
10

Vierkant Bol       

Maik: ‘Dit jaar bestaan we vijfentwintig jaar en al die jaren zijn we al 

klant bij Bol Adviseurs. Het leuke is dat we elkaars bedrijf hebben zien 

veranderen. In 2008 hebben mijn vrouw Loes en ik het familiebedrijf 

van mijn ouders overgenomen.’ Loes: ‘Ook Bol is verjongd. Heel prettig; 

we werken graag samen met generatiegenoten.’ 

Gezondheid en prestaties centraal 
Maik: ‘Wij hebben ons gespecialiseerd in concept-denken. Het is een 

nieuwe, verbindende kijk op bouwen waar mens, omgeving, geld en 

tijd samenkomen. De gezondheid en prestaties van een gebouw staan 

daarin centraal. Mensen moeten zich allereerst behaaglijk voelen in een 

gebouw. Of het nu gaat over licht, lucht of temperatuur, in een prettige 

omgeving presteer je gewoon beter.’ 

Daarnaast zet Maik fors in op energiebesparing en het verlagen van de 

CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving. ‘Daarnaast maken we, kijkend 

vanuit de exploitatie- en levenscycluskosten van een gebouw, het best 

mogelijke design voor de opdrachtgever.’ Met behulp van geavanceerde 

bouwsimulatieprogramma’s komt Van Tilburg tot een integraal bouw  

concept. Maik: ‘Voor de realisatie werken we samen met architecten en 

bouwpartners. Wij houden de regie op basis van gelijkwaardigheid.’ 

Unieke benadering
Trots vertelt Maik over hun eigen bedrijfsruimte. ‘Ons kantoorpand is 

2500 vierkante meter groot en onze totale kosten voor energieverbruik 

zijn slechts 250 euro per maand. Let wel, zonder zonnepanelen op het 

dak. Dit is echt uniek in Nederland! Wij willen laten zien dat je anders 

kunt bouwen.’ Ook uniek is dat Van Tilburg na de bouw de prestaties 

blijft monitoren en optimaliseren. ‘Wij volgen onze klanten actief en 

kunnen zo de prestaties op energiezuinigheid en behaaglijkheid blijven 

garanderen. Een zorginstelling gaf ons laatst het compliment dat we als 

enige een contract bieden dat hen ieder jaar extra geld oplevert.’

Next level coaching
Deze bedrijfstransitie vroeg om een andere bedrijfsvoering, eentje die 

meer op de klant is ingericht. Om de organisatie naar de volgende fase 

te tillen, kregen ze ondersteuning van Bol Partner Robèrt Meijer. Loes: 

‘Maik en ik sparren regelmatig met Robèrt. We zijn van “werken in 

afdelingen” naar “werken in projectteams” overgeschakeld. Juist 

omdat onze dienstverlening anders is, hebben klanten baat bij goede 

communicatie. Samen met Robèrt kwamen we tot een optimale rol en 

taakverdeling per team.’ 

Vijf  jaar terug sloegen Maik en Loes van Tilburg met hun bedrijf een nieuwe weg in. Maik ontdekte 
hoe je gezondheid, economie en ecologie kon laten samenkomen bij de bouw van een bedrijfspand. 
Onlangs hebben ze hun naam hierop aangepast:  Van Tilburg Installatietechniek BV werd Van Tilburg 

Energie Design BV. Om deze transitie in goede banen te leiden, laat het directie-echtpaar zich door Bol 
adviseren.

Anders bouwen
Onze herpositionering vroeg om een andere bedrijfsvoering
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Om deze herinrichting door te voeren heeft Van Tilburg een stuur - 

team in het leven geroepen. Robèrt coacht dit stuurteam in proces 

matig denken. Loes: ‘We hadden de neiging om in lastige bedrijfs

situaties direct tot actie over te gaan. Robèrt liet ons het belang zien 

van de probleemanalyse en hij bood ons diverse effectieve hulp-

middelen aan. Daar wil ik graag voor betalen.’ Het kunnen sparren 

met Robèrt is voor Maik en Loes echt van toegevoegde waarde. 

‘Goede jaarrekeningen kun je overal krijgen, maar voor eerlijke 

advisering moet je bij Bol zijn. Senior belastingadviseur Ton 

Hendriks wil ik in dit verband ook noemen. Hij ondersteunt ons 

fantastisch bij onze zakelijke transacties in Duitsland.‘ 

Naam die lading dekt
Bij een andere koers hoort ook een andere bedrijfsnaam. Loes: 

‘Eentje die de lading dekt. Onze naamsverandering is dan ook een 

statement. Nu is de tijd en de markt er rijp voor.’ Van Tilburg Energie 

Design loopt duidelijk voorop in de sector. Maik: ‘Sinds de crisis van 

2008 zijn we in de bouwbranche het plezier kwijtgeraakt. Dat kan 

anders. Wij willen daar graag een voorbeeldfunctie in vervullen.’

“ Door onze 
klanten te volgen, 
kunnen we de 
prestaties blijven 
garanderen”


