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VOORWOORD 

Stevig fundament
Technologische ontwikkelingen gaan snel en de com-
plexiteit en verwevenheid van dingen neemt toe. Daar 
is geen twijfel over mogelijk. We zien het allemaal met 
eigen ogen gebeuren; op het werk en in de privésfeer. 
Het tempo waarin de veranderingen plaatsvinden kun 
je wél op verschillende manieren beleven, weet ik uit 
ervaring. 

In de installatiewereld vinden we dat we ons behoor-
lijk snel en vooruitstrevend aanpassen aan de eisen 
van de moderne, veranderende maatschappij. Bezien 
vanuit het perspectief van de telecom & ICT-branche, 
waar ik tot drie jaar geleden werkzaam was, is onze 
sector van nature vrij conservatief in het omarmen 

van veranderingen. Het tempo in de telecom & ICT ligt veel hoger; veranderingen zijn 
aan de orde van de dag. Het is dus maar net wat je gewend bent. 

Overigens geldt voor iedereen dat ICT steeds belangrijker wordt. Ook bij Unica raakt 
ICT aan alles wat we doen, tot in de kleinste haarvaten van onze organisatie. Om klaar 
te zijn voor de ‘nieuwe wereld’ hebben we nog niet zo lang geleden onze bedrijfsstrate-
gie ververst. Unica transformeert zienderogen van een installatiebedrijf in een integrale 
technisch dienstverlener met een breed assortiment producten en diensten. We ontzor-
gen klanten meer dan ooit met onze flexibiliteit en capaciteit om complexe vraagstuk-
ken te ontrafelen en te vertalen in tastbare, betrouwbare oplossingen. We gaan anders 
werken en zetten vaker nieuwe technologieën in om onze klanten optimaal te bedienen.

Betekent dit dat u ons over vijf of tien jaar niet meer herkent? Absoluut niet, want Unica 
is een solide bedrijf dat al bijna 85 jaar bestaat, juist door vooruit te kijken. We weten 
wat we waard zijn en dat onze kracht ligt bij de kennis en ervaring van onze medewer-
kers. Vanuit dit stevige fundament bouwen we voort aan een flexibele, wendbare en 
klantgerichte organisatie. Aan een Unica waar u vandaag, morgen én overmorgen op 
kunt vertrouwen.

John Quist
CEO Unica Groep

“Bij Unica raakt ICT aan 
 alles wat we doen, tot in 
 de kleinste haarvaten”
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We zitten al jaren boven op een datagoudmijn. Nu is het moment om 
daar nog veel meer mee te doen, stelt Martin Misseyer, sinds 1 maart 
2017 werkzaam als CIO bij Unica. Technisch kan het en zakelijk biedt 
het volop kansen. Als je tenminste bereid bent om op een nieuwe 
manier naar ICT te kijken.

klantbediening en verdere professionalisering. “Door installaties en apparaten meer in samenhang 
te besturen, genereren we meer data. Als we deze ruwe data omzetten in waardevolle, actiegerich-
te informatie kunnen we onze dienstverlening slimmer, beter en goedkoper maken. En onze klanten 
dus nog beter, duurzamer en prestatiegericht bedienen. Bovendien valt in het data lake – het meer 
van gegevens dat wordt gevoed door big data, Internet of Things, advanced analytics en smart 
buildings – veel nieuwe informatie te ontdekken. Hiermee kunnen we onze kennis van complexe 
klantomgevingen, zoals operatiekamers en fabrieken, uitbreiden en de marktpositie van onze klan-
ten en onszelf verbeteren.”

INFORMATIE-ECOSYSTEEM
Onderdeel van de nieuwe ICT-strategie van Unica is het bouwen aan een zogenoemd informatie- 
ecosysteem. Ook dat hoort volgens Martin bij het proces van ‘omdenken’. “Als je weet dat data 
steeds belangrijker wordt en er steeds meer data op je afkomt, moet je een manier vinden om op 
een efficiënte manier met al die data- en informatiestromen om te gaan. De hoofdvraag daarbij is 
niet: waar staat de data, maar: wat heb je nodig en hoe krijg je de juiste data bij de juiste personen 
in de organisatie. Je moet dus af van het conventionele eilandjes-denken en kijken naar het geheel. 
Een informatie-ecosysteem is het samenspel van mensen, processen, interne en externe data, 
applicaties en ICT-middelen. De kern van dit landschap wordt gevormd door de datalaag. De data 
is plaats-, tijd- en locatieonafhankelijk en de focus ligt op datamanagement en governance. Je 
geeft gebruikers auditeerbaar en gecontroleerd toegang tot de informatie die zij nodig hebben om 
hun werk te doen.”

PRODUCTIEVER
Als het gaat om de gebruikers is er volgens Martin iets vreemds aan de hand. “De moderne mens 
is privé heel ‘sociaal’. Hij zit op Facebook en Instagram en is de hele dag online bezig met zijn 
mobiele telefoon of tablet. Maar als hij op zijn werk komt, verandert dat gedrag. Veel bedrijven 
hanteren een krampachtige scheiding tussen werk en privé, omdat ze bang zijn voor omzetverlies 
of feedback.”

Die angst is volgens Martin onnodig en kan zelfs nadelig werken. “Bedrijven moe-
ten het gebruik van ICT en nieuwe media juist stimuleren. Dat maakt de adoptie 
makkelijker en dat levert je een beter informatie-ecosysteem op. En wees blij 
met feedback; gebruik het om de juiste keuzes te maken.” 

In een tijd waarin de complexiteit en connectiviteit van de maatschappij 
alleen maar toenemen, hebben bedrijven die zichzelf op deze manier iso-
leren geen toekomst, voorspelt Martin. “Intern en extern, privé en zakelijk 
gebruik van ICT; alles loopt straks organisch in elkaar over. Klanten,  
medewerkers en professionals hebben steeds meer functionaliteit tot hun 
beschikking om zelf informatie te produceren, dus geef hun dan ook de 
vrijheid om dat te doen. Er liggen vooral kansen voor bedrijven die samen-
werken, kennis delen en verbinden. Die innovatief, slimmer, sneller en  
efficiënter willen werken. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties die dit  
begrijpen en hiernaar handelen, procenten productiever kunnen worden.”

DATAGEDREVEN
Unica gelooft in de meerwaarde van datagedreven beslissingen en neemt haar klanten hierin mee. 
“Met voorspellend onderhoud en het voorkomen van storingen kun je op termijn het onderhoud en 
beheer van gebouwen en installaties optimaliseren en kosten besparen. De volgende stap is bench-
marking met leveranciers en andere ketenpartners. Ook maken we steeds meer informatie online 

beschikbaar.”

Unica wil zich als dé datagedreven technisch dienstver-
lener profileren. Met specialistische bedrijven als Unica 
Schutte ICT (ICT-dienstverlening) en Unica Fastcom  
(datacenters) geldt Unica als een van de ICT-koplopers in 
de branche. Toch hoeft echt niet elk bedrijf leading te zijn 

in automatisering en digitalisering. Martin: “Het gaat erom dat je ICT gaat zien en omarmen als een 
business enabler. Dat betekent dat je in goede én slechte tijden gericht bent op het creëren van 
waarde en dit in lijn brengt met de risico’s en kosten. Een waarde- of datagedreven organisatie is 
in staat om dingen veel eerder te duiden, kan sneller acteren op kansen in de markt en weet wat de 
klant wil – vandaag én morgen.”  

De markt is aan het herstellen, de investeringsbereidheid neemt toe en wordt aangejaagd door de 
transitie naar een nieuwe wereld, waarin data en innovatieve, klantgerichte ICT een belangrijke rol 
spelen. Volgens Martin liggen de kansen voor het grijpen voor bedrijven die kunnen ‘omdenken’. 

“In het verleden werd ICT vooral gezien als een kosten-
post. We realiseren ons pas de laatste jaren wat ICT alle-
maal mogelijk maakt. Het is een manier om slimmer te 
worden en beter te presteren. ICT creëert toegevoegde 
waarde; voor de eigen organisatie, voor klanten en de 
hele sector.”

SLIMMER, BETER EN GOEDKOPER
In de huidige dynamische tijd staat Unica er goed voor, signaleert Martin. “We hebben een goede 
reputatie als onafhankelijk technisch dienstverlener. Met onze gespecialiseerde bedrijven bieden 
we een uniek dienstverleningspakket, compleet met full-service ICT-dienstverlening en datacenter 
expertise.” Unica’s nieuwe ICT-strategie voor 2017 tot 2021 zal volgens Martin leiden tot een betere 

“Een waarde- of datagedreven 
 organisatie weet wat de klant 
 wil – vandaag én morgen”

“Met data kunnen we onze 
 dienstverlening slimmer,  
 beter en goedkoper maken”

Unica omarmt 
ICT als een  
business enabler

Martin
Misseyer

05
 | 
co

m
m

u
n
ic

at
ie

04
 | 
co

m
m

u
n
ic

at
ie

 



“Wij willen
 graag 
 veranderen”

waarde te bieden. We discussiëren met Wensink over 
waar de autobranche over bijvoorbeeld 10 jaar staat”, 
schetst Gerard Tijink, directeur bij Unica Schutte ICT.

Hoe dat vergezicht eruitziet, daar heeft Wensink nog 
geen goed beeld van. Maar dat de  bedrijfsactiviteiten 
over 10 jaar anders zijn, staat voor Laurens vast: 
“Wat er gaat gebeuren op het gebied van mobiliteit is 
nog niet helemaal duidelijk, maar dát er wat verandert 
is zeker. Daarin willen wij de leiding nemen voor onze 
klanten, want anders wordt iemand anders de regis-
seur van mobiliteit.” 

MENSENWERK
Wensink heeft haar organisatie jaren geleden al om-
gebouwd naar een klantgestuurd bedrijf. “Wij kijken 
continu hoe we nog meer kunnen aansluiten bij de 
behoefte van onze klanten. In de transport & logistiek- 
sector zijn we daar al veel verder mee. Daar leveren 
we voor onze klanten niet alleen een nieuwe truck, 
maar ook trailers en andere toevoegingen of diensten 
die hun werkzaamheden vereenvoudigen. Een klant 
vertrouwt op de partij die zoveel mogelijk toegevoegde 
waarde biedt.”

Minstens zo belangrijk zijn de medewerkers van 
Wensink. “Onze monteurs worden cruciale jongens”, 
voorspelt Laurens. Juist onder invloed van digitale 
technologie verandert hun expertise. “Er gaat zoveel 
informatie op ons afkomen! Het juist ontsluiten van 
big data wordt cruciaal. Het vertalen en analyseren 
daarvan vergt andere vaardigheden. ICT vervangt 
misschien een deel van het werk, maar er komen 
nieuwe functies voor terug. Uiteindelijk blijft het  >>       

Mobiliteit is onder invloed van technologie volop in ontwikkeling. Wensink Automotive, 
één van de top-10 spelers in de Nederlandse autobranche, is zich bewust van de 
transformatie die de bedrijfssector doormaakt. “We moeten onszelf de vraag stellen; 
zijn we een autobedrijf, of iets anders?”

Laurens Stigter, de energieke algemeen directeur van 
Wensink, heeft in zijn kantoor een prachtig weids  
uitzicht over de A28. Daar ziet hij dagelijkse talrijke 
Mercedessen en Fords – de twee belangrijkste labels 
van Wensink – voorbijkomen. Minstens zo enthousiast 
is hij over de domotica-toepassingen die onlangs in 
zijn kantoor zijn ingebouwd. “Net als in een auto zitten 
er in mijn kantoor onderdelen van allerlei verschillen-
de leveranciers. Het is de kunst om daar vanuit één 
partij grip op te hebben”, vindt hij. Het jubilerende 
Wensink, dat dit jaar 30 jaar bestaat, slaagt er over 
het algemeen goed in om dat voor haar klanten te 
realiseren. Toch weet Laurens dat die voorsprong 
snel verdwenen is als Wensink de komende jaren niet 
verandert. “De invloed van technologie op ons bedrijf 
zal de komende jaren fors zijn. We moeten een data-
gedreven organisatie worden. We vinden het nog  
lastig om een ICT-strategie te formuleren die onder-
steunend is aan onze bedrijfsstrategie, daar moeten 
we bij geholpen worden.”

REGISSEUR VAN MOBILITEIT
Unica helpt Wensink bij die transformatie. De technisch 
dienstverlener onderhoudt verschillende Wensink- 
locaties, maar verzorgt vanuit het gespecialiseerde 
bedrijf Unica Schutte ICT ook de ICT. Dat beperkt 
zich vooralsnog tot kantoorautomatisering en tele- 
fonie, maar samen met Wensink heeft Unica Schutte 
ICT een beweging op gang gebracht om op strate-
gisch niveau mee te denken. “Natuurlijk zijn we blij 
met elke opdracht voor vernieuwing van de kantoor-
automatisering, maar dat is maar één puzzelstukje 
van het geheel. Wij zoeken juist naar manieren om 
onze klanten op strategisch niveau toegevoegde 

Wensink en Unica 
werken samen aan 
digitale transformatie

“Er gaat zoveel informatie op ons 
afkomen! Het vertalen en analyseren 
daarvan vergt andere vaardigheden” 

— Laurens Stigter – 
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Die omslag kan Wensink niet alleen maken, erkent 
Laurens. “Voor het begeleiden van die transformatie 
hebben we professionele partners nodig.” Bij de keuze 
voor die partners let Laurens natuurlijk op de expertise 
die de partij in huis heeft, de omvang van de organi-
satie en reciprociteit. “Maar belangrijker is dat de 
partner goed luistert naar wat wij willen. Er moet een 
klik zijn, niet alleen op directieniveau, maar juist op 
de werkvloer. Hoe de monteur of verkoper zich aan 
een klant presenteert, is cruciaal voor een goede  
relatie”, vergelijkt Laurens met zijn eigen branche. 
Gerard beaamt dat contact op alle niveaus succes 
oplevert. “Een multi-level approach is een belangrijke 
voorwaarde. Vanuit mijn rol hou ik bijvoorbeeld  
samen met onze consultants ICT-strategiesessies om 
directies te enthousiasmeren hoe ze ICT als onder-
steuning van hun bedrijfsvoering kunnen inzetten”, 
geeft hij als voorbeeld.
 
SLINGERS OPHANGEN
Los van de samenwerking ziet Laurens veel overeen-
komsten tussen Unica en Wensink. “In onze beide 
branches gaat digitale technologie de komende jaren 
belangrijke transformaties teweegbrengen. Ook Unica 
werkt aan een ICT-strategie om de komende decennia 
toegevoegde waarde te blijven leveren. Qua groei en 
strategie kunnen wij veel van elkaar leren”, vindt hij. 
Hoewel hij nog genoeg uitdagingen ziet, denkt  
Laurens dat beide bedrijven wel een voorsprong heb-
ben. “Onze branches zijn van nature niet zo sterk in 
verandering. Wat dat betreft zijn Wensink en Unica 
allebei al best ver. Laten we dus vooral niet vergeten 
om wat vaker de slingers op te hangen en te vertellen 
wat we allemaal al wél kunnen en doen!”        

mensenwerk, maar je hebt een andere manier van 
sturing nodig om dat te begeleiden.” Dat geldt ook 
voor de ICT-sector, weet Gerard: “Je moet de juiste 
mensen in huis halen en op nieuwe gebieden relevant 
zijn als werkgever. De ontwikkeling van medewerkers 
is cruciaal. We brengen continu de behoeftes van 
onze medewerkers in kaart, anders missen we echt 
de boot.”     
       
INVESTEREN IN ICT
ICT valt volgens Laurens als een schil om alle techno-
logische ontwikkelingen. De topman van Wensink 
zwaait regelmatig met zijn smartphone om de moge-
lijkheden van digitale technologie te benadrukken. 
“ICT kan een instrument zijn om verder te komen, 
maar we hebben moeite om concreet te maken wat 
we willen realiseren”, geeft hij toe. Gerard komt die 
worsteling bij veel klanten tegen. “Veel organisaties 
vinden het lastig om een goede inhoudelijke vertaal-
slag te maken. Vaak zijn ICT-toepassingen een doel 
op zichzelf, maar is er onvoldoende nagedacht welke 
beleidsvragen daarmee opgelost worden. Door op 
een andere manier naar ICT te kijken, ontstaat er  
intern meer draagvlak.”

Binnen zijn bedrijf probeert Laurens ook die omslag 
naar een strategisch ICT-beleid te maken. “Wij gaan 
er nog steeds vanuit dat ICT een kostenpost is, maar 
ik zie het als een investering. We willen met Wensink 
naar het volgende niveau. Als we mee willen doen in 
de Champions League, zullen we daar ook op  
moeten investeren!” Om die reden werkt Laurens aan 
draagvlak binnen het hele bedrijf. “Alle medewerkers 
moeten ervan overtuigd zijn dat ICT impact heeft op 
hun werkzaamheden. Het ICT-team moet niet aan het 
einde van de gang zitten, maar veel meer op de voor-
grond treden”, vindt hij.

Tot een paar jaar geleden stond alle regeltechnische software van 
de gemeente Almere nog op een vaste beheer-pc op het stadhuis. 
“Servicemonteurs moesten een paar keer per jaar met hun laptop 
en een usb-stick naar het stadhuis komen om updates van de  
installatiesoftware te downloaden”, zegt Anko. “Als een monteur 
tussentijds op locatie iets aanpaste, kon iedereen wéér naar het 
stadhuis voor de laatste softwareversie.”

NIEUWSTE SOFTWARE
De situatie was verre van ideaal, beaamt Davy de Groot, junior 
projectleider bij het vastgoedbedrijf van de gemeente Almere. “In 
de praktijk werden veel software-updates niet gedaan. Monteurs 
hadden geen tijd om naar het stadhuis te komen of vergaten het 
gewoon. Er waren ook veel verschillende versies in omloop. Instal-
laties werden daardoor in het ergste geval onbenaderbaar. Het is 
voorgekomen dat we ’s avonds werden gebeld dat de verlichting 
of verwarming in een pand het niet deed en dat de monteur de 
storing met zijn verouderde software niet direct kon verhelpen. 
Dankzij Mijn Unica hebben de servicemonteurs en de piketdienst 
nu altijd en overal toegang tot de meest recente softwareversie. 
Via een beveiligde internetverbinding kunnen zij 24/7 software 
downloaden en gebouwinstallaties op afstand beheren.”

MEERDERE PARTIJEN
Zeven tevreden jaren later heeft de gemeente Almere al bijna  
honderd installaties – van zwembaden, onderwijsinstellingen, 
sporthallen, gymzalen, buitensportlocaties, kantoren en parkeer-
garages – aangesloten op Mijn Unica. En dat aantal blijft groeien. 
Overigens is Unica niet de enige partij die het gebouwonderhoud 
van de gemeente Almere verzorgt. Dat brengt Anko op een ander 

voordeel van het beheerportaal. “Unica doet het onderhoud van 
onze A-locaties: het stadhuis, de topsporthal, het theater en de 
bibliotheek. De overige panden worden door vier andere partijen 
onderhouden, die hiervoor óók gebruikmaken van Mijn Unica. Dat 
is nog nooit vertoond in de branche.”

ONDER DE INDRUK
Anko weet dat ook de monteurs van de vier andere installatiebe-
drijven onder de indruk zijn van de mogelijkheden van Mijn Unica. 
“Ze vinden het knappe software. Vooral monteurs die voor het 
eerst bij ons komen werken zijn verbaasd dat wij al zover zijn. Ze 
balen denk ik ook wel een beetje dat zij nog wel met usb-stickjes 
werken.”                   

Gemeente Almere 
vertrouwt op online 
beheerportaal ‘Mijn Unica’

In 2011 raakte Anko Kuyt, projectleider bij het vastgoedbedrijf van de gemeente Almere, 
in gesprek met Unica-accountmanager Michel de Beer over de online software van gebouw-
beheersystemen. “Hij liet me zien hoe Mijn Unica werkt en ik dacht meteen: dat wil ik ook!” 

Anko Kuyt (links) en Davy de Groot

Laurens Stigter (links) 
en Gerard Tijink

“Vaak zijn ICT-toepassingen een doel op zichzelf, 
maar is er onvoldoende nagedacht welke beleidsvragen 
daarmee opgelost worden”   – Gerard Tijink – 

Innovatief online 
beheer
Met het online beheerportaal Mijn Unica kunnen 
gebruikers installaties op afstand beheren en besturen, 
eenvoudig storingen melden en energiegebruik van 
installaties vastleggen. Het beheerportaal, oorspronkelijk 
ontwikkeld en beheerd door Unica Regeltechniek, geeft 
tegenwoordig via verschillende modules continu inzicht in 
de actuele status en prestaties van installaties en systemen 
voor eenvoudiger technisch facilitair management. 

Meer informatie: www.unica.nl/onlinebeheer
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“De volgende stap is om op basis van 
 rapportages geautomatiseerd analyses te 
 maken waarmee we storingen kunnen 
 voorspellen”

Over Regel Partners 
Regel Partners richt zich op de realisatie en het 
beheer van oplossingen voor gebouwautomatisering 
op het gebied van comfort, integratie en regeling van 
condities in speciale ruimtes, zoals operatiekamers, 
cleanrooms en onderzoeksruimten. De diensten en 
producten worden vooral ingezet voor opdrachtgevers 
in onderwijs & onderzoek, gezondheidszorg, logistiek, 
industrie, retail en in grote kantoorgebouwen. 

Meer informatie: www.regelpartners.nl

Radboudumc 
loopt 
voorop in 
gebouw-
beheer
—

Remco Wassink

Als een van de eerste organisaties in Nederland ruilde Radboudumc 
haar gebouwbeheersysteem in voor het Performance Management 
Systeem (PMS) van Regel Partners. “Er wordt sinds twee jaar 
gesproken over datamanagement in gebouwbeheersystemen. 
Toen waren wij al vier jaar bezig”, zegt Remco Wassink, specialist 
regel- en besturingstechniek bij Radboudumc. “De volgende 
stap is dat we storingen kunnen voorspellen.”

“ Het PMS kan onze behoeftes invullen, namelijk van data 
 informatie maken en daarmee het storingsgedrag van 
 installaties analyseren en categoriseren”

te vinden dat praktisch en werkbaar is binnen de organisatie en 
om dat met een goede partner verder te ontwikkelen. Je hebt 
hiervoor een partij nodig die met je meedenkt, die je kan servicen 
en het systeem verder kan vormgeven. De samenwerking met 
Regel Partners voelt aan als een gelijkwaardig partnerschap. We 
zijn samen in de materie gegroeid en mogen dan ook allebei trots 
zijn op wat er nu staat.”   

installaties – zijn wij een heel grote organisatie. We zagen in  
Regel Partners een partner om gezamenlijk een werkbare  
oplossing te realiseren. Het PMS kon onze behoeftes invullen, 
namelijk van data informatie maken en daarmee het storings- 
gedrag van installaties analyseren en categoriseren.”

VOORSPELLEN
Dankzij het PMS heeft Radboudumc nu overzicht en controle 
over de prestaties van haar gebouwgebonden installaties. In alle 
lagen van de organisatie – van management en onderhouds- 
managers tot monteurs – wordt met de toepassing gewerkt. 
“Samen met Regel Partners hebben we de afgelopen jaren de 
mogelijkheden van het systeem verkend”, vertelt Remco. “Het 
grappige is dat we steeds meer automatiseren en nog meer uit 
het systeem proberen te halen. We hebben nu de top wel zo’n 
beetje bereikt. De volgende stap is om op basis van rapportages 
geautomatiseerd analyses te maken waarmee we storingen kun-
nen voorspellen. Als dat lukt, scheelt dat veel tijd en geld. Ideaal 
is een systeem dat je volledige exploitatie bepaalt. Dat energie-
verspilling vooraf kan voorkomen, het comfort in gebouwen  
verhoogt en de kosten omlaag brengt door het juiste onder-
houdsmoment te bepalen. Maar dat is weer een heel nieuwe 
ontdekkingstocht.”

MAATWERK
Remco vindt het bijzonder dat Radboudumc en Regel Partners 
de eerste versie van het PMS samen hebben doorontwikkeld. 
“Elk systeem is maatwerk en dat zul je gezamenlijk moeten  
ontwikkelen. Je kunt het niet alleen. De kunst is om een systeem 

het ziekenhuis verzorgde. Remco: “Een gebouwautomatise-
ringssysteem registreert informatie uit installaties; het is de plek  
waar data ontstaat. Wij wilden een stap verder gaan naar de plek 
waar data eindigt en wordt geanalyseerd. Onze beginvraag was: 
geef ons een overzicht van de storingen die zijn geweest en zet 
deze data om in relevante managementinformatie.”

KOPLOPER
Radboudumc was een van de eerste klanten waar Regel Partners 
het PMS implementeerde. Volgens Remco was dat geen pro-
bleem. “In 2011 had nog vrijwel niemand van zo’n systeem  
gehoord. We zouden een koploper in de markt worden. Toch  
besloten we de stap te nemen. Met 400 duizend vierkante meter 
vloeroppervlak – waarvan zo’n 60 duizend vierkante meter  
operatiekamers, intensive cares en cleanrooms met complexe 

Begin 2011 ontstond binnen het universitaire ziekenhuis in  
Nijmegen de behoefte aan inzicht en overzicht in de groeiende 
hoeveelheid data die door de gebouwsystemen werd gegene-
reerd. “Gebouwinstallaties worden complexer en de eisen voor 
duurzaam presteren strenger. Daarnaast automatiseren we 
steeds meer en ook dat leidt tot meer data.” Op zich niet erg – 
volgens Remco kun je nooit genoeg gegevens hebben – maar als 
je er geen controle over hebt, heb je er niets aan. “Dat was bij 
ons het geval”, zegt Remco. “We hadden enorm veel data, maar 
wisten niet eens waar de meeste storingen vandaan kwamen.”

DATA-ANALYSE
Radboudumc vond de oplossing voor dit probleem in het Perfor-
mance Management Systeem (PMS) van Regel Partners, het  
onafhankelijke Unica-bedrijf dat de gebouwautomatisering van 
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 Think 
 like 
a 
startup

Toch worden veel startups overgewaardeerd; het zijn aardige 
jongens met een mooi verhaal, maar zonder bewezen business-
model. Het is essentieel om een idee te valideren; bewijzen dat 
je echt iets in handen hebt. Bij Startupbootcamp scheiden we 
het kaf van het koren. Voor het ‘smart city & living’-programma 
krijgen we tussen de 400 en 700 aanmeldingen binnen, terwijl er 
slechts tien plaatsen zijn. Het idee is daarbij minder bepalend 
dan veel mensen denken. De kans van slagen hangt vooral af 
van de capaciteiten, ervaring en drive van de oprichters. We han-
teren extreem strenge selectiecriteria aan de voordeur en bieden 
intensieve begeleiding.”

Startups kunnen veel leren 
van een bedrijf als Unica
Ruud: “De meeste startups kunnen er alleen maar van dromen 
om ooit de omvang van Unica te bereiken. Het is een knap opge-
bouwd bedrijf en een mooi merk. Unica is onder meer gegroeid 
door de overname van bedrijven, waardoor zij startups op veel 
gebieden van raad en advies kan voorzien.”
Arjen: “Unica is een stabiel schip dat op koers ligt. We hebben in 
ons bijna 85-jarig bestaan veel meegemaakt en hebben met val-
len en opstaan de do’s en don’ts geleerd. Die ervaring is voor 
startups zeer waardevol. Startups hebben leuke ideeën, maar 
staat de klant voorop en lever je echt toegevoegde waarde?” 

Bedrijven kunnen veel leren van startups
Ruud: “Grote bedrijven zijn soms een beetje bang voor startups, 
maar dat is nergens voor nodig. Ja, ze zijn snel en er werken 
extreem gedreven mensen, maar verder hebben startups vooral 
nadelen. Ze missen mensen, middelen en een goede infrastruc-
tuur. Als bedrijf sta je dus al met 10-0 voor. Wel kun je leren van 
de snelheid waarmee startups te werk gaan. Na de validatie van 
een idee – is er een pijnpunt en zitten klanten op jouw oplossing 
te wachten? – is het zaak om een product zo snel en goedkoop 
mogelijk te bouwen, testen en verbeteren. Grote bedrijven den-
ken dat ze het aan hun naam, faam en eer verplicht zijn om in één 
keer een reuzenstap te nemen, maar dat is een misvatting. Het is 
even wennen om op de startup-manier te werken, maar het is 
sneller en reduceert de risico’s. Daarnaast verbetert het je  
concurrentiepositie en aantrekkelijkheid als werkgever.”
Arjen: “De kracht van een startup is dat het een idee in een paar 
maanden tijd kan transformeren in een levensvatbaar bedrijfje. 
Deze methode van snel, kort-cyclisch denken en werken is voor 
ons ook interessant. Binnen Unica hebben we veel ‘mini-startupjes’ 
met potentie, die door onze cultuur en structuur helaas niet altijd 
van de grond komen. Ons doel is om de ‘think like a startup’- 
mentaliteit tussen de oren van onze 2.000 medewerkers te  
krijgen en daarnaast een structuur binnen de organisatie op te 
zetten waarin ideeën de kans krijgen om te groeien. Stap maar in 
dat speedbootje en kijk of je uitkomt op een plek die past bij 
onze visie, of misschien moeten we onze strategie wel een beetje 
bijsturen. De startup-manier van denken en werken  is een effec-
tieve manier om te checken of we als bedrijf op koers liggen en 
om flexibel, wendbaar en klantgericht te blijven.”

Ruud HendriksArjen Leenhouts

Unica is partner van Startupbootcamp, 
een internationale organisatie die startups 
en grote bedrijven met elkaar in contact 
brengt om branche-ontwikkelingen te 
versnellen. Arjen Leenhouts, directeur van 
het Unica-bedrijf Hellemans Consultancy, 
en Ruud Hendriks, medeoprichter van 
Startupbootcamp, beantwoorden zes 
stellingen over de samenwerking 
tussen grote bedrijven en startups.

Bedrijven die willen innoveren moeten 
met startups samenwerken
Arjen: “Innovatie is van levensbelang. Een manier om daarmee 
bezig te zijn, is door samenwerking te zoeken met startups. Die 
denken minder in traditionele kaders en kunnen je soms ook nog 
eens veel werk uit handen nemen.”
Ruud: “Kan een bedrijf zonder startups innoveren? Ja, maar 
waarom zou je? Startups maken het veel makkelijker om te  
innoveren. Bovendien is het heel leuk om met startups samen te 
werken.”

Zonder Startupbootcamp zouden bedrijven 
en startups elkaar niet vinden
Arjen: “Natuurlijk kunnen we zelf op zoek gaan naar geschikte 
startups, maar om effectief te zijn heeft samenwerking met een 
partij als Startupbootcamp in mijn ogen veel voordelen. Ik geloof 
in focus. Unica is goed in technische dienstverlening, Startup-
bootcamp in het selecteren van ideeën, startups en mensen. 
Unica en Startupbootcamp zijn partners voor ‘smart city &  
living’, een domein dat aansluit bij onze activiteiten. Bij Startup-
bootcamp in Amsterdam komen honderden ideeën uit de hele 
wereld binnen. Hun database stelt ons in staat om trends te  
signaleren en te bepalen waar Unica op wil inhaken.”
Ruud: “Startups zijn hot. Er hangt een romantisch aura omheen 
van drie jongens die in een garage het nieuwe Facebook oprichten. 

De cultuur van een bedrijf en 
een startup gaan prima samen
Arjen: “Ja en nee. Als je de twee werelden samenbrengt, ontstaat 
een enorme power. Maar je zult je allebei moeten aanpassen. 
Het werkt bijvoorbeeld niet om startups zomaar uit Amsterdam 
naar ons hoofdkantoor in Hoevelaken te halen. Andersom moe-
ten startups om kunnen gaan met corporate-achtige culturen.”
Ruud: “Er gaan meer startups ten onder aan onderlinge ruzies 
dan aan een verkeerd businessmodel. Wij leren startups dat ze 
best eigenwijs mogen zijn, maar wel met anderen moeten  
kunnen samenwerken. Voor bedrijven is het zaak dat zij in hun 
innovatiedrang niet het kind met het badwater weggooien. 
Neem kennis van wat er in de andere cultuur gebeurt, haal daar 
de beste elementen uit en implementeer die stap voor stap in de 
eigen organisatie. Radicaal transformeren is onverstandig.”

Het bedrijfsleven en startups hebben 
elkaar, nu meer dan ooit, nodig. 
Ruud: “Ja, dat klopt. Veel bedrijven hebben moeite met innove-
ren, terwijl de digitalisering voortraast. Startups hebben te  
maken met moordende concurrentie. Daardoor is de behoefte 
om elkaar op te zoeken groot. Unica is het kleinste bedrijf dat 
zich bij Startupbootcamp heeft aangesloten en veel wendbaarder 
dan de multinationals waar we ook mee werken. Ik vind het heel 
slim dat Unica nu al zo goed bezig is met de toekomst en niet 
wacht tot het twee voor twaalf is. ”

Arjen: “Ik sluit me bij Ruud aan. De ontwikkelingen gaan zo snel 
dat een bedrijf het in zijn eentje niet meer kan bijbenen. Business-
modellen hebben een veel kortere houdbaarheidsdatum en met 
de globalisering en digitalisering lijkt het alsof de hele wereld op 
je afkomt. Om straks ook nog het mooie Unica te zijn, moeten 
we de goede dingen vasthouden en daarnaast onze radar  
gebruiken om te zien wat er gebeurt. Ik vind het fantastisch dat 
Unica openstaat voor verandering, disruptives in de markt  
omarmt en activiteiten ontplooit om in de toekomst echt het  
verschil te kunnen maken. Samenwerking is hiervoor essentieel. 
Bij Startupbootcamp kunnen we leren van de echt grote jon-
gens. Er hangt bovendien een onvoorstelbaar goede vibe. Daar 
krijg je echt energie van.”  

“Het is fantastisch dat Unica openstaat voor verandering, disruptives 
 in de markt omarmt en activiteiten ontplooit om in de toekomst echt het 
 verschil te kunnen maken”      — Arjen Leenhouts —

“Het is even wennen om op de startup-manier 
 te werken, maar het is sneller en reduceert de 
 risico’s. Daarnaast verbetert het je concurrentie-
 positie en aantrekkelijkheid als werkgever”    
 — Ruud Hendriks —
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Mengers

Doseer-
silo’s

Productie-
locatie

(Geldermalsen)

Productie-
orders

Zakgoederen-
opslag

Kantoor
(Gouda)

Bulksilo's

Weeg-
wagens

Deelorders
(wifi)

Productie-
rapportage

Klant-
orders

Gouda Refractories produceert vuurvaste monolieten en levert 
deze wereldwijd aan klanten voor industriële toepassingen, zoals 
aluminium smeltovens en installaties in de petrochemie. Het  
bedrijf biedt haar klanten een enorme variatie producten van een 
zeer hoge en constante kwaliteit. Alle producten moeten daar-
naast traceerbaar zijn.

Klantorders worden op het kantoor in Gouda ingevoerd in 
het ERP-systeem en ingelezen in een door Unica ontworpen  
besturingssysteem op de productielocatie in Geldermalsen. 
Van hieruit worden productieorders verspreid en grondstof-
locaties bepaald. Grondstoffen uit de grote bulksilo’s worden 
automatisch gedoseerd. De mengers zien op industriële  
touchpanels precies welke en hoeveel zakgoederen er nodig 

zijn. Via een wifi-verbinding worden recepten (deel- 
orders) naar de weegwagens gezonden, die grondstoffen 
uit losse doseersilo’s toevoeren. Het gewicht van de  
opgehaalde grondstof wordt automatisch afgeboekt in het  
systeem, zodat de voorraad accuraat blijft en men exact weet wat 
de samenstelling van het eindproduct is.

Door toepassing van moderne, standaard ICT-technieken ontstaat 
een gebruiksvriendelijke, veilige en gemakkelijk te beheren  
industriële ICT-omgeving waarin de kwaliteit en continuïteit van 
het proces kunnen worden gegarandeerd. Door te werken met  
intuïtieve weergaves is het bedienen van een complexe installatie 
kinderspel. Zo kan Gouda Refractories zich volledig richten op het 
produceren van kwaliteitsproducten.                
               

In de industrie draait alles om kwaliteit, betrouwbaarheid en productiesnelheid. 
Meer dan ooit moeten producten aantoonbaar goed, snel en efficiënt geproduceerd 
worden én traceerbaar zijn. Om aan de strenge klanteisen en regelgeving te voldoen, 
doen nieuwe communicatieprotocollen, realtime-techniek, centraal databeheer en 
intelligentie hun intrede. Zo ontstaan smart industries, zoals Unica Industrial 
Projects heeft gerealiseerd voor Gouda Refractories.

Slimme digitale 
technieken creëren 
smart industries
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Microsoft 
gaat 
voorop 
in de 
digitale 
transformatie

KRITISCHE SUCCESFACTOREN
Sinds het ontstaan van het internet, dit jaar precies 25 jaar  
geleden, is informatie gedemocratiseerd. Kennis is voor iedereen 
toegankelijk geworden, maar dat heeft niet geleid tot een aan-
passing van de bestaande manier van werken. Dat moet volgens 
Ernst-Jan alsnog gauw gebeuren. “Als we in Nederland niet snel 
digitaal transformeren, gaat dat economisch pijn doen”,  
voorspelt hij.

Samen met 7.500 partners in Nederland − waaronder Unica 
Schutte ICT, dat tot de 25 belangrijkste Nederlandse partners 
van Microsoft behoort − neemt Microsoft Nederland graag het 
voortouw in dit veranderproces. “Om Nederland hét icoon te  
maken van de digitale transformatie in de wereld, nemen wij 
onze verantwoordelijkheid op het gebied van drie kritische  
succesfactoren”, zegt Ernst-Jan. “Allereerst willen we het onder-
wijs, een van de meest strategische elementen van een duurzame 
economie, snel moderniseren en ICT integreren in alle vakken. 
Ten tweede willen we met onze programma’s innovatie stimuleren 
en startups helpen om door te groeien. Ten derde vinden we dat 

we als marktleider de verantwoordelijkheid hebben om het 
vertrouwen in de cloud te helpen vergroten.”

SLIMMER WERKEN
Ernst-Jan benadrukt dat iedereen nodig is om de  

digitaliseringsslag te kunnen maken. Niemand kan 
worden uitgesloten van innovatie en innovatie is 
cruciaal om de concurrentie aan te kunnen gaan. 
Maar wat wordt er nu precies van het  
bedrijfsleven verwacht? “Elk bedrijf kan beginnen 
met het formuleren van een visie op de toe-
komst”, zegt Ernst-Jan. “Waar wil je over drie 
jaar staan en wat is daarin de rol van ICT?  
Bedenk dit niet alleen, betrek je netwerk hierbij en 
maak gebruik van professionele ICT-leveranciers. 

Door met andere partijen samen te werken in een 
ecosysteem kun je een olievlek creëren en de kans 

op succes vergroten.”

De volgende stap is bedenken hoe je die stip op de  
horizon gaat bereiken. Ernst-Jan: “De wereld gaat steeds 

sneller. Om bij te blijven moeten organisaties niet harder, maar 
slímmer gaan werken. Een bedrijf dat digitaal wil transformeren 
zal integraal met een aantal pijlers aan de slag moeten, te  
beginnen met de medewerkers. Om te voorkomen dat er een  
mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod – dat we mensen 
opleiden voor de banen van gisteren – is het zaak om mede- 
werkers te empoweren. Je geeft ze de instrumenten waarmee zij 
nu en in de toekomst het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat 
maakt een bedrijf tot een aantrekkelijke werkgever en leidt ertoe 
dat je klanten beter kunt bedienen. Tegelijkertijd moeten  
organisaties efficiënter worden en producten en diensten  
(commodities) transformeren in klantbeleving, gemak en toege-
voegde waarde.”  >>

KROONJUWELEN
Dit stevige voornemen vindt zijn oorsprong in de persoonlijke  
ervaringen van Ernst-Jan. “Ik werk nu zeventien jaar voor  
Microsoft in verschillende posities. In mijn vorige functie was ik 
zeven jaar verantwoordelijk voor 32 landen, emerging en deve-
loping markets als Oekraïne en Rusland. In die tijd ben ik anders 
naar Nederland gaan kijken. Alle landen waar ik de afgelopen 
jaren heb gewoond en gewerkt, zouden direct tekenen voor onze 
kroonjuwelen: de grootste breedbandpenetratie in West-Europa, 
een relatief gezond opleidingsniveau en ondernemingsklimaat, 
en een stabiel politiek landschap. Alles bij elkaar een uitstekende 
voedingsbodem voor innovatie. Maar in Nederland heerst de 
‘glas halfleeg’-mentaliteit, waarbij we ons vooral blindstaren op 
wat niet goed gaat. Daarmee doen we onszelf tekort”, vindt 
Ernst-Jan. “We mogen in Nederland wel wat ambitieuzer zijn.”

“ Wij willen Nederland hét icoon maken 
 van digitale transformatie in de wereld”

Nederland heeft, na Denemarken, 
de sneIst groeiende digitale economie 
van West-Europa. In economisch opzicht 
is het belangrijk dat we deze positie 
vasthouden én verstevigen. Dat vraagt 
iets van ieder persoon en elke organisatie. 
Microsoft Nederland helpt het Nederlandse 
bedrijfsleven bij de digitale transformatie.

In de entreeruimte van Microsoft Nederland staat op de muur in 
witte letters een citaat van Microsoft-topman Satya Nadella: 
“Empowering every person and every organization on the planet 
to achieve more”. Dat is de missie van Microsoft, zegt Ernst-Jan 
Stigter, sinds 1 juli vorig jaar algemeen directeur van Microsoft 
Nederland. Uit naam van de Nederlandse vestiging voegt Ernst-
Jan hier graag nog een doelstelling aan toe. “Wij willen Nederland 
hét icoon maken van digitale transformatie in de wereld.” 

Ernst-Jan 
Stigter
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MENNO LANTING IS  DÉ EXPERT OP HET GEBIED VAN DE IMPACT VAN DE SNEL VERANDERENDE 
WERELD OP LEIDERSCHAP,  INNOVATIE EN HOE WIJ WERKEN.  HIJ  IS  VEELGEVRAAGD SPREKER 
EN ADVISEUR.  MEER DAN 100.000 MENSEN LAZEN ZIJN BESTSELLERS.  IN 2017 VERSCHEEN ZIJN 
NIEUWSTE BOEK ‘DE DISRUPTIEPARADOX’ .

TECHNOLOGIEPLATFORM
Voor de technische dienstverlening biedt automatisering ook veel 
kansen voor efficiencyverbetering. “Data wordt de nieuwe munt-
eenheid”, voorspelt Ernst-Jan. “Met data-analyse kun je een 
weelde van intelligentie en innovaties loslaten op je bedrijfsvoe-
ring, bijvoorbeeld voor smart buildings en predictive maintenance. 
Een bedrijf dat hier al goed mee bezig is, is liftenproducent  
ThyssenKrupp. Dit bedrijf heeft een wereldwijde database van al 
haar liften, die met sensoren worden gemonitord. Door het maken 
van slimme analyses is het bedrijf in staat om de onderhouds-
vraag en het monteursaanbod realtime bij elkaar te brengen.” 

Ernst-Jan hoopt dat meer bedrijven de voordelen gaan inzien 
van een technologieplatform, zoals dat van Microsoft. “Met een 
ICT-platform kunnen bedrijven alle pijlers binnen hun organisatie 
integraal, transparant en compliant met elkaar verbinden. Dat 
leidt tot meer productiviteit, vitaliteit en duurzaamheid. Dat is 
goed voor het bedrijf én goed voor heel Nederland.”         

“ Met data-analyse kun je een weelde van intelligentie 
 en innovaties loslaten op je bedrijfsvoering, bijvoorbeeld 
 voor smart buildings en predictive maintenance”

GEZAMENLIJK BELANG
Digitale ontwikkelingen gaan zo snel dat Ernst-Jan bedrijven  
adviseert om in kleine, overzichtelijke en gezamenlijke stappen 
te handelen. “De kern van het verhaal is dat je als bedrijf wilt  
investeren in technologie en onderwijs. Medewerkers die goed 
opgeleid en empowered zijn, kunnen het verschil maken bij en 
mét de klant.” Ernst-Jan geeft een voorbeeld: “Een monteur die 
op een tablet of smartphone een klantprofiel kan bekijken, is in 
staat om ter plekke in te spelen op de behoeften van de klant en 
kan kansen benutten voor zijn werkgever. Zoals steeds meer  
apparaten met elkaar verbonden zijn, zullen de werkzaamheden 
van medewerkers ook steeds meer met elkaar versmelten. Een 
monteur is niet alleen een monteur, maar in het gezamenlijk  
bedrijfsbelang ook een verkoper. Met de bouw van een infra-
structuur, een cloud-platform, kun je deze nieuwe manier van 
werken ondersteunen. De technologie is er al, dus bedrijven  
kunnen hier vandaag al mee beginnen.”

C
ol

um
n

Niets is in dit digitale tijdperk meer zoals het was: naast de verkoop van 
lampen biedt Philips abonnementen op ‘licht’ en zet gebruikersdata in om 
klanten te helpen energie te besparen. Energiebedrijven Dalkia en Getec 
Energie vervangen oude lampen gratis door energiezuinige en delen mee in 
de besparing die de consument realiseert. Rolls-Royce verkoopt geen vlieg-
tuigmotoren meer, maar verhuurt deze voor een vaste termijn, inclusief een 
monitoring- en onderhoudsservice die gebruikmaakt van realtime data van 
alle motoren. Dit biedt voordelen voor alle klanten, want er is meer kennis 
over het gebruik en de zwakke plekken van de machines.

Uit onderzoek blijkt dat 44%van de ‘businessleiders’ denkt dat hun branche 
ingrijpend verstoord of zelfs vernietigd zal worden door (digitale) technologie; 
22% geeft aan dat dat al gebeurd is en 58% zegt dat hun businessmodel 
binnen 3 jaar radicaal anders zal zijn. Toch ontmoet ik nog talloze bedrijven 
waar de organisatorische en culturele ingrepen om tot echte vernieuwing 
te komen uitblijven. Te vaak blijkt de innovatiestrategie niets meer dan een 
papieren tijger. Veel woorden, weinig concrete acties.

Wat betekent dit nu allemaal voor een sector als de techniek? Om te begin-
nen zorgt de digitalisering voor een veel snellere uitwisseling van kennis en 
informatie. Producten en diensten worden in toenemende mate gedigita- 
liseerd of zijn een interessante toevoeging aan het bestaande businessmodel. 
Netafim, Philips en Rolls-Royce hebben dat goed gezien. Het probleem is 
dat dergelijke nieuwe toepassingen vaak relatief ver weg (lijken te) staan van 
de originele business. 

Het tweede punt hangt hiermee samen: in veel organisaties ligt de focus 
op de exploitatie van bestaande middelen binnen een vaststaande markt, 
in plaats van op het exploreren van mogelijkheden om middelen (eventueel 
in een nieuwe samenstelling) voor nieuwe markten in te zetten. Dat veel 
organisaties hun focus toch vooral op exploitatie houden, heeft te maken 
met wat we de ‘dominante logica’ noemen. De dominante logica, de  
belangrijkste reden voor succes, helpt bedrijven om een gezamenlijke visie  
en strategie te creëren en alle neuzen dezelfde kant op te houden. Hoe  
logisch het volgen van een dominante logica ook is, het levert wel het risico 
op van tunnelvisie: het bedrijf weigert elke andere benadering, elke vernieu-
wing, elk experiment. Nostalgie als strategie, zou je het kunnen noemen.

En hier zit de crux. Als we het over innovatie en disruptie hebben dan denken 
we vaak aan technologie. Echter in een wereld waar de technologische ont-
wikkelingen zo snel gaan, is het lastig om daar een langetermijn strategie 
op te bepalen. Het is daarom cruciaal dat de organisatie zo veerkrachtig 
en wendbaar is dat ze op elk gewenst moment mee kan bewegen met de  
veranderende vragen van de klant. Uiteindelijk is dat vermogen de dominante  
succesfactor.                    

Menno Lanting 

Nostalgie 
als strategie
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Het kantoor van Microsoft Nederland bij Schiphol



nieuwbouw bijvoorbeeld casco opgeleverd, zodat 
daarna alle laboratoria ingericht konden worden  
volgens de werkomschrijving van DIFFER. Sinds de 
oplevering zijn er al vijftien projecten door Unica als 
turnkey-projecten uitgevoerd om de infrastructuur aan 
te passen aan onze wetenschappelijke opstellingen. 
Met BIM kunnen we in elke bestaande situatie inschat-
ten wat we tegenkomen. We zien eenvoudig welke 
raakvlakken er zijn met andere installaties en bouw-
kundige constructies. Daarmee worden fouten en  
bijbehorende faalkosten voorkomen en zijn de door-
looptijden van projecten korter. Juist de toepassing 
van BIM maakt dat mogelijk.”

INZICHT
Behalve effectiever technisch beheer biedt BIM ook 
gemakkelijk inzicht in de constructies en installaties 
van het gebouw voor andere technici. Dat maakt  
samenwerking tussen ketenpartners of het eventueel 
inschakelen van andere leveranciers eenvoudiger. 
Bram: “BIM geeft vooral inzicht in de structuur van het 
gebouw, maar is ook voorzien van allerlei relevante 
metadata. We zetten BIM in om te kijken of een  
bestaand project of experiment aan te passen of uit te 
breiden is en welke partijen we daar eventueel bij  
kunnen inschakelen.” Volgens Kees gaat de informatie 
binnen BIM verder dan alleen de bouwinformatie. “We 
kunnen bijvoorbeeld ook zien welk type verf er op de 
deuren zit, waar de brandblussers hangen, of wat voor 
hang-en-sluitwerk is toegepast. Voor een nieuw 
schoonmaakcontract hebben we precies in kaart  
hoeveel m2 glas het gebouw heeft en wat het vloerop-
pervlak bedraagt. Alle beheer- en onderhoudscontrac-
ten voor DIFFER onderbouwen we dan ook met BIM.”

DISCIPLINE
De inzichten en voordelen van BIM vergen volgens 
Bram wel een ijzeren discipline. “Bij elke oplevering of 
wijziging van een project moeten tekeningen weer 
worden goedgekeurd en opgenomen in het moeder-
bestand. Dat vormt weer de basis voor nieuwe  
aanpassingen. Alle data moet eenduidig in het 
BIM-model zitten en het is belangrijk dat er altijd een 
laatste up-to-date versie is. BIM vraagt dus ook wel 
wat van een organisatie”, vindt hij. Gelukkig kan  
DIFFER terugvallen op Unica voor praktische onder-
steuning. “Voor ons is BIM een nieuwe manier van 
werken, waarbij we leunen op de adviezen en expertise 
van Unica. De up-to-date informatie en het feitelijke 
tekenwerk worden door Unica aangeleverd. Door de 
geringe faalkosten tijdens de uitvoering van de diverse 
projecten is er, ondanks de korte looptijd, een prettige 
samenwerking ontstaan tussen het team van Unica en 
de medewerkers van DIFFER”, vindt Bram. 
 
TOEKOMST
Kees voorziet dat BIM in de toekomst bij meer organi-
saties een prominente rol gaat spelen. “Het is belangrijk 
dat er in Nederland een geüniformeerde blauwdruk 
van bouwprojecten komt. Als alle partijen op dezelfde 
manier samenwerken, is communiceren veel makke- 
lijker. Nu merkten we bij aanvang van het project  
bijvoorbeeld al dat diverse partijen met verschillende 
softwarepakketten werkten die niet op elkaar aanslo-
ten. Unica heeft dat voor DIFFER kunnen uniformeren. 
Wij hebben met vallen en opstaan geleerd hoe we die 
standaardisatie kunnen aanpakken en vastleggen in 
BIM. Nu is het aan de Nederlandse bouwwereld om 
daar vervolgstappen in te zetten.”              

De ontwikkelingen op het gebied van ICT bieden steeds meer mogelijkheden in de bouw. 
Daarbij is er een prominente rol weggelegd voor Building Information Modeling (BIM), een 
manier om virtueel te bouwen. In een digitaal driedimensionaal gebouwmodel worden alle 
gegevens voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces geïntegreerd. Alle betrokken bouwpartijen 
hebben toegang en werken in één BIM-model. Dat verkleint de kans op fouten en vergroot 
de efficiency van het bouwproces. Maar het model is ook na het gereedkomen van het 
gebouw van grote waarde, zo is de ervaring van Kees Visser en Bram Lamers van DIFFER. 

“ Sinds de oplevering zijn er al vijftien 
 projecten uitgevoerd. Met BIM kunnen 
 we in elke bestaande situatie inschatten 
 wat we tegenkomen”   — Kees Visser —

DIFFER gebruikt 
BIM als digitale 
blauwdruk

In 2014 verzorgden Unica en Dura Vermeer de nieuwbouw van het 
Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER). De 
volledige uitwerking van het project is vastgelegd met behulp van 
BIM. “DIFFER is een onderzoeksorganisatie op de campus van de 
TU Eindhoven die zich bezighoudt met grensverleggend onder-
zoek naar duurzame energie. Bij het schrijven van het bestek voor 
de nieuwbouw wilden wij ook grensverleggend zijn”, licht bouw-
manager Kees Visser toe. “Dat heeft zich geuit in drie zaken: de 
specifieke wens om BIM toe te passen, de manier van aanbeste-
ding en ons streven de BREEAM-score ‘Excellent’ te behalen. Dat 
is gelukt: DIFFER is het eerste laboratorium in Nederland dat deze 
duurzaamheidsnorm heeft behaald.” 

VISUEEL EN BEGRIJPELIJK
Juist sinds de oplevering van de nieuwbouw is BIM relevant  
geworden in de operationele bedrijfsvoering van DIFFER. Het  
digitale model wordt ingezet bij het technische beheer van het 
pand. Het BIM-beheer ligt bij DIFFER in handen van Bram Lamers, 
die diverse voordelen ziet ten opzichte van traditionele bouw- 
modellen: “Fysieke bouwtekeningen zijn statisch en niet voor  
iedereen begrijpelijk. Een digitaal 3D-model biedt de mogelijkheid 
om virtueel door het gebouw te lopen, is dynamisch en geeft de 
werkelijkheid visueel weer. Alle informatie over bouw, constructie, 
installaties en metadata zijn samengebracht. Daardoor ontstaat 
eenduidige informatie die voor alle partijen begrijpelijk, inzichtelijk 
en deelbaar is.”

AANPASSINGEN
Volgens Kees reduceert werken via BIM niet alleen de foutmarges 
bij de bouw, maar is het model ook na oplevering onmisbaar voor 
correct en efficiënt beheer. “De wetenschap en ons instituut zijn 
dynamische omgevingen waarin continu verbeteringen worden 
doorgevoerd. Onze voorzieningen zijn dus voortdurend in bewe-
ging en worden aangepast. Onze onderzoeksruimtes zijn bij de 

Maikel de Leijer (links), Bram Lamers 
(midden) en Kees Visser (rechts)
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V.l.n.r.: Vincent Wammes - Directeur DC Valley   |   Klaasjan van der Maas - Programmamanager 
Unica Fastcom  |  Fius van Laar - Projectontwikkelaar DC Valley

Duurzaam 
datacenter 
in de 
FoodValley

 DC Valley vestigt zich 1 in een groeiregio
“Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht  
gemeenten in Midden-Nederland, die hét internationale kennis- en 
innovatiecentrum willen zijn op het gebied van gezonde en duur-
zame voeding. De regio is economisch sterk in opkomst en kent 
een opvallend hoge concentratie ICT-gerelateerde bedrijven. Dat 
maakt het een ideale locatie voor een datacenter”, aldus Vincent 
Wammes, directeur van DC Valley.

 DC Valley voorziet2  in een behoefte
“Werken in de cloud, dataopslag op afstand en het omgaan met 
grote hoeveelheden data: het zijn de vraagstukken van deze tijd”, 
zegt Fius van Laar, projectontwikkelaar van DC Valley. “Tegelijker-
tijd wil je ook de intrede van het Internet of Things en Edge  
Computing, waarbij je data dicht bij de oorspronkelijke bron  
verwerkt, goed faciliteren. Met dit datacenter helpen we bedrijven 
in de regio en daarbuiten met een state-of-the-art oplossing in hun 
achtertuin.”

 DC Valley is digitaal 3 goed bereikbaar
“De aantrekkelijkheid van een regio hangt in grote mate af van de 
kwaliteit van de digitale infrastructuur”, zegt Vincent. “Er staat al 
een goed datacenter in de FoodValley regio, maar er is behoefte 
aan meer ruimte en risicospreiding. Dit past in de dual datacenter- 
trend, waarbij bedrijven gebruikmaken van meerdere datacenters, 
zodat er bij calamiteiten altijd een datacenter operationeel is. Voor 
zware infrastructuur hoef je allang niet meer naar Amsterdam. Met 
DC Valley bieden wij dezelfde kwaliteit, maar dan op een beter 
bereikbare locatie.”

 DC Valley verbindt bestaande4 infrastructuur
“Bijzonder is dat we DC Valley aansluiten op een unieke bestaande 
infrastructuur”, zegt Klaasjan van der Maas, programmamanager 
van Unica Fastcom. “Op BTA12 in Ede vonden we de perfecte 
locatie met, naast het vereiste glasvezel- en energienetwerk, ook 
een al eerder aangelegd warmtenet met warmte-koude- 
opslag (wko) in de bodem.”

 DC Valley is een5 technisch hoogstandje
“We gaan een technisch hoogwaardig datacenter bouwen en 
daarna voor lange tijd beheren”, zegt Klaasjan. “Unica Fastcom 
heeft als hoofdaannemer de leiding over de techniek én het bouw-
proces. Het voordeel daarvan is dat we het gebouw helemaal  

geschikt kunnen maken voor de techniek, zoals noodstroomgene-
ratoren en een redundante infrastructuur. De keuze voor kwaliteit 
komt in alles terug. Zo gaat DC Valley bijvoorbeeld werken met 
gecertificeerde procedures en werkwijzen zoals ISO 27001.”

 DC Valley is een toonbeeld 6 van duurzaamheid
“Unica Fastcom is koploper in de markt als het gaat om duurzame 
en energiezuinige technieken. Dat ga je terugzien in DC Valley”, 
zegt Klaasjan. “We maken dit datacenter zo energie-efficiënt  
mogelijk. Bovendien leveren we via het bestaande warmtenet de 
restwarmte die wordt geproduceerd door de IT-servers aan omlig-
gende bedrijven. Ook kunnen we restwarmte in de grond stoppen 
om in de winter te gebruiken voor de verwarming van gebouwen 
die zijn aangesloten op de wko. DC Valley wordt hiermee een  
belangrijk voorbeeld in de energietransitie in Nederland.”

 DC Valley stimuleert regionaal 7 ondernemerschap 
“We ontwikkelen DC Valley in samenwerking met regionale onder-
nemers en maken gebruik van de kracht van de regio”, zegt  
Vincent. “Veel ondernemers begrijpen dat je bedrijf zo sterk is als 
de regio waarin je bent gevestigd. Op de lange termijn word je er 
zelf beter van als je meewerkt aan een gezondere regio. DC Valley 
maakt deel uit van dit duurzame ecosysteem, waarbij het totaal 
meer waard is dan de afzonderlijke componenten.” Fius vult aan: 
“We zijn al bezig met hoe de regio er over tien jaar uitziet. We wer-
ken samen met gemeenten, regionale ondernemers, Wageningen 
Universiteit en Research, een aantal hogescholen en het ROC A12 
en denken mee hoe we de FoodValley-regio naar een hoger plan 
kunnen tillen door het creëren van hoogwaardige banen en het 
aantrekken van talent. Daarnaast sluiten we aan op regionale  
initiatieven voor de IT-sector, zoals ICT Valley en ICT Campus.”

 DC Valley trekt regionale, nationale 8 en internationale klanten
Een duurzaam datacenter dat werkgelegenheid en nieuwe bedrij-
vigheid aantrekt. Logisch dat gemeenten en ondernemers blij zijn 
met de komst van DC Valley. “Een datacenter trekt grote bedrijven 
naar de regio en voorkomt dat bedrijven wegtrekken”, weet Fius. 
Ook Vincent is er zeker van dat DC Valley een succes wordt. “DC 
Valley wordt een hub in de regio. Door de centrale geografische 
ligging en de goede bereikbaarheid heeft het datacenter ook  
nationaal én internationaal veel potentie.”             

Meer informatie: 
www.dcvalley.com

DC Valley is de naam van een nieuw, duurzaam datacenter dat dit najaar 
wordt gebouwd op bedrijventerrein BTA12 in Ede, in het hart van de FoodValley.
Hoofdaannemer en datacenterspecialist Unica Fastcom werkt hiervoor samen met 
deskundige lokale partners. Naar verwachting kan het datacenter rond juni 2018 haar 
eerste klanten verwelkomen. Acht redenen waarom DC Valley een succes wordt.
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Inzicht in 
energiezaken 
helpt bij 
verduurzaming

EENVOUDIG TE INTERPRETEREN
EnergyPanel is een energiedashboard dat klanten inzicht geeft in 
hun energieverbruik. Doordat het verbruik wordt gekoppeld aan 
de energiekosten, de gerelateerde CO2-uitstoot en de ingevoerde 
doelstellingen, zijn onverwachte afwijkingen via het dashboard 
eenvoudig te herkennen. “Met deze dienst bieden wij klanten 
een stukje extra service rondom verduurzaming en energie- 
besparing aan”, aldus Paul Eijkman, Business Development  
Manager van Hellemans Consultancy. “Systemen die het energie- 
verbruik weergeven zijn vaak technisch georiënteerd, maar door 
onze koppeling met het energiecontract en vooraf ingegeven 
doelstellingen zijn deze gegevens veel eenvoudiger te inter- 
preteren. Afwijkingen worden snel zichtbaar, waarop direct  
gereageerd kan worden”, verduidelijkt hij. 

DIRECT INZICHT IN KOSTEN
Groente- en fruitbewerker Heemskerk fresh & easy is blij met het 
EnergyPanel. Volgens Alex van den Nieuwendijk is het bedrijf 
continu bezig met verduurzaming, waar het dashboard de laatste 
jaren een belangrijke bijdrage aan leverde: “In ons bedrijf worden 
dagverse producten zoals verse salades, roerbakmixen en fruit-
salades gemaakt bij een temperatuur van 4°C. Koeling is cruciaal 
in ons bedrijfsproces. Energieverbruik heeft dus een forse  

impact op de kosten”, zegt hij. Voorheen kreeg hij het verbruik 
pas onder ogen bij ontvangst van de maandfactuur, nu ziet hij op 
dagelijkse basis eventuele afwijkingen via het EnergyPanel. “We 
kunnen daar dan meteen op reageren en de oorzaak van hogere 
energiekosten wegnemen. Verder zijn de gegevens voor ons van 
essentieel belang voor onze week- en maandrapportages.” 

VERBRUIK VERGELIJKEN
Ook voor Royal Steensma is inzicht in de kosten essentieel voor 
het monitoren en besparen van energieverbruik. De toeleverancier 
in bakkerij- en banketartikelen heeft met het EnergyPanel inzicht 
in het verbruik van gas en elektra op haar vier verschillende  
locaties. “Belangrijk is dat de actuele contractprijzen ook zijn  
ingevoerd, zodat direct de kosten in beeld zijn. Daarmee kunnen 
we ook gemakkelijk een vergelijk maken met het verbruik van 
voorgaande jaren. Als je energie wilt besparen, is inzicht in de 
kosten immers het startpunt”, vindt Wessel Wubs. De snelle 
weergave van het energieverbruik, dat in het EnergyPanel op 
dagbasis inzichtelijk wordt gemaakt, is voor hem essentieel. 
“Energieverbruik moet direct inzichtelijk zijn, anders heeft meten 
geen zin. Als je pas een maand later ziet dat een bepaalde locatie 
veel hogere energiekosten heeft, kun je daar nauwelijks meer op 
sturen. Als wij nu in het weekend ergens een stijging zien, doen 

we maandagochtend direct onderzoek naar de oorzaak. We zien 
snel wat er gebeurt met onze energiezaken en spelen daar voort-
durend op in.”

DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN
Voor BT Nederland is de energiebesparing het meest concreet. 
“Sinds 2009 hebben wij een energiebesparing van 15% gereali-
seerd”, vertelt Johan van Velzen. Het telecombedrijf is bewust 
bezig met energiebesparingen en de gerelateerde efficiency- 
verbeteringen. “EnergyPanel is daar heel behulpzaam bij. Wij  
gebruiken het met name met betrekking tot CO2-reductie en  
besparingsprojecten voor energie. Wij monitoren onze locaties. 
Als er ineens rare uitschieters zijn in het verbruik, kunnen we 
daar direct actie op ondernemen door bijvoorbeeld installaties 
uit te zetten of instellingen te veranderen.” Voor BT Nederland is 
de kostenbesparing interessant, maar de duurzaamheidsdoel-
stellingen vormen het belangrijkste motief. “Wij nemen deel aan 
het MJA3-convenant van de ICT-branche, waarin afspraken met 
de overheid zijn gemaakt om energiebesparingen te realiseren. 
EnergyPanel is een uitstekende tool omdat we daarmee het  
inzicht in ons energieverbruik vereenvoudigen en sneller kunnen 
aantonen welke maatregelen we nemen om energieverbruik te 
reduceren.”

RESULTATEN ZIEN
Paul Eijkman is uiteraard blij met de positieve ervaringen van zijn 
klanten. “Er is steeds meer interesse in gebruiksvriendelijke 
energiedashboards. Inzicht krijgen in het energieverbruik is op 
zichzelf niet zo ingewikkeld, maar dat verbruik kunnen vertalen in 
beslissingen levert de echte meerwaarde. Doordat wij met het 
EnergyPanel de inrichting verzorgen en daarin ook de doelstellin-
gen opnemen, ontstaat er een gebruiksvriendelijk overzicht 
waarin bedrijven direct de resultaten zien van hun inspanningen. 
Dan wordt pas echt duidelijk wat energiebesparing voor hun  
portemonnee en duurzaamheidsdoelstellingen betekent.”             

Gebruiksvriendelijk dashboard maakt energieverbruik en kosten concreet

Bewust omgaan met energie, milieu en duurzaamheid is steeds belangrijker. 
Allerlei slimme oplossingen helpen consumenten om inzicht te krijgen in hun 
energieverbruik en kosten te besparen door bijvoorbeeld de verwarming op 
afstand te besturen. Voor bedrijven valt er misschien nog wel meer te winnen: 
verwarming en koeling, verlichting en het draaiend houden van productielijnen 
en machines kost energie en geld. Het EnergyPanel, een doeltreffend energie-
dashboard van Hellemans Consultancy, helpt onder andere BT Nederland, 
Royal Steensma en Heemskerk fresh & easy om het energieverbruik te 
monitoren en snel te kunnen schakelen op onverwachte afwijkingen.

Hellemans en Unica 
Als manager van energievraagstukken biedt Hellemans 
Consultancy duidelijkheid en inzicht bij energie-inkoop, 
energiebesparing en duurzaamheidsvraagstukken. Sinds 
2015 maakt Hellemans Consultancy, als onafhankelijk 
opererend bedrijf, onderdeel uit van de Unica Groep. 

Meer informatie: www.hellemansconsultancy.nl

25
 | 
co

m
m

u
n
ic

at
ie

24
 | 
co

m
m

u
n
ic

at
ie

 

http://www.hellemansconsultancy.nl/


Communicatie is het relatiemagazine van Unica Groep.

REDACTIE:
Unica Groep, Veronique van der Waal 
en Marion Bijsterveld 

FOTOGRAFIE:
Speer en Casper Heij

DESIGN:
Doorrood

DRUK:
Zalsman

Unica heeft dit magazine met zorg samengesteld en is  
op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden.  
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder  
schriftelijke toestemming van Unica.

REAGEREN OP DIT MAGAZINE?
Stuur uw e-mail naar 
info@unica.nl o.v.v. Communicatie.

Unica is met 14 vestigingen, 10 gespecialiseerde 
bedrijven, 3 regionale projectenbedrijven en meer dan 
2.000 medewerkers de grootste zelfstandige technisch 
dienstverlener van Nederland. Unica biedt opdrachtgevers 
integrale, technologische oplossingen voor ICT, veiligheid, 
comfort & gezondheid en energie & duurzaamheid. 

Unica Groep
Postbus 202
3870 CE Hoevelaken
T 033 - 247 80 80
info@unica.nl
www.unica.nl

VOLG UNICA OP:

 linkedin.com/company/unicanl
 
 twitter.com/unicanl

 facebook.com/unicanl

 youtube.com/unicanl1

Scania werkt als een van de eerste bedrijven in Nederland met 
de derde softwareversie van SkyWalker, maar het bedrijf is al 
veel langer vertrouwd met dit integratieplatform. “Twaalf jaar  
geleden zijn we gestart met SkyWalker voor camera-integratie”, 
zegt Wim. “We kozen toen voor een merkonafhankelijk systeem, 
omdat we niet afhankelijk willen zijn van één hardware leverancier. 
Kies je voor een bepaald merk, dan moet je daar in de toekomst 
ook alles van afnemen, anders werkt je oplossing vaak niet meer. 
Ook vanuit kostenoogpunt ben je flexibeler met een concept- 
onafhankelijk open source-platform, waarin verschillende  
systemen moeiteloos met elkaar kunnen communiceren. Zo 
kwamen we uit op SkyWalker. We vertrouwden de migratie toe 
aan Regel Partners, dat al jaren het onderhoud van ons gebouw-
beheersysteem verzorgt.” 

BÈTAVERSIE
In 2014 werd duidelijk dat er iets moest veranderen. “De software 
was sterk gedateerd”, aldus Wim. “In de loop der tijd waren er al 
diverse systeempjes naast gezet om in de behoeften te voorzien, 
maar omdat er niet één geïntegreerd systeem was, liep het 
stroef. Daar moesten we wat aan doen. We wilden niet het risico 
lopen dat er in geval van nood op een verkeerde manier zou  
worden gehandeld.”

Scania besloot om de tweede softwareversie van SkyWalker 
over te slaan en meteen de stap te zetten van versie één naar 
drie, die op dat moment bijna werd gelanceerd. Wim: “Het leek 
ons beter om de mogelijke kinderziektes van een bètaversie te 
accepteren, dan om al meteen bij de ingebruikname van een 
nieuw systeem achter te lopen qua techniek.”

FUNCTIONALITEITEN
Met SkyWalker kunnen verschillende applicaties, zoals camera-
toezicht (CCTV), brand- en inbraakmelding, toegangscontrole, 
intercom en bedrijfshulpverlening (BHV) van verschillende loca-
ties worden gekoppeld aan processen en werkprotocollen. “Het 
nieuwe softwaresysteem bleek verrassend veel functionaliteiten 
te hebben”, zegt Wim. “Door de vele mogelijkheden hadden we 
de neiging om teveel te willen. Dat heeft ons een waardevolle les 
opgeleverd. Je moet in een dergelijk implementatietraject echt 
focus houden, keuzes maken en prioriteren. Dit hebben we ge-
daan in nauwe samenspraak met onze integrator Regel Partners 
en Securitas, het bedrijf dat al onze locaties in Nederland  
beveiligt en het systeem moest gaan gebruiken.” 

STANDAARDPROCEDURES
De nieuwe integratie-software levert Scania een gestandaardi-
seerde werkwijze op. Door bij calamiteiten op de juiste manier te 
handelen worden bedrijfsuitval en schade geminimaliseerd. “Het 
is belangrijk dat je weet welke (afhandelings)procedures de  
beveiligers moeten doorlopen en dat je deze vastlegt in het sys-
teem”, zegt Wim. “Dat was nog best een uitdaging. Daar kwam 
bij dat de kwaliteit van de videobeelden in het begin achterbleef 
door een onontdekte kinderziekte in de software. De ontwikke-
laar had dit vrij snel opgelost, maar dat kon niet voorkomen dat 
de beveiligers van Securitas enigszins teleurgesteld waren”, zegt 
Wim. “De verwachting was dat het nieuwe systeem alle eerdere 
problemen zou oplossen. Toen dat niet zo leek te zijn, ging dat 
ten koste van het vertrouwen. En kunnen vertrouwen op een  
systeem is nu juist waar het om gaat. Als ’s nachts het alarm  
afgaat en jij moet ernaartoe, dan wil je precies weten wat je moet 
doen en waar je exact moet zijn op een terrein van 26 hectare.” 

VERTROUWEN
Door de projectdoelstellingen in het oog te houden en te blijven 
vertrouwen op elkaars expertise, werd het project uiteindelijk 
toch een succes. Wim: “De leiding van Securitas bleef geloven in 
de goede afloop. Dat heeft enorm geholpen. De projectleider van 
Regel Partners speelde hierin een cruciale rol. Hij zat erbovenop 
en stak veel tijd en energie in het overtuigen en meenemen van 
alle betrokkenen en de teleurgestelde beveiligers in het bijzonder. 
Alle vragen en meldingen, groot en klein, werden door hem snel 
en persoonlijk behandeld. Zo haalde hij de angel eruit en kon het 
project slagen.” 

De nieuwe software is inmiddels in de basis operationeel. “Alle 
security-systemen van al onze gebouwen interacteren met  
elkaar”, zegt Wim tevreden. “Er is grafisch meer mogelijk – je kunt 
bijvoorbeeld inzoomen op verschillende levels en die activeren – 
en de protocollen zijn strakker en beter geregeld. Verder is de 
manier van dataopslag verbeterd.” Volgens Wim zijn de beveili-
gers on the job nu ook positief over de werking van het nieuwe 
systeem. “Ik hoor geen negatieve geluiden meer. Dat zegt mij dat 
het systeem is geaccepteerd en dat het vertrouwen er is.”

VASTBERADENHEID
Wim is blij dat Scania en Regel Partners deze onderneming  
samen tot een goed einde hebben gebracht. “Toen de diesel 
eenmaal was warmgedraaid verliep alles vloeiend. We werken al 
zeker tien jaar samen met Regel Partners en wisten dus precies 
wat zij kunnen. Toch hebben ze ons positief verrast met hun 
vastberadenheid om dit project te laten slagen. In 2019 zijn we 
naar verwachting helemaal klaar. Stap voor stap komen we waar 
we willen zijn. Liever goed dan snel.”                                         

Grote, complexe organisaties is er veel aan gelegen 
om bedrijfsonderbrekingen en schade zoveel mogelijk 
te beperken. “Een eenduidige manier van werken is 
essentieel”, zegt Wim de Weger, facilitair manager bij 
Scania. De onafhankelijke Unica-dochter Regel Partners 
implementeerde op drie locaties van Scania Nederland 
het merkonafhankelijke integratieplatform SkyWalker3.

Over Scania
Scania is een toonaangevende producent van zware 
bedrijfsauto’s, autobussen en motoren voor industrie en 
scheepvaart en is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. 
De onderneming telt wereldwijd meer dan 45.000 mede-
werkers. In Nederland zijn er twee productievestigingen. 
Scania Production Zwolle is Scania’s grootste en modernste 
assemblagefabriek ter wereld met 2.000 medewerkers. 
Scania Production Meppel lakt kunststof cabine- en 
chassisonderdelen die geleverd worden aan de
Europese truckfabrieken van Scania. 

Regel Partners 
implementeert nieuwste 
integratiesoftware 
bij Scania

Wim de Weger

“Je bent flexibeler met een concept-
 onafhankelijk open source-platform  
 waarin verschillende systemen met  
 elkaar communiceren”
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 BEELD ROYAL FLORAHOLLAND

Als coöperatie maakt Royal FloraHolland zich sterk voor een 

bloeiende sierteeltsector waarin haar leden en hun klanten 

succesvol zijn. Samen maken ze de wereld mooier en gezonder 

met bloemen en planten.

In samenwerking met het onafhankelijke Unica-bedrijf Regel Partners 

is in 2016 een pilot gestart met SkyWalker. Deze geïntegreerde 

beveiligingsoplossing maakt het mogelijk om ongeacht het fabricaat 

systemen aan elkaar te koppelen. Zo kunnen bijvoorbeeld camera- 

observatie systemen gekoppeld worden aan systemen zoals brand-

meld-, inbraak- of intercominstallaties. Deze integratie zorgt voor 

gebruiksgemak en kostenbesparing.

Royal FloraHolland

Bloemenveiling 
kiest voor 
geïntegreerd 
beveiligen


