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Beste relatie, 

Sinds 2012 maakt Minkels in Veghel, specialist op het gebied van datacenter 
oplossingen, deel uit van de Legrand Group. Recentelijk heeft Legrand ook 
de ondernemingen Elektrorack (VS), Lastar (VS), SJ manufacturing (Sing) en 
Raritan (VS) overgenomen. Stuk voor stuk bedrijven met specialistische 
oplossingen op het gebied van datacenters. 

Als Legrand zijn we hierdoor in staat om in te spelen op de snel groeiende 
en veranderende wereld van data-storage. Grote ondernemingen als Google, 
Facebook en Microsoft richten wereldwijd grote datacenters in. Steeds meer 
bedrijven gaan in de cloud werken, maar daarnaast kiezen partijen ook 
bewust voor lokaal beveiligde dataopslag vanwege de risico’s 
bedrijfsgevoelige informatie te verliezen door cybercrime.

Op al deze veranderingen hebben wij als organisatie een antwoord. Of het 
nu gaat om datarack’s, koeling, energiedistributie, UPS, monitoring en 
metering, glasvezel en koper, wij leveren u een oplossing op maat! Daarom 
zijn wij extra trots dat dit ook wordt erkend door de markt. Op 22 oktober 
jongstleden mocht Minkels met haar “Free standing cold corridor modulaire 
systemen“ de Frost & Sullivan European award voor productinnovatie in 
ontvangst nemen. Een bevestiging dat we op de goede weg zijn. 

Kijk gerust eens op www.minkels.nl en maak kennis met een prachtig stuk 
Nederlandse innovatiekracht!

Met vriendelijke groet, 

Ronny De Backer
Managing Director

E: Ronny.debacker@legrand.nl
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STADHUIS DEVENTER
TOTAALPROJECT VOOR LEGRAND 



START PROJECT JANUARI 2014 (BOUW SEPTEMBER 2013)
OPLEVERING DECEMBER 2015
PRODUCTEN LEGRAND ZUCCHINI RAILKOKERSYSTEEM, 6 HOOFDVERDEELKASTEN EN 
14 ONDERVERDELERS, KABELGOTEN, KABELLADDERS, CUSTOM-MADE VLOERDOZEN  
EN HET GEHELE LCS2 DATASYSTEEM
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HET STADHUISKWARTIER IN DEVENTER BESTAAT UIT 
EEN SAMENSPEL VAN OUD- EN NIEUWBOUW

BAM UTILITEITSBOUW BOUWT HET 

NIEUWE STADHUISKWARTIER IN 

DEVENTER VOOR 34 MILJOEN EURO 

EN DOET OOK HET MEERJARIG 

ONDERHOUD VOOR RUIM 4 

MILJOEN. BINNEN EEN UAV-GC 

CONTRACT WERKT LEGRAND 

NEDERLAND ALS PARTNER NAUW 

SAMEN VOOR HET ELEKTRO-

TECHNISCHE DEEL, VAN ONTWERP 

TOT EN MET UITVOERING.



Bouwen volgens een UAV-GC contract is nog relatief nieuw 
in Nederland. UAV-GC staat voor Uniforme Administratieve 
Voorwaarden - Geïntegreerde Contracten. In de praktijk 
komt het erop neer dat er geen onderaannemer en 
leverancier meer is, maar dat partijen volledig 
gelijkwaardig samenwerken binnen een ‘design en build’ 
contract. “Wij kregen hier alleen een schets van de wensen 
en die hebben wij volledig uitgewerkt”, zegt Jaap Baars, 
projectleider bij Legrand Nederland. “De functionele eisen 
worden aangegeven tot en met het 15-jarige onderhouds-
contract. Als leverancier vervul je een andere rol. Je maakt 
de tekeningen samen met de bouwende partij, in dit geval 
BAM. Het werkt goed voor de gehele keten. De klant is 
ontzorgd. Alles vanaf het eerste idee tot en met het 
onderhoud wordt voor de klant geregeld.”

INTENSIEVE SAMENWERKING
“We werken intensief samen. Een voorbeeld is het ontwerp 
van het Zucchini railkokersysteem. Mijn collega Tino van 
der Veen en ik hebben vanuit Legrand deze installatie 
ontworpen. Cruciaal hierbij is om de spanningsverliezen te 
berekenen, zodat we kunnen waarborgen dat de 
opdrachtgever de kwaliteit krijgt die beloofd is. BAM heeft 
daarnaast een eigen berekening gemaakt. Daarna zijn de 
berekeningen van Legrand en BAM op elkaar gelegd”, zegt 
Jaap. 

“We werken met BIM, een Building Information Modeling 
systeem”, zegt René Ursinus, projectleider BAM Bouw & 
Techniek. “Dit is een 3D model van het gebouw, waarin alle 
installaties samenkomen. Je kunt virtueel door het gehele 
gebouw lopen, als een soort computerspel. Het systeem 
geeft een waarschuwing wanneer verschillende mensen 
iets nieuws toevoegen dat niet correspondeert met het 
bestaande systeem. De samenwerking loopt heel soepel. 
We zitten met E en W op een kamer bij elkaar. Zo kun je 
snel in overleg aanpassingen maken.”

VLOERDOOS SPECIALS
“Het is een uniek gebouw en een bijzonder project”, vindt 
accountmanager Niek Lammersen van Legrand 
Nederland. “De plafonds zijn vervaardigd uit speciaal 
gemaakte mallen door de BAM en mogen gezien worden. 
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LINKS JEROEN BOS (WERKVOORBEREIDER BAM BOUW EN TECHNIEK) EN 
RECHTS JAAP BAARS (PROJECTLEIDER LEGRAND)

LINKS RENÉ URSINUS (PROJECTLEIDER BAM BOUW EN TECHNIEK) EN 
RECHTS NIEK LAMMERSEN (ACCOUNTMANAGER LEGRAND)



De materialen zitten daarom verwerkt in de vloeren. We 
leggen de complete databekabeling zelf en certificeren 
deze met het LCS2 keurmerk. Eigenlijk is alleen de 
glasvezel niet van Legrand, maar zelfs die monteren en 
leveren we. De vloerdozen in dit project zijn speciaal voor 
dit stadhuis ontworpen. De doos is minder diep dan de 

standaarddoos om goed bij het ontwerp van de vloer te 
passen. Het compartiment voor de data is versmald, 
waardoor de gebruiker er beter bij kan. Door minder 
materiaalverbruik is dit ook beter voor het milieu”, zegt 
Niek. “In een project dat BREEAM certificering nastreeft, is 
dat extra belangrijk. We hebben gewerkt met het Wago 
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STADSKANTOOR DEVENTER ONTVANGT BREEAM-NL 
NIEUWBOUW ONTWERPCERTIFICAAT
Duurzaamheid en functionaliteit zijn voor de gemeente Deventer de redenen om te kiezen voor nieuwbouw van 
het stadskantoor. Deventer wil bezuinigen op de exploitatielasten van de huidige kantoorruimte voor 800 
ambtenaren. Het door Neutelings Riedijk Architecten ontworpen Stadskantoor in Deventer heeft een 
BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat met de kwalificatie ‘Excellent’ ontvangen. Wethouder Jos Pierey 
ontving het certificaat uit handen van de Dutch Green Building Council. Het energieverbruik van het stads- 
kantoor ligt straks ruim 25 procent lager dan bij een vergelijkbaar kantoorgebouw.

Het Stadhuiskwartier in Deventer bestaat uit een samenspel van oud- en nieuwbouw in het centrum van de 
historische binnenstad. De gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders zetelen in het historische stadhuis en 
de aangrenzende monumentale bebouwing. De nieuwbouw zal huisvesting bieden aan de gemeentelijke diensten. 

Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten sluit aan bij de typische Deventer stedenbouwkundige traditie van 
tuinen en binnenpleinen, die met elkaar verbonden zijn door paden, gangen en poorten. Het stadhuiskwartier is 
georganiseerd rond twee hoven: een hof rond het voormalige burgemeestershuis en een overdekt binnenhof, de 
centrale hal, toegankelijk voor zowel inwoners en medewerkers van de gemeente. Hier zijn rondom de 
werkruimtes en diensten van de gemeente gesitueerd.
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Winsta systeem. Legrand heeft de snoeren met stekkers 
eraan voorbereid. Zo koppel je gemakkelijk vloerdoos aan 
vloerdoos, met een multidoos voor het kantoor. De 
wandcontactdozen zijn hiermee komen te vervallen. Goed 
voor het milieu en bovendien een veilige oplossing, want de 
vloerdoos is compleet aanrakingsveilig”, zegt Niek. “We 
zorgen via onze partner Intelectric voor de montage van 
het Zucchini railkokersysteem met voedingskasten op 
railkoker. Het bouwen en monteren van de verdeelkasten 

doet VSK Kastenbouw B.V. voor ons. Jeroen Bos is hier 
iedere dag om alles te begeleiden.” 

PLUG & PLAY
“Deze innovatieve samenwerking brengt ons dichterbij 
elkaar”, concludeert René, “Je kunt samen accelereren. 
We hebben Legrand in het voortraject al uitgenodigd om te 
sparren: hoe kun je met minder moeite beter aansluiten? 
Zo zijn we ook tot het ontwerp van de Zucchini railkoker 
gekomen. Je kunt met hogere stromen werken in een 
compacter formaat. Vanaf de hoofdverdeelkast lopen er 
drie railkokerlijnen naar de drie verschillende bouwdelen 
toe. Hierdoor kunnen die bouwdelen in de toekomst 
eventueel los verhuurd worden. En je hoeft geen 
voedingskabels te trekken! Vanuit de modulaire ‘plug & 
play’ gedachte kunnen er gemakkelijker nieuwe plannen 
verwezenlijkt worden. En je kunt de kwaliteit sneller 
waarborgen. Als het kantoor in gebruik is en je hebt 
uitbreiding nodig hoef je geen vloer op en te trekken. Dat is 
nog eens flexibel. Al met al geeft dit project een goed 
gevoel!”
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V.L.N.R. JAAP BAARS (PROJECTLEIDER LEGRAND), JEROEN BOS 
(WERKVOORBEREIDER BAM), RENÉ URSINUS (PROJECTMANAGER BAM)  
EN NIEK LAMMERSEN (ACCOUNTMANAGER LEGRAND)



START PROJECT SEPTEMBER 2014
OPLEVERING JANUARI 2015
PRODUCTEN LEGRAND ZUCCHINI RAILKOKERSYSTEEM VAN 1000A EN 160A BIJ DE INPAKLIJNEN, 
DRAADGOOT, LADDERBAAN EN DE BEKABELING VAN DE LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
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TECHTRON INSTALLEERT 
ZUCCHINI RAILKOKER BIJ SANORICE

SANORICE: 
GEZOND 
BEDRIJF
SanoRice is één 
van de grootste 
private label 
producenten ter 
wereld in 
rijstwafels en 
maïswafels. Het 
hoofdkantoor en 
de productie-
locatie SanoRice 
Netherlands B.V. 
zijn gevestigd in 
Veenendaal. 
Daarnaast staan 
er fabrieken in 
België en Italië. 

SANORICE IS DE GROOTSTE PRODUCENT VAN RIJST- EN MAÏSWAFELS VAN 

EUROPA. DE AFGELOPEN DECENNIA HEEFT DE ONDERNEMING EEN ENORME 

GROEI DOORGEMAAKT. IN 2014 WERD BESLOTEN TOT VERDUBBELING VAN DE 

PRODUCTIELOCATIE OP HET EIGEN TERREIN. TECHTRON LEVERDE ZOWEL DE 

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES ALS DE BESTURINGSTECHNIEK VOOR DE 

NIEUWE FABRIEK. OM EEN OPTIMALE FLEXIBILITEIT, OOK NAAR DE TOEKOMST, 

TE KUNNEN GARANDEREN WERD ER GEKOZEN VOOR HET ZUCCHINI 

RAILKOKERSYSTEEM VAN LEGRAND NEDERLAND. OP 1 MAART DRAAIDE  

FASE 1 VAN DE UITBREIDING VAN DE PRODUCTIE OP VOLLE CAPACITEIT.
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“SanoRice koos voor een grootse uitbreiding van de 
huidige fabriek”, zegt projectleider Klaas Roelofsen van 
TechTron. “Qua vloeroppervlakte kwam er een 
verdubbeling van de huidige fabriek. Voor TechTron een 
compleet installatieproject, met brandmeldinstallaties, 
inbraakbeveiliging, productie- en procesautomatisering. 
Een grote uitdaging in een kort tijdsbestek, waarbij 
flexibiliteit en inzicht vereist waren. We hebben de 
machines hier mede ontwikkeld, samen met SanoRice”, 
zegt Klaas. 

RAILKOKER EENVOUDIG UITBREIDEN
“De ladderbaan en het draadgootsysteem komen van 
Legrand Nederland net als het Zucchini railkokersysteem. 
We hebben gekozen voor de 1000A rail vanwege de 
flexibiliteit van de installatie. Je kunt er later nog 
eenvoudig op uitbreiden. En dat blijkt nu al nuttig. 
Beneden bij de inpaklijnen komt er al weer een 160A lijn 
van 50 meter bij. Hiervoor hebben we voldoende 
capaciteit met het nieuwe Zucchini railkokersysteem.”

“Er zijn twee 1000A rail systemen aangelegd door 
Legrand. Eén systeem voor de energievoorziening van de 
compressoren en één systeem voor de besturingskasten. 
Het systeem is gecertificeerd en turn-key afgeleverd door 

LINKS RIGO JONGBLOED 
(MONTEUR TECHTRON), 

RECHTS KLAAS 
ROELOFSEN (PROJECT-

LEIDER TECHTRON)
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een montagepartner van Legrand. Dit is allemaal strak 
volgens plan verlopen, wat in zo’n project essentieel is 
voor je eindresultaat”, zegt Klaas. “Naast flexibiliteit, is 
een ander voordeel van railkokersysteem dat het 
hygiënischer is voor een voedingsmiddelenfabriek dan 
een kabeldraagsysteem. De 1000A rail is een goed 
reinigbare installatie. Bovendien zijn de aftakkingen 
betrouwbaarder en heb je minder kans op foute 
lasverbindingen.”

ALLES WAARGEMAAKT
“We zijn heel tevreden over het project met TechTron, 
voor zowel de elektrotechnische installaties als de 
besturingstechniek voor de nieuwe fabriek”, zegt de Theo 
Hey, senior projectleider bij SanoRice. “Door de 
jarenlange samenwerking weten we dat TechTron aan een 
half woord genoeg heeft. TechTron heeft binnen dit 
project de advisering tot en met de realisatie van zowel 
elektro-technische als besturingstechnische installaties 
uitgevoerd, waarbij 24/7 service geboden werd. “Het is 
prettig samenwerken met een betrouwbare partij die 
kennis heeft van het proces, de foodbranche en de 
organisatie. TechTron heeft haar verantwoordelijkheid 
genomen en alles waargemaakt. We zijn dan ook louter 
positief over het eindresultaat”, aldus Theo Hey.

INSTALLATIEBEDRIJF GESPECIALISEERD IN AANDRIJFTECHNIEK
Naast elektrotechniek en industriële automatisering is TechTron gespecialiseerd in aandrijftechniek. “Dit maakt 
TechTron bijzonder. Deze specialisatie hebben niet veel andere bedrijven in huis”, zegt Klaas Roelofsen, projectleider 
bij TechTron. “In de industrie hebben we met een grote diversiteit aan motoren te maken. Een ander opvallend punt 
aan TechTron is onze service. Met 55 medewerkers gaan we ver in dienstverlening. Er kan 24 uur per dag een beroep 
worden gedaan op onze technische specialisten.”
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WAT IS ER GEWIJZIGD? 
De nieuwe norm wordt er helaas niet gemakkelijker op en 
ook niet eenvoudiger in taalgebruik. Daarnaast krijgt u als 
installateur meer verantwoordelijkheid en zult u zelf meer 
inschattingen moeten maken. 

12 werkgroepen met vertegenwoordigingen uit de industrie 
en installatietechniek hebben nu de NEN1010/2015 op 
basis van een aantal uitgangspunten gewijzigd:

 -  Het groeiende gebruik van elektronica thuis en op de 
werkplek. Producten gevoeliger voor overspanning en 
invloed op de kwaliteit van het net. 

 -  Groei van elektrische energie door gebruik van 
zonnepanelen en elektrische auto’s.

 -  Zoveel mogelijk de Nederlandse bepalingen 
beperken.

 -  De norm omvormen van instructies tot uitvoering 
naar doelbepalingen, wat meer ruimte geeft voor 
eigen invulling. 

Hierbij dient u als opdrachtgever/installateur een aantal 
zaken in acht te nemen die vooraf door de NEN met het 
ministerie zijn afgestemd.

 1.  Als opdrachtgever mag u nu al de nieuwe versie van 
de NEN1010/2015 als eis neerleggen in uw ontwerp/ 
nieuwbouw. 

VANAF 1 JULI 2016 WORDT DE NIEUWE NEN1010 NORM 

VOOR LAAGSPANNINGSINSTALLATIES VAN KRACHT. 

DEZE NORM GEEFT INSTALLATEURS IN NEDERLAND 

RICHTLIJNEN OVER DE ELEKTROTECHNISCHE 

INSTALLATIES CONFORM HET BOUWBESLUIT. OM TOT 

CONSENSUS TE KOMEN VOOR EEN NORM DIE VOLDOET 

AAN DE UITDAGINGEN VAN MORGEN IS MAAR LIEFST 

ZES JAAR GEWERKT. DENK AAN NOVITEITEN ALS 

ZONNEPANELEN, ELEKTRISCH RIJDEN EN SMART GRID 

INSTALLATIES. OF ZOALS POWER QUALITY SPECIALIST 

SJEF COBBEN HET ONLANGS VERWOORDDE: “DE 

ONDERLINGE VERWEVENHEID EN AFHANKELIJKHEID 

VAN TOESTELLEN/ INSTALLATIE EN HET OPENBARE 

NET WORDT GROTER.”

NIEUWE NEN1010/2015 ZIET 
NA 6 JAAR HET LEVEN!

MEER VERANTWOORDELIJKHEID 
VOOR INSTALLATEURS
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 2.  De NEN1010/2015 dekt niet alle normeringen af voor 
de bouw van uw utiliteitspand. Zo heeft het 
Bouwbesluit zijn eigen normering bijv. op het gebied 
van vluchtwegen en daarbij behorende producten als 
noodverlichting. Deze hebben voorrang op de 
NEN1010. Daarnaast staan er in de NEN1010 
bepalingen, die niet van toepassing zijn op het 
Bouwbesluit, omdat het hier bijvoorbeeld gaat om 
onderhoud en/of uitbreiding van de installatie.

 3.  Als u als installateur renoveert in een bestaand pand, 
dan blijft de oude norm van kracht, mits het gebruik 
van het pand na ingebruikname niet is veranderd. 
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat dit in veel 
situaties niet het geval is. 

De voornaamste aanpassingen waar u bij laagspannings-
installaties rekening mee dient te houden zijn o.a.:

 -  Aanscherping van de beveiliging van installaties tegen 
overspanning. In Nederland vinden er gemiddeld per 
KM2 per jaar 2,5 blikseminslagen plaats! Apparatuur 
dient hiervoor te worden beveiligd. 

 -  Verbeteren van bescherming tegen 
elektromagnetische straling en interferentie op de 
installatie en apparatuur in een gebouw. 

 -  Beveiliging- en beschermingsmaatregelen. 30% Van 
de branden in gebouwen ontstaat door zogenaamde 

vlambogen in de installatie. Extra beveiliging wordt 
aanbevolen.

 -  Aandacht voor de invloed van zonnepanelen op het 
openbare net (spanningsopdrijving op het net mag 
niet te hoog zijn). 

 -  Verhogen van de veiligheidsaspecten in medische 
ruimtes en patiëntenomgevingen.

 -  Meer ruimte voor flexibel installeren. De voorwaarde 
bij deze nieuwe installatieconcepten is dat de 
veiligheidsnorm hierbij niet lager is dan wanneer aan 
de NEN1010 wordt voldaan. Dit geldt bijvoorbeeld bij 
het gebruik van buigzame leidingen.

Kortom; de nieuwe NEN1010/2015 haakt in op de 
ontwikkelingen van vandaag, maar geeft geen eenduidig 
beeld over te volgen normen. U zult als installateur hierin 
dus duidelijk uw eigen koers moeten varen. De NEN en 
Uneto VNI zullen u hierin zeker kunnen ondersteunen. 

Op donderdag 10 december a.s. is er een speciale 
bijeenkomst bij de NEN, zodat u aan de hand van 
praktijksituaties zelf mee kunt mee discussiëren met de 
NEN1010 klankbordgroep. 

Frans Spijkers
Marketing director
E: Frans.spijkers@legrand.nl
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VAN AALST
ELEKTRO

GOED DOOR EEN 
DEUR MET BTICINO 

DEURCOMMUNICATIE 
IN PIJNACKER

IN PIJNACKER ZIJN IN OKTOBER 174 

NIEUWE APPARTEMENTEN OPGELEVERD 

ONDER DE NAAM MARQUANT. VAN AALST 

ELEKTRO (BREDA) VERZORGDE VOOR 

HEIJMANS DE ELEKTROTECHNISCHE 

INSTALLATIE MET BTICINO 

DEURCOMMUNICATIE, LEGRAND 

KABELDRAAGSYSTEEM EN VERDELERS. 



15LECOURANT
PRAKTIJKPRODUCTEN LEGRAND 174 BTICINO CLASSE 100 V12B BINNENPOSTEN VOOR PIJNACKER 

EN 74 BTICINO SWING BASE SYSTEMEN VOOR ETTEN-LEUR. 
VERDER ZIJN TWEE VERDELERS VAN LEGRAND VAN IEDER 63 A GEÏNSTALLEERD EN EEN 
VERDELER VAN 80 A. VAN GEEL P31 KABELGOTEN VOOR DE NUTSVOORZIENINGEN. DE 
DATAKABELS EN DATACONNECTOREN IN DE APPARTEMENTEN ZIJN VAN LEGRAND

Het woningbouwproject ligt in de nieuwe wijk Keijzershof in 
Pijnacker en omvat twee gebouwen: een Carré van circa 
8.500 m2 met 96 appartementen en een Toren van circa 
9.500 m2 met 78 appartementen. In totaal zijn er 174 
appartementen opgeleverd met BTicino 
deurcommunicatie. Vrijwel tegelijk liep er ook nog een 
BTicino deurcommunicatie project voor de WEL, 
Woningstichting Etten-Leur, voor 74 appartementen.
 
TUNNELBOUW
“Van Aalst is van oudsher een bedrijf met wortels in de 
woningbouw”, zegt Paul Barten, projectleider bij Van Aalst. 
“Maar tegenwoordig zijn we breed inzetbaar. Een sterke 
kant van ons bedrijf is onze expertise in de tunnelbouw en 
gietbouw met beton. Ook het Carré in Pijnacker is met 

tunnelbouw gerealiseerd. De vloer en wanden worden 
tegelijk gestort en de inbouwdozen worden er direct tijdens 
het storten in meegenomen. Deze manier van werken is 
interessant voor hoogbouw waar snelheid telt. Je ziet het 
gebouw gewoon groeien! Wij hebben de monteurs en 
werkvoorbereiders in huis die dit goed kunnen. Je moet 
hiervoor wel iets in je mars hebben, behalve bouwkundig 
inzicht, moet je onder druk kunnen samenwerken met de 
andere partijen.”

“We hebben voor de bewoners van Marquant een BTicino 
deurcommunicatiesysteem geïnstalleerd. Account-
manager Jan Schipper van Legrand Nederland liet de 
toestellen bij ons op de zaak voor het eerst zien. Ik had 
gelijk interesse. Marcel Bonten, product specialist van 
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Legrand, kwam vervolgens naar ons kantoor en heeft onze 
werkvoorbereiding gecoacht om hiermee te werken”, 
vertelt Paul. “We hebben een ochtend bij elkaar gezeten, 
waarvan een half uur een stukje uitleg was en daarna zijn 
de werkvoorbereiders direct aan de slag gegaan en hebben 
de toestellen hier voorbereid. Vervolgens zijn ze in de 
appartementen geïnstalleerd en ze deden het allemaal! We 
hebben geen enkel probleem gehad. Echt top, die 
begeleiding!”

“Bij de bekabelingstructuur van de BTicino binnenposten 
gaan de kabels van toestel naar toestel, dus ook van 
appartement naar appartement. De toestellen worden op 
een standaard inbouwdoos geschroefd. Boren is niet nodig. 
De bekabeling wordt afgemonteerd op een connector, die 
in de inbouwdoos past. Wanneer een bewoner het toestel 
eraf haalt om de wand te schilderen of te behangen, 
kunnen zowel het toestel als de montageplaat verwijderd 
worden, terwijl de connector intact in de inbouwdoos blijft. 

Hierdoor krijg je geen storing in de 
andere appartementen. Bij andere 
systemen moet je meestal bij het 
verwijderen van het toestel de kabels 
losmaken. De kans is dan groot dat 
toestellen in andere appartementen 
op dat moment geen werking meer 
hebben.”

VEEL MINDER WERK
“Het configureren gaat heel 
gemakkelijk op kantoor door in het 
toestel een configuratieweerstand te 

LINKS PAUL BARTEN 
(PROJECTLEIDER VAN 

AALST ELEKTRO) EN 
RECHTS DIMITRIE VAN 

HOOF (MONTEUR VAN 
AALST ELEKTRO)

V.L.N.R. PAUL BARTEN 
(PROJECTLEIDER VAN 

AALST ELEKTRO), 
JAN SCHIPPER 

(ACCOUNTMANAGER 
LEGRAND) EN 

PAUL VOORBRAAK 
(WERKVOORBEREIDER 
VAN AALST ELEKTRO)
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drukken. Hiermee is het toestel geprogrammeerd. Dit is 
veel minder werk voor ons. Bij andere systemen moet je 
ieder toestel ter plekke aanmelden. Dan moet er een 
monteur van ons bij de centrale postkast gaan staan en 
een andere monteur gaat naar boven om appartement 
voor appartement aan te melden. Ook bij storingen 
naderhand is het BTicino systeem heel fijn, want je hoeft 
alleen maar een nieuw toestel te pakken en er weer 
configuratieweerstanden in te prikken en klaar. De andere 
bewoners hebben er helemaal geen last van.”

“De montage gaat vlot. Het frame van het toestel schroef 
je gemakkelijk op de inbouwdoos. De connector gaat door 

het frame in het toestel. Dus je hoeft niet meer te boren. 
Dit levert een flinke tijdsbesparing op. Want normaliter 
hang ik de toestellen pas op het laatst op bij de bewoner. 
Dan ben ik verder al klaar op het project. Als ik dan niet 
meer hoef te boren is dat heel fijn, want je hoeft de woning 
niet weer schoon te maken.” 

RUIME KEUZE
“We zijn heel tevreden over het product en de 
samenwerking”, zegt Paul. “Het was een nieuwe ervaring 
om met dit product te werken. Het toestel ziet eruit als een 
soort IPad, het design is volgens de laatste mode. Het 
verkoopt zichzelf. Er is veel keuze binnen het systeem. Er 
is aan alles gedacht. Er is ook een aangepaste versie voor 
bewoners met rolstoel. Bij het project in Etten-Leur is de 
huisnummering met een toevoeging a, b, c of d. Dit is iets 
dat typisch Nederlands is. Binnen het BTicino systeem is 
hier een oplossing voor, wat niet bij elk merk 
vanzelfsprekend is. En nog een voordeel van dit systeem is 
dat je het bij alle elektrotechnische groothandels kunt 
kopen. Ik ga graag naar een klant toe met dit toestel. Ik 
kan er vierkant achter staan!” 

WERKVOORBEREIDER PAUL VOORBRAAK 
(VAN AALST ELEKTRO) CONFIGUREERT HET 
BTICINO DEURCOM TOESTEL ALVAST OP KANTOOR
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TECHNISCHE UNIE EN LEGRAND 
GAAN VOOR VERBETERING

NIET-VOORRAADSTROOM



Johan van den Brink is als ‘manager ketenefficiency’ het 
eerste aanspreekpunt voor leveranciers en de 
distributiecentra. “Mijn rol is te kijken hoe we het 
inkomende proces zo goed mogelijk kunnen regelen. Er 
zijn voortdurend nieuwe goederen, die in de stroom 
meegenomen moeten worden. Soms kan de leverancier 
ons vanuit zijn kant steunen om het proces te verbeteren. 
Soms moeten wij iets doen. Het gaat erom dat we 
overbodige stappen overslaan. Ik werk nauw samen met 
Legrand Nederland. Het is een fijne partner om nieuwe 
ontwikkelingen mee uit te proberen”, zegt Johan. “Bij 
Legrand staan de mensen hier echt voor open. Ik ken het 
bedrijf goed. Ronald Tjio, supply chain manager bij 
Legrand, en ik werken samen voor onze gezamenlijke 
klant. Wanneer we praten over efficiency, praten we 
natuurlijk ook over de kosten en hoe we die kunnen 
terugbrengen. Maar deze discussie voeren we niet op het 
scherpst van de snede. Het gaat ons om het lange termijn 

19

TECHNISCHE UNIE IS DIT JAAR EEN PILOT GESTART MET LEGRAND 

NEDERLAND EN VIER LEVERANCIERS UIT VERSCHILLENDE BRANCHES OM DE 

BESCHIKBAARHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE NIET-VOORRAADSTROOM 

TE VERGROTEN. DOOR VERREGAANDE SAMENWERKING IN DE KETEN MET 

LEGRAND WIL TECHNISCHE UNIE UITEINDELIJK OOK DE LEVERGARANTIE VAN 

DEZE PRODUCTEN TOT OP DE DAG NAUWKEURIG KUNNEN VASTSTELLEN 

VOOR DE KLANT. DOOR EERDERE TESTPROJECTEN OP HET GEBIED VAN 

LOGISTIEKE EFFICIËNTIE, KUNNEN TECHNISCHE UNIE EN LEGRAND HIERIN 

FERME STAPPEN ZETTEN TEN BEHOEVE VAN DE KLANT. 

Technische Unie verwerkt vanuit haar twee distributiecentra iedere dag circa 
80.000 pickregels. Op deze foto ziet u de locatie in Alphen aan de Rijn waar 
klein materiaal wordt verwerkt. De grote producten verwerkt men in Strijen. 
Daarnaast heeft TU 37 verkoopkantoren verspreid over Nederland. Met 2.000 
medewerkers realiseert de onderneming jaarlijks ruim een miljard omzet.

JOHAN VAN DEN BRINK (MANAGER KETENEFFICIENCY TECHNISCHE UNIE)

GROOTHANDEL
IN THE 
SPOTLIGHT



belang van onze eindklant, vanuit het principe van 
‘win-win’ en volledig vertrouwen in elkaar. Dit vertrouwen 
wordt daadwerkelijk waargemaakt door het vertrouwen 
van de klant in onze gezamenlijke prestatie.” 

NIET-VOORRAAD ASSORTIMENT
“Wij werken aan de klantzijde als partner van Legrand om 
samen een product te vermarkten. De grote kracht van 
TU is dat wij dagelijks op meer dan 10.000 adressen in 
Nederland komen. Gisteren besteld, vandaag geleverd. 
Als wij toch al dagelijks bij de klant komen is het voor de 
installateur, TU en Legrand belangrijk dat wij zo ‘volledig’ 
mogelijk verschijnen. Het assortiment is enorm aan het 
uitbreiden. Je kunt niet meer alles op voorraad hebben. 
En de speciale assortimenten wil je niet op voorraad 
hebben. Een voorbeeld is het BTicino schakelmateriaal. 
Hiervan zijn zoveel specials en combinatiemogelijkheden, 
dat iedere klant als het ware een uniek product koopt. 
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Stel, een klant wil een metalen afdekraam met een 
lederenlook knopje. We hebben dit in ons assortiment en 
we kunnen het ook online laten zien, maar het is niet op 
voorraad. We voeren een ‘niet-voorraad assortiment’ van 
meer dan 300.000 artikelen. Ze zijn geclassificeerd met 
een afbeelding op onze website, maar het is qua locatie 
een voorraadartikel van Legrand Nederland.”

“Afgelopen jaar zijn we een pilot gestart met vijf 
leveranciers, waaronder Legrand om de beschikbaarheid 
en betrouwbaarheid van deze niet-voorraadstroom te 
vergroten. Wij willen ook voor dit assortiment de klant op 
betrouwbare wijze informeren wanneer hij het geleverd 
krijgt. Tot nu toe konden wij de klant namelijk niet 
vertellen wat bij Legrand de levertijd zou zijn. Wij wisten 
niet of het artikel in Boxtel op voorraad zou zijn en we 
calculeerden dan enige marge in, gebaseerd op ervaring. 
Dit vindt een klant niet prettig. De klant ging zelf Legrand 
in Boxtel bellen met de boodschap ‘stuur het product 
maar rechtstreeks en laat de order via TU lopen’. Dan 
ging Legrand op die manier zelf allerlei pakketjes door 
het land sturen. Daar wordt niemand blij van. Of hij 
bestelt het wel bij ons en het lag op voorraad in Boxtel en 
Legrand ging toevallig de dag erna leveren en dan had de 
klant het opeens in 6 dagen in huis terwijl hij het pas na 
14 dagen verwachtte na onze voorzichtige schatting. Dit 
komt ook niet betrouwbaar over. Misschien had hij een 
andere planning gemaakt als hij dit had geweten. 
Bovendien zit er een risico in dat hij 14 dagen teveel vond 
en dat hij elders was gaan winkelen terwijl wij het wel 
snel konden leveren. Dit moest beter!”

GROOTHANDEL
IN THE 
SPOTLIGHT
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GROENE BAKKEN
“Legrand is de beste partner om deze 
pilot op te zetten, omdat we al eerder 
in een verbeterproject met de groene 
bakken van tweemaal in de week 
naar dagelijkse levering zijn gegaan. 
De groene bakken komen dagelijks 
binnen bij de TU en deze worden met 
voorrang behandeld. Ze zijn dezelfde 
avond op weg naar onze klanten. We 
halen ze drie dagen in de week op in 
Boxtel en twee dagen neemt Legrand 
ze mee hierheen, dus we krijgen 
iedere dag producten binnen van 
Legrand. Hiermee kunnen we de 
markt een levertijd van vier dagen 
garanderen als we weten dat ze in 
Boxtel op voorraad zijn. De volgende 
stap is dat we de klant de exacte dag 
kunnen garanderen dat de 
niet-voorraad goederen bij hem 
binnenkomen. De klant moet dit dan 
ook op de website kunnen zien. Met 
Legrand zijn we al ver gevorderd. Dus 
op het gebied van de keten efficiency 
ligt de snelweg er al en de strepen op 
de rijbaan zijn er ook. Waar we nu 
aan werken is bewegwijzering.”, 
besluit Johan. 

VOORRAADKAST 
OP WIELEN
Een toegevoegde waarde van Technische Unie zit hem 
in de afdeling installatielogistiek. Klanten ontzorgen 
betekent voor TU ook dat de monteurs niet op de 
bouwplaats naar materialen hoeven te zoeken. TU 
ontwikkelt hulpmaterialen voor monteurs, die op de 
bouw worden geplaatst. Bekend is de mobiele service 
unit, een stalen voorraadkast op wielen met hijsogen. 
De unit wordt in overleg met de klant ingericht. Er 
zitten handige zaken in, zoals een trappetje, haspel of 
een boormachine. De monteur rolt de kast gemakkelijk 
met zich mee. Dit is een vorm van ketenintegratie bij 
de eindklant. Een manier van ontzorgen die een 
fabrikant niet kan leveren.

MOBIELE SERVICE UNIT VAN DE TU,  
DE STALEN VOORRAADKAST VAN DE MONTEUR OP 

DE BOUWLOCATIE; COMPLEET MET TRAPJE EN 
HASPEL, AAN ALLES WORDT GEDACHT

GROOTHANDEL
IN THE 
SPOTLIGHT
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MET ZUCCHINI 
RAILKOKERSYSTEEM
FLEXIBELE UITBREIDING 

VAN WERKPLAATSEN

NUENEN IS SINDS KORT EEN ALUMINIUM GIETERIJ RIJKER. HUISMAN NON-FERRO METAAL B.V. (HNF) VERZORGT 

VOOR EEN BREDE KLANTENGROEP GIETWERK. HET BEDRIJF VERHUISDE IN SEPTEMBER VAN HELMOND NAAR 

NUENEN. STIMAC B.V. UIT DEURNE IS DE VASTE INSTALLATEUR BIJ HNF EN KREEG DE OPDRACHT DE VERHUIZING 

EN UITBREIDING TE VERZORGEN. ZIJ BETROKKEN ELECTRO VAN HOOF HIERBIJ VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE 

INSTALLATIE. INTELECTRIC VERZORGDE DE MONTAGE VAN HET ZUCCHINI RAILKOKERSYSTEEM. LEGRAND 

NEDERLAND LEVERDE DE ZUCCHINI RAILKOKERSYSTEEM EN VERDELERS AAN DIT PROJECT. 
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OPLEVERING AUGUSTUS 2015
VERHUIZING SEPTEMBER 2015
PRODUCTEN LEGRAND ZUCCHINI RAILKOKERSYSTEEM: 120 METER VAN 1600A EN 75 METER VAN 630A, 
EEN HOOFDVERDELER VAN 2500A EN TWEE ONDERVERDELERS VAN 630A EN 1600A

“Stimac en wij zitten vlak bij elkaar in Deurne. We zijn 
bijna buren en kennen elkaar al jaren”, zegt Martien van 
Hoof, eigenaar van Electro van Hoof. “Stimac - voorheen 
VVS Techniek geheten - is de vaste installateur voor 
HNF. Ze zochten voor dit project een partner. Wij 
verzorgen hier de elektrotechnische installatie en 
maken de aansluitingen voor de machines. In februari 
ben ik met Marcel Bonten, productspecialist bij Legrand 
Nederland, gaan praten”, zegt Martien. “Bij Van Hoof zijn 
we BTicino My Home liefhebbers, vooral voor het luxere 
woonsegment in onze regio. Voor dit project ging het om 
de railkokers. We hebben hiervoor gekozen om 
arbeidsuren te besparen en in de toekomst flexibel te 
zijn naar een mogelijke uitbreiding van de productie. In 
dit project ging het zeker niet alleen om de kosten, maar 
ook om open mogelijkheden voor de toekomst.”

LEGRAND: REGISSEUR TUSSEN PARTIJEN
“Dmitri Meijer, accountmanager van Legrand Nederland, 
heeft voor ons het project begeleid. Je hebt hier met een 
flink aantal partijen te maken en een project waar 
tijdsdruk op zit. Hij ondersteunde de verschillende 
partijen, zodat alles strak verliep”, zegt Martien. “Ik kon 
hier van betekenis zijn door partijen op het goede 
moment bij elkaar te brengen en technisch te 

HUISMAN NON-FERRO METAAL: 
VAN IDEE TOT GEGOTEN 
WERKELIJKHEID
Huisman Non-Ferro Metaal B.V. (HNF) maakt 
aluminium gietwerk voor grote diversiteit aan 
opdrachtgevers. Het bedrijf is afgelopen september 
van Helmond naar Nuenen verhuisd. Het nieuwe 
pand is moderner, groter en het industrieterrein is 
beter toegankelijk. 

“We kunnen veel”, zegt eigenaar Klaas Huisman. 
“Door het gebruik van de modernste gereedschappen, 
verschillende giettechnieken en CNC- 
bewerkingscentra zijn praktisch alle ontwerpen 
denkbaar. HNF is een bedrijf dat investeert in hechte, 
lange termijn klantrelaties. In de crisisjaren 2008 en 
2009 heeft de onderneming zich gericht op een 
grotere spreiding van haar klantenpakket. Deze 
aanpak heeft gewerkt”, aldus Klaas Huisman.

“We hebben momenteel veel orders bij een bredere 
doelgroep. Heel mooi natuurlijk. Maar dit legt wel 
druk op de bedrijfsuitbreiding. Alles moet strak 
worden gepland, zodat we in productie blijven. Maar 
door de verhuizing zorgen we voor de toekomst, 
doordat we nu capaciteit hebben in onze 
bedrijfsruimte voor groei.”
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ondersteunen”, vult Dmitri Meijer aan. “Naast Van Hoof 
voor de totale elektrotechnische installatie, is Intelectric 
betrokken voor de montage van de railkokers. En VSK 
Best bouwde de verdelers.” 

FLEXIBILITEIT
“De grootste uitdaging was de verhuizing”, zegt Martien. 
“Het bedrijf moest zo snel mogelijk weer draaiende zijn. 
Geen sinecure met de verhuizing van de ovens, die een 
slordige 3,5 ton per stuk wegen. Er is nog ruimte voor 
vier extra modules in de toekomst. Tijdens de loop van 
het project zijn er al twee bijgelegd. En dat kan dus ook 
gemakkelijk door de rail. Dat geeft een voldaan gevoel 
dat je hebt geleverd wat er gevraagd werd: optimale 
flexibiliteit! “Je moet op je relaties kunnen afgaan. We 
zijn veeleisend, het moet bij ons keurig in orde zijn”, vult 
Klaas Huisman, eigenaar van HNF, aan. “Als we 
uitbreiding nodig hebben, kunnen we aanbouwen. 
Daarover is goed meegedacht. We zijn zeer tevreden.”

KLAAS HUISMAN (HUISMAN NON-FERRO METAAL B.V.) 

LINKS ERIK KORSTEN (HOOFDMONTEUR) EN 
RECHTS MARTIEN VAN HOOF (DIRECTEUR ELECTRO VAN HOOF)

LINKS DMITRI MEIJER (LEGRAND NEDERLAND), 
RECHTS HARM VAN STIPHOUT (STIMAC)

BEKIJK HET FILMPJE OVER DIT PROJECT 
DOOR DEZE QR-CODE TE SCANNEN

BEKIJK HET FILMPJE OVER DIT REFERENTIEPROJECT OP WWW.LEGRAND.NL/BLOG
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LEGRAND NEDERLAND
BESPAART ENERGIE 
EN WINT COMFORT

VOOR HET EIND VAN DECEMBER 2015 WIL DE LEGRAND GROUP DE ISO 50001 CERTIFICERING 

BEHALEN. OOK DE NEDERLANDSE VESTIGING VAN LEGRAND IN BOXTEL IS HIERBIJ 

BETROKKEN VANWEGE DE RELATIEF HOGE ENERGIECONSUMPTIE. WERELDWIJD IS HET DOEL 

OM HET ENERGIEVERBRUIK IN VIER JAAR TIJD MET 10 PROCENT TE REDUCEREN, DUS 2,5 

PROCENT PER JAAR. VOORAL IN DE OUDERE HALLEN VAN DE PRODUCTIEAFDELING WORDEN 

DAAROM DE HUIDIGE VERLICHTINGSARMATUREN VERVANGEN DOOR LED VERLICHTING. DE 

GROOTSTE KLAPPER IN BESPARING GAAT LEGRAND NEDERLAND VOLGEND JAAR REALISEREN 

MET EEN EFFICIËNTERE AANPAK VAN DE VERWARMING. GOED NIEUWS VOOR DE 

MEDEWERKERS IS DAT ER MET DE BESPARING ZELFS NOG BETERE VERLICHTING EN 

COMFORTABELERE VERWARMING KOMT! 
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“In een productieomgeving moet je hoge eisen stellen aan 
de kwaliteit van de verlichting.” Aan het woord is Ronald 
Koppens, industrial director bij Legrand. “Licht oefent 
een belangrijke invloed uit op het algemeen gevoel van 
welzijn. Een optimale verlichting verhoogt daarnaast de 
productiviteit van de werknemers en verlaagt het aantal 

fouten en ongevallen. Zeker bij visueel inspannend werk 
is het juiste licht essentieel. LED is de beste keuze door 
de lange levensduur, goede lichtkwaliteit, het lage 
energieverbruik en de lage CO2 uitstoot. We hebben laten 
berekenen wat we kunnen besparen met de LED 
verlichting en komen op 15000 kW per jaar.”

 RONALD KOPPENS INDUSTRIAL DIRECTOR VERANTWOORDELIJK VOOR 
PRODUCTIE, ENGINEERING, INKOOP EN FACILITY MANAGEMENT
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“We hebben dit jaar een start gemaakt met de installatie 
van LED verlichting in hallen”, zegt Ronald. “De feedback 
van mensen die hier werken is heel positief. Zelfs 
bezoekers aan de afdeling valt het op, het licht is helder en 
scherp. Je ervaart het als ‘fris’ licht. Legrand let op de 
kosten, maar de beleving van de medewerkers is ook 
belangrijk. En bovendien draagt goed licht bij aan minder 
ziekteverzuim. Een win-win voor iedereen.”

SHOWCASE: LED EN ZUCCHINI RAILKOKER
“De productieafdelingen krijgen stapsgewijs allemaal LED 
verlichting. We hebben reeds LED geïnstalleerd in de hal 
waar sinds kort een deel van de productie van Minkels, ook 
onderdeel van de Legrand Group, werkzaam is. We willen 
het LED plan doortrekken naar de grote productiehal met 
onze poederbaan en profileer-activiteiten. De lichtlijnen in 
de grote productiehal worden bij voorkeur vervangen door 
Zucchini railkoker waarop LED armaturen zullen worden 
gemonteerd. Deze toepassing van LED en onze Zucchini 
railkoker is een in de markt veelgevraagde oplossing en 
kunnen we dan prima laten zien aan bezoekers.”

“Om onze groene targets te halen is echter meer nodig dan 
alleen de LED verlichting. We hebben in Boxtel twee grote 
warmtebronnen: de inpaklijn waar wij met warmte 
inpakfolie krimpen en een moffeloven bij het poedercoaten. 
Beide systemen genereren veel warmte en die verdwijnt nu 
het heelal in. Een onafhankelijke partij, M&R 
Energietechniek, heeft het duurzaamheids-onderzoek 
uitgevoerd en een aanbeveling gedaan: 

1.  Vervang de inefficiënte verwarming van het magazijn 
door directe gasgestookte donkerstralers voor een 
directe warmtebeleving bij de medewerkers. 

2.  Win de warmte van de moffeloven en krimptunneloven 
terug en maak gebruik van zuiveringstechniek en 
warmtewiel techniek. 

Dit gaat een enorme CO2 besparing opleveren: wij 
verbruiken nu 200.000 m3 voor verwarming en kunnen met 
deze maatregelen ruim de helft – 120.000 kuub – 
besparen!”, zegt Ronald. “Daarnaast krijgen we meer 
comfort. In de zomer kun je met een warmtewiel verse 
lucht van buiten aanvoeren, waardoor je in de ochtend een 
koelere beleving hebt. Ik vind het altijd mooi wanneer een 
besparing samengaat met het vergroten van het comfort. 
Dat werkt extra motiverend!” 
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MOOI JAAREINDE
VOOR INSTALLATEURS VERWACHT

HET CBS SCHREEF IN AUGUSTUS DAT BIJNA ALLE 

SEINEN VOOR DE BOUW OP GROEN STAAN: DE 

BOUWSECTOR TREKT WEER AAN. HET HERSTEL DAT IN 

2014 WERD INGEZET, ZET DIT JAAR VERDER DOOR. 

VOLGENS DE VOORSPELLINGEN BLIJFT DE 

BOUWPRODUCTIE DE KOMENDE JAREN GROEIEN EN 

NEEMT OOK DE INSTALLATIEQUOTE TOE. 

INSTALLATEURS ZULLEN DUS PROFITEREN VAN DEZE 

GROEI. BOUWKENNIS ONDERZOCHT VOOR HET 

JAARRAPPORT 2015-2016 DE VERWACHTINGEN IN DE 

B&U SECTOR VOOR DIT JAAR. WAT VERWACHT DE 

INSTALLATIEBRANCHE VAN DE OMZET, WINSTMARGE 

EN ORDERPORTEFEUILLES? EN HOE DOEN 

INSTALLATEURS HET TEN OPZICHTE VAN ANDERE 

UITVOERENDE PARTIJEN ALS AANNEMERS EN 

KLUSBEDRIJVEN?

Vanaf de start van de crisis in 2008 
heeft de bouwsector flinke klappen 
gehad. Na een periode van dalende 
omzetten, zien we sinds 2013 weer 
een licht stijgende lijn. In 2014 was 
de omzet in de gehele bouwsector  
€ 76.024 miljoen (prijzen 2013). Dit is 
18% lager dan het omzetniveau in 
2008. 

INSTALLATIEBRANCHE MINDER 
HARD GERAAKT
De installatiebranche heeft de 
klappen van de crisis nog redelijk 
kunnen opvangen. 
Bouwinstallatiebedrijven zijn vooral 
werkzaam in de onderhoudsmarkt, 
die een stuk minder 
conjunctuurgevoelig is dan de 
nieuwbouw en renovatiemarkt. In het 
omzetverloop van bouwinstallatie-
bedrijven nemen we sinds 2008 een 
afname waar, maar in verhouding met 
de daling in de rest van de bouwsector 
is deze minder sterk. Met een omzet 
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van € 18.160 miljoen in 2014 (prijzen 2013), staat de 
installatiebranche bijna weer op het niveau van 2007. Dit is 
11% lager dan de omzetstand in 2008. 

VERWACHTINGEN OMZETVERLOOP
Voor het BouwKennis Jaarrapport 2015-2016 is de 
Nederlandse bouwkolom gevraagd naar de verwachte 
omzetprestaties voor 2015. Tevens werd gevraagd naar het 
omzetverloop in 2014. De ontwikkelingen worden 
uitgedrukt in het saldo van bedrijven met een stijging min 
bedrijven met een daling ten opzichte van een jaar eerder.

De toeleverende partijen (handel en fabrikant) behaalden 
in 2014 de grootste omzetgroei en verwachten per saldo 
ook het vaakst een hogere omzet te behalen in 2015. Bij 
voorschrijvende partijen (architect en bouwmanagement- 
en adviesbureaus) was de omzet vorig jaar gematigder. 
Tevens zijn hun verwachtingen voor 2015 minder uitbundig. 
Na een omzetdaling voor opdrachtgevende partijen in 
2014, is deze groep na de toeleverende partijen het meest 
positief over hun prestaties in 2015. Uitvoerende partijen 
(hoofdaannemer B&U, onderaannemer, installateur en 
klusbedrijf) zien de toekomst ook zonnig in. Bij alle partijen 
verwacht een ruime meerderheid een omzetgroei door te 
maken in 2015. 

ONDERLINGE VERSCHILLEN UITVOERENDE PARTIJEN
Zoomen we in op het omzetverloop van uitvoerende 
partijen, dan zien we dat de behaalde prestaties in 2014 
licht uiteen lopen. 5% van de installateurs realiseerde dat 
jaar een omzetgroei. Voor onderaannemers en 
klusbedrijven was 2014 een beter jaar: 16% van deze 
partijen realiseerde toen een omzetstijging. In 2015 
verwacht 29% van de installateurs een hogere omzet te 
behalen dan vorig jaar. Bij klusbedrijven is dit saldo ook 
29%. Aannemers zijn iets positiever over dit jaar: 36% van 
de onderaannemers en 45% van de hoofdaannemers 
verwacht een omzetstijging.

Uitvoerende partijen zijn ook gevraagd naar de verwachte 
prestaties in 2015 op het gebied van winstmarge en 
orderportefeuille. Ondanks de groeiende markt, blijft er 
een aanhoudende druk op de prijzen. Uitvoerende partijen 
zijn dan ook minder positief over de te behalen winstmarge 
in 2015 dan over de te realiseren omzetgroei. Installateurs 
(22%) en hoofdaannemers B&U (24%) zijn nog het meest 
positief over de winstmarge. In vergelijking met 
hoofdaannemers B&U (39%), onderaannemers (42%) en 
klusbedrijven (34%) zien installateurs met een saldo van 
21% de grootte van de orderportefeuille in 2015 duidelijk 
het minst zonnig in. 

FIGUUR 1. VOLUME BOUWSECTOR & INSTALLATIE 
2005 - 2014 (INDEXCIJFERS, 2005=100)

BRON: CBS/BEWERKING BOUWKENNIS, 2015
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MINDER OFFERTES ONDER KOSTPRIJS
Door de laagconjunctuur de afgelopen jaren hebben 
uitvoerende partijen in de bouwsector een deel van de 
offertes onder de kostprijs aangeboden. Volgens 
BouwKennis neemt in 2015 de druk op het prijsniveau in de 
bouwsector iets af. Alle uitvoerende partijen verwachten in 
2015 minder offertes onder de kostprijs aan te bieden dan 
in 2014.

Installateurs werkten met een aandeel van 6% op het 
totaal uitgebrachte offertes in 2014 al het minst vaak onder 
de kostprijs. In 2015 zijn ook zij de partij die verwacht het 
minst vaak offertes onder de kostprijs uit te zullen 
brengen, namelijk in 4% van de gevallen. Bij 
hoofdaannemers B&U is het verschil tussen het aandeel 
offertes onder de kostprijs in 2014 en 2015 het grootst. Zij 
gaven aan dat in 2014 12% van hun offertes onder de 
kostprijs lag. Hun verwachting is dat dit aandeel in 2015 
gehalveerd wordt naar 6%. Onderaannemers en 
klusbedrijven verwachten dit jaar tevens een daling in het 
aantal uit te brengen offertes onder de kostprijs.

September 2015

FIGUUR 3. OFFERTES ONDER DE KOSTPRIJS (IN %)

 
BRON: BOUWKENNIS, APRIL 2015

IN %

IN %

FIGUUR 2. SALDI BEDRIJVEN MET EEN STIJGING 
MIN BEDRIJVEN MET EEN DALING TEN OPZICHTE 
VAN EEN JAAR EERDER (IN %)

 
BRON: BOUWKENNIS, APRIL 2015
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Het uitwerken van een deur-
communicatieproject vraagt uiteraard 
productkennis. Met de nieuwe online 
calculator geeft Legrand Nederland 
de installateur hierbij de nodige 
ondersteuning. Voorkennis van BTicino 
deurcommunicatie is niet nodig. Aan 
de hand van enkele basisvragen gaat 
de calculator over tot de berekening 
van een project. Hij houdt hierbij 
rekening met alle specificaties van het 
2-draadssysteem. Na enkele clicks 
maakt de calculator een volledige 
offerte met foto’s van alle onderdelen, 
inclusief een volledige stuklijst per 
onderdeel (bijvoorbeeld van de 
buitenpost), het schema en de 
configuratie.

Voor de installateur, die zich niet meer 
zelf moet bezighouden met het 
berekenen van onder andere de juiste 
voeding, modules, inbouwdozen en 
weerstanden, betekent dit alvast een 
belangrijke tijdwinst. 

Deze online calculator voor  
BTicino deurcommunicatie staat op  
www.deurcomcalculator.bticino.nl.

NIEUWE CALCULATIETOOL 
VOOR BTICINO DEURCOMMUNICATIEPROJECTEN

LEGRANDSERVICES NIEUWS
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LEGRAND GEBRUIKT AL JAREN ZIJN BEKENDE TWEEDRAADSSYSTEEM 

VOOR HET UITRUSTEN VAN APPARTEMENTSGEBOUWEN MET 

DEURCOMMUNICATIE. VANWEGE DE EENVOUDIGE AANSLUITING EN 

CONFIGURATIE IS DIT INTERCOMSYSTEEM POPULAIR BIJ INSTALLATEURS. 

VANDAAG MAAKT LEGRAND NEDERLAND HET LEVEN VAN DE 

INSTALLATEUR NOG GEMAKKELIJKER. WIE EEN DEURCOMMUNICATIE-

PROJECT IN HET VOORUITZICHT HEEFT, KRIJGT DANKZIJ DE NIEUWE 

ONLINE CALCULATOR SNEL EEN GEDETAILLEERDE OFFERTE.
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LEGRAND NEDERLAND SPONSORT 
VAKKANJER WEDSTRIJDEN
DE VAKKANJER WEDSTRIJDEN WORDEN 

GEORGANISEERD DOOR TECHNIEKTALENT.NU. EEN 

SAMENWERKINGSVERBAND VAN WERKNEMERS- EN 

WERKGEVERSORGANISATIES VOOR ACHT TECHNISCHE 

BEDRIJFSTAKKEN. LEGRAND NEDERLAND IS AL JAREN 

ÉÉN VAN DE HOOFDSPONSORS VAN DEZE 

WEDSTRIJDEN EN LEVERT HIERVOOR ONDER MEER 

INSTALLATIEMATERIAAL. AFGELOPEN MAART VONDEN 

IN HET DELTION COLLEGE IN ZWOLLE DE 

NEDERLANDSE FINALES PLAATS EN IN AUGUSTUS IN 

HET BRAZILIAANSE SÃO PAULO DE WORLDSKILLS. 

Vakkanjers zijn goed opgeleide, gemotiveerde talenten 
van ROC’s en bedrijven. Elke twee jaar strijden ze in 
verschillende wedstrijdvakken om de Nederlandse titel, 
van elektrotechniek tot lassen en van robotica tot infra. 
Elf medailles voor excellent vakmanschap, volop 
media-aandacht en een gouden ervaring. Dat is de oogst 
van de zestien Vakkanjers, die in augustus meededen aan 
WorldSkills 2015 in São Paulo. 

De Vakkanjer- en Junior Vakkanjer Wedstrijden zijn een 
activiteit van TechniekTalent.nu. Deze organisatie heeft 
als doel: meer instroom en behoud van (jonge) mensen in 

de techniek. Hiertoe ondersteunen zij bedrijven en 
scholen met informatie, activiteiten, materialen, tips en 
inspiratie. 

Patrick Biesemaat nam in São Paulo voor Nederland deel 
aan de WorldSkills binnen de categorie ‘Electrical 
Installations’ en is als vijftiende van de veertig deelnemers 
geëindigd. Met deze vijftiende plaats was Biesemaat zeer 
tevreden, zeker omdat hij de benodigde punten had om in 
aanmerking te komen voor de medaille voor excellent 
vakmanschap. “Geweldig. Die medaille krijgt niet zomaar 
iedereen. Je moest minimaal vijfhonderd punten krijgen en 
ik had er 515”, zegt de trotse Biesemaat.

Vooraf had de Zwollenaar zich al als doel gesteld voor de 
medaille te gaan en zich niet te focussen op de eerste 
plaats. “Dat lukte me goed. Je ziet nu wel mensen denken 
van ‘zo, die jongen heeft het goed gedaan’.”

In São Paulo streden ruim 1.200 kandidaten uit 73 landen 
in 50 beroepen voor een plek op het erepodium. Ons land 
doet mee in 29 vakrichtingen (beroepen). De kandidaten 
worden getraind en begeleid door experts afkomstig uit 
bedrijfsleven en scholen. Deelname aan (internationale) 
vakwedstrijden is voor de kandidaten een onvergetelijke 
ervaring en draagt bij aan een glansrijke carrière. Zo nam 
de succesvolle televisiekok Rudolf van Veen eerder deel 
aan WorldSkills.

LECOURANT
NIEUWS
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NIEUW INKLIKBARE 
LED DEKSELS
VOOR VAN GEEL
GWO SNAP-ON 
WANDGOOT-
SYSTEEM

NA DE INTRODUCTIE VORIG JAAR 

VAN DE REVOLUTIONAIRE VAN 

GEEL GWO SNAP-ON STALEN 

WANDGOTEN MET DIRECT 

INKLIKBAAR SCHAKELMATERIAAL, 

BREIDT LEGRAND NEDERLAND 

HAAR ASSORTIMENT NU UIT MET 

INKLIKBARE LED DEKSELS. 

Voortaan kunnen de deksels van de 
GWO Snap-on op heel eenvoudige 
wijze worden uitgewisseld met LED 
deksels. Zo creëert men extra licht 
- als extra werkplekverlichting of als 
bijdrage aan meer veiligheid in 
drukke zones - in het toch al 
bestaande wandgootsysteem. 
Daarnaast kunnen de groen/rode 
LED deksels gebruikt worden als 
signaalfunctie, om aan te geven of 
een ruimte al dan niet vrij is.

De LED deksels worden toegepast in 
utiliteitsgebouwen. Ze kunnen 
worden gebruikt in combinatie met 
diverse systemen: van snap-on 
energiezuilen tot de GWO snap-on en 

DLP snap-on wandgoten. Legrand 
Nederland werkt continu aan het op 
elkaar afstemmen van alle installatie 
onderdelen. Dat heeft alles te maken 
met haar geloof in efficiënt en 
duurzaam gebouwde werkplekken. 
Naast de perfecte integratie van het 
Mosaic schakelmateriaal - met meer 
dan 200 functies - en de wandgoot, is 
daar met de LED deksels nu ook een 
stukje verlichting aan toegevoegd. 

Bekijk deze nieuwe producten en 
overige noviteiten in de nieuwe 
algemene Legrand catalogus 
2015/2016. U kunt deze per post 
bestellen of downloaden in PDF via 
www.legrandservices.nl.
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VAAK ZIJN STROOMSTORINGEN IN 

NEDERLAND VAN KORTE DUUR, 

MAAR KUNNEN ZE GROTE 

GEVOLGEN HEBBEN VOOR UW 

NETWERK EN APPARATUUR. EEN 

UPS-SYSTEEM BEVEILIGT TEGEN 

DERGELIJKE KORTE SPANNINGS-

DIPPEN OF -ONDERBREKINGEN. 

DANKZIJ DEZE BEVEILIGING KAN 

BIJ EEN SPANNINGSONDERBREKING 

TIJDIG INGEGREPEN WORDEN, 

ZODAT ER GEEN BELANGRIJKE DATA 

VERLOREN GAAN OF ER GEEN 

GEVAARLIJKE SITUATIES 

ONTSTAAN. 

ZEKERHEID VAN CONTINUE 
STROOMVOORZIENING? 
EEN UPS VAN LEGRAND 
BIEDT UITKOMST
Legrand Nederland heeft zijn assortiment UPS-systemen uitgebreid met 
uitvoeringen van 600 VA t/m 4,8 MVA voor grotere installaties. Dit past in de 
filosofie van Legrand voor het leveren van integrale oplossingen voor utiliteit, 
industrie en infra.

De UPS-systemen van Legrand bestaan uit twee technologieën:
•  Conventionele 1-fase Line Interactive – toepassingen in bijvoorbeeld 

kantooromgevingen, domotica installaties, kassasystemen, automatische 
deuren en hekwerken

•  Modulaire en conventionele 1-fase en 3-fasen Online Double Conversion 
– toepassingen in bijvoorbeeld MER- en SER-ruimtes, gebouwautomatisering 
installaties, Telecom, laboratoria en andere omgevingen waar zelfs een korte 
spanningsonderbreking al grote gevolgen kan hebben. Een Online Double 
Conversion UPS zorgt voor netfiltering, waardoor eveneens energie wordt 
bespaard.

MODULAIR
De modulaire UPS-systemen zijn zowel in 1-fase als in 
3-fasen uitvoering beschikbaar. De uitvoeringen in 3-fasen 
beslaan een vermogensbereik van 10 t/m 240 kVA, met 
een power factor van 1. Het voordeel van deze hoge power 
factor is een efficiënte werking van de UPS, waardoor zo 
min mogelijk energie verloren gaat. Dankzij hun zeer 
compacte vloeroppervlakte nemen ze bovendien weinig 
ruimte in. Door hun volledige modulariteit wordt een 
‘single point of failure’ voorkomen. Het aanbod 1-fase 
modulaire UPS-systemen van 1.250 t/m 10.000 VA is 
uniek en is leverbaar in rack- en tower-uitvoering. 

CONVENTIONEEL
De conventionele 3-fasen UPS-systemen 
hebben vermogens van 10 kVA tot 6x800 
kVA. Ze zijn schaalbaar in functie van 



LEGRAND NEDERLAND BREIDT 

HAAR ASSORTIMENT SOLUFLEX 

VLOERSYSTEMEN UIT MET NIEUWE 

HOOGTES: 50, 70, 80 EN 150 MM. 

HET VERHOOGDE KABELVLOER-

SYSTEEM SOLUFLEX IS EEN 

VOORBEELD VAN ULTIEME 

FLEXIBILITEIT. DE GOEDE PRIJS IN 

COMBINATIE MET FLEXIBILITEIT 

MAAKT DIT KABELVLOERSYSTEEM 

EXTRA AANTREKKELIJK VOOR 

RENOVATIE VAN BESTAANDE 

KANTOREN. SOLUFLEX IS MEER 

DAN EEN VERHOOGDE VLOER. HET 

IS EEN VLOER, BEKABELING-

SYSTEEM EN AANSLUITTECHNIEK 

IN ÉÉN!

Soluflex Service channel is dé oplossing 
voor nieuwbouw, indien de architectuur of 
het budget geen volledig Soluflex systeem 
toelaat, maar de elektrotechnische 
installatie wel gemakkelijk bereikbaar 
moet blijven en aan te passen zijn. Doordat 
slechts een gedeelte van de ruimte van 
een verhoogde vloer wordt voorzien, is 
deze oplossing goedkoper.

Service channel wordt aangeboden in 
verschillende breedtes. Afhankelijk van de 
functies die in de vloergoot moeten worden 
geïntegreerd, heeft de installateur de 
keuze tussen een breedte van 2, 3, 4 of 5 
tegels. Qua hoogte is er keuze uit 37, 50, 
60, 70, 80, 90, 120 en 150 mm. Voor elk 
type installatie (nieuwbouw of renovatie) 
biedt Soluflex altijd een maximale 
flexibiliteit en kabelcapaciteit. Andere 
voordelen zijn de goede akoestische 
eigenschappen en talrijke 
aansluitmogelijkheden. Ideaal dus voor 
een discrete toepassing in kleine tot grote 
kantoorruimtes, retail of kleine 
datacenters. Investeren in Soluflex 
betekent investeren in een flexibel gebouw, 
ook voor toekomstige gebruikers.

Kijk voor meer informatie op
 www.legrand.nl/soluflex 

UITBREIDING SOLUFLEX & SERVICE CHANNEL OPLOSSINGEN
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verschillende redundantieniveaus en kunnen gevoed 
worden door twee aparte AC-voedingen. Op het 
gebruiksvriendelijke display wordt de status van de UPS 
getoond en kan het logboek uitgelezen worden. De 3-level 
schakeltechnologie zorgt voor een hoge efficiëntie tot 96%. 
Dit type UPS zorgt voor lage integrale gebruikskosten.

BEDRIJFSZEKERHEID
Bedrijfszekerheid is een voorwaarde van continue 
stroomvoorziening. Uiteraard biedt Legrand Nederland 

complete ondersteuning met betrekking tot plaatsing, 
indienststelling, onderhoud en 24/7 interventie. Zodat u 
kunt vertrouwen op continuïteit en kwaliteit van uw UPS 
installatie. Wij vertellen u graag meer over onze 
serviceniveaus TOP, TOP PLUS en PREMIUM. Continue 
stroomvoorziening vraagt namelijk meer dan alleen 
goede producten.

Kijk voor meer informatie op: www.legrand.nl/ups
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Bekijk de nieuwe BTicino deurcommunicatie producten, zoals Classe 300 

binnenposten, en andere Legrand producten en systemen in de nieuwe 

algemene Legrand catalogus 2015/2016. U kunt deze catalogus per post 

bestellen of downloaden in PDF via www.legrandservices.nl. 

BESTEL HEM
NU!

BEL 
0411 653 302


