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                                                                                                                                                 “Fossielvrij staal, 

circulaire plastics, klimaatneutrale logistiek: dit en meer kunnen we binnen dertig jaar 

bereiken”, aldus Jan Ferwerda, CEO Technische Unie. “Door bij onszelf te beginnen en 

als Sonepar Company met onze wereldwijde ketenpartners onze verantwoordelijkheid 

te nemen, maken we de toekomst samen mogelijk!”

ls ik naar de toekomst van ons eigen land kijk, zie 
ik een inclusief, fossielvrij en klimaatbestendig 
Nederland met een volledig circulaire econo-

mie”, vervolgt Ferwerda. “Daarin wil Technische Unie 
als ketenregisseur de verbindende schakel zijn. Om dit 
te realiseren, moeten we als keten doordrongen zijn van 
de noodzaak om anders te gaan werken en moeten we 
accepteren dat er nog veel te leren en te ontdekken valt. 
Het besef van urgentie neemt toe, maar voor een koerswij-
ziging van deze omvang is meer nodig. Hoe kunnen we als 
keten het verschil maken? Daar komen we alleen achter 
door samen te doen, te ervaren, te struikelen, te beleven 
en te leren; door elkaar te inspireren en elkaar uit te dagen 
om het elke dag beter te doen.” 
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en te leren; door elkaar te inspireren en elkaar uit te dagen 

Ervaring delen
“Inspiratie en beleving gaan hand in hand. Om samen 
met leveranciers, klanten, recyclers en demontagebedrij-
ven te ervaren en te leren wat er al mogelijk is, zetten we 
bijvoorbeeld circulaire pilots op. Door samen oplossingen 
te bedenken waarmee we zo veel mogelijk grondstoffen 
kunnen hergebruiken, raakt iedereen enthousiast. In onze 
inspiratiecentra laten we zien hoe onze klanten met de 
oplossingen van nu duurzamer, slimmer en toekomstbe-
stendiger kunnen ondernemen. We leiden onze medewer-
kers op tot specialisten en gesprekspartners op het gebied 
van duurzaamheid, circulariteit en smart industry. We 
delen product-, branche- en vakkennis en bieden 
trainingen en opleidingen aan.”

TECHNISCHE UNIE   Jan Ferwerda
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Begin bij jezelf
“Als je wilt dat anderen hun verantwoor-
delijkheid nemen voor een inclusieve, 
fossielvrije, klimaatbestendige en circulaire 
toekomst, moet je bij jezelf beginnen”, aldus 
Ferwerda. “Dat doen we bij Technische Unie 
op een aantal manieren, waarbij we in de 
eerste plaats goed kijken naar onszelf. Deze 
introspectie heeft geresulteerd in een breed-
gedragen visie op duurzaam ondernemen. 
Tijdens het zetten van deze eerste stappen 
merkten we dat onze klanten en leveran-
ciers zochten naar manieren om invulling 
te geven aan de maatschappelijke roep om 
verduurzaming van de woningbouw. Om 
de keten hierbij te ondersteunen, openden 
we in 2017 het Inspiratiecentrum Duur-
zaamheid in Zwolle. Sinds de opening is er 
alweer veel veranderd. Inmiddels zien we 
in dat duurzaamheid niet op zichzelf staat, 
maar dat het een pijler moet zijn waar elk 
inspiratiecentrum mede op rust.” 

Duurzaam ondernemen
“Ook voor Technische Unie is verduurzamen 
niet langer een opzichzelfstaand doel”, ver-
volgt Ferwerda. “We zijn ervan doordrongen 
dat duurzaam ondernemen een integraal deel 
moet uitmaken van de manier waarop we 
werken. Met die overtuiging ontwikkelden we 
een nieuw concept voor onze inspiratiecentra 
en openden we begin 2021 Inspiratiecentrum 
Smart Industry in Eindhoven. Hier laten we 
industrieel ondernemers zien, ervaren en 

beleven hoe ze Smart Industry zelf kunnen 
inzetten. Het concept rust op zes pijlers; slim 
werken, slimme producten, communicatie, 
kunstmatige intelligentie, de digitale fabriek 
en de duurzame fabriek. Wanneer industri-
eel ondernemers deze pijlers combineren, 
besparen ze op grondstof- en energieverbruik 
en realiseren ze kortere doorloop- en omstel-
tijden en een hogere leverbetrouwbaarheid 
en kwaliteit. Een bijkomend voordeel is de 
grotere tevredenheid van klanten én van 
medewerkers.”

Inspiratie en techniek
“Eind 2021 openen we in Utrecht het Inspi-
ratiecentrum Smart Building. Hier kunnen 
bezoekers gaan zien, ervaren en beleven wat 
er allemaal mogelijk is op het gebied van 
slimme klimaatbeheerssystemen, aanwezig-
heidsdetectie en beveiliging, connectivity en 
duurzame energieoplossingen. Ook binnen 
Smart Building is duurzaamheid een van de 
pijlers. Het is gew oonweg onmogelijk om een 
slim gebouw neer te zetten zonder je energie 
met duurzame technieken op te wekken, 
op te slaan en in te zetten. Waar kennis de 
basis is voor inspiratie, is duurzaam de basis 
voor slim. Als ik naar de toekomst kijk, zie 
ik een geïnspireerd en slim Nederland; een 
land waar inspiratie en techniek naadloos 
samengaan!”  
re
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e ondernemingen binnen TBI 
hebben veel zelfstandigheid”, 
zegt Bart van Breukelen, voor-

zitter Raad van Bestuur. “Als specialist weten 
ze als geen ander hoe ze hun klanten moeten 
ontzorgen. We zijn ervan overtuigd dat deze 
structuur de continuïteit van TBI het best 
waarborgt. De belangrijkste eis die we stellen, 
is kwaliteit. Onze merken moeten ernaar 
streven om toonaangevend te zijn.”

Energietransitie
“We hebben een sterke positie in de energie-
transitie”, zegt Van Breukelen. “Bij onze 
ingewikkelde projecten is een multidiscipli-
naire aanpak noodzakelijk, met de nadruk 
op technologie. TBI is in staat om de vereiste 
expertises samen te brengen om innovatieve 
oplossingen te creëren. Zo heeft een van onze 
ondernemingen, Voorbij Prefab, een beton-
mengsel ontwikkeld dat 40% minder CO2-uit-
stoot oplevert. In 2021 zullen we tweeduizend 

casco’s met dit groene beton aan onze klanten 
leveren. Ook verlagen we onze CO2-footprint 
door houtbouw te stimuleren en circulair te 
bouwen. We investeren in industrialisatie, 
zodat we gestandaardiseerde, modulaire con-
cepten kunnen toepassen in woningbouw en 
in energie-infrastructuur voor netbeheerders. 
Hiermee zorgen we voor versnelling, een flinke 
reductie van faalkosten en vangen we het 
tekort aan vakmensen in onze sectoren op.”

Inspiratie
TBI werkt bij voorkeur aan projecten met 
maatschappelijke impact, zoals Little C in 

hartje Rotterdam, een project van ERA 
Contour en J.P. van Eesteren. “Dit architec-
tonische hoogstandje levert een mix van 
wonen en zorggerichte functies op, zodat het 
echt iets bijdraagt aan het welzijn van de stad”, 
zegt Van Breukelen. “Dat heeft ook zijn 
weerslag op onze mensen. Het maakt hen 
trots en inspireert hen om het beste uit 
hun vakmanschap te halen. Als werkgever 
stimuleren we onze mensen om zich verder te 
ontwikkelen. Hiervoor hebben we een eigen 
opleiding: de ‘TBI acdmy’. Tevens hebben we 
een eigen studiefonds; momenteel krijgen 
zo’n 2500 kinderen van medewerkers een 
studietoelage in de vorm van een gift. Ook 
werken we hard aan inclusiviteit. Ik ben ervan 
overtuigd dat teams nog beter functioneren 
als ze divers zijn.”  

TBI HOLDINGS   Bart van Breukelen

‘ We willen onze 
medewerkers 
inspireren met 
relevante projecten’

144

M
T5

0
0

 2
0

21 Maatschappelijk 
gedrevenTBI Holdings is een specialist in

techniek, bouw & ontwikkeling en infrastructuur. Het concern bestaat uit achttien 

ondernemingen die hun eigen naam voeren, maar wel dezelfde kernwaarden delen: 

maatschappelijk bewustzijn en ondernemerschap. 

JAN FERWERDA :

‘Een inclusieve, 
fossielvrije en 

klimaatbestendige 
toekomst met een 

circulaire economie’
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