DE REGIONALE VERHUIZING
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‘Juist omdat we ons verdiepen in nieuwe toepassingen en daar al best
ver mee zijn, kunnen we als klein bedrijf toch grote projecten aan’

Amsterdam, een pand uit de achttiende eeuw. We gaan dit volledig van het gas afhalen. Uiteindelijk wordt dit het Europese hoofdkantoor van modemerk Karl Lagerfeld. Het is dus ook nog een
prestigeproject. We zijn maanden bezig geweest met ontwerpen
en tekenen en zijn nu bezig met de uitvoering.’ In het voortraject
neemt Guido het voortouw en in de uitvoerende fase pakt Oscar de
leiding. Oscar: ‘Het is daarbij ook mijn taak om de klant bewust te
maken van bepaalde keuzes. Je hebt te maken met een monument,
dus is simpelweg niet alles mogelijk. Ook houd ik in de gaten of er
goed onderling wordt samengewerkt. Als een aannemer ons ergens
niet van op de hoogte stelt, kan dit zomaar ons werk in de war

nu veel meer energiebronnen gebruikt, zoals de warmte van de zon,
lucht en aarde. Het is heel leuk om opdrachtgevers hierin de weg te
wijzen en de techniek op de juiste manier toe te passen. Het is geen
makkelijke puzzel, maar je moet er toch aan beginnen. Wij zien het
als kans en niet als bedreiging. Juist omdat we ons verdiepen in nieuwe toepassingen en daar al best ver mee zijn, kunnen we als klein bedrijf toch grote projecten aan. En ook nog op een dusdanig efficiënte
manier, dat het de opdrachtgever niet te veel kost.’

schoppen. Dit hele project vraagt écht meer van onze mensen op
kantoor en onze monteurs. Het is een heel ander samenspel, maar
het is wel iets waar ons hart sneller van gaat kloppen.’

ker in zit, maar zoeken ook nadrukkelijk naar een goede werkprivébalans. ‘Er is een tekort aan technisch personeel en daarom
vinden we het juist belangrijk dat ons team zich goed voelt. De
balans tussen werk en privé is daarbij essentieel.’ In Woerden hopen zij hun gezamenlijke visie verder uit te bouwen. ‘Guido en ik
komen oorspronkelijk allebei uit Woerden, dus we vinden het leuk
om hier een grotere klantenkring op te bouwen. Woerden voelt
vertrouwd, maar ook weer nieuw. We hopen vanuit hier gestaag
verder te kunnen groeien.’

Werk-privébalans
De twee mannen zijn er trots op dat de vaart er momenteel lek-

H2O is here
to stay
Technische installateur groeit
verder vanuit Woerden

Bij H2O Installatietechniek zijn ze gesetteld en
klaar voor meer. Het bedrijf zit in een groeispurt en is zijn specialismen in rap tempo aan
het uitbreiden. Eigenaren Oscar den Boer en
Guido van Els willen Woerden laten zien wat ze
kunnen.
Terwijl H2O ooit begon vanuit een garage, heeft het bedrijf ruim
tien jaar later een prachtige plek aan de Wagenmakersweg in
Woerden. And it’s here to stay. Het kantoor is compleet aangepast aan de wensen van de eigenaren en hun team en oogt fris en
modern. Uiteraard is het gebouw voorzien verschillende technologische en duurzame hoogstandjes. De techniekruimte is te bewonderen door een glazen wand in de vergaderzaal en laat direct
zien waar H2O zich mee bezighoudt. ‘Wij zien onszelf als een
technische aannemer’, aldus Oscar. ‘We zijn een allround installa-

16 | ONDERNAMEN WOERDEN HERFST 2018

teur die alles in eigen huis heeft: we kunnen het ontwerp verzorgen, tekenen, uitvoeren en beheren. We kunnen een project van
begin tot eind begeleiden en ook zorgen dat het er over vijftien
jaar nog netjes bij staat.’
Nieuwe technieken
Sinds 2012 zitten Oscar en Guido samen in het bedrijf, daar waar
het vijf jaar eerder door Oscar werd opgericht. Momenteel is
H2O flink aan het groeien, wat nog eens benadrukt werd door
de verhuizing naar het nieuwe pand in Woerden. Guido: ‘We zijn
een volwaardig bedrijf geworden, dat ook de interne organisatie
goed op orde heeft. Het voelt anders dan in het begin; we zitten
nu echt in een sprint vooruit en willen ons laten zien in Woerden.
We hebben er jaren geleden al bewust voor gekozen om nieuwe
technieken te gaan gebruiken en grote stappen naar duurzaamheid te zetten en mede daardoor kunnen we een compleet plaatje
bieden. Wat ons betreft geldt ‘hoe gekker, hoe beter’. Hoe meer
techniek een project van ons vraagt, hoe leuker we het vinden.’
Rijksmonument
Om de vakspecifieke kennis die H2O in huis heeft te benadrukken,
haalt Guido een voorbeeld van een bijzonder project aan. ‘We zijn
momenteel bezig met een rijksmonument op de Herengracht in

Tekenen
Guido noemt hun werkwijze ‘discipline overschrijdend denken’.
‘Voor ons is het meer dan het uittekenen van een plan, een offerte
opstellen en dit stilzwijgend uitvoeren. We denken veel meer mee
over het eindresultaat en alles wat daar in de tussentijd bij komt
kijken. H2O is een sterk uitvoerende club. Tekenen doen we tegenwoordig – zeker voor nieuwbouw – in een interactief 3D-model. Daardoor kunnen we niet alleen zelf zien of het past zoals het
bedacht is, maar krijgt de klant ook een veel duidelijker beeld van
wat er gaat gebeuren. Bovendien registreert het systeem obstakels,
waardoor fouten in het werk tot een minimum worden beperkt.
Onder andere met zulke specialismen proberen we toegevoegde
waarde te bieden.’
Meehelpen
De energietransitie, een onderwerp dat eigenlijk tijdens elk interview met een technisch specialist aan bod komt, is iets waar Guido
en Oscar volledig in geloven. Oscar: ‘Zestig jaar geleden hadden we
ook een transitie, maar die was alleen gericht op aardgas. Er worden
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