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Mooie verhalen
oppakken en inlijsten
Een hr-ketel heeft een vonk nodig voor ontsteking. Een vonk die de start vormt van
warmte en comfort. Hetzelfde geldt voor de mens: iedereen heeft een vonk nodig.
Een vonk om de dingen met passie te doen in het leven.
Voor u misschien dagelijkse kost, die vonk overbrengen naar uw klanten, en de
energie vinden om elke dag te presteren. Een eenvoudige ketelvervanging, een
complexe installatie adviseren en aanleggen; onze installateurs draaien er de hand
misschien niet voor om, en daarom lopen we soms wel voorbij aan de schitterende
verhalen die hierachter schuilen.
Ik word regelmatig in mijn werk door prachtige verhalen geraakt. Zoals het verhaal
van een consument die na dertig jaar zijn vr-ketel ging vervangen voor een nieuw
exemplaar. Samen met een installateur hebben we toen deze ketel vervangen en
er een prachtige reportage van gemaakt. Positieve verhalen, goede installaties: dat
vind ik mooi. Dat is mijn vonk die er voor zorgt dat ik energie haal uit mijn werk.
In dienst van de installateur. Ik geniet van hun verhalen, hoezeer ze ook technisch
boven mijn pet gaan. De vonken spatten er vanaf: die wil ik het liefst oppakken en
inlijsten. Dus waarom doen we dat niet gewoon?
Het is dit magazine geworden. Een schilderij vol vakmannen, een ode aan de
installatie-ondernemer die dag-in, dag-uit het beste voor heeft met zijn klant,
vol passie zijn eigen toko bestiert, maar bovenal mens is. Met een levenswandel
die niemand vooraf uit kan stippelen, met bijzondere passies naast het werk
en eigenaardigheden in het karakter. Deze mens en zijn beleving willen we
neerzetten in de verschillende rubrieken in dit magazine. Want mensen maken
installatietechniek, vanuit bedrijven die ze eigenhandig hebben opgebouwd. Met
bloed zweet en tranen. Elk met een eigen vonk, maar stuk voor stuk prachtige
mensen.

Wendy van Duijnhoven
Brandmanager Vaillant Nederland
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Opvolging
vol levenslessen
Ze verschillen nadrukkelijk, en het ‘pad van
het leven’ bracht het duo bij elkaar in het
installatiebedrijf. Beerens en Zoon. Dennis (37) is
bij vader Theo (60) in de leer om het stokje over
te nemen. Na de persoonlijke opvoeding, nu een
zakelijke. “We zijn doorzetters.” Een portret.
Zo’n 60 keteltjes deed Theo er, naast zijn baan als
technisch beheerder bij de NS in Tilburg er in de

avonduurtjes bij. De HR combi-ketel breekt definitief

door en Theo, die bij het depot van de spoorwegen alle
techniek verzorgt, kiest in 1994 voor het zelfstandig

Zoon Dennis hield wel van branie. “Ik kon net naar de
Mavo, maar koos voor de LTS. Uiteindelijk loodgieter,

net als mijn pa.” Vanaf zijn 16e al via het leerlingwezen
(4 dagen werken, dag naar school) aan de slag.

Samenwerken? Nee. Ze verschillen nogal. Dennis vond

emplooi bij nieuwbouwinstallateurs, en leefde vol bravoure,
zoals het een startende jonge stoere knul betaamt. “Een
goeie jongen, harde werker”, beoordeelt zijn vader hem.
“Maar ook opstandig. Ging graag op stap. Je kent het
wel.” “Kort lontje”, erkent Dennis aan zijn keukentafel.
Levensgenieters met rauwe randjes.

ondernemerschap. “CV, dak, en sanitaire installaties

Ommekeer

Theo: “Dennis kan echt de mouwtjes opstropen,

Dat was mijn goud.” Maar de gouden handjes en het

met harde levenslessen. Dennis was nog niet uitgestuiterd

4 andere bedrijven van binnen. “Waaronder een

waren aparte werelden”, kijkt hij terug. “Ik kon het allemaal.
ondernemerschap kregen tikken. Een voetbalongeluk,
een dubbele enkelbreuk met nare gevolgen voor het

been, bracht de jonge kersverse ondernemer letterlijk

en figuurlijk aan het wankelen. Als arbeidsgehandicapte
en ondernemer moest de Tilburgse loodgieter knokken
voor zijn status. Want hij wilde werken, maar zag zich

belemmerd door de regels. Na een lang traject kreeg de

Tilburger, inmiddels verkast naar Goirle, zijn ontheffing op

de vestigingspapieren, ervaringscertificaten en via de SER

een status als ‘witte raaf’. “Het potje geluk bij een ongeluk”,

Het verhaal van Dennis en Theo Beerens is doorspekt

toen zijn moeder en Theo’s vrouw Marga ernstig ziek werd.
Naast baken in het gezin ook nog eens administratieve

kracht in het bedrijf. Een ziekbed van ruim 2 jaar volgde.
In die periode stond Theo meer naast een ziekbed dan

naast een cv-ketel. Het was het moment dat Dennis, toen
23, er abrupt voor koos om zijn vader en diens bedrijf en

klanten bij te staan. “Toen ons ma in 2005 overleed, begon
mijn leven opnieuw”, kijkt Dennis terug. De mannen kozen
voor elkaar, met al hun verschillen.

noemt Theo de uitkomst van dit lange traject. Middelen

Mauwen en mouwen

bovenal tomeloze energie om er écht wat van te maken.

in plat Tilburgs. Zoals elke vader zijn zoon kritisch volgt.

om een bedrijf op te bouwen, erkenning als vakman, maar
Mentaal gesterkt.
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Bravoure

“Ons pa heeft altijd wat te mauwen”, knipoogt Dennis,

“Dennis moet wat diplomatieker worden”, pareert Theo. “Pa
is meer van de planning en de inkoop.”

maar moet goed leren communiceren.” Dennis zag
nieuwbouwinstallateur. Dat bleek uiteindelijk niks voor

mij. Om te huilen. Ik wil creatieve oplossingen zoeken.
Ander bochtje maken, lekker priegelen. Geen situatie
die hetzelfde is. Heerlijk.” Inmiddels onderhouden

“altijd wat te
mauwen”

Beerens en Zoon, ondersteund door monteur Marcel,
2000 cv-toestellen in een straal van 30 km rondom
Goirle, en plaatsen ze jaarlijks 200 vervangingen.

Vader manoeuvreert zich naar het ‘backoffice’ van

de onderneming. Zoon is op pad, en zo kunnen de

samenwerkende mannen elkaar dagen niet zien. Dennis

is inmiddels Energie Service Specialist volgens OK CV, is

wegwijs met de mini-iPad, begaan met apps, en gegrepen

door duurzame oplossingen. De denker en de doener, oud
en nieuw, door het lot bijeen, moeten nu samensmelten.
Theo werkt richting bedrijfsoverdracht.
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“We zijn
doorzetters”
De overdracht

Theo is een zevenjarenplan gestart. “Een zakelijke opvoeding.”

zijn met veel karakter en vakmanschap opgebouwd. “Daar wil

klantcontact. Voor Theo, pienter en streetwise, gesneden

alle levenservaringen, staat het genieten hoog op de agenda.

en geduld.” Dennis: “De post komt nu bijvoorbeeld bij mij

hard werken, maar ook van ontspannen. Carpe Diem. Thuis

“Ik hou de prijzen scherp in de gaten. Doe slim zaken. Het

ook net zo hartstochtelijk aan elkaar verbonden. Theo: “Ik ga

deze kant van het ondernemerschap verder moet ontwikkelen.

nachtje op karpers vissen. Heeft deze stuiterbal nodig.”

Het organiseren van werkprocessen, het slim inkopen, het

ik goed voor zorgen. Dennis mag teren op mijn ervaring.” Door

koek. “Ik neem er de tijd voor: stapje voor stapje, met structuur

Hard werken, betekent ook tijd nemen voor ontspanning. Van

thuis.” Theo is de luis in de pels bij fabrikanten en groothandel:

zijn ze vader en zoon, net zo verschillend als zakelijk, maar

maken van planningen, het werven van klanten. Ik vind dat hij

graag voetbal kijken bij Willem II.” Dennis: “Ik ga liever een

Ik ben er straks niet meer, althans, ik ga beetje keteltjes

slopen en helpen servicen.” Dennis knikt. Zijn vrouw Brenda

ondersteunt nu de mannen. En voor monteur Marcel is wellicht
een rol als partner in het bedrijf weggelegd. Theo: “Ik ben blij
dat we de tijd nemen voor dit traject. Die duizenden klanten

Profiel:
Naam:
Leeftijd:
Functie:
Ervaring:

Theo en Dennis Beerens
60 en 37 jaar
Eigenaren Beerens en Zoon VOF
Sinds 1994 allround installatiebedrijf.
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“Opdrachten die een
ander niet wil of
durft aan te nemen,
vind ik juist leuk om
op te pakken”
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Gretig met warmtepompen
Voor Ralf van Dinther is installatiewerk
allesbehalve het uitvoeren van een
repeterend kunstje. Technieken zijn
continu in ontwikkeling en daar wil de
totaalinstallateur uit Nistelrode niet
achteraan hobbelen, maar in voorop
lopen. Bijvoorbeeld als het gaat om
warmtepompinstallaties. “Opdrachten die
een ander niet wil of durft aan te nemen,
vind ik juist vaak leuk om op te pakken.”

Profiel:
Naam:
Leeftijd:
Functie:
Ervaring:
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Ralph van Dinther
40 jaar
Eigenaar van Installatiebedrijf Van Dinther
Ralf van Dinther is sinds acht jaar eigenaar van
Installatiebedrijf Van Dinther. Een totaalinstallatiebedrijf
in Nistelrode dat in 1988 door zijn vader is opgericht.

Er zijn slechtere locaties om gevestigd te
zijn als installateur. Op eigen grond, op
een steenworp afstand van zijn huis, kijkt
Van Dinther vanaf zijn kantoor uit over de
Brabantse weilanden. De serene stilte die om
het kantoor hangt, strookt echter niet altijd
met de drukte op het bedrijf. Van Dinther is
een geliefd installateur in de regio en komt
soms handen tekort om aan alle vraag te
voldoen. Zijn vier monteurs zijn ook nu op
pad en Van Dinther zelf is ook geregeld
buiten te deur te vinden voor uiteenlopende
projecten. Of het nu gaat om cv-installaties,
dakbedekking, sanitair of loodgieterswerk,
hij verricht al het installatiewerk met plezier.
“Het is misschien een cliché, maar juist
de afwisseling maakt het werk van een
totaalinstallateur zo mooi”, zegt Van Dinther.
Maar als er dan toch iets is waar zijn bloed
net even wat sneller van gaat stromen,
is het de warmtepomptechniek. En dan
vooral de bodemwarmtepomp. “Hoewel de
warmtepomptechniek helemaal niet zo nieuw
is en bijvoorbeeld al jaren wordt toegepast
bij een koelkast, vind ik het een fantastische
manier om je huis mee te verwarmen. Het
idee dat je er 1 kWh elektriciteit in stopt
en er, bij een goede installatie, vijf keer
zoveel energie uitkomt, dat is toch prachtig.
Bovendien is de installatie net wat complexer
dan een cv-ketel die bij wijze van spreken
elke beunhaas in Nederland kan ophangen.”
Nooit uitgeleerd
Van Dinther werkt al sinds zijn 16e als
installateur. Nadat hij bij verschillende
installatiebedrijven in de keuken had
gekeken en zijn papiertjes op zak had,
kwam hij op 22-jarige leeftijd bij zijn vader
in de zaak werken. Geleidelijk aan kreeg
hij meer verantwoordelijkheid en na het
eigenaarschap een poosje te hebben

gedeeld met zijn vader, staat Van Dinther
sinds acht jaar geheel op eigen benen.
Hoewel hij dus al de nodige jaartjes
meedraait, straalt de gretigheid er nog
af. “In ons vak raak je nooit uitgeleerd. Er
komt steeds meer techniek in woningen te
zitten. Dat kan soms afschrikken, maar dat
is geen reden om er niet in mee te gaan.
Uiteindelijk zijn het vooral kansen om jezelf
als installateur te onderscheiden. Sommige
mensen leren een kunstje en blijven dat
doen, maar leren niks bij. Ik vind het juist
leuk om nieuwe dingen te doen.”
Eerste keer
Daarom twijfelde hij geen moment toen hij
min of meer per toeval tien jaar geleden
voor het eerst werd gevraagd om een
warmtepomp te installeren. “Een klant van
ons werkte bij de milieudienst. Hij was
daardoor helemaal thuis in duurzame energie
en wilde graag een bodemwarmtepomp
bij zijn huis. Hoewel ik daar toen nog geen
ervaring mee had, zag ik daar een mooie
kans in. Ik ben me daarin gaan verdiepen,
heb van verschillende kanten informatie
verzameld en uiteindelijke een prima
installatie kunnen afleveren”, blikt Van
Dinther terug.
Hij plukt er nu de vruchten van dat hij
destijds niet voor de makkelijkste weg koos
en zich vastbeet in de warmtepomptechniek.
“Op dat moment was er nog nauwelijks
iemand die een warmtepomp in zijn woning
liet plaatsen, maar je kon al wel zien dat het
een groeimarkt zou worden. En dat neemt
nu alleen nog maar toe. Ik denk dat ik als
installateur nog wel mee ga maken dat
nagenoeg iedereen ‘all electric’ woont.”
Lange adem
Tien jaar later en de nodige trainingen,
cursussen en praktijkervaring rijker, heeft
Van Dinther vanzelfsprekend veel bijgeleerd
over warmtepompen. Het werkveld is breder
geworden, van enkel bodemwarmtepompen,
naar lucht- en waterwarmtepomp en hybride
systemen. Hij beheert de verschillende
technieken en weet dat elke situatie om
een andere oplossing vraagt. Maar toch
blijft de bodemwarmtepomp in zijn ogen het
meest optimale systeem. “De investering
van grondboring is natuurlijk hoger, maar op

termijn is dat de meest rendabele installatie.
Je moet alleen wel over een lange adem
beschikken wat betreft de terugverdientijd.”
Geen half werk
Bij elk project ziet Van Dinther weer nieuwe
verbeterpunten, die leiden tot efficiëntere
installaties. De keerzijde daarvan is dat de
prijs vaak stijgt. “Kwaliteit kost nu eenmaal
geld. Een koperen buis functioneert beter
dan een cv-buis en zo zijn er talloze
voorbeelden te noemen. Maar ook het goed
inregelen van de installatie is heel belangrijk.
Daar moet je echt de tijd voor nemen om dat
goed te doen.” Als klanten de prijs daardoor
te hoog vinden, dan kiest Van Dinther er
weleens voor om een opdracht niet aan
te nemen. “Ik wil alleen goede installaties
afleveren waar ik honderd procent achter
sta. Ik ga geen half werk leveren voor een
lage prijs. Ik ben ervan overtuigd dat de prijs
uiteindelijk wordt vergeten, terwijl kwaliteit
wordt onthouden.”
Toen zijn eigen verwarmingsinstallatie vorig
jaar toe was aan vervanging, kon hij
in elk geval helemaal zijn eigen gang gaan.
En dus wordt zijn hele huis nu verwarmd
door middel van een bodemwarmtepomp
met driehonderd liter buffervat. “Het was
een ideale kans om weer wat nieuwe dingen
uit te proberen. Zo heb ik het bijvoorbeeld
gecombineerd met plafondkoeling. En ik
heb de badkamerradiator rechtstreeks op
de boiler aangesloten, zodat die sneller
opgewarmd wordt.”
Goede mentaliteit.
Een dag werken op de automatische piloot
is er niet bij voor Van Dinther en daar
heeft hij geen enkel probleem mee. “Het
begint uiteindelijk allemaal met interesse
in techniek. We hebben weleens leerlinginstallateurs over de vloer, maar helaas
ontbreekt het vaak aan de goede mentaliteit.
Als ik een jongen dan alleen maar met zijn
handen in zijn zak zie staan, gaat dat er
bij mij niet in. Je moet plezier hebben in
hetgeen wat je doet. Dat is de belangrijkste
voorwaarde om nieuwe dingen te leren. Of je
nu jong of oud bent.”
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Het slimme, warme huis
Een man komt thuis van zijn werk. Hij treft zijn vrouw aan op hoge hakken. Een andere man vertrekt. “Dag meneer” zegt ie
nog. Zijn vrouw doet snel een knoopje van haar blouse dicht en ruimt 2 wijnglazen op. De man des huizes leest inmiddels
de krant. “Wie was eigenlijk die man?” vraagt ie. De vrouw stamelt. “Oh.. dat was… de verwarmingsmonteur! De ketel was
stuk.” De man kijkt pardoes op van zijn krant. De vrouw zucht. Ze weet dat ze is betrapt. In beeld verschijnt de tekst: “Was
alles maar zo betrouwbaar als een Vaillant…” Het is de laatste tv-commercial waarvoor ik als reclamemaker verantwoordelijk
was voordat ik in 2003 het theater in ging. De commercial is niet lang op de buis geweest. Iets met een hoge Duitse baas
met een ander gevoel voor humor dan het Nederlandse Vaillant-kantoor dat de opdracht gaf.
Het filmpje geeft nog steeds goed weer hoe wij ‘leken’ tegen jullie vak aankijken. Op een CV-ketel moet je kunnen
vertrouwen. Al is het midden in de nacht, min 20 graden, als je gezin het koud heeft moét het worden opgelost. Dondert
(bijna) niet wat het kost. Jullie zijn redders in nood. Handelaren in Warmte. Wat dat laatste betreft hebben we eigenlijk een
beetje hetzelfde vak. Wij brengen warmte in het theater met een liedje en een goed verhaal, jullie door middel van leidingen,
buizen, ventilatoren en warmtewisselaars. Ik trok deze vergelijking van de week met mijn eigen verwarmingsmonteur. Hij
fronste z’n wenkbrauwen. “Beetje vergezocht” zei ie. Ja, we hadden echt een klik.
De man zag er opvallend schoon uit trouwens. Niks geen zwarte handen of smeer op de kleren. En toen ik hem zo aan de
gang zag, had ie meer weg van een ICT-er dan van een CV-monteur. Helemaal toen hij in een 2-daagse cursus met een
PowerPoint-presentatie had uitgelegd hoe mijn draadloze thermostaat werkte en de app waarmee ik vanaf de Malediven kan
instellen hoe warm het thuis moet zijn. Leuk speelgoed voor mensen wiens relatie op scherp staat. Vanaf je werk via de app
thuis de ketel uitgooien en dan sms-en, “Ik zei toch dat je een koude trut was!”. Fantastisch dat het allemaal kan. “Allemaal
domotica meneer”, zei de man. ”Het Slimme Huis!” Aha.
We filosofeerden een beetje door over de ontwikkelingen. Het toilet zal binnenkort ook wel stappen maken. Bijvoorbeeld
met een ingebouwde een urinewaarde-sensor. Dat er een alarm afgaat als je een sluimerende blaasontsteking hebt. Of als je
zwanger bent. Misschien kunnen we de weegschaal dan meteen ook aansluiten op het boodschappenlijstje op je telefoon.
Meer dan 100 gram te zwaar? Hup, grillworst van het lijstje! En de wekker. Die volgt straks zelf de fileberichten en bepaalt
hoe laat je op moet staan om op tijd op je ingestelde afspraak te komen. Ook handig, als WeatherPro aangeeft dat het daar
gaat regenen, gaat het alarm van de paraplu bij de voordeur af als je er langs loopt. Het zit er allemaal aan te komen. Of het
is er al.

Wij brengen
warmte in het
theater, jullie
door middel
van leidingen
en warmtewisselaars

Ik moet eerlijk zeggen, zo’n huis dat bliebt en piept, ik word al gek van de gedachte. Mijn CV-monteur ook. “Maar daar gaat
ons vak wel naartoe” zei hij. “De romantiek gaat eraf hé. Alles is straks op afstand te regelen, in te stellen of te repareren.
We komen niet meer bij de mensen thuis” klaagde hij. Ik grapte; “Nou ga dan nog maar eens fatsoenlijk vreemd”. Zijn gezicht
betrok. Oeps, dit viel niet helemaal goed geloof ik. “Ehhh, het was een grapje hoor” stamelde ik. Hij vertelde dat ie het net
zelf had meegemaakt. Maar dan andersom. Hij kwam thuis en hoorde gehijg uit zijn eigen slaapkamer komen. Hij rende naar
boven en trof daar zijn vrouw in bed aan met een vreemde vent. Ze lagen net nog een sigaretje na te roken. Het enige wat
ie nog uit kon brengen was: “Dus jij rookt weer?!” Mijn mond viel open van verwarring. Hij draaide zich om en liep hardop
lachend weg. “Hetzelfde vak…”, riep ie. “Grappen maken kunnen we allemaal, een CV-ketel maken, da’s pas een vak!”.
Warme groet,
Richard

VONK!-columnist Richard Kemper (46) is cabaretier, acteur en theatermaker.
Voordat hij in 2003 met Remco Veldhuis als duo Veldhuis & Kemper landelijk
doorbrak in de theaters, runde hij een internationaal reclamebureau dat ondermeer
werkte voor Vaillant. In het stookseizoen van 2017 komen Veldhuis & Kemper met
hun negende theaterprogramma.
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Technische
power
en vrijheid
De auto is een vervoersmiddel, de motor een beleving
van vrijheid. Wim Vervoorn (46), die met zijn compagnon
Gerard Kuijer het Utrechtse KGM Techniek runt, toert
dagelijks vanuit de Betuwe naar Utrecht, zo’n 20.000 km
woonwerkverkeer per jaar. Zo zet hij de knop om.
De luxe BMW van 1200 cc is een slagschip. Een brede luxe
motor met handvat en zadelverwarming waarop Vervoorn,
die zijn rijbewijs haalde in militaire dienst, weer helemaal
tot rust komt na een dag werk. Motorrijden is een way of
life, zegt de man wiens eerste ‘wegracer’ een Kawasaki
750 Ninja was. “Alleen bij sneeuw en ijzel mag vrouwlief
de auto inleveren.” Een passie voor vrijheid, maar ook voor
techniek, en dat is handig als je een installatiebedrijf runt.
KGM Techniek komt voor uit de samenwerking die de
ex-Imtech’ers in 2002 aangingen. Inmiddels met 15 vaste
mensen en 20 inleners een steeds grotere speler op de
particuliere service en onderhoudsmarkt, waar het bedrijf
zich verder op wil concentreren. Met een groei van 500
service-abonnementen in 2015 en 200 plaatsingen van
nieuwe ketels en inmiddels tientallen grondgebonden en
luchtwaterwarmtepompen op het conto is het een drukte
van belang.
Vervoorn stuurt langs de file, het scherm en de kappen
houden hem uit de wind. “Rijdt lekker in de 4 een bochtje
door. Heerlijk.”
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“Gezeur is zó zonde
van je tijd en energie”
Wat brengt de dag?
Geen dag is hetzelfde, zegt elke gepassioneerde installateur altijd trots. Maar wat
gebeurt er nu zoal op zo’n werkdag? We duiken in de volle en dynamische agenda
van installateur Henk Vos uit Amersfoort. Van inlaadhulp, naar verkoop.
Van ketelopname, naar ezel Toos. Van offerte naar fitnesstraining.

“De ochtend begint vroeg aan de zaak. Ik help de monteurs met
pakken, en neem de planningen door. De meeste jongens werken
hier al heel lang. 27 monteurs binnen Van Slooten en Gevo; allemaal
eigen, goed gekwalificeerde mannen, geen inleners. De sfeer is
relaxed en zelfs vriendschappelijk. Sommigen komen speciaal
voor het ochtendbakkie naar de zaak. Ik heb er geen moeite mee
er tegelijkertijd tussen en boven te staan. Ik ben een open boek.
Maandelijks hebben we een werkoverleg, en 3 à 4 keer gaan we wat
leuks doen. Uiterlijk 7.15 u zit iedereen in de bus. 7:30 bij de eerste
klant. Dan kan ik naar mijn bureau.”
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“Een groot deel van de dag bestaat uit aanvragen behandelen,
offertes uitwerken, mail beantwoorden, relatiebeheer of een paar
afspraken: (potentiële) klanten, vertegenwoordigers, partners. De
nieuwbouw is bijvoorbeeld echt een relatiemarkt. 80 % is gunning.
Onze sleutelfactoren: weet wat je aan elkaar hebt, een goed lerend
vermogen, scherp blijven op prijs en kwaliteit, en durven te adviseren
wat het beste is voor de klant. Gezeur is zonde van de tijd, energie
en eindtevredenheid.

“We zijn nu met 6 man op kantoor, en werken nu 4 jaar met Syntess.
Met zo’n groeiend bedrijf moeten we wel digitaliseren. Wij zijn
meewerkend; ik kan ook bijna alles wel. Voordeel van zo’n platte
organisatie: een lage overhead. De jongens werken autonoom, ze
kunnen zelf met de iPad onderdelen bestellen. Direct en persoonlijk,
daarom zijn we ook voor grotere aannemers interessant boven
installateurs met allemaal managementslagen. Alleen maar ruis. Ik
ben van de cijfertjes.”

“Met 400 m2 showroom op het gebied van ketels en duurzaam laten
we veel zien. Bewust. Dat vind ik belangrijk; het ziet er professioneel
en vertrouwd uit. Er komt elke dag wel een klant langs, en die help
ik graag zelf. Onze ervaring leert dat zo’n bezoek al bijna zeker
een order is. De monteurs verkopen zelf ook. Daar hebben we
mooie tools en checklistjes voor ontworpen. Zij zijn het vertrouwde
gezicht voor de klant. En het mooie is: de meeste zijn er nog goed
en fanatiek in ook.” “Als het kan even langs bij de jongens. Feeling
met de praktijk vind ik erg belangrijk. Hoewel we groot zijn vind ik het
belangrijk dat we ouderwetse kwaliteit leveren. Dus nette installaties
opleveren, de gasinstallatie voor en na montage van de ketel
afpersen, en de rookgasafvoer netjes beugelen.”
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“Mijn vader en ik wonen naast de zaak. Dat betekent dat
we zaterdags en ’s avonds nog wel eens wat kunnen doen,
en dat maakt ons flexibel. Een opname voor een ketel
bijvoorbeeld. Maar vandaag niet. Na vijven is het ook tijd
voor andere zaken. Ik hou van fitness, kracht en cardio.
Even goed de sportschool in is goed voor lichaam en geest.”

“Nieuwbouw betekent ook denken in Nul-op-de-meter. We doen
het installatiewerk voor het concept van bouwer Bloemendal Bouw
binnen 033Energie. Gaaf werk. Lucht-water-warmtepompen, cvinstallaties ombouwen naar lagetemperatuur, vloerverwarming
aanleggen. Grote klussen met soms 20 mille aan installatiewerk.
Dat moet dus goed zijn. Daar zit veel (voorbereidings)tijd in, maar
ook gezonde marge.” NOM-renovaties zijn ook dankbare klussen:
integraal denken en samenwerken. De prestatie is een samenspel
tussen bouwkunde en installatietechniek.
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“Ik neem de tijd voor direct (online) marketing, al komt daar
binnenkort iemand fulltime voor. We gebruiken tracking pixels,
adwards en bannering op grote sites voor de zichtbaarheid. Maken
campagnes op Facebook. On top of mind staan. Maar marketing
is ook old school zichtbaar zijn in je omgeving: vind ik belangrijk.
Zo hebben we de eerste frietzak van de nieuwe aardappeloogst
van Vlaams Friteshuis Van Gogh in Amersfoort gesponsord. Van
de gesponsorde 500 euro kan ezel Toos van kinderboerderij De
Vosheuvel een aardig stukje eten. Van elke verkochte MV-box gaat
er ook een tientje naar Kika. En dat zijn er zo’n 400 per jaar.”

‘Gezondheid is
het grootste
goed’

Of met zoon Sam (2) in de ballenbak. “Tijd om te stoeien met de kleine man, ook
belangrijk.” Gezondheid en geluk is een groot goed. “Installateurs werken altijd in
dienst van hun klanten. Hun comfort en gezondheid is ons hogere doel. Die waarden
bepalen je bestaansrecht. En de toekomst? Mijn compagnon en ik zijn allebei via
onze vaders in het installatievak gerold. Een familiebedrijf herbergt emotie, maar je
moet zakelijk blijven sturen. We proberen elk jaar wel een overname te doen om
ons werkgebied, 100 km rondom Amersfoort, goed te dekken.”
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Vijf schermen, geen papier
Van digitale projectdocumentatie tot FaceTime en applicaties van fabrikanten. Erik Zeijpveld,
eigenaar van installatiebedrijf Vissers Waalwijk, grijpt alle digitale middelen aan die het werk
voor hem en zijn monteurs makkelijker maken.
Het is een vertrouwd beeld: Erik Zeijpveld zittend
achter zijn drie computerschermen. Daarnaast
een tablet en zijn smartphone. Op een van de
schermen staat zijn e-mail open naast websites van
verschillende groothandels. Op een andere monitor
ziet hij via een ‘track & trace programma’ continu
waar zijn monteurs zich bevinden. Zo weet hij bij een
spoedklusje precies welke monteur hij daar het best
op af kan sturen. Op scherm drie staat het ERPsysteem ‘live’; voor planning, alle projectdocumentatie
en het bestelproces. Van A tot Z wordt alles
bijgehouden.
Veel papier zal je niet tegenkomen in zijn kantoor. “De
naslagwerken van leveranciers heb ik laatst allemaal
uit de kast geknikkerd. Dat is niet meer nodig. Alles
staat online.” Het moge duidelijk zijn: Zeijpveld is
een digitale voorloper. “Als er programma’s en apps
voorhanden zijn die ons werk makkelijker en efficiënter
maken, pas ik ze graag toe. Toch ben ik altijd nog
gewoon installateur, geen ICT ‘er.”
Met tablet langs de klant
Nadat Zeijpveld dertig jaar geleden als
werktuigbouwkundig tekenaar in dienst kwam
bij Vissers Waalwijk is hij nooit meer vertrokken.
Inmiddels is hij alweer 17 jaar eigenaar van
de Brabantse totaalinstallateur dat vijftien
servicemonteurs in dienst heeft. En die hebben
sinds anderhalf jaar bij elk klantbezoek een tablet
mee. Zeijpveld: “Voorheen belden ze vaak naar de
zaak als ze een vraag hadden over een bepaalde
storing of onderdeel. Nu nemen ze zelf een kijkje op
de website van de leverancier.” En als het probleem
wat complexer is, schakelt de monteur FaceTime
in. Via een live-verbinding kan Zeijpveld dan vanaf
zijn kantoor op zijn tablet meekijken. “Het komt
voor dat we op die manier samen een probleem
tackelen. Terwijl je vroeger misschien in de bus was
gestapt.” De tablets worden door de servicemonteurs
bovendien gebruikt om van elk project alle
documentatie bij te houden.
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‘Geen overkill’
Het toepassen van die applicaties is meestal geen
hogere wiskunde. “Het heeft grotendeels te maken
met interesse. Je moet er wel voor open staan. Op
sommige treinen moet je snel springen, anders ben je
te laat.” Wel schuilt er een gevaar in die snelheid. “Het
moet wel werkbaar blijven voor het personeel en geen
overkill worden.”
Storingsapp
Hoe zorgt Zeijpveld er eigenlijk voor dat hij goed op
de hoogte blijft van al die ontwikkelingen? “Door
vakbladen te volgen, discussies en informatie op
sociale media op te pikken en door het contact met
fabrikanten. Meer is het niet.” Zo maken alle monteurs
van Vissers Waalwijk onder meer gebruik van de
‘Vaillant Storingssleutel’ applicatie. Bij een storing aan
een ketel krijgen de monteurs een storingscode te
zien die ze in deze app kunnen invoeren. Vervolgens
worden ze stapsgewijs meegenomen door een route
die de storing moet oplossen. Ook de apps van
verschillende groothandels dragen de monteurs altijd
mee. Als een onderdeel voor een toestel besteld moet
worden, hoeft alleen het type toestel en het bouwjaar
ingevoerd te worden en wordt het juiste onderdeel
vervolgens automatisch geselecteerd.
‘Ambacht blijft’
Maar bang dat het klantencontact verdwijnt, is hij
niet. “Ons vak blijft een ambacht, echt handwerk. Als
we bepaalde problemen bij installaties van afstand
kunnen oplossen, is ook de klant daar vaak blij
mee. Die hoeft immers niet thuis te blijven voor een
afspraak. Het is zaak daar een goede mix in te vinden.
Als klanten liever een monteur over de vloer hebben,
komen we met alle liefde langs.”

Profiel:
Naam:

Erik Zeijpveld

Leeftijd:

53 jaar

Functie:

Eigenaar installatiebedrijf Vissers Waalwijk

Ervaring:

Dertig jaar geleden bij Vissers Waalwijk begonnen als werktuigbouwkundig tekenaar.
Sinds 1999 mede-eigenaar en sinds 2010 de enige eigenaar. Vissers Waalwijk bestaat bijna 70 jaar en levert een breed scala aan diensten: van verwarming, sanitair
en klimaatinstallaties, tot zonne-energie, dakbedekking en domotica-oplossingen.
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gefietst zal er
worden!

De benen werkten niet mee, bij deze ronde in Achtmaal.
Met koffie en crackers komt Gino Evers bij van de wedstrijd.
Even geen stress maar helemaal ‘naar de kloten’ gaan. Voor
installateur en fanatieke wielrenner Gino Evers is het dé
manier om zijn hoofd leeg te maken na een lange werkdag.
Toertochten door de natuur, wedstrijden bij de B-amateurs
en in de winter de baan op, want gefietst zal er worden.
‘Daarna ben ik als herboren en kan ik er weer vol tegenaan.’
Overeenkomsten met het installatievak zijn er ook. ‘Ik zie
mijn werk als sport, als een topprestatie. Je probeert jezelf
ook in je werk bepaalde doelen te stellen.’ Het vele fietsen
dient meteen als voorbereiding voor de Mont Ventoux, die
op 24 september voor de tweede keer werd beklommen
met een groep bevriende installateurs. Omdat het zo leuk
is, maar vooral ook voor Kika. ‘Samen zoiets doen, elkaar
aanmoedigen tot de top, dat is gewoon geweldig.’
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Karpers in het kanaal
24 uur lang bivakkeren langs het Wilhelminakanaal, hengelend naar
karpers. Hobby en uitlaatklep van installateur Maikel Hoosemans
(26) Samen met vismaatje Joris Derks (33), tevens collega bij
Hoosemans Installatietechniek in Diessen, bewapend met 4
hengels, aas, rubberen boot, barbecue, biertje, dieptemeters en en
bewegingsmelders. Zo zet deze vakman de knop om.
Maikel heeft de BOL-3-opleiding en zit sinds 6 jaar in het bedrijf met
zijn vader Toine. Hij haalt zijn professionele kick uit mooi zinkwerk,
een maatwerk toestel met (zonne)boiler of een badkamer van sloop
tot afmontage; op tijden dat andere mensen slapen, tuurt hij graag
langs het kanaal naar zijn dobber. “Soms gaan we dagen te voren
vast voeren op die juiste plek in het kanaal. Maar als er dan plots
werk komt, kan het zijn dat het voorwerk tevergeefs is.”
Karpers speuren de bodem af naar voedsel, en dan is het speuren
naar een juiste voeder- en visplek op de bodem al een vak apart.
Eenmaal beet start het drillen, het binnenhalen van de vis. Een
secuur klusje, waar ook vakmanschap bij komt kijken. Met een
beetje mazzel hangt er tot 30 pond aan de haak. “Die gaan we dan
uitgebreid bekijken. Foto’s maken, genieten van het moment, en dan
gaat ie weer terug de vaart in. De foto’s gaan in een mapje, en die
bekijken en vergelijken we.”
Op de vaste stek komen collega-vissers, vrienden of familie buurten.
Ons kent ons. “Jammer dat het er steeds vaker niet meer van
komt. Bovenal: als Joris en ik langs de waterkant zitten, staat ons
pa er ook alleen voor. Dat kan niet altijd meer, want we hebben het
knetterdruk.” En ook de vissen willen niet altijd happen. Behalve dan
twee brasems deze nacht. Maar voor echte karpervissers, zijn dat
geen echte vissen.
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Techniek is zó
hartverwarmend

Markant
en met een
brok
ervaring.
Doorleefd
en energiek.
Nostalgisch
en modern.
Vakkarakters:
kundig en puur

Profiel:
Naam:

Gideon van Gils

Leeftijd:

65 jaar

Functie:

Eigenaar van Van Gils Installatietechnieken in Geertruidenberg

Ervaring:

Cv-technicus startte met 30 jaar ervaring in loondienst in 1999 met eigen bedrijf.
VOF met partner, zoon Maikel (29) in dienst.

Genieten van mooie, strakke leidingen
Het
kloppend
hart
van
Van
Gils
Installatietechniek is zijn huiskamer. En
zo karaktervol als zijn voorkomen is, is het
administratieve hart van de zaak, op een
steenworp afstand van de kolengestookte
elektriciteitscentrale van Essent, waar de
rookpluimen in 2020 van zullen verdwijnen.
De kanaries kwetteren; de documentatie en
administratie ligt georganiseerd chaotisch
rond de eettafel, de pennen houden pauze
in de borstzak van zijn overhemd. Aan de
voorgevel van de rijtjeswoning prijkt het
V-Team-plakkaat.
Werkslons
“Ik ben een werkslons.” Gideon van Gils (65)
lacht en plant zijn ellebogen op de kantoor
annex eettafel. De doorgewinterde cv-technicus
had al een flinke loopbaan achter de rug toen
hij op zijn 50e zelfstandige werd. “Ik was zo
ongeveer ‘baas bij een baas’”, beargumenteert
hij de stap. “Dat kan ik onder eigen vlag ook.”
Van Gils Installatietechniek is een VOF van
Van Gils en zijn vrouw, met zoon Maikel (29)
als werknemer en beoogd opvolger. Vanuit
het traditionele woonkamertje onderhoud Van
Gils 1000 cv-toestellen, plaatst er jaarlijks een
dertigtal, voert hij dak- en zinkwerk uit. “Mooi
werk dat zink. Maar morgen gaan we een
serverruimte voorzien van 2 keer 20 kw koeling.”
Een warmtepompinstallatie met zonneboiler en
collectoren bij een architectenbureau. Van Gils
straalt trots uit. Verscheidenheid siert de vakman,
straalt hij uit. “De kunst is om meer te doen dan
enkel keteltjes hangen en onderhouden. Ik kan
genieten van mooie leidingtechniek. Strak werk,
mooi zichtwerk, mooie verbindingen.”
In de knoop
Perfectie is de uitdaging, en daarin in Van Gils
een fanatieke, al komt het soms wat chaotisch
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over. Een intuïtieve karakterkop. “Bij de eerste
aanblik zie ik de oplossing al in mijn achterhoofd.
En laat dat nu meestal de voordeligste, snelste
en technisch beste oplossing zijn. Het is net
schaken. Leren om 4 stappen vooruit te denken.”
Het spelen met standleidingen, de aanvoer en
retour van cv zo uitvoeren dat niets elkaar kruist.
Niets mag in de knoop liggen. Een strakke,
fraaie installatie, daaruit haalt de inwoner
van Geertruidenberg zijn ultieme voldoening.
Technisch boven de pet? “De installatie die
ik niet beheers moet nog geboren worden.”
Niettemin maakt Van Gils dankbaar gebruik van
de engineeringsmogelijkheden die fabrikanten
bieden. Zodat je zelf kunt uitblinken in hetgeen
je goed bent.
Microchip
Hoewel een senior, gaan Van Gils ogen stralen
van nieuwe techniek. De stappen van laswerk
naar fitten, knelkoppeling en kunststof systemen.
De installatietechniek is een razende trein waar
je in mee moet, om relevant te blijven. “Er komt
een dag dat de installateur met een microchip
naar zijn klant gaat. En ik vind het jammer dat ik
dat niet meer meemaak. Er is te veel om voor te
leven, en te werken, en de vakman met verstand
van zaken heeft legio mogelijkheden. Juist nu.”
“De wereld is een stuk mooier geworden.
Neem die cv-ketel. De pompen zijn zo veel
beter geworden, de toestellen draaien steeds
efficiënter.

zijn werk doet in mijn omgeving. Maar ik ben
beducht geweest voor groei.” Karaktervol klein,
persoonlijk, en afspraak is afspraak. Waarden
van grotere orde dan groot kantoor, een dikke
auto en de zorgen om veel personeel.
Ondernemerskeuzes
Toch tikt de tijd. Leeftijdsgenoten rusten op
hun lauweren. Het fysieke begint hem tegen te
staan. “Een dag servicen betekent dat je na 7
toestellen net zo veel treden hebt beklommen
als de Eiffeltoren. Op termijn moeten we keuzes
maken. Willen we nog dak en zinkwerk blijven
doen? Zoon Maikel moet nog even aan de
bak, wil hij in zijn vaders voetsporen treden,
bijvoorbeeld op het gebied van warmtepompen.
Van Gils kijkt uit het raam: een plotselinge
onweersbui boven Geertruidenberg. Hij springt
op: een klant zit met een open spouwmuur.
“Daar moet ik nu voor klaar staan.”

Storingen?
Tackelen we steeds vaker preventief. Van
standaard installeren met de dikke duim
gaan we naar perfect ingeregelde installaties.
Die volmaking van technische oplossingen,
maakt het juist mooier om je als vakman echt
te onderscheiden. De reden waarom ik niet
hoef te adverteren, en dat de mond-tot-mond
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“Ga zitten”, zegt
Gideon van Gils,
47 jaar in de
installatietechniek.
“De installatie die
ik niet beheers,
moet nog geboren
worden.”

Profiel:
Naam:

Fred Feijth

Leeftijd:

65 jaar

Functie:

Oprichter Fred Feijth Installatietechniek

Ervaring:

Startte als allround techneut in 1986 eigen onderneming in Kampen.
VOF met vrouw Hannie en zoon Dirk (38), beoogd bedrijfsopvolger.

800 familieleden in een stalen kast
Een karaktervolle ondernemer met een leven in installatietechniek. Fred Feijth (65)
belichaamt een generatie ondernemers die
traditioneel vakmanschap en gezonde levenswaardes combineren met de voordelen van voortschrijdende techniek, met een
jaloersmakende klantgerichtheid.
Of het nu in zijn markante hal annex bedrijfswoning is, op de banjo bij de Ierse folkband
Old Dutch Boys, of sleutelend aan je cv-ketel
is: Fred Feijth vergeet je niet gauw. Goedlachs,
warm, recht door zee en loyaal aan zijn klanten.
“Mijn familieleden”, wijst de Kampenaar naar de
stalen kast, waar de klantkaartjes met toesteldata staan, van elkaar gescheiden door houten
plankjes. 800 abonnementhouders, waar Feijth
voor door het vuur gaat. Hondstrouwe keteleigenaren uit Kampen en omgeving, die de
slogan ‘Onze service is een Feijth’ aan den lijve mogen ondervinden –en vanwege het hoge
Seth Gaaikema-karakter nooit meer vergeten.
“Storingen? Komen bijna nooit voor, omdat ik de
zaakjes voor elkaar heb.”
Van kolenkachel naar warmtepomp
Geef Feijth –ik doe alles van grond tot dak- een
voorzetje, en hij kletst je de oren van de kop.
Over de Kampense kolenkachels, de geisers
met bimetaal-beveiliging, de Kreidlers die hij
als 17-jarige techneut bij de dorpssmid annex
rijwielhandel moeiteloos in een uit elkaar draaide. Zijn klassieke werkbank voor lood en zink.
Pielen met versterkers, was een andere fetisj
van de hobbymuzikant. Feijth noemt zichzelf een
dokter in techniek. “Beter dan een dokter eigenlijk. Want de techniek is veranderd, en een mens
is altijd hetzelfde gebleven.” Om die reden is de
groei van elektronica in de branderautomaat van
ketels, maar ook het inregelen van warmtepom-
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pen voor Feijth gesneden koek. “Ben ik gek op.
Dat onderscheid me ook van het gepeupel dat
het liefst met hamer en nijptang een ketel aan
de praat houdt. Laat mij maar priegelen, instellen en testen. Apps? Alleen maar mooi. Staan
voor je vak, betekent dat je hierin mee moet. Het
‘fingerspitzengefühl’ laat hem niet in de steek.
Zo stelde hij de branderdruk van open toestellen
moeiteloos af zonder u-buismeter met kolom, en
haalt hij nu voldoening uit de juiste rendementsmetingen met moderne meetapparatuur.
In de kou
Oplossingsgericht denken, zonder commercieel
te verkopen. Servicegerichtheid die nooit ten
koste van de klant moet gaan. Natuurlijk houdt
Feijth zijn ogen open voor een klant die nog een
kwikhoudend rondje aan de muur heeft hangen.
“Een haperende pomp, of ionisatiepen die half
op is, vervang ik. Want je wilt niemand in de kou
zetten.” Feijth heeft een broertje dood aan installateurs die omzetgedreven ketels vervangen. “Ik
wil elke ochtend met een goed geweten naar
de klant opstaan.” Feijth is blij met de bouwmarkten. “Ben ik van dat gefruttel af.” Is hij dan
ouderwets? “Nee, moderne fittingen zijn bijvoorbeeld beter, veiliger en goedkoper dan schuren
en solderen. Maar ook hier komt vakmanschap
kijken. Dat is de basis.”

zijn boezem gesloten, is een oase van warmte.
“Een eenzame man die belde dat zijn ketel kapot
was, wilde eigenlijk gewoon gezelschap.
Die ketel was niet stuk. Heb ik 3 uur bij aan tafel
gezeten.” Tekenend is misschien wel de crisis,
waar hij afscheid moest nemen van hondstrouwe monteurs. Veel te laat met de neus op
de feiten, waardoor een groot deel van het potje
van de oude dag van de Feijthjes opgesoupeerd
is. Maar terugkijken met spijt: dat niet. Het gaat
zoals het gaat. Van 6 naar 3 man. Fred Feijth
blijft Fred Feijth.
De nieuwe Fred
Toch lonkt voor Fred Feijth en zijn vrouw
Hannie afscheid van een leven in de installatietechniek. Zoon Dirk (38) wordt de nieuwe Fred
Feijth, met dezelfde waardes als kroonjuwelen. Want die naam blijft op de bus. “Dirk wordt
vaak Fred genoemd. Prima. Als ik door Kampen
loop, krijg ik duimpjes van mensen. “Hij brandt
nog Freddy”. Je bent publiek bezit. Zo lang dat
is vanwege je goede werk en eerlijke houding,
helemaal mooi.”

Oplossingsgericht
What you see, is what you get. Een werkplaats
die nostalgie ademt, maar waar moderne bedrijvigheid heerst. Elke concurrent in de omgeving
kan met hem door één deur. Feijth is wel rechtlijnig naar aspirant-klanten en leveranciers die
tornen aan de grenzen van de eerlijkheid of niet
oplossingsgericht willen denken. Die wijst hij de
deur, en die deur blijft dicht. “Fouten maken mag,
maar los ze op, en wees redelijk.” Eenmaal in
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“Dirk wordt
vaak Fred
genoemd.
Prima”
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Rijdende reclamezuil
“Alleen maar hele gave reacties”
Een beetje installateur gaat glimmen als het om zijn bus
gaat. Meestal is zo’n bus een spiegel van de ziel van de
berijder; je brengt er immers vele uren per dag in door.
Neem Bart van Wandelen (30), die met zijn vader Wim
het gelijknamige allround installatiebedrijf in Mariahoop
runt, ooit opgericht door zijn overgrootopa.
Was zijn Renault Traffic voorheen kaal en anoniem;
nu is de bus compleet gewrapt in de look and feel die
hij bij het bedrijf vindt passen: beleving, comfort en
klantvriendelijkheid. Niks bedrijfslogo en naam: hier
grote afbeeldingen van een genietend gezin onder de
noemer: ‘liefde is warmte’, en ‘duurzaam is de toekomst’.
De rijdende reclamezuil levert de Limburger bekijks,
complimenten en zelfs orders op. “De eerste ontwerpen
vond ik té doorsnee. Dit is wel extreem, hè.”
Van binnen probeert hij zijn trots zo netjes mogelijk
te houden: geen geslinger met bonnen in de cabine,
achterin ketelonderdelen en gereedschappen in een zelf
geconstrueerde aluminium bedrijfswageninrichting.
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Wim & bart,
3e en 4e generatie
installateurs

colofon
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