TECHNISCHE UNIE | Jan Ferwerda

Smart is nu!
WE LEVEN IN EEN DYNAMISCHE
TIJD. BEDREIGDE ECOSYSTEMEN,
GEZONDHEIDSRISICO’S,
WATERSTRESS EN DE DOOR
GEOPOLITIEKE SPANNINGEN
GESTEGEN GASPRIJS
ONTKETENEN EEN WARE
VERDUURZAMINGSRACE. “EEN
RACE DIE WE MONDIAAL RIJDEN
EN DIE WE ALLEEN WINNEN
DOOR VERSTANDIGE KEUZES
TE MAKEN.”

“Hoe? Door toekomstgericht slimme oplossingen en technologieën in te zetten. Smart
is nu!” Aan het woord is Jan Ferwerda,
CEO van Technische Unie. “Technische
Unie staat voor versnelling richting een
duurzame toekomst. We maken ons hard
voor een inclusieve, fossielvrije en circulaire
wereld en ondersteunen onze klanten bij het
slimmer omgaan met energie en grondstoffen. Als kennis-, product- en applicatieleverancier zie ik het als onze taak om onze
klanten mee te nemen in de mogelijkheden
van nu en van de toekomst.”

Haast maken met elektrificeren
“Kijken we naar die toekomst, dan zien we
de urgentie om te elektrificeren groeien”,
vervolgt Ferwerda. “Het VN-klimaatpanel
IPCC waarschuwt in zijn nieuwste rapport
(april 2022) dat we haast moeten maken
met de energietransitie. Doen we dat niet,
dan is de aarde aan het eind van deze
eeuw ruim 3°C opgewarmd. Technische
Unie kan, moet en wil bijdragen aan het
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bespoedigen van de energietransitie en vervult
hier als technische groothandel en marktleider
een voortrekkersrol in. Dat doen we onder andere
door slimme producten, oplossingen en technologieën te voeren, onze kennis hierover te delen met
onze klanten en door onze leveranciers en klanten
te inspireren. Een mooi voorbeeld hiervan is ons
inspiratiecentrum Smart Industry. Hier laten we
industrieel Nederland kennismaken met de zes
pijlers van smart industry: de digitale fabriek,
de duurzame fabriek, slimme producten, slim
werken, smart communicatie en kunstmatige
intelligentie.”

Vol inzetten op smart
Technische Unie helpt haar klanten om energie te
monitoren, managen en besparen en zelfs energieneutraal te bouwen. “Deze verduurzamingsslag kunnen we alleen slaan door vol in te zetten op
smart building en smart industry”, licht Ferwerda
toe. “In een smart building is de technologie afgestemd op de mensen die er wonen of werken en op
de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Een
slim gebouw kent één IP-netwerkinfrastructuur,

waar zowel de gebouwgebonden systemen als de ICT-systemen gebruik van maken. Het gebouw leert, stimuleert en
verzamelt gegevens om processen te optimaliseren, fouten te
verminderen en de gebruikservaring te verbeteren. Dit betekent energie- en kostenbesparing, een verhoging van comfort,
veiligheid en duurzaamheid én inzicht in de status van een
gebouw. Wij zetten ons in om onze klanten te doordringen van
alle bestaande en toekomstige mogelijkheden.”

Hoofdthema’s en backbone
Hoe dit werkt laat Technische Unie zien in het inspiratiecentrum Smart Building. De toepassingsgebieden (retail,
zorg, hotels, kantoren en scholen) zijn opgebouwd rond vijf
hoofdthema’s: klimaat, beveiliging, verlichting, energie en het
proces. Datacommunicatie is de backbone die de thema’s
met elkaar verbindt. Relevante leveranciers tonen hun geïntegreerde oplossingen op het gebied van energiebesparing
en duurzaamheid in de praktijk, zodat de bezoeker de smart
solutions kan ervaren en beleven. Ferwerda: “We kennen
onze klanten door en door. Omdat we weten wanneer welke
onderwerpen gaan spelen, kunnen we ze precies op het juiste
moment ondersteunen met opleidingen, online tools, offertes
en logistieke diensten.”

Toegevoegde waarde
“Er zijn in Nederland twee spelers die alle producten en oplossingen op het gebied van smart building en smart industry
kunnen leveren”, vervolgt Ferwerda. “Technische Unie is er
daar een van. Als ketenpartner verbinden we professionals
met leveranciers. We delen onze kennis en geven informatie,
advies en ondersteuning. Niet alleen op productniveau, maar
ook op het gebied van duurzame mogelijkheden en slimme
totaaloplossingen. Het koppelen van producten van verschillende leveranciers is voor professionals vaak nog lastig.
Technische Unie maakt echt het verschil door als verbindende
schakel en kennispartner één platform te creëren. Zo helpen
we onze klanten om voor elk toepassingsgebied de hoofdthema’s daadwerkelijk smart met elkaar te verbinden.”

Smart future
Bij slimme gebouwen en slimme industrie houdt het natuurlijk niet op. Ferwerda: “Verbinden we fysieke infrastructuur,
openbare ruimte en gebouwen met elkaar door informatietechnologie, datacommunicatie en datamanagement, dan
gaan we richting slimme steden. De logische vervolgstappen
zijn slimme gemeenten, slimme provincies, slimme landen
en uiteindelijk een slimme wereld. Kortom, we zijn samen op
weg naar een slimme toekomst. Technische Unie zet bewuste
stappen richting die toekomst. We ondersteunen onze klanten
met inspiratie, informatie, opleidingen, kennis en geïntegreerde totaaloplossingen. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen; smart is nu!”
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VITENS | Jochem Waterval

‘De verduurzamingsrace winnen
we alleen door slimme oplossingen
en technologie in te zetten’

Talent van mbo-technici
wordt uitgedaagd
VITENS IS MET 5,8 MILJOEN KLANTEN

IN VIJF PROVINCIES HET GROOTSTE DRINKWATERBEDRIJF IN NEDERLAND. HET IS EEN SOLIDE WERKGEVER
DIE TALENT DE RUIMTE BIEDT OM IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING EEN VITALE MAATSCHAPPELIJKE
BIJDRAGE TE LEVEREN. “ONZE MISSIE IS: ELKE DRUPPEL DUURZAAM IN 2030.”

Iedere dag 1 miljard liter drinkwater
winnen, zuiveren en leveren: het is een
uitdaging waar manager Technisch Beheer
& Onderhoud Jochem Waterval veel voldoening uit haalt. “Mijn team van watermakers zet zich 24/7 in om alle installaties
te laten functioneren. We werken aan het
water van nu, maar ook aan het water van
later. Hierbij stimuleren we medewerkers
om na te denken over het toepassen van
de nieuwste technologieën. We maken bijvoorbeeld stappen naar conditiegestuurd
onderhoud op basis van data, zodat we
beter in kunnen schatten wanneer we welk
onderhoud moeten uitvoeren. Zo dragen
we met innovatie bij aan Elke Druppel
Duurzaam.’’

Mbo-trainees
Waterval kwam bij Vitens binnen als hbo-/
wo-trainee. Na anderhalf jaar kreeg hij de
kans om operationeel manager te worden.
“Het laat zien hoe Vitens erin staat”, zegt hij.
“Je krijgt ruimte om je kennis, vaardigheden
en persoonlijkheid te ontwikkelen. Ook is
er veel aandacht voor een gezonde balans
tussen werk en privé. Vitens is een solide
organisatie met genoeg mogelijkheden om
door te groeien.”
“Sinds kort hebben we, als een van de
eerste bedrijven in Nederland, ook een
traineeship voor technisch mbo 2-, 3- en
4-afgestudeerden”, zegt Teammanager
Recruitment Mirjam Boer. “We zoeken

‘Als een van de eerste bedrijven
in Nederland bieden we
een mbo-traineeship aan’

daarbij niet langer naar het schaap met vijf
poten, maar kijken naar wie je bent, wat je
wilt en wat bij je past. Zo kunnen we je het
best helpen om je talent op de juiste manier
tot uiting te laten komen.”

Rode draad
“Vitens is een verrassend divers bedrijf”,
zegt Boer. “Van ecoloog tot webcaremedewerker, van data-analist tot onderhoudsmonteur: ze werken hier allemaal. Hoe
verschillend hun werkzaamheden ook
zijn, één ding hebben ze zeker gemeen:
ze hebben allemaal talent en dragen ieder
op hun eigen manier bij om elke druppel
duurzaam te maken. Via VEI, Vitens Evides
International, doen we dat ook in ontwikkelingslanden. Als Vitens-medewerker kun je
je opgeven om voor een paar weken uitgezonden te worden. Met je kennis en kunde
maak je dan ook internationaal een verschil.
En red je letterlijk levens.”
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