd 

nieuw vAn btiCino: 10” touChsCreen met swipe FunCtie

www.legrand.nl/niloe

uw woning controleren wordt een geheel nieuwe ervaring met het 
prachtige 10” touchscreen van bticino. een mooi ontwerp met een 
nieuw ergonomisch design in witte en zwarte uitvoering. prachtig 
afgewerkt tot in de puntjes en eenvoudig te installeren op de wand.
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de buitenposten voldoen aan de 
criteria voor levensloopbestendig 
wonen en zijn verkrijgbaar met 
verschillende gebruiksvriendelijke 
toegangscontrole systemen. 
bTicino levert de nieuwste 
buitenposten in stijlvolle designs 
en kleuren, die aansluiten op de 
huidige woontrends.

de sfera ‘all metal’ is uitgevoerd 
in een aluminiumlook, ‘all white’ 

is fris wit en ‘all street’ is de 
tegenhanger in antraciet. bTicino 
ontwikkelde daarnaast sfera 
‘robur’, speciaal geschikt voor 
montage in een 
vandalismegevoelige omgeving. 
deze uitvoering beschikt over 
dezelfde technische 
eigenschappen als de sfera new 
buitenpost, maar heeft daarnaast 
een hoge slagvastheid conform 
ik 10. 

montage 
in tegenstelling tot andere 
buitenposten kunnen sfera 
buitenposten zowel horizontaal 
als verticaal gekoppeld worden. 
ook bij verticale plaatsing is de 
positionering van de modules 
zeer gebruiksvriendelijk. de 
buitenposten kunnen aan de 
voorzijde ingesteld worden, zoals 
volumeregeling en 
naamswijzigingen. bekijk de 
animatie op het youTube kanaal 
van Legrand nederland. 

www.bticino.nl

technIek en desIgn komen samen In btIcIno sFera buItenposten 
bticino breidt het assortiment uit met de nieuwe serie sfera new 
buitenposten. deze vallen niet alleen op door gebruiksgemak, 
veiligheid en esthetische vormgeving, maar ook door hun 
technische eigenschappen. Zo zorgt de dag-/nachtcamera voor 
een goede zichtbaarheid in het donker. deze camera heeft tevens 
een groot bereik, waardoor gebruikers een ruim en duidelijk 
beeld van de omgeving hebben.

ups’en van Legrand worden toegepast in 
serverruimtes, telecom- en kantooromgevingen, 
laboratoria en andere omgevingen waar zelfs een 
korte spanningsonderbreking al grote gevolgen 
kan hebben.

communicatietoebehoren
uiteraard zijn de ups systemen te voorzien van netwerkkaarten en 
sensoren om de ups’en op afstand te beheren, configureren en 
controleren. 

www.legrandservices.nl 

Legrand nederland b.V. breidt haar pakket uit met een nieuw 
assortiment conventionele ups systemen, onder te verdelen in twee 
technologieën, namelijk de niky en niky s Line interactive 1- fase 
ups’en tot 3 kVa Vi en Vi-ss. deze modellen zijn verkrijgbaar als 
tower. en de daker dk online double Conversion 1- fase ups’en tot 
10 kVa Vi-ss-111. deze zijn verkrijgbaar als tower en als 19” rack 
mounting. deze ups systemen zorgen voor oplossingen op maat voor 
elke situatie.

toepassingen
ups systemen beveiligen tegen korte spanningsonderbrekingen of 
spanningsdippen. doordat de online double Conversion ups’en 
zorgen voor een netfiltering wordt er ook nog energie bespaard.

de niky Line interactive ups’en van Legrand vinden hun 
toepassing in bijvoorbeeld kantooromgevingen, 
domotica installaties, kassasystemen, 
automatische deuren en hekwerken. de 
daker dk online double Conversion 

Legrand presenteert ups systemen tot 10 kva



De VakmaN DeNkt iN resuLtaat

Een mooi resultaat begint bij de nieuwe gWO 6. deze stalen 
wandgoot van Legrand is in een aantal opzichten verbeterd 
ten aanzien van zijn voorgangers. Neem bijvoorbeeld het 
slimme ontwerp met in het hart de rode gWO 6 snapper voor 
een snelle, gescheiden bevestiging van kabels. En met de 
unieke beschermfolie met systeeminformatie beperkt u niet 
alleen de faalkosten, maar heeft u voor bijbestellingen ook 
direct de juiste informatie bij de hand. 

Als u daarnaast onze beproefde tools op legrandservices.nl 
gebruikt is uw rendement verzekerd.  
De vakman werkt met GWO 6!

THE GLOBaL sPeCiaList
IN ELECTRICAL ANd dIgITAL BUILdINg INFRAsTRUCTUREs

dE NIEUWE gWO 6 
sTALEN WANdgOOT, 
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