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    CIRCULAIR  
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    CIRCULAIR                                                                                                                “In 2050 moet Nederland klimaat-

neutraal zijn en moet de circulaire bouweconomie op poten zijn gezet. Bij Technische Unie 

vragen we ons niet af wat we hiermee moeten, maar hoe we hier een positieve bijdrage aan 

kunnen leveren”, stelt CEO Jan Ferwerda. “Bovendien stellen we die vraag niet als bedrijf, 

maar als onderdeel van onze samenleving.” 

m een goed antwoord te kunnen geven op de vraag 
hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan het verduurzamen en circulair maken van 

Nederland, hebben we eerst onszelf onder de loep genomen”, 
licht Ferwerda toe. “Deze keer niet door van binnen naar buiten 
te kijken, maar juist door van buiten naar binnen te kijken. Hoe 
zien anderen ons? Dragen we als bedrijf uit wat we uit moeten 
dragen?” Die zoektocht leverde drie kernwaarden op: betrouw-
baar, verbindend en toonaangevend. Om die kernwaarden tot 
de verbeelding te laten spreken, zijn er vervolgens emotionele 
waarden aan gekoppeld. 

MOGELIJKMAKERS
“Veilig, verwonderd en geliefd”, beaamt Ferwerda enthousiast. 
“Dat zijn de emotionele waarden die respectievelijk bij betrouw-
baar, verbindend en toonaangevend horen. Veilig, omdat wij alles 
op alles zetten om elke uitdaging voor onze klanten om te zetten 
in een mogelijkheid. Verwonderd, omdat de toekomst nú is en er 
al veel meer kan dan we durven te denken. Geliefd, omdat we trots 
zijn op wat we samen met onze leveranciers, onze klanten en onze 
collega’s al hebben bereikt. Samen maken wij de toekomst moge-
lijk. Dát is wat ons bedrijf definieert. Wij zijn Mogelijkmakers, 
en dat zijn we voor de technische sector die Nederland mooier, 
slimmer en duurzamer wil maken.”
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CLOETTA  HOLLAND   André Ruikes

BILDERBERG   Arlette Gilbert
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CIRCULAIRE BOUWECONOMIE
Duurzaamheid is voor Technische Unie een 
belangrijk speerpunt als het om de toekomst 
gaat. “In 2050 is de circulaire bouweconomie 
een feit. Daar geloof ik in”, stelt Ferwerda. 
“We moeten toe naar een circulaire economie 
waarin we ons ervan bewust zijn dat alles 
tijdelijk is en we in een gesloten systeem leven. 
Daar wil Technische Unie een belangrijke rol 
in vervullen. Met een doordachte en toekomst-
bestendige logistieke dienstverlening en dito 
productaanbod willen wij onze leveranciers 
en onze klanten met elkaar verbinden en 
ervoor zorgen dat grondstoffen, materialen 
en producten hun waarde behouden. 
Efficiënt en ontzorgend!”

LEARNING BY DOING
Er loopt al een aantal pilots waarin Technische 
Unie samen met klanten en leveranciers onder-
zoekt hoe circulariteit kan worden ingebed in 
de keten. “Een pilot waar we heel trots op zijn 
is onze samenwerking met een leverancier van 
pompen”, vertelt Ferwerda. “Samen zorgen we 
ervoor dat oude pompen worden ingezameld, 
zodat de leverancier ze kan recyclen en de 
materialen en grondstoffen kan hergebruiken. 
Een ander voorbeeld is het concept voor circu-
laire noodverlichting dat we samen met onze 
partners ontwikkelden: noodverlichting as a 
service. Je koopt niet de armaturen; je koopt 
de dienst. De installateur zorgt ervoor dat de 
noodverlichting werkt. De fabrikant recyclet 
defecte onderdelen. Technische Unie verzorgt 
de bijbehorende logistiek.”

  JAN FERWERDA:

‘Samen maken wij de 
toekomst mogelijk. 

Dát is wat ons bedrijf 
de� nieert.’

VAK MET HOOFDLETTERS
Nog dertig jaar om de bouweconomie circulair 
en Nederland klimaatneutraal te maken. 
“Grote uitdagingen inderdaad”, geeft Ferwerda 
toe. “Zeker wanneer je weet dat het tekort 
aan technische mensen alleen maar toeneemt. 
De installateur van vandaag de dag is een 
duizendpoot met een sleutelrol. Hij beschikt 
niet alleen over conventionele kennis, maar 
verdiept zich ook in datanetwerken, Internet of 
Things en duurzame energie. Hij moet volledig 
op de hoogte zijn van de laatste innovaties 
binnen zijn vakgebied én van de overkoepe-
lende ontwikkelingen, zoals de energietransitie 
en circulair bouwen. Techniek is een vak met 
hoofdletters en Technische Unie maakt het 
mogelijk dat de professionals die dag in dag 
uit bouwen aan onze toekomst dit efficiënt 
en goed geïnformeerd kunnen doen.”

UITGESTOKEN HAND
Technische Unie bedient ruim 45.000 klanten 
met een assortiment van meer dan twee mil-
joen artikelen. “Als ketenregisseur brengen wij 
onze leveranciers en onze klanten met elkaar in 
contact”, aldus Ferwerda. “We dragen product-, 
branche- en vakkennis over en leiden intern 
specialisten op die onze klanten en leveranciers 
van advies kunnen voorzien. Voor vraagstuk-
ken op het gebied van de circulaire bouwecono-
mie hebben we het team Circulariteit in het 
leven geroepen, dat samen met onze partners 
circulaire oplossingen bedenkt en in praktijk 
brengt. Willen we over dertig jaar circulair én 
energieneutraal zijn, dan is het zaak om als 
keten nu al de handen ineen te slaan. Zien wij 
een uitgestoken hand, dan omsluiten we die. 
Om de cirkel rond te krijgen moeten we onszelf 
niet alleen opstellen als commercieel bedrijf, 
maar als onderdeel van de samenleving.”  

ilderberg is een hotelgroep die bekend 
staat om fraaie gebouwen op schitte-

rende locaties. Commercieel directeur Arlette 
Gilbert noemt echter haar medewerkers als de 
grootste onderscheidende factor. “We willen 
dat onze gasten met een glimlach de deur uit-
lopen. De enigen die deze belofte waar kunnen 
maken, zijn onze medewerkers: zíj hebben 
immers contact met gasten. Daarom heeft 
Bilderberg de afgelopen jaren fors geïnvesteerd 
in technologie om de bedrijfsprocessen te 
digitaliseren. 

De reserveringen, beschikbaarheid van kamers, 
noem maar op: alle handelingen verlopen nu 
via één en hetzelfde systeem. We zijn nu veel 
beter in staat om gasten via het juiste kanaal 
op de juiste tijd tegen de juiste prijs het juiste 
aanbod te doen. Belangrijker nog: dankzij 
de digitalisering hebben onze mensen meer 
tijd en energie voor waar we ons al meer dan 

loetta is onder meer bekend van de 
merken Sportlife, Red Band, Venco, 

Lonka, The Jelly Bean Factory en King. “Onze 
merken staan voor kleine genietmomenten, 
plezier en fun”, vertelt Customer Director 
André Ruikes. “Doordat we in Nederland 
productleider zijn met bekende, lokale 
kwaliteitsmerken, kunnen we ons de flexibi-
liteit veroorloven om in te spelen op lokale 
behoeften. Dat doen we door goed naar onze 
klanten en zakenpartners te luisteren, en hun 
behoeften om te zetten in beleid. Zo bewegen 
we met ze mee door bijvoorbeeld als eerste in 
de markt een productlijn met minder suiker 
aan te bieden.”

Marketing Director Maaike Maagdenberg: 
“Ons bedrijf gelooft in de kracht van goed 
genieten met onze vertrouwde Hollandse 
merken. Daarom geloven wij dat het belangrijk 
is dat onze medewerkers plezier hebben in hun 

honderd jaar in onderscheiden: persoonlijke 
aandacht.”

De portfolio van Bilderberg bestaat uit twaalf 
hotels in Nederland. “Ieder hotel is een familie 
op zich”, zegt Gilbert. “Ze zijn verbonden door 
hun passie voor het gastheerschap. Dat is meer 
dan een ambacht: het zit in je DNA of niet. 
We zien dat onze teams langer dan gemiddeld 
in de hotellerie bij elkaar blijven. Sommige 
mensen werken al meer dan 25 jaar bij ons. Dat 
zorgt voor ervaring, stabiliteit en het plezier dat 
je altijd terugziet in goed op elkaar ingespeelde 
teams. We moedigen aan dat iedere medewer-
ker met ideeën komt om het gasten nog beter 
naar de zin te maken. Of je nu manager bent 
of medewerker in het restaurant: als je invloed 
uit kunt oefenen op de manier waarop je werkt, 
maakt je dat veel gelukkiger dan een voorge-
schreven concept tot op de letter te volgen.”  

werk, doordat ze impact kunnen hebben met 
de vrijheid en verantwoordelijkheid die wij ze 
geven om het verschil te kunnen maken in een 
resultaatgerichte omgeving. Als onderdeel van 
een internationaal beursgenoteerd bedrijf is 
het bedrijfsresultaat immers van groot belang. 
Centraal staan bij ons klantgericht werken en 
gezamenlijk een excellente uitvoering te geven 
aan onze bedrijfsdoelstellingen.

“Binnen die parameters vinden we het 
belangrijk een goede werkgever te zijn. Dat 
zijn we door een gezellige cultuur te bieden in 
een gezonde werkomgeving, waarin we veel 
aandacht besteden aan de mentale en fysieke 
vitaliteit van onze mensen middels ander 
andere verschillende workshops. We stellen 
hen in staat een goede balans te houden tussen 
werk en privé en zich te blijven ontwikkelen en 
ontplooien binnen een commerciële omge-
ving.”  

Aandacht is de nieuwe luxe

De kracht van goed genieten
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