Robert Hendriks

Volt Elektro Groep
‘Doen waar je goed in bent en durven kiezen’’

Heeft het een maatschappelijke bijdrage, is het goed voor het bedrijf en is het
leuk? Dat zijn drie uitgangspunten voor Robert Hendriks, directeur van de Volt
Elektro Groep. ‘In de traditionele branche van elektrotechniek geloof ik in de waarde van de vraag achter de vraag. Mensen zijn vaak niet met de echte vraag bezig,
dus ook niet met de oplossing. Maar waarvan word je nu echt blij? Wat heb je echt
nodig? Ik combineer deze waarde met een realistische kijk op mijn omgeving.’
Persoonlijke en sociale
innovatie
Hoewel de wereld van elektrotechniek traditioneel is, is deze
wel flink in beweging. ‘Iedere
dag zit vol met vernieuwing’,
vertelt Robert. ‘Daar kun je
voor weglopen, of je kunt oppakken wat bij jou en je bedrijf
past.’ Robert kiest voor het
laatste. Niet alleen voor zijn
bedrijf is innovatie belangrijk,
ook voor Robert persoonlijk.
‘Mijn doel is ieder jaar een
opleiding te doen. De ene
keer is dat een bedrijfskundige
toevoeging, de andere keer
breid ik mijn vaardigheden uit
met coaching en begeleiding.
Ik vind het belangrijk breder
22

georiënteerd te zijn dan collega-bedrijven.’ Dat betekent
overigens niet dat Volt ook een
breder takenpakket heeft. ‘De
meeste elektrobedrijven doen
alles. Wij zijn ervan overtuigd
dat dat niet kan. De huidige
techniek vraagt om specialisaties. Je moet vooral doen waar
je goed in bent en durven kiezen. Kunnen wij iets niet, dan
doen we het niet of we schakelen een betrouwbare partner
in. Je kunt onmogelijk alles
alleen doen in deze markt.’ Dat
brengt Robert bij de grootste uitdaging in de sector die
hij tegenkwam in zijn tijd als
bestuurslid van de ondernemersorganisatie voor de

installatiebranche UNETO-VNI:
sociale innovatie. ‘Vasthouden
aan oude structuren werkt
niet. Ondernemers moet niet
bang zijn samen te werken.’
Zijn inzet voor een reorganisatietraject op dit vlak leverde
hem de titel van jongste erelid
van Uneto-VNI op.

Veiligheid, comfort en
energiebesparing

het een hot topic werd, voorzag Robert dat de eerdere deregulering in de installatietechniek ging leiden tot extra vraag
naar veiligheidscontroles. ‘In de
jaren zonder strakke wet- en
regelgeving ontbrak deskundigheid, met als gevolg onveilige installaties en vervelende
situaties als brand. Volt werkt
samen verzekeraars en is een
onafhankelijk inspectiebureau
om de installaties te beoordelen en in orde te maken. Onze
klanten hebben één aanspreekpunt en wij leveren turn-key
op.’ Om het comfort voor
bedrijfspanden en woningen
te vergroten werkt Volt met internetgedreven apps. Ook voor
huisautomatisering en domotica geldt dat Volt de projecten
turn-key oplevert. ‘Deze markt
wordt steeds toegankelijker en
groter’, weet Robert.

Monitoring van energieverbruik
Volt ontwikkelde een eigen

concept voor energiebesparing. ‘Wij beschikken hiervoor
over de sterke combinatie van
monitoring en probleemoplossing’, vertelt Robert. ‘Wij
hebben de verbruiksdata van
de klant via ons eigen energiemonitoringplatform, we
hebben verstand van installaties én we kunnen problemen
met energieverbruik oplossen.
Vooral MKB’ers verspillen vaak
onnodig veel energie door
domme systemen. Wij adviseren hoe ze hun energieverbruik kunnen terugdringen
en wat de beste investering is
om extra, groene energie in
te zetten. Ook helpen we met
goede, transparante energiecontracten.’

compagnons zorgt hij voor
een actieplan gekoppeld aan
energiemonitoring. ‘We hebben ons aanbod in een maandabonnement voor bedrijven
gegoten. We blikken niet eens
per jaar terug zoals een accountant doet, maar zorgen
voor een goede planning.
Hierbij horen ook inspectie,
reparatie en continue monitoring. Wij combineren hierin
de succesvolle elementen van
Volt. Onze aanpak sluit aan
bij de bedrijfsprocessen en
zorgt ervoor dat bedrijven geld
verdienen en zich met hun
core business kunnen bezighouden.’

Energiepartners
Om dit concept verder uit
te breiden en klanten een
strategisch meerjarenplan te
kunnen bieden startte Robert
onlangs het bedrijf Energiepartners. Samen met twee
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Visieontwikkeling is belangrijk
voor Robert. ‘Als technisch bedrijf komen we vaak pas laat in
beeld. Hoe komen we nu meer
aan de voorkant? Daarvoor
werken we met drie thema’s
bij Volt: veiligheid, comfort en
energiebesparing.’ Lang voor
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