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John Quist is per 1 juni 2014 de nieuwe CEO van 
Unica Groep. Hij volgt Daan van Vliet op die Unica 
het laatste jaar als waarnemend CEO heeft geleid en  
inmiddels is teruggekeerd in de raad van commissarissen.
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Om op 1 juni goed voorbereid aan mijn 
nieuwe functie bij Unica te beginnen, heb 
ik in mei al zoveel mogelijk Unica-locaties 
bezocht, honderden medewerkers ge-
sproken en mijn eerste kennismakingen 
met klanten gehad. Een geweldige ma-
nier om in heel korte tijd het bedrijf beter 
te leren kennen. Het betekende ook veel 
kilometers maken, want Unica zit dicht bij 
de klant door heel Nederland.

Met veel nieuwe indrukken kwam ik elke 
dag vol energie thuis. Ik werd blij van wat 
ik allemaal zag en kreeg ontzettend veel 
energie van al die trotse, enthousiaste 

Unica-medewerkers met hun vakkennis, ervaring en hun goede ideeën 
over hoe het nóg beter kan. Ook was het uitermate inspirerend om klanten, 
zoals u, gepassioneerd te horen vertellen over hun business en over de 
maatwerkoplossingen die Unica hen biedt.

Uit mijn kennismakingsronde is me een aantal dingen duidelijk geworden. 
Allereerst dat Unica als landelijk opererend bedrijf altijd dicht bij de klant 
zit, waar ook in Nederland. Ten tweede dat Unica een mooi familiebedrijf 
is met een stevig fundament van goedlopende systemen en processen. 
Verder constateer ik dat als alle Unica-onderdelen en medewerkers nog 
intensiever gaan samenwerken, we nog veel meer kunnen bereiken! Daar 
ben ik van overtuigd en daar ga ik de komende jaren hard aan meewerken. 
Ik verwacht dan ook dat Unica u op steeds meer gebieden van dienst kan 
zijn en kan ‘ontzorgen’.

Als ik u nog niet persoonlijk de hand heb geschud, hoop ik dat binnenkort 
te kunnen doen. Ik ben heel benieuwd naar de behoeften en wensen 
van uw organisatie en hoe wij daar als Unica optimaal invulling aan 
kunnen geven.

John Quist
CEO Unica Groep

Unica: 
trots en veelzijdig

voorwoorD
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Wie waakt er 
dag en nacht over 
de Nachtwacht?

ConCertzaal tilburg heeft De primeur:

De beveiliging van riJksmuseum amsterDam

Unica realiseert 
eerste dynamische 
vluchtroutesignalering 
van Nederland
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Na een verbouwing van maar liefst tien jaar 
opende het Rijksmuseum op 13 april 2013 
opnieuw haar deuren voor het publiek. Vele 
duizenden bezoekers zijn sindsdien al door 
de beveiligingspoortjes gegaan om te ge-
nieten van de Nachtwacht van Rembrandt 
en werken van andere grote meesters. Min-
der in het oog springend, maar eigenlijk 
ook een indrukwekkend kunstwerk, is de 
beveiliging van het Rijksmuseum. Van de 
hand van... Unica.

high seCurity
Voor Unica begonnen de werkzaamheden 
voor het Rijksmuseum ruim vijf jaar gele-
den. “We waren bij de eerste aanbesteding 
in 2008 al in beeld”, vertelt Peter. “De aan-
besteding was opgeknipt in verschillende 
onderdelen, waarvan de beveiliging er één 
was. Dat zorgde voor extra dynamiek in dit 
project in de zin dat we te maken hadden 
met meerdere betrokkenen en verschillen-
de opdrachtgevers. Die samenwerking is 

goed verlopen, onder meer door frequent 
overleg tussen alle partijen. Dat moest ook 
wel, want het aanbrengen van een ‘high- 
security’-installatie in een monumentaal 
pand vraagt om een heel andere aanpak 

Over de beveiligingsinstallaties in het Rijksmuseum mag 
Peter Westervaarder, directeur Unica Security, eigenlijk  
alleen vertellen dat het om complexe technologie gaat. 
En dat hij er, samen met zijn medewerkers, bijzonder trots op  
is dat Unica betrokken is bij zo’n groot en aansprekend project. 

security kán 
niet zonder ict

• Peter Westervaarder, directeur Unica Security

Onderwijs Zorg Overheid Industrie Bouw
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Wie waakt er dag en nacht over de Nachtwacht?
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dan in een nieuwbouwomgeving. We moes-
ten dus nauw samenwerken met de overige 
aannemers om de installatie naadloos te 
laten aansluiten.” Dat de beveiligingsinstal-
laties voor een hoog-risico-object als het 
Rijksmuseum aan strenge eisen moeten 
voldoen, is uiteraard geen verrassing.  
Peter noemt het een uitdagende opdracht, 
waarvoor gebruik is gemaakt van de nieuw-
ste beveiligingstechnieken en producten, 
inclusief een volledige ICT-infrastructuur. 
“ICT is tegenwoordig een vast onderdeel 
van onze dienstverlening, je kunt niet meer 
zonder. We hebben hier dan ook specifiek 
opgeleide medewerkers voor in huis. Aan 
het plaatsen van de installaties gaat een 
uitgebreide voorbereiding vooraf, waarbij 
alle eisen worden uitgewerkt en alle details 
worden uitgekristalliseerd.” 

upgraDe melDkamer
Behalve als beveiligingsspecialist voor het 
nieuwe Rijksmuseum was Unica tevens als 
hoofdaannemer betrokken bij de noodzake-
lijke upgrading van de toezichtruimte. “Door 
allerlei innovaties bij het Rijksmuseum was 
de centrale meldkamer hoognodig aan ver-
nieuwing toe”, legt Peter uit. “We hebben 
daarom een complete meldkamer ingericht, 
die voldoet aan de BORG-certificering voor 
meldkamers en de ARBO-eisen voor 24-
uurs gebruik. Het is een complete, geïnte-
greerde oplossing over het datanetwerk 
voor in totaal zes locaties. Overal is aan 
gedacht: inbraakdetectie, toegangscontro-
le, cameraobservatie, intercom, brandmel-
ding, ontruiming, gebouwautomatisering, 
waterdetectie en buitendetectie. Verder 
hebben we de volledige meldkameropstel-

ling en videoweergave aangepast aan een 
nieuwe manier van werken. Elke centralist 
heeft nu zijn eigen grootbeeld videoweer-
gave; dit is het personal wall concept.” Ook 
bijzonder is dat Unica zich als hoofdaanne-
mer van dit project niet uitsluitend heeft be-
perkt tot de techniek. Peter: “Klopt. Samen 
met de leveranciers hebben we ook de me-
dewerkers uitgebreid getraind. Het is mooi 
en erg indrukwekkend om te zien wat wij 
binnen Unica allemaal kunnen.”

Over de beveiligingsinstallaties in het Rijksmuseum mag 
Peter Westervaarder, directeur Unica Security, eigenlijk  
alleen vertellen dat het om complexe technologie gaat. 
En dat hij er, samen met zijn medewerkers, bijzonder trots op  
is dat Unica betrokken is bij zo’n groot en aansprekend project. 

elke centralist 
heeft een 

personal wall

Wie waakt er dag en nacht over de Nachtwacht?

Heeft u ook een 
beveiligingsvraagstuk? 
Bel uw contactpersoon bij Unica of 
neem contact op met Unica Security: 
038 - 45 60 600.
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In Rotterdam wordt momenteel op alle fronten tegelijk gewerkt aan de voltooiing 
van Markthal Rotterdam, de grootste overdekte food markt van Nederland. Deze 
overdekte markt met tal van kramen, winkels, horecagelegenheden en apparte-
menten moet in oktober klaar zijn. Unica is als installatiepartner betrokken bij dit 
prestigieuze en technisch uitdagende project.

Markthal Rotterdam 
wordt kleurrijk 
en levendig

Jaren geleden bracht de toenmalige burge-
meester Ivo Opstelten een bezoek aan Bar-
celona. Hij bekeek daar de markthal die 
grenst aan de Ramblas en dacht: ‘Dat moet 
in Rotterdam toch ook kunnen?’. Hiermee 

was het idee van Markthal Rotterdam gebo-
ren. Binnenkort wordt Rotterdam toege-
voegd aan het rijtje wereldsteden Stock-
holm, Barcelona, Valencia en Kopenhagen 
met een grote, overdekte food markt.

Onderwijs Zorg Overheid Industrie Bouw
Zakelijke 

dienstverleningSport & Cultuur Vastgoed
Woningbouw
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opvallenD ontwerp
Architect Winy Maas van het Rotterdamse architectenbureau 
MVRDV tekende voor het opvallende ontwerp van Markthal Rotter-
dam. Want opvallend is het! Markthal Rotterdam heeft de vorm van 
een omgekeerd hoefijzer en is met een afmeting van 70 meter breed 
en 125 meter lang zo groot als een voetbalveld. De onderbouw be-
staat uit een vier lagen tellende parkeergarage met in totaal 1200 
parkeerplaatsen. Op de verdieping -1 komen een Albert Heijn, Etos 
en Gall & Gall. De marktvloer is gesitueerd op de begane grond. 
Hier komt de bruisende markt die elke dag uit zijn voegen barst van 
verse vis, versgebakken brood, mals vlees, ontelbaar veel soorten 
kaas, noten en verse groenten aangevuld met fleurige bloemen en 
planten. De markthal biedt plaats aan honderd vers-units en diverse 
food shops, restaurants en andere horecagelegenheden. Met een 
totaal winkeloppervlak van 12.000 vierkante meter hoeft niemand 
zich hier te vervelen.

ConstruCtieve uitDaging
De imposante Rotterdamse markthal heeft een moderne, glazen 
voor- en achterpui – de grootste van Europa! – en wordt aan weers-

zijden omgeven door een tiental verdiepingen met in totaal 228 
huur- en koopappartementen. De bewoners van de apparte-

menten kijken aan de ene kant uit over het marktplein en 
hebben aan de andere kant uitzicht over de stad. De 

appartementen zijn aan de markthalzijde voorzien 
van een aluminium plaat met daarop een grote, 

kleurrijke print. Deze plaat is in verschillende 

segmenten rondom de ramen geplaatst. De grootste constructieve 
uitdaging voor aannemer J.P. van Eesteren | TBI was de vloer van 
de elfde verdieping. Deze vormt op 40 meter hoogte het dak van de 
markthal. Met een speciale ondersteuningsconstructie van maar 
liefst 600 ton die rust op de begane grond is deze vloer in zijn ge-
heel, inclusief wanden en plafonds, geplaatst. Bovenop de markthal 
zijn luxe penthouses gebouwd, met een spectaculair uitzicht over 
Rotterdam.

ultrakorte voorbereiDing
“Markthal Rotterdam is om meerdere redenen een bijzonder project”, 
vertelt Fons Muskiet, directeur Unica Rotterdam. “Het is allereerst 
een ontzettend groot en opvallend gebouw dat je vanaf heel veel 
plekken in de stad kunt zien. De kleurrijke binnenkant is inmiddels af 
en momenteel wordt het glas van de voor- en achtergevel tussen 
staaldraad geplaatst. Het gaat nu hard. Elke keer als ik langsrijd zijn 
ze een stukje verder. Het wordt echt heel mooi.” Ook bijzonder is dat 
Unica nogal onverwachts bij dit project is betrokken.

• Fons Muskiet, directeur Unica Rotterdam

LEES VERDER OP PAGINA 08 >>



Fons legt uit: “In september 2012, een maand voor de 
start van de bovenbouw, werden wij benaderd met de 
vraag of wij het installatiedeel voor onze rekening kon-
den nemen. Het project bleek bij nader inzien een maatje 
te groot voor de installateur die het project aanvankelijk 
zou doen. Omdat wij in het verleden al vaker goed met  
J.P. van Eesteren | TBI hadden samengewerkt, kwamen 
ze bij ons terecht. De samenwerking verliep meteen  
vanaf de start goed. Normaal gesproken heb je twaalf 
maanden de tijd om een dergelijk groot project voor te 
bereiden. Wij kregen één maand! We zijn als het ware  
op een rijdende trein gesprongen en moesten meteen 
een achterstand inlopen. Gelukkig realiseert iedereen bij  
Unica zich dat we optimaal moeten voldoen aan de vraag 
van onze klanten en lopen we nu precies op schema. Zo 
zijn we nu druk doende met de aanleg van de verlichting 
van honderd marktkramen.”

Duurzame energieopwekking
Op het gebied van duurzaamheid is het ontwerp van 
Markthal Rotterdam vooruitstrevend. Het gebouw heeft 
nu al een drie sterren BREEAM-NL certificaat behaald. 
Unica draagt zorg voor de infrastructuur van de energie-
opwekking en de aansluiting op de bestaande WKO- 
installatie. Op deze manier worden alle appartementen 
en commerciële ruimtes van het gebouw verwarmd en  
gekoeld. “Ons was verteld dat de installatie van de ap-
partementen heel eenvoudig zou zijn”, zegt Fons. “Er 
waren immers maar vier verschillende type appartemen-
ten. De praktijk bleek echter veel gecompliceerder. Van-
wege de boogvorm van het gebouw is elk appartement 
namelijk anders. Daardoor moesten we uiteindelijk 228 
aparte installatietekeningen en installaties uitvoeren.”

klimatisering
Unica neemt ook de klimatisering voor haar rekening. 
Fons: “De markthal heeft geen verwarming of airconditi-
oning. Het is de bedoeling om via kleppen in de gevels 
de hal te klimatiseren. Onderzoeksbureau Peutz heeft 
deze methode uitgebreid onderzocht. Het is nu de vraag 
of de theorie gaat kloppen met de praktijk. Toen het  
project al liep, werd bovendien besloten dat er ook nog 
koelinstallaties met koelcellen moesten komen voor de 
winkels. Het ging om een grote extra klus, waarbij Unica 
alles razendsnel moest engineeren, bestellen en monte-
ren. Ook dat is gelukt en dat is echt wel heel knap. Zo zie 
je maar dat we binnen Unica grootse dingen kunnen 
presteren.” 

Kijk voor meer informatie op: 
www.markthalrotterdam.nl

vERvoLg vAN pAgiNA 07 >>
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duurzaam certificaat 
breeam-nl***

• Artist impression
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• Intelligente verlichting
•  50 tot 70% meer energiebesparing  
 dan met traditionele systemen
•  Inzicht in de bezetting van ruimtes
•  Besparingen mogelijk op kantoor-,  
 schoonmaak- en personeelskosten
•  Mogelijkheid tot het bereiken van  
 EPA label A 
•  Garantie op het hele systeem
•  Leasemogelijkheden

Total loopt voorop 
met Smart LED 

Smart LED is een intelligent lichtsysteem dat 
werkt via netwerkbekabeling in plaats van de 
traditionele 230 Volt-aansluiting. Sensoren 
verzamelen informatie en gebruiken die voor 
een zo energiezuinig mogelijk beheer. 

liCht naar behoefte
De eerste werknemer hoeft ’s ochtends niet 
meer op zoek naar het lichtknopje. De sen-

ten van schoonmakers en voor real time  
informatie over de beschikbaarheid van 
ruimten. Met Smart LED kunnen opdracht-
gevers dus niet alleen fors besparen op  
verlichting, maar ook op verwarming, venti-
latie, schoonmaak en beveiliging”, aldus 
Paul. “De toekomstmogelijkheden zijn onge-
kend. Met Smart LED staan we aan het  
begin van een revolutie op het gebied van 
het intelligent en integraal aansturen van 
alle installaties in een gebouw.”

Total Nederland heeft haar hoofdkantoor in Den Haag duur-
zaam laten renoveren door GreenStep, een samenwerkings-
verband tussen Dura Vermeer en Unica. Sinds de heropening 
in september 2013 is Total de trotse gebruiker van het eerste 
kantoorgebouw in de Benelux dat volledig is uitgerust met  
Unica’s revolutionaire Smart LED-concept. 

WWW.GREENSTEP.NU

soren van Smart LED schakelen namelijk 
vanzelf het licht in zodra iemand het kantoor 
betreedt. “Dat is handig, maar Smart LED is 
meer dan dat”, zegt Paul Kleerebezem, 
manager Unica Networks & Services. “Sen-
soren meten de hoeveelheid daglicht en het 
aantal mensen in een ruimte en stemmen 
daar de lichtsterkte op af. Elke lamp kan met 
Smart LED afzonderlijk worden ingeregeld. 
Medewerkers kunnen zelfs met hun smart- 
phone of internet de lichtsterkte op hun  
persoonlijke behoefte afstemmen.” 

ongekenDe mogeliJkheDen
De sensoren van Smart LED kunnen aan  
allerlei installaties worden gekoppeld, waar-
door nieuwe gebruiksmogelijkheden ont-
staan. “Smart LED kan worden ingezet voor 
aanvullende beveiliging, het efficiënt inzet-

De voordelen 
van smart leD

• Paul Kleerebezem, manager 
    Unica Networks & Services

Meer weten over 
Smart LED? 
Bekijk het filmpje op:
www.unica.nl/smartled 
of neem contact op met Unica Networks 
& Services: 038 - 45 60 600.
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Veiligheid is een van de belangrijkste speerpunten van de 
gemeente Tilburg. Op allerlei gebieden kijkt de gemeente 

hoe het nóg veiliger kan. De concertzaal van Theaters 
Tilburg is als gevolg van deze strategie als eerste 

in Nederland uitgerust met Dynamic Escape 
Routing (DER). Unica verzorgde de 

installatie van deze innovatieve, 
dynamische vluchtwegsignalering. 

ConCertzaal tilburg heeft De primeur:

Unica realiseert 
eerste dynamische 
vluchtroutesignalering 
van Nederland



DER Weten of DER ook voor uw 
situatie een goede oplossing is? 
bel 0800 - 223 33 33.
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Bij standaard vluchtroutesignaleringssystemen 
worden mensen in geval van brand door ver-
lichte pictogrammen via een vooraf bepaalde 
vluchtroute het gebouw uit geloodst. DER is de 
eerste centraal gestuurde noodverlichting die  
is gekoppeld aan de brandmeldingsinstallatie. 
Dat betekent dat de vluchtroutesignalering ‘ziet’ 
welke brandmelders waar in het gebouw zijn 
afgegaan. Vervolgens begeleidt de noodver-
lichting de aanwezige mensen via een veilige 
en mogelijk aangepaste route naar buiten. 

Duurzaam en veilig
Maikell van Rooijen, technisch beheerder bij 
het vastgoedbedrijf van de gemeente Tilburg, 
kwam de DER-noodverlichting van fabrikant 
Inotec op het juiste moment tegen op een 
beurs. “We waren van plan om de noodver-
lichting aan te pakken en de brandmeldings- 
installatie in de concertzaal te vervangen. Het 
systeem moest voldoen aan de wet- en regel-
geving en het licht moest in dit geval ook te 
dimmen zijn. De LED-verlichting hangt im-
mers in een concertzaal en te felle verlichting 
kan afleiden. Bij noodsituaties geeft het sys-
teem honderd procent verlichting en als er 
niets aan de hand is, dim je het systeem en 
kan de voorstelling optimaal worden beleefd.” 
DER paste ook goed in de behoefte van de 
gemeente Tilburg om meer te doen op het ge-
bied van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. “Duurzaamheid en veiligheid zijn be-
langrijke onderdelen van ons gemeentelijk 
beleid. Als afdeling die verantwoordelijk is 
voor vastgoedbeheer wilden we dat daarom 

ook graag doorvoeren in de concertzaal. DER 
is duurzamer, veiliger en dus maatschappelijk 
gezien zeer verantwoord. En als je de onder-
houdsintervallen, het energieverbruik en de 
terugverdientijd meeneemt, is het qua prijs 
vergelijkbaar met andere systemen.”

intensieve voorbereiDing
Als vaste installateur van de gemeente  
Tilburg werd Unica gevraagd mee te kijken 
naar de wensen van de gemeente en naar het 
specifieke product. vervolgens kreeg Unica 
het verzoek om de DER-noodverlichting te in-
stalleren in de concertzaal, waarbij de beka-
beling deels kon worden hergebruikt. “Het is 
voor het eerst dat DER in Nederland is toe- 

gepast”, zegt Erwin Meesters, manager tech-
nisch beheer bij Unica Oosterhout. “We waren 
zelf ook wel nieuwsgierig naar dit systeem. 
We hebben ons daarom goed ingelezen en 
ons verdiept in de werking van DER en het 
hele idee erachter. We konden bovendien  
rekenen op goede ondersteuning van Inotec, 
die het concept al tien tot vijftien jaar succes-
vol toepast in ziekenhuizen en stadions. We  

hebben meerdere keren technici van Inotec 
op bezoek gehad die hun kennis en ervaring 
met ons hebben gedeeld. De installatie is 
dankzij de goede voorbereiding en ondersteu-
ning voor een eerste keer bijzonder goed  
verlopen.”

lagere onDerhouDskosten
Hoewel DER in de aanschaf wel iets duurder  
is, heeft het veel voordelen ten opzichte van 
traditionele vluchtroutesignaleringssystemen. 
Erwin: “DER is vooral geschikt voor grote com-
plexen waar veel bezoekers komen die niet 
goed bekend zijn met de locatie. Denk aan 
vliegvelden, bioscopen, bibliotheken en grote 
kantoorgebouwen. Hier betekent DER een 
enorme stap vooruit op het gebied van veilig-
heid. De investeringskosten zijn weliswaar wat 
hoger, maar er kan vervolgens flink worden be-
spaard op het onderhoud. Bij een decentraal 
systeem moet de technische dienst elk arma-
tuur nalopen en controleren. Dat is met een 
centraal systeem als dit niet meer nodig. Naast 
de lagere onderhoudskosten geeft het systeem 
zelf fouten aan en kan de gebruiker op elk mo-
ment de status opvragen. Dat maakt het ook 
nog eens veel minder tijdsintensief.” 
Op de vraag of zich al meer klanten hebben 
gemeld voor DER, antwoordt Erwin: “We  
hebben een scherpe prijs kunnen afspreken 
met Inotec en een aantal gemeenten heeft  
interesse getoond. Met de concertzaal als 
succesvol voorbeeld is het een kwestie van 
tijd voordat de volgende opdracht zich aan-
dient.”

•  Van links naar rechts: 
 Eddy Stoop, contractbeheerder Unica Oosterhout
 Maikell van Rooijen, technisch beheerder gemeente Tilburg 
 Erwin Meesters, manager technisch beheer Unica Oosterhout

Der bespaart 
tijd en onderhoud 

door centrale 
aansturing
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• Edwin Koers, directeur Unica Technisch Beheer

De slagkracht van Unica  
in technisch beheer
In grote, onalledaagse projecten van toonaangevende opdrachtgevers, zoals Adecco en  
Ziggo, laat Unica zien wat zij waard is. Edwin Koers, directeur Unica Technisch Beheer,  
is dan ook trots op zijn collega’s.

Unica Technisch Beheer is de landelijk werkende beheer-, 
service- en onderhoudsorganisatie van Unica, die haar 
klanten zoveel mogelijk ‘ontzorgt’. “Of een bedrijf nu één of 
meerdere locaties heeft verspreid over het land, Unica 
zorgt ervoor dat alle gebouwen en technische installaties in 
topconditie zijn en blijven”, vertelt Edwin. “Wij vervullen 
daarbij steeds vaker de regisseursrol, waarbij we klanten 
het gemak bieden van één aanspreekpunt. De kracht  
van onze landelijke technisch beheer-organisatie is dat wij 
in samenwerking met het landelijk contractteam en onze 
lokale vestigingen in korte tijd heel veel mensen kunnen 
mobiliseren. Ook zijn wij erg goed in het snel bedenken en 
realiseren van creatieve en innovatieve oplossingen.”

proJeCt veiligheiDsaCtie afwassen
De slagkracht van Unica wordt goed duidelijk aan de 
hand van een paar actuele voorbeelden. “Het zogenoem-
de ‘vaatwasser-project’, dat we eind vorig jaar hebben 
uitgevoerd voor Adecco, is in mijn ogen een echt huza-
renstukje”, zegt Edwin. “In slechts een paar weken tijd 
hebben meer dan tachtig Unica servicemonteurs een  
training gevolgd om een ‘bypass’ te kunnen uitvoeren in 
specifieke types vaatwassers. Daarmee hebben wij onze 
enorme flexibiliteit laten zien.” 

ziggo prestatieContraCt
Een andere grote opdracht die Unica binnenkort ver-
wacht af te ronden, is het inspecteren en inventariseren 

van 485 onbemande locaties van Ziggo waarvoor Unica 
het onderhoud en beheer gaat doen. Maar liefst 200  
Unica-monteurs volgden hiervoor de eendaagse training 
ESD (Electro Static Discharge). Ziggo, de landelijke tv-, 
internet- en telefonieprovider, is al vele jaren klant van 
Unica Fastcom voor datacenterprojecten en tekende  
onlangs een omvangrijk en uitdagend prestatiecontract 
met Unica voor het facilitair, bouwkundig en technisch 
beheer van de onbemande locaties. Met de onderteke-
ning van het prestatiecontract is Ziggo één van de groot-
ste opdrachtgevers van Unica geworden. Edwin: “Dit is 
het meest uitgebreide contract dat we tot nu toe hebben 
afgesloten. Het vergt veel organisatiekracht om in korte 
tijd een volledige regiefunctie in te vullen. En die kracht 
heeft Unica.”

innovatie: De sleutel tot suCCes 
Dat Unica dit jaar al verschillende grote namen aan haar 
klantenportfolio heeft mogen toevoegen, komt volgens  
Edwin doordat Unica stevig inzet op innovatie. “Met Unica 
Online, door het organiseren van leveranciersbijeenkom-
sten en met Acto Service Mobiel laten wij zien dat Unica 
vooroploopt. We investeren in de juiste systemen, proces-
sen en ontwikkelingen. Alles om een soepel proces te  
creëren dat snel en ondersteunend is aan onze dienstver-
lening. Dankzij onze betrokkenheid en oplossingsgericht-
heid en de bereidwilligheid van onze vakmensen heeft 
Unica een voor de markt ongekende slagkracht.”
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Met Acto Service Mobiel heeft Unica een belangrijke stap gezet op het gebied van 
digitalisering. Acto Service Mobiel is kort gezegd een werkbonnenapp, ontwikkeld door 
Acto in nauwe samenwerking met Unica. Unica-monteurs kunnen dankzij deze app al 
hun werkbonnen op hun tablet, iPad of laptop ter plekke digitaal invoeren.  
Het gaat om meer dan 100.000 werkbonnen per jaar. De voordelen van het digitale 
werkbonnensysteem zijn legio. Monteurs hoeven minder vaak naar kantoor te komen, 
bonnen kunnen niet kwijtraken en digitalisering levert real time informatie op over de 
voortgang van projecten. Ook kan veel sneller en completer worden gefactureerd.

ACTO SERVICE MOBIEL

OPDRACHTGEVER:  
Adecco (voor BSH Huishoudapparaten)

OPDRACHT:  
vervang een specifiek onderdeel in bepaalde 
types vaatwassers.

UITVOERING:  
80 monteurs volgden binnen enkele weken 
de benodigde training en voerden in totaal 
16.690 reparaties uit bij consumenten in heel 
Nederland.

PROJECTDUUR:  
< 5 maanden

BIJZONDER: 
Adecco heeft na afloop een marktonder-
zoek gehouden onder alle consumenten 
in Europa die een reparatie aan hun  
vaatwasser hebben laten uitvoeren. De 
Nederlandse Unica-monteurs kwamen 
daarbij als beste uit de bus. Bijna 80% 
van de consumenten gaf het cijfer 8 of 
hoger. 

PROJECT VEILIGHEIDSACTIE AFWASSEN

UNICA ONLINE
Met het online portaal Unica Online 
kunnen klanten eenvoudig storingen 
melden, belangrijke documenten inzien 
en installaties op afstand (laten) 
beheren. Ook is het energiegebruik  
te monitoren. Nog niet aangesloten? 
Kijk voor informatie op:
www.unica.nl/online
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wat is breeam?
BREEAM staat voor Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method. Het is een 
internationaal erkende standaard die 
aangeeft hoe duurzaam een gebouw 
is. Gebouwen worden beoordeeld op 
hun duurzaamheidsprestaties op het 
gebied van energiegebruik, materialen 
en processen. Op basis van de 
bevindingen wordt een certificaat 
uitgereikt met één tot vijf sterren die 
het kwaliteitsniveau weergeven (Pass, 
Good, Very Good, Excellent of 
Outstanding). Het doel van BREEAM is 
om de duurzaamheid van gebouwen te 
analyseren en te verbeteren. 
Kijk voor meer informatie op:
www.breeam.nl

DIFFER is het eerste onderzoeksgebouw 
van Nederland dat streeft naar de  
BREEAM-score ‘Excellent’ (vier sterren). Op 
12 september 2013 kreeg het gebouwont-
werp hiervoor al het BREEAM-NL certificaat 
uitgereikt. Bij oplevering in februari 2015 
wordt ook de uitvoering van de nieuwbouw 
getoetst aan de strenge BREEAM-NL norm. 

bim op Detailniveau
Dura Vermeer en Unica zijn samen verant-
woordelijk voor het detailontwerp, de reali-
satie en het beheer van DIFFER. Unica  
verzorgt de complete elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties en zal ook 
het beheer en onderhoud van deze installa-
ties verzorgen. De volledige uitwerking  
van het project is gedaan met behulp van 
BIM (Bouwwerk Informatie Model). In een 
3D-model is alle informatie over de bouw, 
constructies en installaties samengebracht. 
Dit informatiemodel geeft ontwerpers en 
toekomstige gebruikers een helder beeld 

van het ontwerp en is na oplevering ook  
te gebruiken bij het technisch beheer van 
het DIFFER-gebouw. Tijdens de uitvoering 
wordt het BIM-model uitgewerkt op LOD 
(Level Of Development)-400 niveau en  
worden alle werktekeningen vanuit het 
BIM-model gegenereerd. Ten behoeve van 
de onderhoud- en beheerfase wordt het  
model bij oplevering op het hoogste niveau, 
LOD-500, overgedragen.

slimme logistiek en prefab
De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de 
campus van TU/e. Dat vraagt om een goede 
bouwplaatslogistiek. Unica weet door inzet 
van haar eigen prefab-werkplaatsen het aan-
tal montage-uren op de bouwplaats flink te 
reduceren. Dit heeft een positieve invloed op 
de uitvoeringsplanning en beperkt de over-
last voor de omgeving. Alle prefab-onderde-
len worden ‘just in time’ op de bouwplaats 
aangeleverd op speciale, per verdieping en 
bouwdeel ingerichte, karren.

Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e) werken Dura Vermeer en Unica samen aan de nieuw-
bouw van DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental 
Energy Research. Opdrachtgever Stichting voor Fundamen-
teel Onderzoek der Materie (FOM) wil dat haar nieuwe 
instituutsgebouw voldoet aan de hoge duurzaamheidseisen 
van het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw.
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DIFFER gaat 
voor duurzaam

• 3D-model
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Hoe maak je een ziekenhuis brandveiliger zonder daarbij het primaire proces te verstoren? Deze 
vraag stond centraal in de aanbestedingsprocedure van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 
Utrecht. Unica won deze aanbesteding dankzij De Toverdoos, een slimme, creatieve manier om 
een watermistsysteem te installeren met zo min mogelijk overlast voor de patiëntenverzorging.

De kraCht van watermist 
Watermist heeft belangrijke voordelen ten opzichte van conventionele 
blussystemen. Zo is het bluseffect groter en biedt watermist meer verkoeling. 
Dat geeft patiënten en personeel meer tijd om bij brand een veilig heenkomen 
te zoeken. De kans op schadelijke rookinademing is kleiner, omdat rook- en 
roetdeeltjes direct worden neergeslagen. Er is bovendien veel minder water 
nodig. Daardoor is de waterschade en de kans op beschadiging van 
(medische) apparatuur beperkt en kan het primaire proces snel worden hervat. 
Tot slot is de installatie van het systeem eenvoudiger dankzij de dunnere 
leidingen, beperkte inbouwruimte en een lagere belasting van de constructie. 
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Wilhelmina Kinderziekenhuis 
blij met De Toverdoos van Unica

Unica Automatic Spinkler draait zijn hand 
doorgaans niet om voor het installeren van 
een (complex) brandbeveiligingssysteem. 
Het wordt een ander verhaal als er een wa-
termistsysteem geïnstalleerd moet worden 
op de patiëntenafdelingen en in de gangen 
van een ziekenhuis dat volledig in bedrijf is.
 
De toverDoos
Om het primaire proces niet te verstoren en 
kwetsbare patiëntjes tijdens de werkzaam-
heden te beschermen tegen vrijkomend stof 
en vuil, bedacht Unica De Toverdoos. Dit is 

een speciale kast met daarin een verrijdbare 
rolsteiger en een werkvloer voor twee perso-
nen. Het bovenste deel van de kast bestaat 
uit een plastic uitschuifbare afschermwand. 
De Toverdoos is dus volledig afgeschermd 
en aan de buitenkant voorzien van vrolijke 
decoraties. 

geniaal ConCept
De monteurs in De Toverdoos hebben de 
gangen en verpleegruimten van het Wilhel-
mina Kinderziekenhuis intussen voorzien van 
de watermistinstallatie. Rick Boere, project-

leider bouwprojecten UMC Utrecht, is heel 
tevreden over het resultaat. “De Toverdoos is 
een geniaal concept. Het kinderziekenhuis is 
brandveiliger, het primaire proces heeft door-
gang kunnen vinden en Unica heeft mij ‘ont-
zorgd’ in het bouwproces. Ik ben er trots op 
dat dit alles samen met Unica is gelukt.”

Heeft u een vraag  
over brandveiligheid? 
Bel uw contactpersoon bij Unica of neem 
contact op met Unica Automatic Sprinkler: 
033 - 247 80 80.

De Toverdoos 
in actie zien? 
Bekijk het filmpje op:
www.unica.nl/wkz



Unica heeft sinds 1 januari 2014 een gloednieuwe website! Op www.unica.nl kunt u gericht zoeken naar 
oplossingen en informatie op marktsegment of thema, of naar een Unica-vestiging bij u in de buurt. De 
nieuwe site is niet alleen multi-toegankelijk, maar oogt ook modern en fris. De site wordt regelmatig  
aangevuld met nieuws, klantcases, video’s en artikelen. Uiteraard is alle informatie eenvoudig te delen via 
Twitter, LinkedIn en Facebook. 

Hoezo geen gasmeter?
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Die heeft toch iedereen? Of toch niet…
Bekijk het filmpje op:
www.unica.nl/duurzaamheid

Unica & Social Media
blijf op de hoogte en volg ons op:

www.linkedin.com/company/unica.

www.twitter.com/Unica_NL

www.facebook.com/unicaNL

www.youtube.com/UnicaNL1

Communicatie is het 
relatiemagazine van 
Unica Groep.
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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, 
8 specialismen en 1550 
medewerkers de grootste 
zelfstandige technisch 
dienstverlener van Nederland. 
Unica ontzorgt haar  
opdrachtgevers met integrale, 
duurzame oplossingen voor 
comfort, veiligheid en 
communicatie.

UNICA GROEP
Postbus 202
3870 CE  Hoevelaken
T 033 - 247 80 80

info@unica.nl
www.unica.nl

Colofon

Unica presenteert 
nieuwe website 

Heeft u ’m al gezien?
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tip: houd ook onze evenementen in de gaten


