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Altijd en overal 
om ons heen

“Over vijf jaar is SPIE digitale koploper”

Dromer vs. Realist

Collega’s over slimme oplossingen thuis

“ Bijna alles is hier smart, maar ik moet 
nog wel zelf koffiezetten!” 



 Login:
dewereldvanspie|
De vitale infrastructuur; SPIE is er op alle fronten aan en 
mee verbonden. Digitalisering en automatisering maken 
het mogelijk om de installaties en objecten achter die 
vitale infrastructuur steeds beter te bedienen. Bij SPIE 
willen we gebruik maken van de digitale vooruitgang, 
terwijl we de toenemende data gebruiken om software 
en PLC’s te beveiligen. Hoe en met wie we dat doen, 
lees je in deze editie van het SPIE jaarmagazine.  

Let’s go digital!

2 32 Thema: Digitalisering



22
Leerling engineer
Khadija Mannan

COLOFON Uitgever: SPIE Nederland B.V. | REDACTIE EN TEKST Manouk Loonstijn, Marjan Scholtens / de rode peper, DartGroup (Amsterdam)

CONCEPT, VORMGEVING EN OPMAAK DartGroup (Amsterdam) | FOTOGRAFIE Aatjan Renders | DRUK Zwaan Lenoir (Wormerveer)

OPLAGE In het kader van duurzaamheid is het jaarmagazine een bewaarexemplaar en de enige gedrukte corporate uiting van  

SPIE Nederland. 1e druk 7.000 stuks ©2022 SPIE Nederland B.V. | DartGroup

8

In deze special vertellen  
vier collega’s hoe zij hun huis  

tot een SMART HOME 
hebben omgebouwd. 

Ik ben niet bepaald het type dat 
snel op de voorgrond treedt, dus 
zo op de cover staan is wel buiten 
mijn comfort zone. Toch vind ik het 
leuk en goed om mijn verhaal te 
delen. Ik hoop op deze manier 
aandacht te vragen om meer 
mensen met mijn achtergrond 
te helpen.

In 2016 ben ik vanuit Syrië naar Nederland gevlucht, 
samen met mijn man en drie jonge kinderen. Ik was 
vastbesloten om ons bestaan in Nederland tot een 
succes te maken en dus heb ik zo snel mogelijk de 
Nederlandse taal geleerd. In Syrië heb ik een tech
nische opleiding gevolgd, dus toen ik in 2020 een 
advertentie zag over een leerwerktraject en de 
mogelijkheid om via het UAF (een organisatie die 
buitenlanders met een hoog genoten opleiding helpt om 
hun netwerk te verbreden, red.) in mijn eigen vakgebied 
te kunnen werken, besloot ik om ervoor te gaan. 

Samen met Zuyd Hogeschool en de gemeente 
Heerlen ben ik het traject gestart. Voor mijn stage 
werd ik gewezen op SPIE. Ik had meerdere 
sollicitatiegesprekken, maar bij SPIE voelde ik me 
meteen thuis; het paste bij me. Na drie maanden ben 
ik vervroegd aangenomen!
 
Als leerling engineer maak ik installatietekeningen 
voor gebouwen; hoe kunnen we het gebouw 
verwarmen, ventileren, hoe kunnen we alle installaties 
wegwerken en aansluiten? Het werk past bij mij en 
daarbij heb ik leuke collega’s die me heel goed helpen. 
 
Als ik zie hoe ver ik hier in Nederland ben gekomen, 
dankzij de mogelijkheid die SPIE mij heeft geboden, 
ben ik ontzettend dankbaar. Dat zouden meer 
bedrijven mogen doen, want daarmee maak je écht 
een verschil.” 

“Bij SPIE voelde ik me meteen thuis”

SLIM!

NAAM: Khadija Mannan  
LEEFTIJD: 50 jaar
FUNCTIE: Leerling engineer
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SPIE 2021 in cijfers
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Green Share  
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overnames

medewerkers 
SPIE: 3.880 

Worksphere: 1.875 ton CO2-uitstoot

Customer Effort Score

bussen 
SPIE: 740 

Worksphere: 489

multitechnische 
dienstverleners

vermindering van 
ongevallen

SPIE Nederland is een dochteronderneming van SPIE Groep, de onafhankelijke Europese leider 

in multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie. We hebben een  

wereld wijde schat aan kennis die we lokaal inzetten voor een beter en aangenamer leven.

WERELDWIJD NEDERLAND

trainingsuren

9,6%
vrouwen

Share for You In 2021 deden meer collega’s dan ooit mee aan Share for You, het aandelenprogramma voor 
medewerkers van SPIE. Met meer dan 11.000 deelnemers zijn onze werknemers de grootste groep aandeelhouders.

SPIE 2021 in cijfers
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ASSET MANAGEMENT 
Vandaar ook onze focus op asset management 
en voorspellend onderhoud, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van Artifical Intelligence en 
machine learning. Onze software en applicaties in 
combinatie met de data van onze klanten, vertellen 
wanneer onderhoud, renovatie of vervanging nodig 
is. Met onze specialismen zijn wij in elke fase van 
toegevoegde waarde. Daar hebben we het afgelopen 
jaar het beheersen van dataveiligheid in de 
Operationele Techniek (OT) en de vitale infra-
structuur, oftewel cybersecurity, aan toegevoegd. 

OVERNAME WORKSPHERE
De belangrijkste handtekening van het jaar zette ik 
onder de overname van Strukton Worksphere B.V. 
Hiermee sluiten wij een bedrijf in onze armen dat 
naadloos aansluit op onze bestaande 
dienstverlening. Een bedrijf dat tevens al wat verder 
is op digitaal gebied in de gebouwgebonden 
omgeving. Met deze overname behalen we in één 
keer de doelstelling die wij hadden geformuleerd 
voor onze eigen TechFM-divisie om in de top van 
het Technisch Beheer te komen. In de eerste 
maanden van kennismaking en samenwerking 
word ik iedere dag meer overtuigd van de kwaliteit 
van onze nieuwe collega’s en de waarde die deze 
acquisitie aan ons bedrijf gaat toevoegen. 

De samensmelting van SPIE en Worksphere is in 
vele opzichten positief. We hebben elkaar gevonden 
in overeenkomstige culturen, waarden, trots en 
ambities. Samen hebben we nóg meer om te delen.

VOLOP KANSEN
De toevoeging van Worksphere aan SPIE maakt 
ons de grootste multitechnische dienstverlener van 
Nederland. En daarmee ook de grootste technische 
werkgever. Dat biedt kansen. Het zal bijdragen aan 
onze naamsbekendheid en aantrekkelijkheid als 
werkgever. Als ambassadeurs van SPIE kunnen 
we technici ervan overtuigen dat SPIE een 
aantrekkelijke werkgever is, die je een baan biedt 
voor het leven. Als medewerker van SPIE krijg je 
volop opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Je maakt kennis met nog meer klanten, branches 
en expertise van je collega’s. Door deze nieuwe 
omvang maken we meer impact op het comfort 
voor gebouwgebruikers, de efficiëntie van 
gebouwen en het terugdringen van CO2 in 
gebouwen. En kunnen we deze kennis inzetten 
om de duurzaamheidsambities van al onze klanten 
in al onze markten helpen te realiseren. Daarmee 
leveren we dus een zichtbare bijdrage aan de 
klimaatdoelstellingen. Samen brengen we het in 
beweging. 

Lang waren we er als sector bijna trots op dat we een soort best kept secret 
waren. Gelukkig zie je nu dat we uit de schaduw treden. Want wie moet anders 
de energietransitie en verduurzaming realiseren? Een bedrijf als SPIE zit in 
de voorhoede van de technologie, van transities en grote maatschappelijke 
uitdagingen. Dat is een hele verantwoordelijkheid, maar het biedt ook prachtige 
kansen. Voor al deze grote uitdagingen kan techniek namelijk het verschil 
maken. En wij als sector dus ook.

Ik praat in de wij-vorm; een statement om de bundeling 
van krachten in de sector te onderstrepen. Dat is nodig 
om beter op waarde te worden geschat. Wij zijn niet 
meer alleen de ‘handjes-leveranciers’ maar voelen ons 

echt de partner die alle facetten met elkaar verbindt. 
Bruggenbouwer, ook in overdrachtelijke zin: we bouwen 
aan een goede samenwerking in de keten. Die is hard 
nodig. Als bedrijf sta je immers nooit alleen. We kunnen 
het niet zonder elkaar.

Dat betekent ook dat we slimmer samen moeten gaan 
werken. Als we op de traditionele manier door blijven 
gaan, komt die vernieuwing van de infrastructuur niet af 

en zie ik ons de klimaatdoelstellingen niet halen.  
Waarom maken we niet meer gebruik van IFD: Industrieel, 
Flexibel, Demontabel (IFD) bouwen? Bijvoorbeeld voor 
bruggen, die je gestandaardiseerd in een fabriek bouwt. 
Veel efficiënter, kwalitatief beter, voordeliger en met een 
lagere CO2-uitstoot. Of waarom pakken we grote energie- 
of infraprojecten niet in parallelle processen aan, in plaats 
van serieel? Het scheelt als wij in een vroeg stadium aan 
tafel kunnen komen. Dan kunnen wij onze rol als adviseur, 
partner én deskundig uitvoerder waarmaken. Meedenken, 
(mee)ontwerpen, bouwen, onderhouden én beheren.  
Dan zit je in de hele levenscyclus van de techniek.  
Daar zit echt wel toekomst voor ons.

We zijn  
het waard

Blik naar 
buiten
In het eerste jaar van de herijkte 
strategie is onze blik meer naar 
buiten gegaan. We richten ons op 
vitale sectoren om verder in te 
groeien. De vijf strategische pijlers 
ondersteunen dat. Met trots kijk ik 
naar onze orderportefeuille, vol 
waardevolle projecten bij onze 
klanten.

Lieve Declercq 

CEO SPIE Nederland Voor diezelfde opdrachtgever, maar dan  
een ander onderdeel, garanderen wij de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
tunnels, bruggen, sluizen, slagbomen, 
scheepvaartroutes, wegen en kantoren door 
assetmanagement op de glasvezelkabel en 
netwerkcomponenten. 

In Etten-Leur is gestart met de bouw van 
een duurzame geitenmelkpoederfabriek, 
waar SPIE op veel technische gebieden is 
ingezet als adviseur én uitvoerder.

En voor Deltafiber hebben we een deel van 
Zeeland met glasvezel geconnecteerd. 
En dat is nog maar een kleine greep van de 
grote hoeveelheid opdrachten waarin wij 
écht waarde toevoegen.

“ Samen hebben we nóg  
meer om te delen.”

We zijn het waard

Zo maken we indruk op TenneT in het 
EU 303-contract, waar we grote stappen 
zetten op het gebied van digitalisering. 
Rijkswaterstaat gunde ons het project 
‘Laden op Zon’, waarmee we bijdragen 
aan de ambitie om in 2030 energieneutraal 
te zijn. 

8 98 Visie Lieve Declercq



De expeditie Digitalisering is een van de bouwstenen van de strategie  
2021-2023. De deelnemers aan deze expeditie zijn continu op zoek naar 
toepassingen en vormen daarmee het centrale punt binnen SPIE Nederland 
voor kennis omtrent digitaliseringsprojecten. 

Kun je met digitalisering het primaire bedrijfsproces van 
de klant verbeteren en supporten door het te digitaliseren? 
Een van de leden heeft voor een eerste stap gezorgd door 
het te kaderen, met behulp van een simpele kiesboom; 

wat heb ik in welke situatie nodig? Vervolgens kan het 
worden vertaald naar specifieke scenario’s. Het doel is 
om hier in 2023 een dienstenportfolio aan te koppelen. 
Maar daar is tijd en geld voor nodig.

NAAM: Geert Nysingh
FUNCTIE: Consultant 

” Digitalisering is een middel 
om tot betere oplossingen 
voor klanten te komen.”

Klanten zijn niet zozeer op zoek naar 
een digitale oplossing an sich. 
Als wij door een slimme handigheid in 
automatisering een efficiencyslag kunnen 
realiseren, dan voorzien wij voor de klant een 
betere dienstverlening. Hierdoor kunnen wij 
veel beter op de echte klantvraag inspelen. 

NAAM: Raymond Jacobs
FUNCTIE: Divisiedirecteur ICT 
Services & Special Services

Wij willen hoog in de 
waardeketen komen, daar  
heb je kennis voor nodig.  
Daar moet je tijd en geld 
in investeren, want het  
gaat niet vanzelf. 

“Je kunt niet 
dezelfde mensen 
buiten gebruiken 
die je binnen 
nodig hebt voor 
ontwikkeling.”

Expeditie  
Digital

NAAM: Bart Verhees
FUNCTIE: Innovatiemanager

“Juist de mensen die nu bij SPIE werken 
zijn de toegevoegde waarde in het digitale 
concept dat we uiteindelijk moeten gaan 
maken. Het gaat om domeinkennis, dat de 
rotten in het vak hebben, dat we dat kunnen 
vertalen naar een digitaal product.” 

“ We willen domeinkennis vertalen 
naar een digitaal product.”

10 1110 Expeditie Digital



Van geitenmelk tot poeder 
Voor de bouw van een nieuwe productielocatie 
in het Brabantse Etten-Leur, waar geitenmelk 
tot poeder wordt verwerkt, realiseert SPIE 
de gebouwgebonden installaties, elektrische 
installaties, automatisering en utilities. 
Een multitechnisch project dat door vele teams 
van SPIE wordt opgepakt. SPIE wist EMMI te 
overtuigen dat zij technisch in staat is om een 
heel groot deel van de installatie te realiseren. 
Vanwege corona waren de engineers verplicht 
om de gehele engineering digitaal te doen, in 
een BIM-model. SPIE wist daar snel en goed 
op in te spelen en kwam met slimme ideeën 
om kosten te besparen en bij te dragen aan 
de verduurzaming van het productieproces.  
Als echte integrator krijgt SPIE een kritische, 
centrale rol in het project.  
 

•  De oplevering van de fabriek staat gepland 
voor het najaar van 2022.

EMMI

Laden op 
Zon
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Een kleine greep uit de grote hoeveelheid opdrachten waarin wij écht 
waarde toevoegen. 

Onze warmste bron 
SPIE realiseert onder de noemer ‘Laden op Zon’ 400 
laadpalen, 77 energiemanagementsystemen en meer dan 
3.000 zonnepanelen op de locaties van Rijkswaterstaat. 
De laadpalen, de zonnepanelen en het EV Charging (CPO) 
en Energy Management (EMS) platform vormen samen één 
systeem. Het online platform is intelligent; het kijkt 
bijvoorbeeld naar de productie van zonnestroom en stuurt, 
op basis daarvan, de timing van het laden van elektrische 
auto’s aan.

SPIE heeft passende antwoorden gevonden op vragen over 
het projectmanagement, circulariteit, optimale opbrengst 
en toekomstgerichtheid van de systemen. Zo is dit project 
een belangrijke stap in de ambitie van Rijkswaterstaat om 
in 2030 volledig energieneutraal te zijn. 

Areaal
Oost-Nederland

Walburg 
Slikkerveer

Oude, uitdagende masten 
In opdracht van Stedin verwijdert SPIE 
een verouderd hoogspanningstracé tussen 
Ridderkerk en Hendrik-Ido Ambacht.  
De locaties van de masten maken deze 
klus uitdagend; boven een snelweg, in een 
woonwijk en boven een park. En dat vlak 
voor het broedseizoen. Dit keer bepaalde 
het omgevingsmanagement de volgorde van 
het werk. De technische uitdaging zat ‘m in 
de ouderdom van de masten en dat vraagt 
om een andere benadering en manier van 
werken. Hoogtepunt waren de nachtelijke 
stremmingen van de A15 en N915. 

Investeren in slim onderhoud 
In opdracht van Rijkswaterstaat beheert en 
onderhoudt SPIE de komende zes jaar de 
vaste en beweegbare (natte) kunstwerken 
in Oost-Nederland. Dit geografisch grote 
areaal bestaat uit twaalf schutsluizen, drie 
stuwcomplexen, 72 bruggen, zes gemalen 
en vijftig aflaatwerken. De lange doorlooptijd 
geeft SPIE en haar partners de mogelijkheid 
om investeringen te doen die terug te 
verdienen zijn, bijvoorbeeld op het gebied 
van assetmanagement, digitalisering en 
datagedreven onderhoud. 

•  Zeven verschillende business units van SPIE 
zijn betrokken in de aansturing en uitvoering 
van het multidisciplinaire onderhoud.
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Bekijk de vlog via de QR-code.
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Hoe kunnen camera’s ingezet worden om de performance 
van een productielijn te verbeteren? Kunnen drones een 
handje helpen bij het werk aan hoogspanningsmasten? 
Welke sensoren zetten we in om gebouwen slim te 

verwarmen?  
 
Bij SPIE staan we open voor nieuwe technieken. We willen 
innovaties toepassen in praktijksituaties, ervaren wat de 
voordelen zijn en grenzen verleggen om de samenleving vooruit 

te helpen. Heel praktisch. Zo maakten we van een doodnormaal 
fietspad een ‘energiefabriek’ vol zonnepanelen. Een duurzame 
oplossing zonder gevolgen voor het landschap. 

Een heel ander en relatief nieuw voorbeeld is Microsoft HoloLens, 
die het mogelijk maakt om op afstand met medewerkers mee te 
kijken. Een succesvol experiment bij een van onze klanten toont 
aan dat deze technologie een scala aan mogelijkheden biedt die 
het werk gemakkelijker en efficiënter maken. 

Verduurzaming, efficiency, kostenbesparing. Nieuwe technologie biedt ongekende 
mogelijkheden voor klanten. SPIE Nederland ontdekt, experimenteert en leert.

•  SolaRoad zit bomvol data. Via een micro-omvormer geeft elk paneel 
informatie over de conditie van de panelen en wat ze opbrengen.

•  Het totale vermogen van het fietspad is 178,5 Kilowattpiek; genoeg 
om 40 huishoudens van elektriciteit te voorzien. 

SolaRoad

Mixed reality-technologie

De klimaatdoelen liegen er niet om: nog voor 2050 moeten we van het gas af. De roep om 
waterstof als alternatief klinkt daarom steeds luider. In Nederland wordt op drie fronten 
geïnvesteerd in deze ‘nieuwe’ energiebron. Ten eerste: een nationale infrastructuur 
bouwen om waterstof van A naar B te brengen. Ten tweede: de productiecapaciteit in 
Nederland omhoog krijgen. Ten derde: het elektriciteitsnet versterken dat drie keer zo 
zwaar belast kan worden. Wat SPIE doet? Met onze technische kennis van energie-
infrastructuren en installaties spelen we een hoofdrol op al deze drie gebieden.

•  Hergebruik van 85% van de bestaande infrastructuur maakt 
waterstoftransport betaalbaar, eenvoudig te integreren en snel beschikbaar.

•  Opschaling van waterstof maakt de weg vrij voor vergroening van de industrie;  
10GW extra capaciteit levert ± 10 miljoen ton CO2-reductie op (70% van 
doelstelling voor industrie 2030).

Waterstof is booming

Digitalisering des SPIE

Op afstand een installatie in bedrijf stellen? SPIE  
deed het met mixed reality-technologie. Via een online 
verbinding gaven onze specialisten instructies aan 
een Process Engineer van Stamicarbon. Via zijn 
Microsoft HoloLens konden 30 collega’s op afstand 
meekijken bij het in bedrijf stellen van een 
N/C-meter. Zo werd het moment van de 
ingebruikname benut voor een opleiding. 
De Microsoft HoloLens kan ook succesvol zijn 
voor andere diensten op afstand, zoals inspecties 
van apparatuur, logistiek en expeditie.

• Slimmer, sneller en effectiever samenwerken. 
•  Online documenten delen, objecten aanwijzen,  

tekenen, snapshots vastleggen, video’s opnemen. 

Hoe wij
digitalisering 
toepassen

Fiets je deze zomer in de provincie Utrecht langs de N417 bij Maartensdijk, 
dan kun je zomaar terecht komen op de ‘SolaRoad’. Een fietspad van ruim 
300 meter met geïntegreerde zonnepanelen, waarvoor SPIE de elektrische 
aansluiting heeft ontworpen en geïnstalleerd. Alle zonnestralen op het 
slimme fietspad worden opgevangen en omgezet naar elektriciteit.  
Zo levert jouw fietstocht energie op voor onder meer wegverlichting, 
verkeerslichten en elektrisch rijden.

“ Inspecties van 
apparatuur,  
logistiek en 
expeditie”

1414 Proeftuin 15



Petra van de Broek
CFO

IK KAN ME HIER WEL IN VINDEN.  
Bij de twee grootste opdrachtgevers binnen 
mijn marktsegmenten lopen wij namelijk 
al echt voor op dit gebied. Wij investeren 
er dan ook al jaren in, qua geld, tijd en 
mensen. Het scheelt wel dat bijvoorbeeld 
TenneT heel gericht vraagt om 
digitaliserings-slagen; het is een 
voorwaarde in hun aanbestedingen. Dan 
moet je wel. En wij blijken dat heel goed te 
kunnen, want we zijn niet voor niets op 
nummer 1 geëindigd in de ‘Performance 
Roadmap Digitalisering’. Binnen Smart city, 
en dan vooral bij de business unit Bruggen, 
Sluizen & Gemalen zijn we heel goed op 
weg als het gaat om assetmanagement. 
Ook hier investeren we in de juiste 
softwaretools, dashboarding en mensen 
die data vertalen naar voorspellend 
onderhoud.

EEN AMBITIEUZE UITSPRAAK!  
Om dit te bereiken zullen we het tempo van 
digitaliseren versnellen, hetgeen ons helpt 
grote stappen in deze richting te zetten. 
Binnen SPIE Groep en SPIE Nederland is op 
het gebied van digitalisering veel kennis en 
ervaring aanwezig die we samenbrengen. 
Dit blijven we ontwikkelen, zodat we als 
SPIE in staat zijn om extra waarde toe te 
voegen aan onze dienstverlening. Door 
onze organisatie te versterken met deze 
digitale expertise, zullen zowel klanten als 
medewerkers profiteren. Met de komst van 
Worksphere halen we heel veel kennis en 
ervaring op het gebied van digitalisering in 
huis. Ik ben ervan overtuigd dat we binnen 
het segment e-fficient buildings grote 
stappen voorwaarts gaan maken. Of we 
over vijf jaar koploper zijn? Dat is absoluut 
een mooi streven.

“ Ik hoop dat  
we dit al  
eerder kunnen 
bereiken.”

Op 27 januari 2022 werden de handtekeningen gezet onder 
de overname van Strukton Worksphere. De stafdiensten 
van beide organisaties worden samengevoegd in de 
bestaande holdingstructuur van SPIE Nederland, maar 
we spreken van een omgekeerde integratie in de business, 
waarbij de divisie TechFM en Worksphere worden 
samengebracht in een nieuwe divisie: Building Solutions. 

Per 1 maart 2022 is Henk Pronk toegetreden tot 
het managementteam van Building Solutions en 
is Evert Lemmen, de voormalige directeur van  
Worksphere, benoemd tot divisiedirecteur. 

Peter Paasse
Directeur Smart city 

& Energies

Raymond Jacobs
Divisiedirecteur ICT Services  

& Special Services

Lieve Declercq
CEO

Evert Lemmen
Divisiedirecteur Building  

Solutions (voormalig  
CEO Worksphere)

Henk Pronk
Voormalig divisie- 
directeur TechFM

Digitaal toonaangevend binnen 5 jaar

Binnen 5 jaar is 
SPIE toonaangevend 
op digitaal vlak
Deze uitspraak deed sommigen stralen en de ander de wenkbrauwen fronsen. 
De directie van SPIE Nederland is positief gestemd. Wat is er volgens hen voor 
nodig om digitale koploper te worden en te blijven?

EENS!  
Worksphere, dat nu binnen het markt-
segment e-fficient buildings van 
SPIE ‘Building Solutions’ heet, heeft de 
afgelopen jaren stevig ingezet op en 
geïnvesteerd in digitalisering.

“ Ons dagelijkse 
werk kan nog 
veel digitaler.” 

 
De uitkomst daarvan is een Nederlandse 
koppositie waar het gaat over BIM-
toepassingen, assetmanagement en ons 
softwareplatform PULSE Core. Het is nu 
aan ons om deze positie te behouden en uit 
te bouwen. Hoe? Door het te omarmen. 
Voor mij betekent dat dat we blijven 
ontwikkelen voor de klant, maar zeker ook 
voor onszelf. Ons dagelijkse werk kan nog 
veel digitaler.

IK HOOP DAT WE DIT AL EERDER KUNNEN 
BEREIKEN, VOORAL OMDAT WE ER OP 
BEPAALDE GEBIEDEN AL ZIJN. 
Toonaangevend zijn op digitaal vlak in 
relatie tot installatietechniek betekent dat 
SPIE haar klanten helpt om onderhouds-
beslissingen te nemen op basis van slimme 
data én projecten op een integrale digitale 
manier ontwerpt. Dat is voor mij niet alleen 
een kwestie van digitalisering, maar ook 
hoe wij de combinatie van digitale 
technologie, werkwijze en mensen met 
elkaar in verbinding brengen. In de 
gebouwgebonden omgeving, natte 
infrastructuur en energie geloof ik dat we 
nu al toonaangevend zijn. En met onze IoT 
core en Maintain2Improve oplossingen 
hebben we al mooie proposities voor 
de verlichtingsmarkt en de industrie. 
We moeten dit nu verder ontwikkelen 
en tegelijkertijd het ook durven vertellen 
aan onze klanten en aan de markt.

IK HOOP HET!  
De acquisitie van Worksphere zal de 
digitalisering van SPIE zeker gaan versnellen; 
zij zijn al toonaangevend op digitaal vlak 
binnen hun marktsegment. Binnen de 
Holding lopen we nog wel wat achter op het 
gebied van digitalisering. Dat zouden we 
kunnen versnellen door nieuwe tools voor 
een aantal processen te implementeren 
en klanten- en leveranciersportals te 
introduceren. Daarnaast is het van belang 
dat we één BI-tool gaan gebruiken, waar 
alle data van heel SPIE samenkomt.

“ De digitalisering 
van SPIE zal met 
Worksphere zeker 
versnellen.” 

 
Wat we volgens mij zouden moeten doen 
is innovatieve, digitale diensten ontwikkelen 
die ons hoger op de waardeketen brengen, 
zoals bijvoorbeeld cybersecuritydiensten. 
Hiermee zijn we al goed op weg!

IK BEN HET HIER VOLLEDIG MEE EENS. 
Het is, naast verduurzaming, de 
belangrijkste doelstelling in de strategie 
van Building Solutions, dus ik ga er in ieder 
geval voor! Dat Worksphere al voorloper is 
in datagedreven dienstverlening in de 
gebouwde omgeving geeft mij het 
vertrouwen dat we dat over vijf jaar nog 
steeds zijn.

We groeien door naar een bedrijf dat de 
steeds toenemende digitale mogelijkheden 
optimaal inzet om klanten te helpen en een 
goed rendement te behalen. Met nieuwe 
producten, diensten en verdienmodellen 
creëren we extra klantwaarde en 
rendement. We zullen ons beheer en 
onderhoud steeds verder automatiseren en 
digitale tools inzetten als VR, AI, robots en 
BIM als standaard. Over vijf jaar is SPIE dan 
dé digitale integrale dienstverlener.
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Wilfried de Waal
Directeur HR

“ Over vijf jaar is SPIE  
zeker een digitale integrale 
dienstverlener.”

Zo veel mogelijk ‘aan’ 
zetten zonder dat 
de planeet ‘uit’ moet.
SPIE werkt dagelijks aan een betere toekomst door het aanbieden van innoverende  
en duurzame oplossingen die bijdragen aan ecologische duurzaamheid. 

17.545,7
ton CO2

Zakelijke 
vliegreizen:
22 ton CO2

Afvalverwerking:
217 CO2

Vervoer:
15.961 ton CO2

Verwarming:
1.375 ton CO2

100% EENS!   
Natuurlijk is het een uitdaging, want 
het vraagt iets van je medewerkers en 
je bedrijfsprocessen. Maar als ik zie hoe 
snel we stappen maken, geloof ik dat 
we over vijf jaar voorop lopen. 

“ De weg naar de 
toekomst is ingezet!” 

 
Bij Network Solutions hebben we die 
koers al sterk ingezet met het Network 
Operations Center (NOC), van waaruit 
we steeds meer netwerken beheren. 
Nu wordt er overal glasvezel gelegd, 
maar als we daar mee klaar zijn, moet 
het wel goed onderhouden worden. Het 
NOC is dermate belangrijk voor SPIE dat 
we vol inzetten op de ontwikkeling ervan. 
Dan heb ik het over aantal mensen, 
specialistische kennis en middelen. 
De weg naar de toekomst is ingezet!  

ABSOLUUT!  
De stap die SPIE kan zetten op het gebied van 
digitalisering en automatisering is groot en 
biedt veel kansen en mogelijkheden. Wellicht 
zijn we nu nog niet toonaangevend op dit vlak, 
maar door de samengang met Worksphere 
zijn alle ingrediënten daar om deze stap te 
realiseren. Zij hebben al een voorsprong op 
een aantal digitaliserings vraagstukken.
Binnen HR hebben we nog wel een weg te 
gaan. We zijn kritisch op de systemen, vooral 
op de vele interfaces die we hebben of die nog 
moeten worden gebouwd. We moeten de 
inzichten die we op dit gebied hebben geza-
men  lijk bespreken en verder ontwikkelen. 
Onze dienstverlening kan, door het werven 
van bijvoorbeeld data-analisten en het 
acquireren van ICT-bedrijven, verder ont wik-
keld worden. Daarnaast dienen we vanuit de 
SPIE Academy op scholingsgebied voor onze 
medewerkers een passend en vooruit stre-
vend aanbod te doen. Door de gezamenlijke 
kracht in het bedrijf te richten op deze 
ontwikkeling zie ik zeker de mogelijkheden! 

Joti Hakkert
Directeur Industry services

Robbert Doornebosch
Directeur Network Solutions

Elektriciteit 
gebouwen:

0 ton CO2

In 2021 betrof de CO2uitstoot voor het gehele jaar 17.545,7 ton CO2.  
Dit was het jaar doorvoor, 2020, in totaal 19.854,0 ton CO2. De uitstoot is  
dus afgenomen met 2.308,3 ton CO2. Een procentuele reductie van 11,6%.

HIER BEN IK HET VOLLEDIG MEE EENS.  
Sterker nog, het is een must voor SPIE. 
Naar mijn mening heeft het namelijk 
invloed op het oplossen van het tekort 
aan technisch personeel. In het segment 
Industry services zullen wij over vijf jaar 
toonaangevend zijn op digitaal gebied voor 
de middelgrote- en kleinere industrie.  

We onderscheiden ons dan met name 
op het gebied van cybersecurity. Hiervoor 
hebben we een goede, betaalbare 
service nodig. De business unit 
Industriele Automatisering, nu nog 
bestaande uit zo’n veertig collega’s, zal de 
komende jaren sterk moeten groeien om 
relevant te worden binnen deze discipline. 
Daar gaan we vol voor!

“ We onderscheiden 
ons op het gebied 
van cybersecurity.” 

De focus hierbij ligt op de verschuiving in energiemix, 
het verbeteren van de energie-efficiëntie en de 
verandering in mobiliteit. Naast onze bijdrage bij 
klanten hebben we ook een belangrijke taak om de 

CO2-uitstoot binnen onze eigen organisatie terug te dringen. 
In Nederland is SPIE gecertifi ceerd voor het hoogste niveau 
van de CO2-Prestatieladder. Dit maakt onze ambities en de 
realisatie op het gebied van CO2-reductie concreet.  

Onderdeel van deze certificering is het inzichtelijk maken van 
onze CO2-footprint en het realiseren van de reductiedoelen. 
Mede dankzij het elektrificeren van ons wagenpark hebben 
we hebben in het afgelopen jaar weer een mooie stap gezet 
en onze uitstoot met bijna 12% teruggebracht. In onze 
voortgangsrapportage, in te zien via de QR-code, 
is te lezen waar we precies aan werken. 
Want Corporate Social Responsibility (CSR) is 
meer dan alleen ecologische duurzaamheid.  
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Martin van  
den Berg

Teamleider Proces-  
& Kwaliteits- 
management

Dromer/ Realist
Dat SPIE binnen vijf jaar voorop loopt op digital vlak is volgens de één  
een feit, volgens de ander een droom.

Stef Peet
Projectleider

Dromer / Realist

De lange doorlooptijd van de overeenkomst zorgt ervoor  
dat SPIE de eerste jaren sterk in kan zetten op digitale 
ontwikkelingen, die een piek kennen in het vijfde jaar. En het 
gaat snel met die ontwikkelingen. Martin: “SPIE heeft een vrij 
brede kennisbasis en dat is een ongelofelijk mooi vertrekpunt. 
Een ontwerpafdeling, procesmanagement, programmeren, 
dataverwerking; we hebben het allemaal in huis. Omdat we 
niet of nauwelijks afhankelijk zijn van consultancybureaus, 
kunnen we op basis van eigen kennis en kunde sneller 
stappen zetten. Daarin zijn wij vrij uniek.”

“Op de schaal waarop wij historische en toekomstige 
data samenbrengen tot een virtuele representatie in 
de verschillende levensfasen van het systeem, is tot 
op heden nooit eerder vertoond in onze branche. 
Wij zijn hiertoe in staat en zullen laten zien tot welke 
baanbrekende mogelijkheden dit leidt. Dit maakt 
dat wij de trend zullen zetten op digitaal 
gebied. De maatschappelijke druk ligt hoog 
als we het hebben over de energietransitie. 
Klimaatverandering is onomkeerbaar en 
de transitie moet dit decennium slagen. 
TenneT heeft een belangrijke regisserende 
rol heeft, maar dat geldt natuurlijk voor veel 
grote partijen. En SPIE is in staat om mee te 
veranderen, beter dan haar concullega’s. SPIE 
is een bedrijf met de nodige slagkracht, waardoor 
je het verschil kunt maken. We hebben het in huis, 
alleen wijzelf kunnen ons tegenhouden.”

“Als je ergens in gelooft moet je ook stellig zijn.” Zo begint Martin van den Berg, 
werkzaam in de Energies-tak van SPIE, zijn betoog waarom hij vindt dat SPIE 
over vijf jaar een digitale koploper is in de installatiebranche. Hij put zijn 
vertrouwen uit de EU-303 van TenneT, waar hij verantwoordelijk is voor het 
proces- en kwaliteitsmanagement. “TenneT verdient een dankwoord, want de 
condities die zij creëerde voor deze raamovereenkomst maakt het mogelijk 
om echt samen slimmer te werken door gebruik te maken van de mogelijkheden 
die digitalisering ons bieden. Dat is nodig om de hoogspannings- infrastructuur 
tijdig te realiseren als onderdeel van de energietransitie.”

“ Over vijf jaar  
is SPIE digitale 
koploper.”

Een heel ander verhaal is het bij de business unit Mechanical in Rotterdam, 
dat onder het marktsegment Industry services valt. Hier werken vakmensen 
dagelijks aan het ontwerpen, realiseren en onderhouden van grote 
mechanische installaties en pijpleidingen. Dat doen zij voornamelijk bij 
klanten in de petrochemie en opslag. Stef Peet is er projectleider en heeft 
minder vertrouwen in de uitspraak van Martin: “In de afgelopen jaren dat ik 
bij SPIE werk heb ik in mijn werkveld nog weinig vooruitgang gezien op het 
gebied van digitalisering. Ik hoop dat het snel zal gebeuren, maar daar kan 
zomaar een generatie overheen gaan.” 

“De digitaliserings-
slag wordt pas  

door de volgende  
generatie gemaakt.”

Als voorbeeld haalt Stef de urenregistratie van zijn collega’s aan. “Wij voeren 
grote onderhoudsstops uit. Tijdens zo’n stop wordt de installatie van onze 
klant voor een korte periode uit bedrijf genomen. In deze periode werken wij 
met enorm veel mensen aan een installatie. Alle urenstaten worden nog met 
de hand in het systeem geregistreerd en uitgeprint om vervolgens handmatig 
te laten ondertekenen door de klant. Omdat wij veel met ingeleend personeel 
werken worden de uren ook nog met handgeschreven urenboekjes 
gecontroleerd. Dat is natuurlijk ongelofelijk arbeidsintensief.”

Het is een bepaalde cultuur, waar na al die jaren maar moeilijk van af te 
stappen is. Dat blijkt in de praktijk: “Deze mensen hebben de Rotterdamse 
haven gebouwd. Zij werken met hun handen op basis van technisch inzicht. 
Daar komt geen computer aan te pas. Tijdens hun werk zijn de meeste 
electronica zelfs verboden. Om hun werkwijzen, volledig of voor een deel 
te automatiseren, dat is misschien nog wel de grootste uitdaging.” 

Volgens Stef zou het naïef zijn om te denken dat SPIE daar een verandering in 
teweeg kan brengen: “Als we met z’n allen naar een groenere en digitale 
wereld willen, dan moeten alle partijen meegaan. De cultuur en systematiek 
moet veranderen, daar hebben we dus ook onze klanten en betrokken 
instanties voor nodig.” 

Het is niet dat de behoefte er niet is. “Staffuncties willen wel, als we daar nou 
eens mee beginnen. En ondertussen moeten wij bij onze onderhoudsklanten 
gaan kijken wat werkt. Daar krijgen we binnen die contracten meer 
mogelijkheden voor. Die moeten we gaan pakken.” 
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De pilots zijn een 
succes. Iedereen wil 
meer. Ook TenneT. 

Dare to
be digital;
Bas Rongen durft het aan

Samenwerking
TenneT

Eind december 2020 is SPIE uitgeroepen tot nummer 
één van de aanbesteding voor het contract EU-303 
van TenneT. Een fictieve aanbesteding met focus 
op de toekomst en een heel belangrijke rol voor 

digitalisering. Gelukkig heeft SPIE net daarvoor Bas Rongen 
aangetrokken, die hier perfect invulling aan weet te geven. 
Sterker nog; dankzij zijn inbreng worden de eerste kosten nu 
al bespaard. “In deze aanbeste ding lag de lat hoog. TenneT 
wilde gebruik maken van de nieuwste technologie uit de 
bouwsector en deze toepassen op ons vakgebied van 
engineering van hoogspanningsstations. Ze zeiden tegen 
ons en 13 andere bedrijven: laat maar zien wat je in huis hebt. 
SPIE moest als winnaar uit de bus komen, koste wat het kost. 
En dat hebben we gedaan”, vertelt Bas.

VAN 2D NAAR 3D
De overstap van 2D tekenmodellen naar 3D digitale modellen 
is een eerste grote stap die ervoor zorgt dat de voorbereiding 
beter gedaan kan worden. Dit 3D model staat centraal in het 
EU-303-contract, waarbij er steeds meer dimensies 
geïntegreerd zullen worden. De verschillende disciplines van 
SPIE werkten wel met losse digitale (3D) modellen, maar nog 

geen gecombineerde. Bas kreeg de taak om alle bestaande 
modellen voor de EU-303 aan elkaar te ‘naaien’ tot één 
digitaal model, waar alle onderdelen in worden geborgd. 
Bas: ”Bij SPIE werken we met veel verschillende soorten 
software. De data was er, maar deze moest alleen nog 
worden samengevoegd. In de nabije toekomst gaan we ze 
feilloos met elkaar laten communiceren. Alle betrokkenen 
krijgen dan inzicht in het werk en de status, vanaf de start 
van het engineeringsproces.”

VAN PUNTENWOLK NAAR MESH
Binnen SPIE kenden men de 3D scan al. Deze werd 
voornamelijk gebruikt voor industriële klanten. Bas zag er 
al snel potentie in en pakte dit dan ook meteen op. Met een 
3D scan ontstaat een puntenwolk van miljarden punten, 
waarbij iedere punt een locatie en kleur bevat. “Dat wordt al 
snel een heel zwaar bestand”, vertelt Bas. “We hebben ons 
werkproces aangevuld, zodat deze ook omgezet wordt naar 
een mesh, een verzameling van oppervlakten. Het bestand 
wordt dan minder zwaar zonder belangrijke data te verliezen. 
We modeleren nu dus altijd met de omgeving in beeld. 
De data worden continu gebruikt en staan niet langer 
meer enkel ergens op een schijf. Veel beter en veiliger!”   

VEILIGER EN EFFICIËNTER
De andere digitale bijdrage van Bas ligt op het gebied van 
planning. Een uitvoerder werkt met een zeer gedetailleerde 
planning. Bas: “Zo’n planning wordt gemaakt met een 
onoverzichtelijke softwaretool die pagina’s aan A0 vellen 
vol lijntjes uitspuugt. Ik heb scripts geschreven die het 
gecombineerde 3D model automatisch kunnen omzetten 
naar een animatie. Daarbij heb ik goed geluisterd naar de 
input die ik kreeg van uitvoerders. Bij hen ligt heel veel 

verantwoordelijkheid. Om een voorbeeld te geven: de 
planning van wanneer spanning op bepaalde geleiders staat, 
staat in tabelletjes, op papier. In de animatie beweeg je je 
door het station en wordt met kleur en met symbolen 
aangegeven waar bijvoorbeeld de gevaren zitten. Iedere 
uitvoerende werknemer, maar ook iedere onderaannemer, 
ziet nu zijn eigen problemen. Uiteindelijk willen we een 

planning op dag- en persoonsniveau kunnen maken. Dan 
leest iedereen wat hij of zij die dag gaat doen en op welke 
veiligheidseisen hij moet letten. Per dag hopen we veiliger en 
efficiënter te kunnen werken.”

TOEKOMSTPLANNEN
Dit is wat Bas betreft pas het begin: “Een volgende stap 
zou meer liggen op de bouwplaats. Hiervoor ga ik 
experimenteren met Mixed Reality, met behulp van een 
Hololens. Tijdens constructie kun je het gecombineerde 
model bovenop de werkelijkheid projecteren voor verificaties 
of voor het opvragen van data/documentatie. Je kunt het 
zelfs jaren later nog gebruiken als informatiestartpunt voor 
storingsoplossers. 

Ik wil VR ook heel graag uitbreiden met dezelfde animatie als 
gebruikt wordt voor de video. Om onze collega’s op kantoor 
al door het gehele bouwproces te leiden en niet alleen de 
eindsituatie zoals wij nu doen. Hier is nog geen software voor 
op de markt. Dat maakt SPIE straks pas écht een voorloper.”  

“ We hebben bewezen dat 
investeren in innovatie 
tijd en geld oplevert.”

TenneT lanceerde vorig jaar haar digitaliseringsprogramma Dare to 
Be Digital, met als doel haar digitale ambities te realiseren en veel 
efficiënter samen te werken met marktpartijen. Als belangrijke partner 
haakt SPIE maar al te graag aan bij dit programma, dat al bij het eerste 
contract, de EU303, zijn vruchten afwerpt.
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Rijkswaterstaat

Dat systeem geeft niet alleen inzicht in de opwekking van 
zonne-energie – direct te gebruiken voor het opladen van 
elektrische auto’s – maar ook advies aan eindgebruikers. 
Bijvoorbeeld over het beste moment om je auto op te laden en 
hoelang het opladen duurt. Samenwerking moet de sleutel 
worden tot succes in dit project, bijvoorbeeld door in elkaars 
rol te verplaatsen en te ‘spiegelen’.  

UITBLINKEN IN PROJECTAANPAK 
In mei 2021 werd de grootschalige aanbesteding voor de 
realisatie van ‘Laden op Zon’ in de markt gezet. Alle wensen 
werden omschreven in de uitvraag, maar bewust niet te 
gedetailleerd, zo legt Björn Smolders, contractmanager bij 
Rijkswaterstaat, uit. “Wij weten als Rijkswaterstaat best veel 
over verduurzaming, maar we hebben juist de markt nodig om 
onze wensen uitvoerbaar te maken. In deze aanbesteding 
daagden we bedrijven daarom uit om ons vroegtijdig mee te 
nemen in de mogelijkheden van laden op zon. Welke panelen 
ga je gebruiken en hoe duurzaam zijn ze? Hoe richt je het 
projectmanagement in? Wat is ieders rol en hoe breng je 
risico’s in kaart?” Het aanbod van SPIE viel op. Onder andere 
door de hoge energie-efficiëntie op de zonnepalen, het 
duurzame materiaalgebruik en het uitgewerkte voorstel voor 

een slimme app die de gebruikers optimaal ondersteunt. 
“Maar waar SPIE echt in uitblonk, was de duidelijk omschreven 
samenwerkingsaanpak”, vertelt Smolders. “Dat gaf ons als 
projectteam direct vertrouwen.”

SPIEGELBEELD
Samenwerking is dan ook het onderdeel waar de focus van 
SPIE écht op lag, vertelt Elaine Pierre, projectmanager bij 
SPIE: “Natuurlijk gaan we voor de beste kwaliteit, maar dat 
is de norm van heel veel marktpartijen. Uiteindelijk staat of 
valt het succes van zo’n project bij de samenwerking. 
Rijkswaterstaat is met zijn regionale onderdelen een 
krachtige, maar ook complexe organisatie om projecten van 
dit formaat te managen. Daarom hebben we ons tijdens de 
aanbesteding proberen te verplaatsen in de opdrachtgevers-
rol, om uiteindelijk te besluiten om ons letterlijk te spiegelen 
aan Rijkswaterstaat. Door één centraal projectteam in te 
richten, dat gaat over zaken als aansturing, inkoop en 

werkprocessen. En daarnaast drie regionale teams op te 
tuigen, die direct samenwerken met de medewerkers van de 
verschillende Rijkswaterstaatlocaties in Nederland.”

VERWACHTINGEN UITSPREKEN
Het project is inmiddels afgetrapt met een samenwerkingsdag. 
Een verrijkende ervaring, vertelt Bjorn: “Iedereen maakte als 
het ware kennis met zijn of haar ‘spiegelbeeld’. In kleine 
groepen gingen verschillende partijen - van contractmanagers 
tot inkopers en externe onderhoudspartners - met elkaar in 
gesprek. Niet over de technische inhoud, maar over de 
werkwijzen en verwachtingen. Wanneer is het project voor jou 
geslaagd? Welke successen vind je belangrijk om met elkaar 
te delen? Waar zie jij risico’s en wat vind jij belangrijk in onze 
samenwerking?” Elaine vult aan: “Ook was er oog voor de 
verschillen, want die zijn er altijd. Waar de een meer gericht is 
op de techniek, zit de ander meer op het proces. Dat kan gaan 
wringen. Die verschillen moet je niet weg willen poetsen, 
maar bespreekbaar maken. Je moet erover durven 
discussiëren. In een veilige omgeving werkt dat verhelderend 
en creëert het wederzijds begrip.” Samenwerken is overigens 
een ‘on-going’ proces, benadrukt Elaine: “Onderweg kom je 
altijd hobbels en uitdagingen tegen. 

Die kun je vooraf ook niet wegnemen, het hoort erbij. 
Maar vertrouwen hebben in een goede afloop – we komen er 
linksom of rechtsom wel uit – dát is essentieel. En daar 
hebben we een mooie basis voor gelegd met de kick-off.”

KRACHTEN KOMEN SAMEN
Wanneer Smolders en Pierre tevreden zijn over het project? 

“Het klinkt simpel, maar wij zijn als SPIE tevreden als 
Rijkswaterstaat tevreden is. Met dit project zijn we onderdeel 
van een grote energietransitie en we zijn er trots op dat we 
daaraan mogen bijdragen.” Ook voor Smolders draait dit 
project om meer dan alleen doelstellingen behalen. “ 
Het project laat de kracht van goede samenwerking tussen 
overheid en marktpartijen zien. Het Rijk heeft ambities 
geformuleerd op het gebied van duurzaamheid en daar gaan 
wij als Rijkswaterstaat voor de volle 100% voor. Maar om 
daar te komen, hebben we marktpartijen hard nodig. Daar 
zit veel innovatiekracht, zowel op inhoud als op samenwerking. 
We kunnen straks slimme oplossingen inbedden in onze 
processen en op grote schaal uitrollen. Zo bundelen we 
onze krachten en realiseren we grote duurzame stappen.” 

Samenwerking als sleutel  
tot succes
In 2022 moet 50% van alle Rijkswaterstaatvoertuigen elektrisch rijden en in 
2028 moet het hele wagenpark emissieloos zijn. Het project ‘Laden op Zon’ 
brengt dit een stuk dichterbij. Alle onderdelen van dit project – laadpalen, 
energiemanagementsystemen en zonnepanelen – werken straks samen als 
één online en intelligent systeem.  
Bron: Rijkwaterstaat &, het online magazine van Rijkswaterstaat Zakelijk

“ Verschillen moet je 
bespreekbaar maken”
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Klaar voor  
verduurzaming  
industrie

In de komende 30 jaar zal de industrie volledig klimaatneutraal moeten 
worden. De eerste 10 jaar al voor meer dan 50%. Een fenomenale uitdaging 
waar veel voor nodig is. Veel asset owners hebben de behoefte om hun site 
in kaart te brengen en daarbij advies in te winnen hoe zij hun assets kunnen 
verduurzamen. Royal HaskoningDHV kan dat uitstekend. 

Royal HaskoningDHV 

Door de handen ineen te slaan met SPIE is daar 
meteen een uitvoerende partij bij aangesloten. 
Deze gezamenlijke benadering lijkt aan te slaan. 
Het afgelopen jaar zijn er al veel interessante 

gesprekken gevoerd en hulpvragen uitgezet. 
 
Het partnership richt zich op het identificeren, uitwerken 
en implementeren van een meerjarig programma dat 
industriële partijen helpt te verduurzamen. Via deze 
samenwerking wordt een ultieme koppeling gemaakt 
tussen de business strategie van de asset owner, de 
eigenaar/bestuurder van de industriële site, en de nood-
zakelijke investeringen voor optimalisatie en vernieuwing. 
Dat hier behoefte aan is, zie je terug in de gesprekken die 
SPIE en Royal HaskoningDHV samen hebben bij potentiële 
klanten. Erwin Petersen, Business Development Manager 
bij SPIE en verantwoordelijk voor het partnership met 
Royal HaskoningDHV, licht dat toe: “Het eerste succes 
boekten we tijdens het EIES 2021, toen we samen de beste 
oplossing pitchte omtrent het benutten van restwarmte voor 
Ducor Petrochemicals. De prijs was dat we samen aan de 
slag mochten om de oplossing verder uit te werken en 

mogelijk te implementeren. We zijn hier nu volop mee bezig.”
SPIE en Royal HaskoningDHV richten zich in deze combinatie 
in eerste instantie op het optimaliseren, en daarmee 
verduurzamen, van energie-intensieve utilities zoals stoom, 
elektriciteit, koeling, perslucht, warmte, afvalwater, 
proceswater, etc. Samen met de asset owner wordt gekeken 
naar optimalisatie in de gehele keten; van productie tot en 
met verbruik.

Erwin heeft nog een ander voorbeeld dat exact weergeeft 
hoe deze samenwerking bedoeld is: “Samen met Royal 
HaskoningDHV heb ik een presentatie gegeven bij onze 
business unit Maintenance Solutions. Zij doen veel bij 
MSD in Boxmeer, evenals Royal HaskoningDHV. MSD heeft 
een programma Green by Choice gestart en daar gaan we nu 
samen met de technisch directeur over praten. Dit is precies 
hoe we vooraf bedacht hadden hoe onze samenwerking eruit 
zou moeten zien.”

FLEXIBELE DIENSTVERLENING
De uitdagingen van asset owners zijn divers en daar spelen 
SPIE en Royal HaskoningDHV op in. Ze bundelen kennis 

en krachten en met behulp van een investeringspartner 
zijn ze in staat om flexibele dienstverlening aan te bieden 
in een innovatieve servicecontractvorm, zoals as a Service. 
In dat geval komen de utilities in het bezit van de 
investerings partner. SPIE en Royal HaskoningDHV dragen 
de verantwoordelijkheid zowel voor het verduurzamen van 
deze utilities als voor het beheer, onderhoud en werking 
ervan. De voormalige asset owner neemt het gebruik 
van deze utilities af. Op deze manier worden de utilities 
toekomstvast, duurzaam en voorspelbaar, zonder een 
directe, vaak grote, investering van de betreffende industriële 

partner. Zo kunnen ze effectief meebewegen met de 
veranderende energiebehoefte van de Europese 
industrie. CEO’s Lieve Declercq (SPIE) en Erik Oostwegel 
(Royal HaskoningDHV) zijn ervan overtuigd samen een 
belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Lieve Declercq: 
“Om in 2050 koolstofneutraal te zijn, moet de industrie 
haar broeikasgasemissies aanzienlijk blijven beperken. 
Onze samenwerking is in staat en toegewijd om 
veelbelovende investeringen te scopen, te implementeren, 
te onderhouden en te exploiteren om de broeikasgasemissie-
reductie doelstellingen van asset owners te behalen.” 
 
“We maken daarvoor gebruik van onze state-of-the-art 
engineering en assetmanagement expertise vanuit een 
strategisch en operationeel perspectief in combinatie 
met kennis van digitale toepassingsmogelijkheden. 
Door onze financiële investeringspartner is de 
samenwerking SPIE-Royal HaskoningDHV ook in staat 
om  dit transitieprogramma ‘asset-light’ te maken”, vult 
Erik Oostwegel aan.  

“ Onze samenwerking  
is in staat om de  
CO2-reductiedoel- 
stellingen van asset 
owners te behalen.”
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Altijd en overal 
om ons heen

Alex Annink 
Operationeel 

manager

Daniel Libregts 
Business Unit 

Manager

Altijd en overal om ons heen

Altijd en overal 
om ons heen

Belangrijk is dan dat je snel wendbaar en adaptief 
bent. Ook voor de overheid is cybercriminaliteit een 
punt van zorg. Het is haar verantwoordelijkheid om 
alles wat de BV Nederland kan beschadigen, te 

beschermen. Die vitale infrastructuur beschermen, daar 
ziet SPIE een rol voor zichzelf.

Alex Annink, operationeel manager bij SPIE, bij de business 
unit ICT Solutions, is dagelijks bezig met het beveiligen van 
IT-diensten die SPIE haar klanten levert. Op een defensieve 
manier. Dat betekent dat de dienst die wordt geleverd  veilig 
moet zijn. Dat zijn technische oplossingen. Daar komt nu ook 
offensieve cybersecurity bij. Dat houdt in dat de bestaande 
IT-omgeving van de klant wordt getoetst en onderzocht op 
kwetsbaarheden. Het liefst gaat hij nog een stap verder door het 
hele proces bij zijn klant aan te pakken. “En dat gaat veel verder 
dan techniek”, vertelt hij. “Je krijgt dan te maken met organisatie, 
processen en fysieke toegangsbeveiliging. Als je cybersecurity 
echt goed wilt doen, dan moet je die hele scope aanpakken.”

Hetzelfde geldt voor Daniël Libregts, bij SPIE in de 
industrietak verantwoordelijk voor engineering application 
development en, belangrijk in deze, industriële automatisering. 
Zijn team van Industrial Automation (IA) doet al veel aan de 
beveiliging van Operational Technology (OT) en Industrial 
Control Systems (ICS); meet- en regelsystemen voor de 
aansturing van industriële processen. ICS worden binnen 
vitale en industriële sectoren gebruikt voor geautomatiseerde 
monitoring, besturing en uitvoering van fysieke processen. 
Bijvoorbeeld in onze drinkwater- en energievoorziening, 
productie en niet in de laatste plaats bruggen, sluizen en 
gemalen. 

Alex: “Onze klanten worden zich steeds meer bewust van 
veiligheidsrisico’s. Ze willen iets doen, maar hoe en wat dan 
precies? Op dat punt schuiven wij aan.”

NIET ALLEEN TECHNISCH
Het is dus niet alleen de techniek en de uitvoering ervan, 
waar SPIE vooral om bekend staat. Het is advies, uitvoering, 
monitoring en bewaking, waarbij de focus ligt op het 
beperken van risico’s. “We werken nu aan een framework 
om het proces van risicobeoordeling en -analyse vast te 
leggen. Het proces om deze in kaart te brengen is vaak 
hetzelfde, de scope zal per omgeving afwijken. We brengen 
de risico’s in kaart, we analyseren ze en pakken eerst de 
grootsten aan. Daarna dalen we af naar de kleinere risico’s 
en bekijken we continu of de situatie niet veranderd. Dat is 
een voortdurend proces”, zegt Alex.
 
BEDREIGING VOOR VITALE INFRASTRUCTUUR
De digitaliseringsslag die we met z’n allen aan maken zijn, 
draait om dingen intelligent maken. Data en connectiviteit 
zijn dan sleutelwoorden. Maar alles wat intelligent en slim 
wordt, is kwetsbaar. En het dreigingsniveau neemt alleen 
maar toe. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor een groot 
deel van de Nederlandse vitale infrastructuur (snelwegen, 
tunnels, rivieren en bruggen) hanteert al regels voor de 
beveiliging van haar assets. In een aanbesteding zijn dat 
eisen, daar moet gewoon aan voldaan worden.

Onder vitale infrastructuur valt ook industrie. Industrie 4.0 
gaat voor hele slimme machineparken, die beter en 
efficiënter zijn en betrouwbaarder produceren. Ook daar 
draait het om connectiviteit en data. Daniël: “Hier ligt een 
technische, fysieke koppeling met IT. Een simpel voorbeeld: 
opdrachten worden geregistreerd in een ERP-systeem (IT), 
van daaruit moet de productie op gang komen (OT). IT en OT 
zijn niet meer los van elkaar te zien. Het operationele proces 
wordt gemonitord, daar wordt een data-analyse op gedaan, 
de historie wordt opgeslagen, die wordt geprint via een 
netwerk printer. Kortom de IT- en OT-structuur verweven 
steeds meer in elkaar.” 

HULPVRAAG NEEMT TOE
“Het besef dat ook industriële netwerken zeer kwetsbaar 
zijn begint nu te ontstaan. Er is nog maar weinig kennis 
over cyberbeveiliging binnen het industriële domein en 
zeker waar het gaat over het koppelen of zelfs integreren 
van het bedrijfsnetwerk met de industriële infrastructuur. 
Een kantoornetwerk beveiligen gaat vaak wel, maar de 
connectie met de productieomgeving wordt in de industrie, 
of misschien zelfs wel de hele vitale infrastructuur, nog 
te weinig gelegd. Door ons specialisme in zowel bedrijfs-
netwerken als industriële automatisering kunnen we hier 
vanuit naar cybersecurity en OT-IT-security kijken. In dat 
domein ontstaan interessante casussen. En daar schuiven 
wij graag bij aan, vanaf het begin.” 

Het securitydomein is aan het groeien binnen SPIE. 
Het is zaak om mee te bewegen met de marktvraag en een 
duidelijk beeld te hebben hoe die vraag moet en kan worden 
ingevuld door SPIE. Daniël: “Wij werken met IA regelmatig 
in opdracht van een andere business unit van SPIE en 
daarmee dus indirect voor een klant. Ik zie de kennisvraag 
groeien. Als we al die domeinkennis kunnen delen en 
samenbrengen, bieden we echt een toegevoegde waarde.”

We lezen er steeds vaker over: cyberaanvallen. Hoewel voorkomen nog altijd beter 
is dan genezen, lijkt het bijna onmogelijk om toenemende pogingen tegen te gaan. 

“ Twee werelden komen 
samen. In dat domein 
ontstaan interessante 
casussen.”
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Van awareness 
naar actie

Opinie
E-mobility

We zitten op een kantelpunt waarbij 
mensen steeds meer het gevoel krijgen 
dat ze beter elektrisch kunnen gaan 
rijden. De actieradius van elektische 
auto’s wordt steeds groter, ze worden 
goedkoper en ze zijn ook al tweedehands te 
verkrijgen. Daarmee wordt een fatsoenlijke 
laadinfrastructuur nog meer van belang. 
Gaan we nu dan echt de stap zetten?

Als we over dit kantelpunt heen zijn, betekent dat 
dat er meer mensen elektrisch rijden dan op 
fossiele brandstof. En dat vraagt enorm veel 
van ons elektriciteits-netwerk. Want als de helft 

van het brandstof-wagenpark nú overstapt op elektrisch 
rijden, gaat in Nederland het licht uit. Tijd voor actie.

ZELFVOORZIENENDE GEBOUWEN
We zitten nu nog in een periode van awareness; we 
denken erover na in de wetenschap dat het eraan komt. 
Aan SPIE nu vooral de taak om de markt te vertellen dat 
er een oplossing is voor haar probleem. Dat doen we op dit 
gebied vooral bij gebouwbeheerders en vastgoedeigenaren 
die nadenken over energie-oplossingen. De input van 
SPIE komt vooral op technisch vlak; het ontwerpen en 
engineeren van de oplossing. 

We denken na over kantoorgebruik en hoe we de 
installaties daar op aan kunnen passen. Waar heeft 
de installatie energie ‘over’ en hoe kun je die opnieuw 
inzetten? Bijvoorbeeld voor het opladen van het eigen 
elektrische wagenpark. 

En dan kun je nog een stapje verder gaan, bijvoorbeeld 
door het laden van je auto te koppelen aan je Outlook-
agenda. Stel dat het systeem achter de laadpaal ziet dat 
er een auto aan een laadpaal wordt gezet, terwijl deze voor 
80% vol zit en de berijder de hele dag op kantoor zit. Dan 
heeft die auto helemaal geen energie nodig. Sterker nog: 
er kan best energie gebruikt worden voor anderen. Zoals 
auto B, die maar voor de helft vol zit en over twee uur naar 
een volgende afspraak moet rijden. Zo slim moeten we 
omgaan met mobiliteit.

ROL VOOR OVERHEID
Het laden moet je goed organiseren, zeker met initiatieven 
als collectieve of multifunctionele laadoplossingen. Voor 
particulieren is zo’n batterij nog erg duur en dus geen 
optie. Daar ligt een rol voor de overheid: deze ontwikkeling 
moet aangezwengeld worden. Niet alleen particulieren 
moeten in de buidel tasten, ook voor bedrijven is een accu 
een grote investering en dan moet je er nog systemen voor 
bedenken en deze uitrollen. 

Dat doet SPIE inmiddels met veel klanten die hun 
energielabel op een hoger niveau moeten krijgen. 
Met deze gebouwbeheerders kijken we meteen naar 
de oplaadcapaciteit van het gebouw. Officieel mag je een 
gebouw met energielabel C of lager niet meer renoveren 
zonder dat je erin investeert. Daar zou harder op 
gehandhaafd moeten worden om dat ook daadwerkelijk 
te laten gebeuren. De investering verdienen we wel terug. 
We moeten vooral kijken naar de langere termijn. Naar de 
volgende generaties. Als steeds meer ondernemingen de 
stap zetten, overgaan van awareness naar actie, krijgen 
ook anderen het vertrouwen dat het kan. SPIE doet er alles aan om voor 

haar klanten het energielabel 
op een hoger niveau te krijgen.
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Facility Management combineert het technisch beheer en onderhoud van 
een gebouw met dienstverlening aan de gebruikers ervan. De coronacrisis 
zorgde voor een gedwongen versnelling van belangrijke trends in Facility 
Management, die we al jaren zien: flex offices, inrichting van de werkplek, 
telewerken, enzovoorts. Digitalisering was een randvoorwaarde om onze 
activiteit vanuit huis voort te zetten. 

De gebruiker  
staat centraal
Hoe we ineens heel anders  
naar onze gebouwen kijken

* Bron: Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Facility Management

De pandemie heeft weliswaar geen revolutie in de 
sector teweeggebracht, maar het heeft het wel 
mogelijk gemaakt om in een recordtijd het beoogde 
doel van verregaande digitalisering te bereiken. 

Wordt het ooit nog zoals vroeger? En zet de versnelling door? 
Op dit werkveld komen de diensten van SPIE en Worksphere 
samen. En dus keken we ook samen naar dit onderwerp. 

Aan het begin van de crisis steeg het aantal (bijna) volledig 
thuiswerkenden van een kleine 6% naar zo’n 50%*. En de 
overgrote meerderheid van hen bleek daarmee best goed uit 
de voeten te kunnen. Dat verandert ongetwijfeld onze wereld. 
Maar hoe gaan werkgevers daar mee om? Hoe geven zij die 
nieuwe wereld, samen met hun medewerkers, vorm?

Veel bedrijven zetten in op een mix van thuis en op kantoor. 
Overleg en ontmoetingen op kantoor, en thuis productie 
draaien. Voor gebouweigenaren is het dan de vraag: wat 

vraagt deze aangepaste functie precies van het gebouw en de 
faciliteiten? Die andere gebouwfunctie betekent iets voor de 
inrichting van het pand, maar ook voor de planning van het 
gebruik. Tegelijkertijd is het zinvol om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat vierkante meters wel verwarmd en verlicht 
worden, maar ongebruikt blijven. Reserveringssystemen 
lossen dit op door een efficiënte spreiding van mensen in 
ruimte en tijd.

GEZONDHEID
De pandemie heeft ons (nog) bewuster gemaakt van hoe 
belangrijk én hoe kwetsbaar onze gezondheid is. Wie maakte 
zich vóór de crisis bijvoorbeeld druk om de luchtkwaliteit? 
Een ander voorbeeld: ventilatie. Geen enkele klant die ons 
hier spontaan over aansprak, maar op veel locaties bleek 
de ventilatie niet in orde, verouderd, of niet passend bij 
de aangescherpte richtlijnen. Hoogste tijd voor gebouw-
beheerders om die achterstand in te lopen. 

Tijdens de verschillende lockdowns boden we oplossingen 
om ervoor te zorgen dat kantoormedewerkers opnieuw veilig 
aan de slag konden. Diensten de we al aanboden kregen een 
nieuwe dimensie. 

DIGITALE INNOVATIES
De crisis bracht ook digitale innovaties mee. Slimme 
gebouwtechnologie biedt volop mogelijkheden om behalve 
een duurzame en comfortabele, ook een gezonde werkplek 
aan te bieden. Een voorwaarde is wel dat alle gebouwdata 
centraal verzameld wordt. Idealiter in een centrale datapool 
met ontelbare toepassingen; een digital twin. Bij een digital 
twin lopen alle informatiestromen in het gebouw eerst naar 
een centraal dataplatform. Daar worden de gegevens 
samengevoegd en vervolgens doorgezet in een op de klant 
afgestemde oplossing. Deze technologie zal binnenkort niet 
meer weg te denken zijn in de facilitaire wereld. 

Heeft de mens nog een plaats in dit digitaliseringsproces? 
Ja, want het verzamelen van gegevens is maar een deel van 
het werk. Kennis van de klant, zijn installaties en zijn 
uitdagingen is essentieel. Analyse van de verzamelde 
gegevens maakt het mogelijk om op voorhand al in te grijpen. 
En zo komen we terecht bij voorspellend onderhoud. Door 
verschillende situaties en historieken te toetsen, kunnen we 
anticiperen en interventies beter plannen. Maar de 
mogelijkheden die worden gecreëerd door gegevens te 
verzamelen, doen ons ook vragen stellen over cybersecurity 
en bescherming van persoonsgegevens. Een van de 
voornaamste zorgen van onze klanten. Deze vorm van 
digitalisering vergt tijd: implementatie, feedback, 
aanpassingen; soms duurt het maanden voordat de juiste 
oplossing is bereikt. Expertise speelt dus nog steeds een 
belangrijke rol! 
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Asset Management

Als installateur wil je dat een installatie optimaal 
presteert. Het optimum is echter bij iedere klant en 
iedere installatie anders. Met welke prestatie zijn 
wij tevreden? Welk risico vinden we acceptabel? 

Welke kosten zijn we bereid te maken? Met die kaders gaan 
we op zoek naar het optimale onderhoudsconcept of 
vervangingsmoment.  

DATA DRIVEN ASSET MANAGEMENT
SPIE heeft jarenlange kennis en ervaring in het ontwerpen, 
bouwen en onderhouden van installaties. Juist hierdoor 
zijn wij in staat om een adviserende rol te spelen en meer 
waarde te realiseren uit de installaties van onze klanten. 
De focus voor nu ligt voornamelijk op een duurzame, data-
gedreven en betrouwbare dienstverlening. Je moet de 
opgehaalde data kunnen vertrouwen om (deels) op afstand 
te monitoren, te beheren en aan te sturen. Geanalyseerde 
data is de drijvende kracht voor je preventieve werk zaam-
heden. Hiermee creëer je een nieuwe vorm van asset 

management; data driven asset management.
Hoe kan je vertrouwen op de data en diens analyse? 
Domeinkennis is hier essentieel en ligt bij de engineers 
die direct met de assets werken. Deze domeinkennis 
gebruik je om een controle te kunnen uitvoeren op de 
analyse die de machine learning algorithm uitvoert. 

Maar dan moet de data wel begrijpelijk zijn voor de 
engineer. De data, geanalyseerd door de machine learning 
algorithm, die is bevestigd door de expert, de engineer, 

Asset management, een veelgehoorde term. Maar wat 
betekent het eigenlijk? En is het voor iedere branche 
gelijk? SPIE heeft een simpel antwoord: bij asset 
management zet je de prestatie van de assets 
centraal. En dat kun je in iedere branche doen. 
Asset management omvat de volledige cyclus: 
van de ontwerpfase tot aan beheer en 
onderhoud en zelfs een stapje verder: 
tot aan vervangen, afvoeren en 
hergebruiken van materialen.

Wij zijn de asset manager 
die uitvoert en adviseert 

zorgt voor begrip en validatie van de conclusies die 
getrokken worden. Daarmee verlaagt het de drempel om 
data driven asset management te introduceren bij klanten. 

VERBETERD ONDERHOUDSPROCES
Het onderhoudsproces wordt door asset management 
sterk verbeterd. Omdat er simpelweg meer informatie 
beschikbaar is. Die data, en het delen ervan, maakt dat de 
asset owner of de asset manager en de onderhoudspartij 
veel beter samen kunnen optrekken. De onderhoudspartij 
kan gerichter advies geven, installaties gaan langer 
mee en de onderhoudskosten zijn lager, omdat er geen 
verrassingen zijn. Daarnaast wordt inzichtelijk wat de 
consequenties zijn als er niets wordt gedaan.

Deze ontwikkeling vraagt een andere manier van werken. 
Om de informatie strategisch te kunnen gebruiken, moet 
in het veld meer geregistreerd worden. Door van tevoren 
in te schatten wat de storing is en hierdoor direct te kiezen 

wat voor kwalificaties vereist zijn, kun je de beste persoon 
selecteren die ingezet moet worden om de storing op 
te lossen. En nog een stap verder: je kan direct de juiste 
materialen mee laten nemen naar de storing, omdat je 
al kunt inschatten welke onderdelen mogelijk vervangen 
moeten worden. Klanten koppelen hier ook doelstellingen 
aan, waardoor de verantwoordelijkheid verschuift naar de 
dienstverlener. En dat maakt weer dat de belangen voor 
beide partijen even groot zijn. Dit komt de samenwerking 
ten goede.

Aan ons de taak om de engineer te ontlasten door het 
gebruik van applicaties en systemen. Wij zorgen voor een 
juiste balans in de prestaties van de installaties, de kosten 
die daarmee gemoeid zijn en een acceptabel risico. Wij zijn 
de asset manager die uitvoert en adviseert, onder andere 
dankzij data driven asset management. En zo gaat SPIE 
mee in de steeds meer veranderende, digitale wereld.  

Wij zorgen voor een juiste 
balans in de prestaties van 
de installaties, de kosten 
die daarmee gemoeid zijn 
en een acceptabel risico.
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Scan de QR-code en bekijk de nieuwe site

Eerder dit jaar lanceerde SPIE  
Nederland een fonkelnieuwe website.  

Die is met recht fonkelnieuw te noemen, aangezien er from 
scratch iets nieuws is opgebouwd. De site ziet er niet alleen heel 
anders uit, ook de structuur en de functionaliteiten zijn flink  
aangepakt. Alles om SPIE nog beter te presenteren en te vinden. 
Het was het eerste project van Ilse Aarts, online communicatie-
adviseur bij SPIE Nederland: “Een flinke klus, omdat we de  
structuur hebben benaderd vanuit de ogen van een (potentiële) 
klant of werknemer. De vorige website was vooral vanuit ons 
eigen perspectief opgebouwd. SPIE is zo groot en divers. En 
daarbij zijn we niet langer meer enkel de uitvoerder; we nemen 
steeds vaker een adviesrol in.”
 
SPIE is door de jaren heen hard gegroeid en heeft daarmee aardig 
wat veranderingen doorgemaakt. Ilse: “We willen graag ons verhaal 
vertellen. Het verhaal achter het merk SPIE. De trots die veel van 
onze collega’s dragen is namelijk niet voor niets.” 
 
De vernieuwde website laat dat toe. We sommen niet langer meer 
op wat we allemaal doen, maar vertellen het verhaal achter de 
oplossing en welke waarde we daarmee toevoegen voor onze klanten. 
Er worden duidelijke verbindingen gemaakt tussen de diverse 
oplossingen, markten, projecten, innovaties en macro-economische 
thema’s. “Daarbij zijn de technische mogelijkheden beter ingericht”, 
vertelt Ilse. “Het biedt ons de mogelijkheid om beter te analyseren 
en bij te sturen op de wensen van de bezoeker. Dat, in combinatie 
met al die mooie verhalen die we bij de juiste doelgroep onder de 
aandacht brengen, maakt ons zeker weten de talk of the town.”  

Het 
nieuwe 
SPIE 
online!

Ilse Aarts  
Online communicatieadviseur
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WERKEN BIJ SPIE,
TAMMO GAAT DE
UITDAGING AAN

TIKTOKTAMMO
In het noorden van het land 
zoekt SPIE naar elektro-
monteurs. Om te kijken hoe 
de dag van een monteur eruit 
ziet is ‘Grunnfluencer’ Tammo 
ingeschakeld. Zou hij geschikt 
zijn? In de video loopt Tammo 
een hele dag mee met 
hoofdmonteur Jeroen. Tammo 
kan het beter laten bij koeken 
eten en video’s maken, maar 
deze ludieke video heeft er wel 
toe geleid dat SPIE in 
Hoogezand een nieuwe collega 
heeft mogen verwelkomen.

PODCAST PODCAST WORKSPHERE HEINENOORDDMVMPARTNERSTIKTOK

 “TECHNISCHE DIENST-
VERLENERS MOGEN ZICHZELF 
BEST HOGER IN DE WAARDE-
KETEN PLAATSEN”
aldus Lieve Declercq. Luister 
de volledige podcast over 
reputatie en het verschil 
kunnen maken als merk op 
de achtergrond.

UITVOERING RENOVATIE 
HEINENOORDTUNNEL KAN VAN START
Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie 
Savera III (SPIE, Dura Vermeer en 
Dynniq) hebben vrijdag 2 juli het 
uitvoeringscontract voor de renovatie 
van de Heinenoordtunnel ondertekend. 
Acht maanden na de gunning van het 

project is de uitwerkingsfase nu 
afgerond en kunnen de partijen van start 
met de uitvoeringsfase. 

SPIE is binnen dit project verantwoordelijk 
de energievoorziening van de tunnel-
technische installaties, die SPIE samen 
met Dynniq voor haar rekening neemt.

Peter Paasse, directeur Smart city & 
Energies is trots: “De manier waarop 
we het afgelopen driekwart jaar hebben 
samengewerkt geeft vertrouwen voor 
de toekomst.”

“ GEEFT VERTROUWEN 
VOOR DE TOEKOMST”

DE MAKERS VAN MORGEN
Op het Techniek Nederland platform ‘De Makers van Morgen’ 
bundelen we de krachten om de waarde van ons werk te laten zien. 
Ontdek hier wat het werken in de techniek zo mooi maakt. Van 
energietransitie tot digitalisering: Nederland staat voor enorme 
uitdagingen. De installatiebranche speelt daarin een sleutelrol. 
Maar de beloning? 

“Wij verdienen als sector te weinig voor de waarde die we genereren, 
dat moet veranderen”, stelt Lieve Declercq.

Bron: Het Financieele Dagblad
Datum: 11-11-2021
Auteurs: Stijn van Gils en Heiko Jessayan, 
Amsterdam

Benieuwd naar de video?

Beluisteren? 
Luister de volledige
podcast hier:

 WIJ ZIJN DE BOUWERS 
VAN DE ENERGIETRANSITIE
 “Bedrijven in de technische 
dienstverlening vormen de 
ruggengraat van onze 
economie en zijn de bouwers 
van de energietransitie.”  
Dat stelt Lieve Declercq, 
CEO van SPIE Nederland,  
in een nieuwe podcast van 
OnBrandScan.

Beluisteren?
Luister de volledige 
podcast hier:

SPIE HOOFDSPONSOR VAN PLAYING FOR SUCCESS
Afgelopen dinsdag werden de handtekeningen gezet onder de samenwerkings-
overeenkomst tussen SPIE Nederland en NAC Maatschappelijk. Vanaf september 
maken de deelnemers van Playing for Success kennis met techniek  
tijdens de SPIE Speelronde.

Meer weten?  
Lees dan hier verder:

Meer weten?  
Lees hier verder:

Benieuwd naar meer? Lees dan hier verder:
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One size does not fit all.  
Met dat in het achterhoofd 
introduceerde SPIE flexibele 
arbeidsvoorwaarden.

Merel Hettinga
Engineer 

Kim Hemmes
Teamleider

Yvette de Jong
Teamleider 

Ted van der Steen 
Contractmanager

PAKKET: Omar

PAKKET: Ellen

PAKKET: Sam

PAKKET: Geert

SPIE als moderne werkgever

“Ik rij straks in een auto die bij me past.”

NAAM: Camiel Hidding  
FUNCTIE: Procesmanager 
PAKKET: Anne

Ik ben een van de eersten geweest die mocht nadenken 
over de flexibele arbeidsvoorwaarden van SPIE. 
De business unit waar ik werk, Bruggen, Sluizen 
en Gemalen, deed mee aan de pilot. Ik was meteen 
enthousiast. Bij SPIE krijg je maar liefst 38 
vakantiedagen. Die krijg ik nooit op! In eerste instantie 
koos ik voor pakket Ellen, waarbij ik vakantiedagen 
verkocht en zo een extra zakcentje had om leuke dingen 
te doen op de vakantiedagen die ik wel opnam. 

Toen de voorwaarden ‘officieel’ werden ingevoerd ben  
ik overgestapt naar pakket Anne. In mijn lease categorie 
zitten helaas geen auto’s die aansluiten bij mijn 
persoonlijke wensen en behoeften voor de komende 
jaren. Met dit pakket kan ik een auto uit een hogere 
categorie kiezen. Ik rij straks een auto die bij me past 
en die aansluit bij mijn wens om elektrisch te rijden. 
Om de eigen bijdrage te compenseren verkoop ik een 
paar vakantiedagen. 

Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn interessant 
voor een werkgever als SPIE. Je geeft hiermee een 
stuk verantwoordelijkheid en waardering aan je 
medewerkers. Ik vind het ideaal om de flexibiliteit 
te krijgen om zelf een pakket te kiezen dat past bij 
de fase in mijn leven. Op dit moment vind ik het 
belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan het 
milieu; ik ben steeds bewuster aan het kijken waar 
ik kan verduurzamen. Ik reis iedere dag zestig 
kilometer per dag met de auto en ik heb een eigen 
laadpaal bij mijn parkeerplek aan huis. Elektrisch, of 
in ieder geval hybride, rijden is voor mij prima te doen.

BIJ DE ONDERHANDELINGEN rond het in dienst komen 
bij SPIE had ik al aangegeven dat ik liever een hoger 
salaris had en wat minder vakantiedagen. Dat was 
toen niet mogelijk. Nu deze kans wel geboden wordt, 
heb ik voor mezelf uitgerekend hoeveel vrije dagen ik 
minimaal wil hebben voor 2022. Vervolgens heb ik een 
pakket gekozen dat daarop aansluit. Met een hoger 
inkomen kan ik op korte termijn meer sparen. Op 
lange termijn vergroot het de kans dat ik een huis zou 
kunnen kopen. Dat vond ik wel het opgeven van wat 
vrije dagen waard.

IK BEN HEEL BLIJ DAT SPIE FLEXIBELE arbeids
voorwaarden aanbiedt. Ik heb ervoor gekozen om iets 
bij te betalen per maand, zodat ik een auto kan kiezen 
die beter bij mijn behoefte past. Daarnaast hou ik erg 
van reizen, dus het zou best kunnen dat ik in de 
toekomst dagen bij ga kopen om verlof mee op te 
nemen. Dat kan nu allemaal!

OOK IK MAAK GEBRUIK VAN DE FLEXIBELE 
arbeidsvoorwaarden. Zelf heb ik voor pakket “Geert” 
gekozen met vijf extra verlofdagen. Deze extra dagen 
wil ik, samen met mijn leeftijdsdagen, komend jaar 
inzetten voor lange wandelingen in de natuur en wat 
vaker overdag tennissen. Vanuit mijn rol in de 
ondernemingsraad (OR) heb ik mee mogen werken 
aan de mogelijkheid om van SPIE een nog leukere 
werkgever te maken. Ik hoop dan ook dat veel collega’s 
ervan zullen profiteren.

DIT JAAR HEB IK GEKOZEN voor pakket ‘Sam’. Ik vind 
het erg prettig dat ik jaarlijks een eigen keuze kan 
maken, gebaseerd op wat dat moment het beste 
past bij mijn situatie. Vorig jaar had ik behoorlijk 
veel vakantiedagen over en heb ik die ook weer 
meegenomen naar dit jaar. Daarom heb ik ervoor 
gekozen voor minder vakantiedagen en meer geld. 
Daarmee kan ik extra sparen voor grote uitgaven die 
eraan zitten te komen, zoals een huis.  In het najaar 
van 2022 bekijk ik opnieuw welk pakket volgend jaar 
het beste past. Ideaal!
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 “Met Worksphere kunnen we een vuist maken in de strijd tegen CO2-reductie.”

Worksphere wordt onderdeel van SPIE 
Nederland. De toegevoegde expertise in 
datagedreven energie-efficiëntieoplossingen 
biedt SPIE een nieuwe stimulans in het 
terugdringen van de CO2-uitstoot en om 
versneld de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving te verbeteren. 

“We vinden elkaar duidelijk in 
waarden, ambitie en trots.”
Nieuwe collega’s zoeken elkaar op, zijn echt 
nieuwsgierig naar elkaar en zien enorm veel kansen. 
Elke dag weer hoor ik succesverhalen, van klein tot 
groot. Vele collega’s, van verschillende afdelingen en 
regio’s, werken met elkaar samen om de integratie 
verder vorm te geven. Natuurlijk is het soms zoeken, 
gaat niet alles in één keer goed en moeten er soms 
lastige beslissingen genomen worden, maar de wil 
om dit tot een succes te maken is groot. Het beste van 
beide werelden maakt ons dé multitechnische 
dienstverlener en werkgever van Nederland!”

Jolien Driesen
Integratiemanager

   
   

  A
cquisitie Strukton Worksphere
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SPIE Nederland B.V.

Huifakkerstraat 15
Postbus 2265
NL-4800 CG Breda

Bel of mail ons
+31 (0)88 119 54 44
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www.spie-nl.com
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Slimme digitale innovaties bewaren we 
niet alleen voor klanten. SPIE-collega’s 
experimenteren ook thuis - en vaak tot  

in de late uurtjes! 
 

Maak kennis met onze eigen ‘digital geeks’.



Sjoerd van der Ploeg

Linda Jager

Na een bedrijfsongeluk in 2012 nam  
Sjoerd van der Ploeg, oftewel Sjoepcoup, 
een deep dive in de digitale wereld.  
Van elektromonteur werd hij webdeveloper. 

Het verhaal van Sjoerd gaat next level. Hij leerde 3D  
tekenen en maakte voor SPIE een datacenter in virtual 
reality. Inmiddels maakt hij apps waarmee monteurs 
hun werk sneller kunnen doen. In zijn vrije tijd bouwt 
hij ‘De avonturen van Wout’, een game voor kinderen. 
Een complete fantasiewereld in tien levels. 

Johnny Visser, oftewel Heyajohnny, is een digital 
geek. Hij automatiseert alles wat los en vast zit 
én bouwt er handige apps bij. 

Voor klanten van SPIE maakt hij custom made apps. 
Bijvoorbeeld voor het uitlezen van sensoren bij  
bruggen en sluizen. Thuis maakt hij ‘Johnny made’ 
apps om het huishouden te runnen. Zijn app Vieze 
Geit is een succes door heel Nederland.

Handige technische snufjes maken Linda’s huis  
tot een ‘smart home’. Van verlichting tot  

verduistering. Het werkt aanstekelijk.

Linda werkt voor het salesteam van ICT Services. 
Met klanten verdiept ze zich dagelijks in hún  

functionele behoeften en de beste service  
vanuit SPIE. Thuis draait het om háár  

slimme functionaliteiten. Zo ervaart ze in het  
klein wat bij klanten in het groot gebeurt.    

Met een achtergrond als programmeur heeft techniek 
altijd al de interesse gehad van Maurice Mertens.  

In en om zijn huis maakte hij bijna alles ‘smart’. 

Met slimme software laat Maurice de  
techniek het werk doen. Zo ontwierp hij  

voor collega’s SPIE Simpel om gemakkelijk  
assets te beheren en te registeren. Thuis  
schreef hij scripts en scenes voor Home  

Assistant om het leven makkelijker te maken.  
Van deurbel tot boodschappenlijstje.
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Johnny Visser

Maurice Mertens
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@sjoepcoup

@heyajohnny



Sjoerd van der Ploeg
IT Application specialist

Deze fantasie- 
wereld
is precies zoals ik het 
voor me zie. Je maakt zelf 
het verhaal, de code en 
scripts. Het maken van 
een eigen game is uniek.

“Een begrijpelijk script is 
heel belangrijk. Dat geldt 
ook voor apps bij SPIE.”

@sjoepcoup

Van A tot Z een game ontwikkelen. Dat 
was de wens van Sjoerd. Al drie jaar 
bouwt hij helemaal in zijn eentje een 
digitale fantasiewereld voor kinderen.  

“Kijk, als je hier loopt dan moet daar een trappetje verschijnen. 
Het bouwen van een interactieve wereld heb ik geleerd 
bij SPIE. Dat vond ik leuk. Ik wilde daarnaast ook zelf iets 
maken wat mijn zoontje of dochtertje later kan spelen. 
Een fantasiespel. Niks met schieten of moord, maar 
gewoon een leuk spel in een fantasiewereld.  

DIGITAL ADVENTURE
Het verhaal kwam vanzelf bij me op. In ‘De avonturen 
van Wout’ moet je achter iemand aan die muntjes heeft 
gestolen van de koning. Het is echt heel grappig. Dat zegt 
ook mijn neefje, hij is mijn ultieme proefpersoon. Eerst 
begon ik met een first person script, maar dat heb ik toch 
omgebouwd. Je gaat nu met het poppetje mee. Zo is het 
verhaal makkelijker te begrijpen en houd je als speler meer 
feeling met het spel. En ik heb op sommige plekken een 
timer toegevoegd, zodat je niet eindeloos naar muntjes 
hoeft te zoeken. Dan blijft het spannend.

DESIGNEN IN C#
Het maken van deze game is voor mij echt pure hobby. 
Vaak denk ik ’s avonds: ‘ik ga nog even een huisje bouwen’. 
En zo ben ik dus al drie jaar aan het designen. Uiteindelijk 
gaat er best veel tijd in zitten om het verhaal scherp te 
krijgen. Je kunt je hele fantasie er in kwijt. En dan heb 
je ook nog de techniek. In C# zijn er ongekende 
mogelijkheden. Gelukkig zijn er veel forums om vragen 
te stellen en is er YouTube om handigheidjes te leren. 
De game is nu zes levels. Bij tien levels ga ik het 
uitbrengen voor de iPad en Android. En wie weet ga 
ik het daarna nog uitbreiden of een kinderboek maken. 
Het verhaal is zó leuk. Dus waarom niet?”

“ Het is verslavend om te doen.  
Soms vergeet ik dat ik de volgende  
ochtend weer moet werken.”



Help! De grijze container had vandaag 
aan de straat moeten staan. Herken 
je die paniek? Johnny komt met de 
oplossing: zijn app Vieze Geit geeft je 
op tijd een seintje. 

“Het begon een paar jaar geleden heel klein met een 
paar draadloze lichtknopjes in huis. Dat leek me handig. 
Inmiddels gaat er veel meer digitaal. Via mijn tablet doe ik 
bijvoorbeeld de schuurdeur op slot, bekijk ik de opbrengst 
van de zonnepanelen en bereken ik mijn reistijd naar het 
werk. Een paar jaar geleden schreef ik zelf een app om de 
lichtknopjes te bedienen. Nu hoeft dat niet meer en maak 
ik gebruik van standaarden, zoals Philips Hue. 

ÉÉN APP VOOR BIJNA HEEL NEDERLAND
Voor het ophalen van afval zocht ik ook een handige app, 
maar die was er nog niet in mijn gemeente. Dus tja, dan 
regel ik het toch gewoon zelf. Via de integration Home 
Assistant op mijn tablet riep ik data van mijn lokale 
afvalverwerker aan en…voilá. Later heb ik er ook een app 
omheen gebouwd: ‘Vieze Geit’. Die bleek zo handig dat 
ook mensen uit andere plekken in Nederland vroegen om 
informatie van de afvalverwerker in hun dorp of stad toe 
voegen. Inmiddels bedient mijn app 97% van Nederland!

NOOIT STILZITTEN
De app draait nu alleen op Android. Misschien ga ik hem in 
de toekomst ook voor Apple beschikbaar maken, maar dat 
weet ik nog niet zeker. Ik denk er ook over om een mobiele 
game te maken. Dat heb ik eerder gedaan en vond ik leuk. 
Hoe dan ook komt er een volgend project, want stilzitten 
is niks voor mij.”

Johnny Visser
Software developer

“ Johnny-made apps zijn leuk  
en maken het leven makkelijker.”

“Ik maak nu gebruik  
van standaarden.”

@heyajohnny



Linda Jager
Accountmanager

Niet alles gaat in één keer 
goed. Het is echt even puzzelen 

om de juiste instellingen te 
vinden. Soms gaat de ene 

Luxaflex dicht en de andere 
niet. Onverklaarbaar! Gelukkig 
is dit met een software-update 

vaak weer snel verholpen. 
Dat het niet altijd zo werkt 

als je hoopt, leg ik ook uit aan 
klanten. Mijn ervaringen helpen 

om verwachting te managen.

 “Het is extra frustrerend  
als een ‘smart’  

oplossing niet werkt;  
ook voor klanten.”

Als je met klanten praat over smart 
oplossingen, dan helpt het als je er 
zelf ervaring mee hebt. Linda pioniert 
thuis en weet: niet alles werkt direct 
optimaal. 

“Voor mij moet een smart home ook echt functioneel zijn. 
Is het handiger, duurzamer of goedkoper? Dan ben ik voor. 
Bijvoorbeeld nu de gasrekening omhoog gaat, zie ik kansen 
om ons huis versneld te verduurzamen. Mijn partner kan de 
mogelijkheden technisch goed overzien. Zo vormen we een 
goed team voor alle slimme oplossingen in huis. 

FUNCTIONEEL EN VEILIG
Hoe smart ons huis is? Dat valt best mee hoor. Een paar 
voorbeelden: de raamdecoratie van Luxaflex is gekoppeld 
aan Apple Home en gaat een half uur na zonsondergang 
automatisch dicht. De verlichting in huis gaat automatisch 
aan en uit en kun je in elke ruimte apart dimmen; ook 
in de tuin. Bij ons in de serre hangen sensoren die de 
temperatuur en koolmonoxide meten. Loopt het CO-niveau 
richting het kritische punt als de gashaard brandt, dan geeft 
de app een signaal. Dat is veilig en geeft rust. We vinden het 
ook fijn dat we alles op afstand kunnen regelen als we op 
vakantie zijn. 

DAT KAN GROENER
Ons huis is 16 jaar oud en we hebben nog de oorspronkelijke 
cv-ketel. Met de stijgende gasprijzen is dit hét moment 
om van het gas af te gaan. Nu zoeken we naar de meest 
intelligente oplossing in combinatie met onze zonne-
panelen. Het is onwijs leuk om dit samen uit te dokteren. 
Hoe gaaf zou het zijn als de slimme thermostaatkranen 
straks zelfstandig communiceren met de warmtepomp 
die ons huis in de winter verwarmt en in de zomer koelt?”

“ Wij zoeken de meest  
intelligente oplossing”



Maurice Mertens
IT Application specialist

“Bijna alles is hier smart.  
Maar ik moet nog wel  

zelf koffiezetten!”

Op mijn tablet komt alles 
samen. In een 3D-geprinte houder 
hangt het dashboard aan de 
muur. Hier kan ik alles bedienen: 
van het energieverbruik tot mijn 
boodschappenlijstje. 

Wat begon met een slim lampje is 
verworden tot een intelligent home 
waar zelfs het aquarium onderdeel 
van uitmaakt. Maurice maakte 
alles smart. 

“Ik had op een gegeven moment verschillende apps en 
gateways om lampen te bedienen. Dat was wel slim, maar 
ook onhandig. Daarom ben ik software gaan zoeken om 
alles te kunnen regelen vanuit één app. Ik kwam uit bij 
Home Assistant; open source software met een hele actieve 
community waar je tips uitwisselt.

AUTOMATIC FANTASTIC
Met een Raspberry Pi en een tweedehands server ben 
ik gestart om apparaten, apps en protocollen aan elkaar 
te verbinden. Nu is alles in huis aangesloten op Home 
Assistant: lampen, stopcontacten, de robotstofzuiger, 
de slimme deurbel, bewegingsmelders, noem maar 
op. Ik heb diverse scripts uitgewerkt die automatisch 
in werking treden. Als ik op de trap naar boven loop, 
detecteert een sensor mijn beweging en gaat langzaam 
het licht boven aan. En belt er iemand aan bij de voordeur, 
dan gaat de lamp feller branden. Betreed ik een zone 
rondom mijn huis, dan gaan de lampen, verwarming of 
airco aan. Superhandig. Het is even wat werk om dit in te 
regelen, maar er zijn veel voorbeelden waar je gebruik 
van kunt maken.

HEY GOOGLE
Het mooie is: er komen steeds meer plugins bij. Nu moet 
ik zelf nog naar de supermarkt om de boodschappen te 
halen, maar over een paar jaar denk ik dat dit ook 
automatisch gaat. Al moet ik dan wel opletten, want mijn 
zoontje van vijf weet ook hoe het werkt. Het duurt niet lang 
meer voor hij zegt: “Hey Google, zet snoep op het 
boodschappenlijstje.”

“ Het werkt aanstekelijk. Je ziet steeds  
nieuwe dingen die óók nog kunnen.”
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