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Van den Berg Groep is een organisatie voor adviseurs, architec-

ten en bouwkundigen, met vestigingen in Amsterdam, Helmond, 

Houten, Rotterdam, Joure, IJsselmuiden en Kampen. Het bedrijf 

levert met zo’n 80 medewerkers een totaal dienstenpakket van 

advisering in het voortraject, via ontwerp en realisatie, tot facili-

taire bouwkundige diensten en onderhoud ver na de oplevering. 

Dit in 1967 opgerichte familiebedrijf kenmerkt zich door een 

cultuur van hard werken voor de klanten, met een enthousiaste 

en positieve instelling. “Omdat wij onze professionals zoveel 

mogelijk tijd willen laten besteden aan waarin zij goed zijn, 

hebben wij alle ondersteunende activiteiten en facilitaire zaken 

ondergebracht bij Van den Berg Centrale Diensten in Kampen”, 

zegt directeur Dankelman. “Dat verbetert zowel de efficiency 

als effectiviteit van onze totale groep. Verder heeft de groeps-

directie eind 2008, aan het begin van de crisis, besloten om 

anticyclisch te gaan investeren in een compleet nieuwe manier 

van denken en werken in de bouw, genaamd NXT2GO”.

Wim Dankelman (Van den Berg Groep) met links 

Harrie Moleman en rechts Simone van Loon (beiden ITANNEX)

Interactief ontwerpproces

NXT2GO staat bij Van den Berg Groep voor een manier van con-

ceptueel denken en werken door alle adviseurs, architecten en 

bouwkundigen. De gedachte erachter is dat continuïteit, voort-

durende innovatie en optimale samenwerking bij een succesvol 

project worden bereikt door een interactief, toekomstgericht en 

kostenbewust proces. Interactief wil zeggen dat zij alle be-

trokken partijen in een dialoog en workshops betrekken, om tot 

een gezamenlijk inzicht en het best mogelijke scenario te 

komen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het 3D Bouw Infor-

matie Model (BIM). “Wij hebben een bewuste keuze gemaakt 

voor Autodesk Revit, omdat het heel gebruikersvriendelijk is en 

vele partijen in onze markt daarmee willen werken”, vervolgt 

Dankelman. “Wij hebben in het begin zelfs een opdracht 

verloren omdat we met andere software werkten. Omdat ik 

ITANNEX al langer kende heb ik hen gevraagd om een voorstel 

te maken voor zowel de levering, opleiding als implementa-

tiebegeleiding. Extern hanteren wij namelijk hetzelfde beleid als 

intern: specialisten laten doen waar zij goed in zijn!”

Sneller dan verwacht 

Van den Berg Groep ervaart dat het efficiënter organiseren van 

de hele bouwkolom en ketenintegratie hoog op de agenda staan 

in hun markt. “Door al in de ontwerpfase rekening te houden 

met de totale levenscyclus van een woning, kantoor of ander 

gebouw, komt er namelijk ruimte vrij voor kwaliteit, innovatie en 

duurzaamheid”, aldus Dankelman. “Wij zien “BIMmen” daarom 

als een kans om ons te onderscheiden richting opdrachtgevers 

en de ontwikkeling ervan gaat nu al sneller dan verwacht. Laat 

staan als de markt straks aantrekt. Mede dankzij de deskundige 

opleiding en praktijkgebaseerde SMARTRevit werkmethodiek 

van ITANNEX, zijn wij al helemaal klaar voor dat toekomstpers-

pectief. Verder brengen zij ons proactief in contact met andere 

gebruikers van Revit, waarmee wij in projecten kunnen samen-

werken, of ervaringen kunnen uitwisselen. Tenslotte ondersteunt 

momenteel een Revit-specialist van ITANNEX onze architecten 

en bouwkundigen één dag in de week bij projecten, om alle 

OPTIMAAL SAMENWERKEN

Van den Berg Groep: scherper dan ooit met Revit

Van den Berg Groep investeert sinds eind 2008 anticyclisch in innovatie en interactief ontwerpen. 

Wim Dankelman vertelt waarom zij voor Revit Architecture en SMARTRevit hebben gekozen. 
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DUURZAAM SAMENWERKEN

nieuwe mogelijkheden optimaal te kunnen benutten en de innova-

tiesnelheid erin te houden”. 

Duurzame samenwerking

Momenteel wordt er door Van den Berg Groep met diverse op-

drachtgevers samengewerkt aan een aantal vernieuwende projec-

ten. Met bijvoorbeeld Trebbe, Ter Steege en Dura zijn interactieve 

projecten opgestart die worden uitgewerkt met Revit. Daarbij is het 

mooi om te zien hoe een duurzame samenwerking tot stand komt 

waarbij voor alle betrokkenen de vraag van de klant centraal staat. 

Ofwel, samen projecten realiseren conform NXT2GO: interactief, 

kostenbewust en toekomstgericht!

Stapt de bouw uit het dal in de lift?
In de vorige Itannova keken wij uitermate tevreden terug op 

de eerste helft van 2010. Inmiddels is uit CBS-cijfers gebleken 

dat de totale bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten van 

architecten in het tweede kwartaal van 2010 met ruim 17% is 

gestegen in vergelijking met 2009. Daarmee lijkt het erop dat 

de bouwmarkt het dal eindelijk achter zich laat.    

“Wat ons de eerste helft van 2010 al opviel was het feit dat 

zoveel architecten belangstelling toonden en investeerden in 

BIMmen met Autodesk Revit”, vertelt directeur Wim Bremmer. 

“Die belangstelling was, zoals nu blijkt, gebaseerd op een forse 

toename van het aantal opdrachten in zowel de woning- (bijna 

17%) als utiliteitsbouw (ruim 19%). Hoewel het dal voor som-

mige bureaus diep is geweest, zijn die nieuwe opdrachten voor 

architecten een goede indicator voor de toekomstige markt-

ontwikkeling. Uit onze contacten met andere klanten blijkt dat 

ook veel constructeurs en installateurs weer goed in het werk 

zitten en nu blij zijn dat zij tijdig hebben geïnvesteerd in nieuwe 

ontwerptechnologie. Bijvoorbeeld Berkhout Tros die inmiddels in 

een co-makership team van een woningcorporatie meedraait en 

voor opdrachten wordt gevraagd waarin een BIM centraal staat. 

Maar ook Van den Berg Groep en Van Heeswijk, waarover meer 

in deze Itannova, zijn tijdig in de lift gestapt”.

Wilt u ook meeliften en onderzoeken wat Autodesk Revit voor 

uw bedrijf kan betekenen? Kijk dan op onze speciale website 

www.bouwenmetbim.nl.
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Berkhout Tros anticipeert op marktvraag met Revit Structure

Berkhout Tros is een constructief adviesbureau in Alkmaar met 

ongeveer 20 constructeurs/projectleiders en ondersteunende 

medewerkers. Zij werken in een platte organisatie, met korte 

en directe communicatielijnen, zowel onderling als richting 

opdrachtgevers. Hoewel de kernactiviteit bestaat uit construc-

tief advies, kunnen de ervaren medewerkers van Berkhout 

Tros door hun uitgebreide kennis ook meedenken over andere 

disciplines, zoals installaties en bouwfysische aspecten. “In het 

najaar van 2008 ben ik door Heijmans geattendeerd op het 

bestaan en de toepassingsmogelijkheden van Revit Structure”, 

vertelt Rob Tros. “Omdat zij voor ons een belangrijke opdracht-

gever zijn, was ik al snel overtuigd van de voordelen om te 

gaan investeren in BIMmen met dat programma”.   

Meewerken aan het eerste project

“Omdat ITANNEX bij ons naar tevredenheid de leverancier was 

van alle AutoCAD-licenties, zijn wij ook voor de Autodesk Revit 

Structure implementatie met hen in zee gegaan”, vervolgt Tros. 

Die implementatie is gefaseerd aangepakt, waarbij in eerste in-

stantie drie ontwerpers/tekenaars zijn opgeleid die daarna door 

een BIM-consultant van ITANNEX zijn begeleid bij de opzet van 

het eerste project. Begin 2009 is een tweede groep medewerk-

ers opgeleid en eind vorig jaar hebben zij nog een aanvullende 

Revit Families training gevolgd. “Dat meewerken aan het eerste 

project door een specialist van ITANNEX heeft ervoor gezorgd 

dat wij snel productief zijn geworden”, vervolgt Tros. “Iedereen 

zag daardoor in de eigen 

praktijk snel alle toepassings-

mogelijkheden en voordelen 

en werden zo enthousiast 

voor het gebruik van Revit 

Structure. De belangrijkste 

voordelen voor ons bedrijf zijn het in kortere tijd goed construc-

tief inzicht krijgen in ontwerpvoorstellen en het veel sneller en 

consistent kunnen doorvoeren van alle wijzigingen”.      

Co-makership 

Berkhout Tros is begin dit jaar benaderd door Thunnissen Bouw 

voor een gezamenlijke presentatie aan woningcorporatie Ymere 

voor samenwerking in ‘co-makership’ verband. “Het feit dat wij 

nu deel uitmaken van één van de co-maker teams voor Ymere 

kent meerdere oorzaken, maar ook mede door onze visie over 

het nieuwe bouwproces en de toegevoegde waarde die het 

werken met een BIM daarbij kan bieden”, zegt Tros. “Construc-

ties ontwerpen en controleren in 3D helpt ons ook om de eigen 

faalkosten te reduceren en een bijdrage te leveren aan het 

verminderen van fouten door andere bouwpartners. Omdat 

iedereen 3D-modellen meteen snapt, verloopt de communi-

catie daarover vanzelf beter. Ik zie de interesse in BIMmen in 

onze regio sterk toenemen. Wij worden namelijk regelmatig 

gevraagd door middelgrote bouwbedrijven om onze ervaringen 

te delen, terwijl ook steeds meer architecten in de omgeving 

ermee ontwerpen. Om onze eigen manier van werken verder te 

verbeteren huren wij nog regelmatig een dag een BIM-

consultant van ITANNEX in. Die investering in meer kennis 

verdient zich namelijk snel terug”.

Berkhout Tros is twee jaar geleden door Heijmans geattendeerd op de voordelen van Autodesk 

Revit Structure. Volgens directeur Rob Tros plukt het bureau momenteel de vruchten van het 

vroegtijdig investeren in BIMmen.

CONSTRUCTIEF INZICHT

Rob Tros
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Van Heeswijk innoveert met Autodesk Revit MEP
Van Heeswijk Elektrotechniek ontwerpt technische installaties in 3D met Autodesk Revit MEP. 

Bedrijfsmanager Maarten Verbruggen vertelt zijn visie en ervaringen met BIMmen.

ONTWERP VAN INSTALLATIES

Van Heeswijk Elektrotechniek is een middelgrote installateur met 

135 medewerkers en vestigingen in Schijndel en Tilburg. Deze 

ruim 35 jaar geleden als familiebedrijf gestarte onderneming, 

maakt sinds 2005 deel uit van Breijer Bouw en Installatie, een 

onderdeel van de Facilicom Services Group in Schiedam. Van 

Heeswijk levert, installeert en onderhoudt installaties op het 

gebied van de elektrotechniek, data, telecommunicatie en 

beveiliging. “Wij werken vaak in bouwteams als verantwoor-

delijke voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van 

de technische installaties”, zegt Bedrijfsmanager Maarten 

Verbruggen. “Al jaren geleden beseften wij dat alle technische 

installaties in het ontwerpstadium beter geïntegreerd kunnen 

worden en ook beter in het ontwerp van gebouwen zijn in te 

passen. Behalve dat daarmee kosten te besparen zijn tijdens 

de uitvoering en de gehele onderhoudsperiode, kan men door 

geïntegreerd te ontwerpen ook de faalkosten beter reduceren. 

Een 3D-model maakt een ontwerp namelijk voor iedereen 

inzichtelijker”. 

Installaties worden belangrijker

Verbruggen verwacht dat het aandeel van de technische instal-

laties in bouwprojecten de komende jaren gaat toenemen en 

heeft daar tijdig op geanticipeerd. “Opdrachtgevers van bouw-

projecten leggen steeds meer nadruk op duurzaamheid en 

lagere onderhoudskosten in het programma van eisen. Daar 

kunnen wij met de technische installaties in belangrijke mate 

aan bijdragen, zeker als onze mensen vroegtijdig bij een project 

worden betrokken. Verder worden gebouwen en woningen met 

steeds meer installaties uitgerust, waaronder voor beveiliging 

en domotica. In tegenstelling tot collega’s in de markt hebben 

wij niet de eerste projecten afgewacht maar zijn wij twee jaar 

geleden al begonnen met 3D-ontwerpen in Autodesk Revit

Architecture. Tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten werd 

ik mij namelijk bewust van het feit dat Revit het helemaal zou 

gaan maken. Natuurlijk zijn er veel vergelijkbare applicaties, 

maar het marktaandeel van Autodesk is wereldwijd zo groot dat 

ik besloot om proactief innoverend te gaan investeren in Revit. 

Inmiddels is de bouwkundige versie opgewaardeerd naar Revit 

MEP en kijken wij ook belangstellend naar een uitbreiding met 

SMARTRevit MagiCAD”. 

Gebruiker bepaalt succes 

Bij Van Heeswijk is men ervan overtuigd dat 3D-ontwerpen een 

grote toekomst heeft en nu al een cultuurschok in de bouw aan 

het veroorzaken is. Alleen de snelheid en precieze vorm waarin 

die trend zich ontwikkelt is nog onduidelijk. “Je ziet nu al grote 

veranderingen in de manier van aanbesteden en nieuwe 

contractvormen”, vervolgt Verbruggen. “Net als wij zijn echter 

nog veel opdrachtgevers zoekende hoe zij het beste met BIM-

men kunnen omgaan en hoe zij daarvoor hun samenwerkings-

partners moeten selecteren. Omdat steeds meer architecten, 

constructeurs, installateurs en bouwbedrijven met BIM-software 

aan de slag gaan, komt het geïntegreerd ontwerpen in 3D-

gebouwmodellen straks in een stroomversnelling. Je kunt er 

ontzettend veel mee, maar het succes is naar onze mening en 

ervaring sterk afhankelijk van de creativiteit van de Revit-

modelleur. Het vereist namelijk anders denken en werken dan 

tekenen in AutoCAD. Gelukkig heb-

ben wij met Stef Cortooms zo’n 

creatieve kartrekker in dienst die 

onze projectleiders helpt om betere 

oplossingen te bedenken voor 

praktijkvragen en problemen. 

Wij hebben voor ITANNEX gekozen 

omdat zij in tegenstelling tot andere 

leveranciers volledig in Revit zijn 

gespecialiseerd en daardoor echt 

waarde kunnen toevoegen”.

Maarten Verbruggen
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ITANNEX investeert in BIM-onderwijs

Om het hoger onderwijs beter aan te laten sluiten op de beroepspraktijk, investeert ITANNEX in 

lesmaterialen en ondersteuning van docenten bij het ontwerpen met Autodesk Revit. Dat gebeurt al bij 

Saxion Hogescholen, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht en het Hanze College. Verkennende gesprek-

ken zijn gestart met Hogeschool Windesheim.  Hans Bosma van Hogeschool Inholland vertelt waarom en hoe.

IN HET ONDERWIJS

Hogeschool Inholland verzorgt op acht locaties in Noord- en 

Zuid-Holland circa negentig bacheloropleidingen. Verder 

heeft deze onderwijsinstelling nog enkele Associate-degree-

programma’s en masteropleidingen in huis. Bij Inholland 

studeren ruim 34.000 jongeren, onder begeleiding van zo’n 

2.900 medewerkers. Docent en stagecoördinator Hans Bosma 

is al sinds midden jaren negentig betrokken bij het gebruik van 

ontwerpprogrammatuur voor de bouwkundige opleidingen van 

Hogeschool Inholland. “Voor studenten is het belangrijk dat zij 

tijdens hun studie met programma’s leren werken die ook in de 

toekomstige beroepspraktijk worden gebruikt”, vertelt Bosma. 

“Daarom proberen wij als hogeschool zo goed mogelijk op de 

marktontwikkelingen en -vraag aan te sluiten. Dat is al bijna 25 

jaar AutoCAD geweest, met als bouwkundige applicaties achter-

eenvolgens het VCA-menu, GBa en Architectural Desktop. De 

laatste jaren signaleren wij echter een toenemend gebruik van 

Autodesk Revit, zowel bij architectenbureaus, als bij aannemers, 

constructeurs en installateurs”. 

BIM-gebruik in stroomversnelling

Bij Hogeschool Inholland vallen de opleidingen Bouwkunde, 

Bouwmanagement & Vastgoed en Civiele Techniek onder het 

domein Techniek, Ontwerpen & Informatica. Tot dit schooljaar 

was AutoCAD het programma dat in alle jaren werd toegepast 

en konden studenten pas in het vierde jaar kennismaken met 

Revit, afhankelijk van de gekozen ‘minor’ specialisaties. Één 

daarvan is Virtueel Bouwen, volledig gebaseerd op Revit. Die 

wordt afgesloten met een Autodesk certificering, waarvoor 

Hogeschool Inholland als enige onderwijsinstelling in de Benelux 

door Autodesk is gecertificeerd. “Omdat het werken met een 

‘Building Information Model’ (BIM) de laatste tijd in een stroom-

versnelling lijkt te komen en steeds meer bedrijven daarvoor 

Revit gebruiken, hebben wij besloten om proactief op die 

trend in te spelen met het onderwijsaanbod”, vervolgt Bosma. 

“Hoewel ik zelf de technische ontwikkelingen al decennia nauw-

gezet volg, biedt Revit zo veel mogelijkheden dat wij voor het 

onderwijs daarin een samenwerkingsverband zijn aangegaan 

met ITANNEX. Deze houdt concreet in dat een docent van 

ITANNEX tijdens het eerste jaar twee keer zeven lessen Revit 

komt verzorgen voor onze studenten. Die basis voor BIMmen

willen wij in het tweede jaar verder uitbreiden, zodat op termijn 

het gebruik van AutoCAD zal gaan afnemen. Tijdens de Revit-

lessen maken wij gebruik van het eveneens door ITANNEX 

ontwikkelde Nederlandstalige cursusboek ‘Aan de slag met 

SMARTRevit’ en de SMARTRevit werkmethodiek”.            

RevitGG Best Practices

Hans Bosma is tevens secretaris en mede-initiatiefnemer van 

RevitGG, de onafhankelijke vereniging van bedrijven die met 

Revit werken, met momenteel zo’n 40 leden. “Tijdens een bij-

eenkomst bij IAA merkte ik dat ITANNEX zowel veel Revit-kennis 

heeft als onderwijservaring door een samenwerkingsrelatie 

met Saxion Hogescholen. Verder sprak de praktijkgerichte 

SMARTRevit-methodiek mij erg aan, als een hulpmiddel om 

Hans Bosma
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ITANNEX grootste Autodesk Authorised Training Center Benelux

IN HET ONDERWIJS

onze studenten meer uit de software te laten halen. Na enkele 

vervolggesprekken hebben ook wij besloten om gebruik te 

maken van de kennis, ervaring en lesmaterialen van ITANNEX 

ter ondersteuning van het bouwkundig onderwijs op onze hoge-

school”. Bij RevitGG werkt Bosma actief mee aan het  ontwik-

kelen van een consistent platform voor alle gebruikers, om op 

uniforme wijze modellen te kunnen opbouwen en uitwisselen.

Daarmee wil men de valkuil van moeilijk uitwisselbare biblio-

theken en afspraken voorkomen, zoals bij Arkey het geval is 

geweest.

“Dankzij de gezamenlijke inzet en inbreng van veel leden heeft 

RevitGG afgelopen zomer de ‘Best Practice Revit deel 1’ kunnen 

publiceren”, zegt Bosma. “Dat is het eerste deel van in totaal 

vier delen met praktijkgerichte aanbevelingen om iedereen beter 

met elkaar te laten samenwerken in gebouwmodellen. Deel 2 

komt tegen het eind van dit jaar beschikbaar. Die ‘best practices’ 

zijn absoluut geen dwingende voorschriften, maar omdat ze 

breed gedragen worden door alle RevitGG-leden, conformeren 

steeds meer organisaties zich daaraan, waaronder ITANNEX 

met SMARTRevit”. 

Wilt u als onderwijsinstelling meer weten over onze Revit-

lesmaterialen, of ondersteuning bij uw opleiding in bouwkundig 

ontwerpen? Kijk dan op http://opleidingen.itannex.com of mail 

ons op opleidingen@itannex.com. Als werkgever in de bouw 

kunt u ons ook bellen om contact op te nemen met de hoge-

school in uw regio om hen te helpen stagiaires en afstudeerders 

beter voor te bereiden op de praktijk!

Het nieuwe cursusjaar is weer aangebroken en de economie 

staat er inmiddels weer beter voor. Van alle kanten merken 

we dat er weer projecten beginnen te komen waar kennis en 

mensen voor nodig zijn. Wellicht staat u op dit moment zelf voor 

een uitdaging, een nieuw 3D BIM project of is er een nieuwe 

medewerker binnen uw organisatie gekomen. In de huidige tijd 

vraagt uw klant andere diensten. U moet tegenwoordig ook veel 

scherper en slimmer zijn ten opzichte van uw concurrent. Dit 

alles gaat gepaard met de juiste mensen en juiste kennis.

Wij hebben de juiste cursus

Als het aan komt op die kennis kunnen wij u helpen met het 

trainen en opleiden van uzelf of uw mensen. Zeker als we

kijken naar 3D dan gaat het hier om procesverandering en het 

meer geïntegreerd aansturen van projecten. Hiervoor hebben

wij de juiste cursussen welke terug te vinden zijn in onze 

cursusgids.

Compleet cursusaanbod

Voor een compleet overzicht van ons cursusaanbod kijkt u op 

http://opleidingen.itannex.com. Daar kunt u ook onze nieuwe 

cursusgids 2011 aanvragen.

Vraag onze nieuwe cursusgids 
2011 vandaag nog aan!

Kijk op 
http://opleidingen.itannex.com
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BIMmen is absoluut niet alleen een soft-

wareprogramma aanschaffen en imple-

menteren. Het vraagt om een compleet 

nieuwe manier van samenwerking tussen 

alle projectbetrokkenen. BIM-consultant 

Marcel Lanjouw vertelt hoe hij daar dage-

lijks aan meewerkt.

Na ruim 14 jaar als werkvoorbereider en 

tekenaar/ontwerper voor enkele bouwbedrijven 

te hebben gewerkt, maakte Marcel Lanjouw 

twee jaar geleden de overstap naar ITANNEX. 

Die carrièreverandering komt voort uit zijn 

interesse voor de kracht en mogelijkheden van 

moderne ontwerpsoftware. Marcel is behalve 

een specialist in Revit Architecture en Revit 

Structure, sinds enkele weken ook de trotse 

vader van een zoon en voor zijn ontspanning 

een actieve tennisser en voetbaltrainer. 

“Werken als BIM-consultant voor ITANNEX is 

een heel afwisselende en uitdagende functie”,

vertelt Lanjouw. “Het afgelopen jaar heb ik 

bijvoorbeeld opleidingstrajecten verzorgd voor 

AGS Architecten & Planners uit Heerlen, Inge-

nieursbureau Utrecht, Konstruktieburo Krabben-

dam – Boerkoel uit Soest en Visser & Smit Bouw 

uit Papendrecht. Bij deze klanten heb ik de 

tekenaars en ontwerpers geleerd om zoveel 

mogelijk uit Revit te halen en ze tevens gehol-

pen bij het opzetten van de meest geschikte 

werkmethodiek. Dat is leuk en afwisselend werk!

Momenteel ben ik druk bezig met de imple-

mentatie van Autodesk Revit Architecture en 

SMARTRevit bij Soeters Van Eldonk Architecten 

in Amsterdam. Daar gaan ze gefaseerd met 

Revit werken en verzorg ik zowel de opleiding 

als praktijkbegeleiding van alle getrainde teke-

naars en ontwerpers bij de eerste projecten. 

Omdat Soeters Van Eldonk toonaangevend is in 

de ontwerpwereld, vind ik het schitterend dat je 

als BIM-consultant een bijdrage aan de toe-

komstige ontwikkeling van dit bureau kunt 

leveren.

Het mooie van mijn werk is dat ik de ervaring

opgedaan bij ontwikkelende/ontwerpende 

bouwbedrijven, dagelijks kan toepassen bij de 

klanten van ITANNEX. Ik herken uit de vragen 

snel waar zij het over hebben en wat zij willen 

bereiken. Vervolgens kan ik hen de juiste rich-

ting wijzen in het gebruik van 

Revit, zonder afbreuk te doen 

aan de eigen ontwerpgedachten 

en –vrijheden. Elke klant en elk 

traject is anders, waardoor ik 

telkens opnieuw wordt uitge-

daagd om hen een veilig gevoel 

en vertrouwen te geven dat ze 

met de juiste leverancier de 

juiste weg zijn ingeslagen”.

Interesse?

marcel.lanjouw@itannex.com
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