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Vanuit hun kantoor aan de Sprendlingen
straat, tussen de stalen van vloerbedekking
en raamdecoraties, blikken Cees Vrins en
Chantal van Berkel terug op tien jaar VPA
projectadvies.
Eigenaar Cees Vrins licht zijn start toe: “1 maart 2004
sprong ik, nadat mijn werkgever failliet ging, in het
diepe. Ik kom uit een ondernemersfamilie en wilde ook
een eigen bedrijf hebben. Het werd de start van VPA,
dat staat voor Vrins Project Advies. Mijn zolder werd
de stalenkamer en de eetkamer mijn kantoor. Na drie
jaar kon ik het huidige pand aan de Sprendlingenstraat
kopen.” Cees kijkt verder terug in de tijd: “Een broer van
mijn moeder was eigenaar van ’t Zolderke Interieur
stoffering in Tilburg. Daar begon ik als jonge knul met
het slopen van bankstellen en verdiende er op die
manier een paar gulden bij. Zo ben ik eigenlijk in het vak
gerold. Ervaring heb ik vervolgens opgedaan bij diverse
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woninginrichters en een tapijtfabrikant. Dat verklaart
het grote netwerk van leveranciers en klanten.”
Ruim een jaar nadat hij startte, kwam Chantal van
Berkel bij hem werken. Chantal: “Ik werkte als facilitair
manager bij Kinderstad. Na vijftien jaar bij Kinderstad
gewerkt te hebben in diverse functies, was ik op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Mijn collega’s wisten dat ik
op zoek was naar iets anders. Cees werkte toen vanuit
een ander bedrijf tijdelijk voor Kinderstad. We hadden
elkaar al eens ontmoet. Mijn baas, een vriend van Cees,
kaartte bij hem aan dat ik op zoek was naar een nieuwe
uitdaging. Op zijn beurt zocht Cees naar uitbreiding
én een sparringpartner. Voordat ik bij Kinderstad ging
werken, had ik ervaring opgedaan in de vloerafwerking.
Affiniteit met deze tak van sport was er zeker. De mooie
samenloop van omstandigheden zorgde ervoor dat
onze samenwerking snel tot stand kwam.”

Hoewel Chantal geen ondernemer is, wilde ze wel een
baan met een grote zelfstandigheid. Waar ze het gevoel
had iets voor zichzelf te hebben. “Dat was precies wat
Cees mij te bieden had”, licht Chantal haar keuze toe om
samen te gaan werken met Cees. “Om mijn kennis te
verbreden, volgde ik een opleiding tot interieurstyliste.”
Het liefst werken Cees en Chantal rechtstreeks voor
opdrachtgevers. Dat kunnen bedrijven maar ook
particulieren zijn. “We kunnen dan in de volle breedte
werken”, aldus Cees. “Van adviseren, offreren, inkopen
en begeleiden tot het plaatsen, opleveren, factureren en
het verlenen van service. Communicatie is daarbij ons
sleutelwoord.” Chantal vult aan: “Dit concept slaat aan,
want we hebben veel terugkerende vaste klanten.”
Cees’ zoon Rutger volgt de opleiding voor complete
woninginrichting. Hij is ambitieus en werkt nu bij VPA
onder begeleiding van vakman Rudy Verhof. Hoe de

toekomst van VPA eruit gaat zien, is niet te voorspellen.
Het kan goed zijn dat Rutger in het bedrijf stapt.
Cees en Chantal gaan in ieder geval op dezelfde voet
door.
Tot slot geeft Cees aan: “Met deze jubileumuitgave laten
we onze klanten en leveranciers een staaltje van tien
jaar VPA Projectadvies zien. Er staan verhalen in van
een selectie van onze klanten, aangevuld met product
foto’s en foto’s van gerealiseerde projecten.
Ons jubileum grijpen we graag aan om klanten, leveran
ciers en samenwerkingspartners te bedanken voor hun
vertrouwen in VPA Projectadvies. Wij kijken uit naar een
voortzetting van mooie samenwerkingen.”
Cees Vrins en Chantal van Berkel
1 maart 2015
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Vloersysteem van Mapei
Ultraplan

Ultrabond Eco 520

Zeer snelhardend, zelfegaliserend uitvlakmiddel voor laagdikte van 1 tot 10 mm.

Snelle dispersielĳm met een hoge
aankleefkracht en een zeer lage emissie

www.mapei.nl
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marmoleum en tapĳt.

VPA Projectadvies bedankt Ahrend. Inrichters voor de fijne samenwerking in de afgelopen
10 jaar en kijkt uit naar een prettige voortzetting ervan in de komende jaren.
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“Korte communicatielijnen en altijd deskundig Advies”
Bert Franse van Igluu

Bedrijvigheid alom als je Igluu Eindhoven binnenstapt. We lopen langs
moderne en stijlvolle kantoren naar een van de vergaderruimtes waar
eigenaar Bert Franse ons van een kop koffie voorziet.

Flexplekken: nieuw concept
“In 2008 richtte ik met Jeroen Riedstra en Michiel Morks een eigen
kantoorpand in. We kozen in de binnenstad van Utrecht voor een karak
teristiek pand, dat eenvoudig via het openbaar vervoer bereikbaar was.
Hoewel we met drieën waren, realiseerden wij een ruim aantal werk
plekken: aantrekkelijke, open en lichte ruimtes, zodat er onderling snel
contact gelegd kon worden. Vaak vertelden bezoekers dat ze ook wel in
zo’n mooi kantoor wilden werken. Eind 2008 besloten we er meer mee
te doen en richtten flexplekken in. Iedereen kon er nu komen werken.
Het was in die tijd een nieuw concept dat aansloeg”, vertelt Bert.

Lichttoren in Eindhoven: luxe kantoorunits op
toplocatie

ruimtes verhuurd. In 2011 betrok Igluu het monumentale pand de
Lichttoren in Eindhoven, de oude voormalige gloeilampenfabriek van
Philips. Bert: “Dat gebouw is meer dan 100 jaar oud en had weinig
tot geen binnenmuren en veel grote ramen. Dat paste precies binnen
ons plaatje. Het originele karakter van het pand is bij de verbouwing
bewaard gebleven. Ook hier geldt dat werken, vergaderen en ontmoeten
de basis zijn. Huurders maken verder gebruik van diverse gemeen
schappelijke ruimtes en faciliteiten.”

VPA
Bert licht toe hoe ze in contact gekomen zijn met VPA: “Dat verliep via
Desso. Het assortiment van Desso sprak ons aan. VPA is de partij die
voor ons de zachte en harde vloerafwerking al drie jaar lang verzorgt.
De communicatielijnen zijn kort en we krijgen altijd deskundig advies.
Als er al iets misgaat, wordt het snel en netjes opgelost. Begin 2015
heeft VPA weer een nieuw deel van het gebouw deskundig gestoffeerd.”

In het eerste jaar besloten ze hetzelfde concept te realiseren aan de
Mauritskade in Den Haag. Behalve flexplekken werden er ook kantoor
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Of je nu houdt van een robuuste
en wat doorleefde uitstraling, van
elegantie en verfijning, van strak en
eigentijds of van speels en eigenzinnig:
met Novilon PVC stroken legt iedereen
z’n eigen accent. En hoef je je nergens
druk om te maken. Want een Novilon
vloer is gemaakt om er jaar in jaar uit
stralend uit te blijven zien. Een echt
Nederlands kwaliteitsproduct met
maar liefst 15 jaar garantie. Ontdek
de collectie op www.novilon.nl.
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in Nederland
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foto uit het archief van Kinderstad

Kinderstad feliciteert VPA Projectadvies met het 10-jarig jubileum. Wij wensen VPA alle goeds toe
voor de komende jaren waarin we de prettige samenwerking voortzetten.
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“We hebben gezamenlijk diverse projecten gerealiseerd”
Femke Gerris van Vorm en Zo
Interieurarchitecte Femke Gerris ontmoeten we in het
Regionaal Archief Tilburg aan de Kazernehof in Tilburg,
waar ook het Stadsmuseum Tilburg is gehuisvest.
Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
volledige restyling van het voormalige kazernecomplex,
met behoud van het industriële karakter.

Heropening
In no-time was het beklonken dat Femke de opdracht
kreeg om het Regionaal Archief te restylen. “Begin 2014
had ik een gesprek met Mommers Kwartier, de op
drachtgever. Mijn opdracht was de originele structuur
terug te brengen, zowel bouwkundig als qua kleur.
11 september van hetzelfde jaar was de feestelijke
heropening”, vertelt Femke trots. “Het mooie was, dat
ik het volledige project gedaan heb, van ontwerp en
begroting tot aanbesteding en bouwbegeleiding. Nu het
geheel klaar is, zorgen de verlichting en de schaduw
werking voor het perfecte contrast. Omdat ik al met
VPA Projectadvies samenwerkte, vond ik het leuk dat
zij de aangewezen partij werd om de vloerafwerking en
raamdecoratie te verzorgen.”
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De historie van het pand
De Lancierskazerne is een voormalig kazernecomplex
in Tilburg, daterend uit 1842. Koning Willem II liet het
bouwen om er zijn troepen en 200 paarden te huis
vesten. Het toen nog carrévormige pand werd later
eigendom van textielfabriek BeKa. In 1988 vestigde
het Regionaal Archief Tilburg er zich. Hier bewaart de
gemeente historische informatie van de aangesloten
gemeenten met hun kerkdorpen. Iedereen kan daar
historische stukken opvragen en bekijken.

Contact met VPA
Femke: “Als interieurarchitecte werkte ik geruime tijd
voor Kinderstad. Voor deze kinderopvangorganisatie
heb ik het interieurconcept ontwikkeld dat op vele loca
ties geïmplementeerd is. Daar leerde ik Chantal kennen
die al samenwerkte met Cees. Toen ik voor mezelf
begon met Vorm en Zo is het contact blijven bestaan.
We hebben gezamenlijk diverse projecten gerealiseerd,
waaronder Kinderstad en Woest Zuid in Amsterdam.”
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“VPA is een betrouwbare partner”
Leon Geers van
Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

Wie het schoolgebouw aan de Stijn Streuvelslaan in Etten-Leur
binnenloopt, heeft niet door dat er zo’n 2.500 leerlingen in het gebouw
aanwezig zijn. “Leerlingen ervaren de school als veel kleiner door de
verdeling in leshuizen. Zo kennen ze elkaar allemaal binnen een les
huis. Ook de docenten kennen alle leerlingen bij naam. Zij geven wel les
in meerdere leshuizen”, vertelt Conrector Bedrijfsvoering Leon Geers.

Als Conrector Bedrijfsvoering is de rol van Leon bij dit project groot
geweest. “Vanuit een soort helikopterview heb ik het gehele renovatie
traject bekeken. Qua materiaalgebruik, kosten, arboregels et cetera
moest ik ervoor zorgen dat de overall afstemming klopte. Dat is zeker
wel gelukt. Na ruim zes jaar is in 2013 de renovatie afgerond.”

Renovatie

Leon werkt graag met kleinere partijen zoals VPA en de samenwerking
bestaat ruim zeven jaar. Leon: “Belangrijk vind ik dat je elkaar ook
weet te vinden als het niet goed gaat. Hier op school zijn wij gebonden
aan vaste lesroosters. Als er iets gebeuren moet, dan gelden er harde
deadlines. VPA is een betrouwbare partner die altijd zorgt dat de werk
zaamheden op tijd klaar zijn. VPA is flexibel en schakelt snel. Wat ik ook
erg prettig vind, is dat er meegekeken en meegedacht wordt. Alleen als
een leverancier zijn afspraken nakomt, kan ik ook de intern gemaakte
afspraken nakomen”, besluit Leon. “Met VPA als leverancier lukt dat!”

KSE heeft een aantal jaren van grote renovatie achter zich.
“Leshuis voor leshuis hebben we aangepakt”, licht Leon toe.
“Daarbij hebben we sterk conceptmatig gedacht: een eigen identiteit
per leshuis, maar wel eenheid nastreven. Die identiteit hebben we
versterkt door ieder leshuis een eigen kleur te geven. De centrale gang
kenmerkt zich door een vrolijk ‘zebrapad’ vanwege de tweekleurigheid.
Doordat we bepaalde elementen overal terug hebben laten komen, is de
eenheid van het gebouw bewaard gebleven.”

Leveranciers
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Rolgordijnen
Plissé en Duette
Aluminium jaloezieën
Lamelgordijnen

• Projectzonwering

Houten jaloezieën

• Warmtewering

Facetlight

• Lichtwering

Paneelgordijnen

• Daglichtregeling
• Milieuvriendelijk
• Functionaliteit
• Brandvertragend
• Kwaliteit
• Duurzaam
• Breeam
• Leed
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Veroflex projects b.v.
Middelweg 47
5253 CE Nieuwkuijk

T: 073-511 11 11
F: 073-511 89 22

I : www.veroflex.com
E: info@veroflex.com

19

“Het is een heel huiselijk geheel geworden”
Petra Schilders van Stichting GOED wonen

Stichting GOED wonen in Oisterwijk is in 2007 opgericht
met het doel een fijne woonvoorziening te realiseren en
in stand te houden voor kinderen met een beperking.
Sinds juli 2014 wonen 19 jongeren met uiteenlopende
beperkingen in een prachtig gebouw aan het Cia van
Boorthof. Ook Martijn, zoon van Petra Schilders woont er.

Martijn
“In het begin wilde Martijn, die 21 jaar is, er niet veel
van weten om er te gaan wonen. Omdat hij autistisch is
en een verstandelijke beperking heeft, hebben wij hem
rustig en in kleine doseringen meegenomen in het
proces naar zelfstandig wonen”, vertelt moeder Petra.
“Pas toen hij er woonde, kwam het besef en welke
impact het had op zijn leven. Hij woont er nu ruim een
half jaar en heeft het heel erg naar zijn zin. Het avond
eten maakt hij onder begeleiding met anderen klaar en
hij eet vaak gezamenlijk in een van de huiskamers.
In het begin begeleidde ik hem bij het opstaan, ontbijt
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en vertrek naar zijn werk. Dat kan hij inmiddels
allemaal zelf. Nu vang ik hem iedere dag op na zijn
werk. Voor mij is het een hele geruststelling te weten
dat er 24/7 begeleiding aanwezig is.”

Lokale leveranciers
Martijn mocht zijn eigen kamer inrichten. Petra lacht:
“Hij wist precies wat hij wilde, qua kleur en meubels.
Hij heeft een goede smaak. Omdat ik Cees van VPA
al geruime tijd ken, nam ik hem in de arm voor de
stoffering. Hij heeft de vloer en raamdecoratie van
Martijns woon- en slaapkamer verzorgd, met de juiste
materialen en kleuren. Het is een heel huiselijk geheel
geworden. Martijn voelt er zich prima thuis. VPA heeft
hier ook diverse andere appartementen van bewoners
gestoffeerd. Ten eerste omdat de ouders graag met
lokale leveranciers werken, maar vooral ook omdat VPA
goed werk aflevert.”
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“VPA is flexibel en klantgericht”
Wiljan der Kinderen van zorgverzekeraar CZ

Wiljan is binnen het Facilitair bedrijf van zorgverzekeraar CZ verant
woordelijk voor de inkoop en implementatie van goederen en diensten.
Vooral de implementatie vindt hij een leuk onderdeel, omdat daarbij de
interne informatie en communicatie een rol spelen. Bovendien zie je
dan ook waar de inkoop toe geleid heeft.

Ander organisatiemodel
“Vier jaar geleden zijn wij overgestapt naar een ander organisatie
model. CZ heeft verschillende vestigingen en wij wilden naar buiten toe
één gezicht laten zien. Voorheen kocht iedere vestiging zelf in en merk
ten wij verschil in toepassingen en gebruik. We hebben alles gecentra
liseerd. Alle facilitair managers verhuisden naar Tilburg”, licht Wiljan
toe. “In mijn portefeuille kwamen huisvesting, bouwkundig onderhoud,
interieurvoorziening, energie en het datacenter.”

Nieuwe werken
Het nieuwe werken werd geïntroduceerd, ook bij CZ. Vragen zoals ‘ja of
nee invoeren’, ‘waarom wel’, ‘hoe toepassen’, kwamen voorbij. Het leidde
tot de introductie ervan. Wiljan vervolgt: “We maakten een meerjaren

plan van aanpak om de gebouwen van CZ aan te passen. De laatste
verbouwfase gebeurt in 2015 in Sittard. Eind 2014 hebben we het hier
in Tilburg afgerond. Wat wij merken is dat door de invoering van
het nieuwe werken de werkomgeving prettiger is geworden.
Bijkomend voordeel is dat we de beschikbare ruimtes efficiënter
kunnen benutten.”

VPA
De samenwerking met VPA kwam in 2007 tot stand. Het tapijt moest
toen vervangen worden. “Via Desso, waar wij een raamcontract mee
hadden afgesloten, kwamen wij in contact met Cees en Chantal.
Inmiddels heeft VPA hier gezorgd voor gietvloeren, pvc-vloeren,
zonwering, tegelvloeren en tapijten. Ik denk dat er wel voor 22.500 m2
aan tapijt gelegd is door VPA”, schat Wiljan in. “VPA is flexibel en klant
gericht. De werkvloer geeft aan heel prettig samen te werken
met de mensen van VPA. Bij CZ staat VPA in de top drie van fijnste
leveranciers.”
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The Floor is Yours

Vanuit de Cradle to Cradle® gedachte wil Desso
met
werk-

haar
en

producten

bijdragen

leefomstandigheden

aan
in

betere

kantoren,

scholen, zorgcentra en andere omgevingen.
DESSO AirMaster® sluit perfect aan bij deze
ambitie. Dit tapijt reduceert de fijnstofconcentratie
in de lucht aanzienlijk*. Het helpt mensen vrijer te
ademen en beter te presteren.

‘Kies voor DESSO AirMaster®
tapijt en adem schonere lucht in.
Surprising, isn’t it?’
Alonzo Mourning
zevenvoudig NBA All Star en astma-patiënt
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* Gebaseerd op testen van GUI, waarbij DESSO AirMaster®
werd vergeleken met een standaard harde PVC-vloer.
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