
“Ook in onderhoud gaan we 
van bezit naar gebruik”

Unica Building Services is sinds een paar maan-

den de nieuwe naam voor wat voorheen Unica 

Technisch Beheer heette. Het is onderdeel van 

de Unica Groep en kent 14 vestigingen in heel 

Nederland. De hoofdvestiging zit in Hoevelaken; 

Werner Out is commercieel manager van de  

vestiging in Amsterdam. “Wij zorgen voor een  

optimale beschikbaarheid van installaties voor 

onze klanten. Dat varieert van onderhoud tot 

inspectie op contractbasis. Dat is altijd een  

maatwerk oplossing voor klanten.”

De naamsverandering is het gevolg van een her-

positionering van Unica als netwerk van bedrijven. 

“Inclusief een nieuw logo willen we met deze 

nieuwe naam Unica duidelijker in de markt  

positioneren. Bij Unica Building Services kunnen 

we van project tot aan beheer de installatietech-

nische zaken voor klanten uit handen kunnen ne-

men. We kijken daarin ook verder dan alleen het 

gebouw, denk daarbij aan gebiedsontwikkeling. 

Die verbreding zie je steeds vaker in onze markt.”

Het zijn spannende tijden voor de professionals in beheer en onderhoud van 

installaties. Digitalisering, predictive maintenance, en van bezit naar gebruik: 

in deze sector komt het allemaal voorbij, vertelt Werner Out, commercieel 

manager bij Unica Building Services.

Predictive maintenance
Een van de trends die op de installatie-

sector afkomt, is predictive maintenance, 

vertelt Out. “We gaan steeds meer 

naar een systeem toe, waarbij we door 

digitalisering heel makkelijk kunnen 

bepalen wat de status is van installaties. 

Predictive maintenance wordt als trend 

vaak genoemd, maar het staat toch nog 

in de kinderschoenen. Het netwerk van 

digitale hulpmiddelen als sensoren en 

algoritmes zorgt ervoor dat we niet meer 

bezig zijn met ‘brandjes blussen’, maar 

juist het voorkomen ervan. En hoewel 

we onze bedrijven wel zo goed hebben 

ingericht dat we heel snel op een storing 

kunnen reageren; het is wel een storing. 

En die willen we juist voorkomen.” 

Een volgende stap in die ontwikkeling is 

dat de klantvraag flink zal veranderen, 

van bezit naar gebruik. “Ik verwacht dat 

we straks niet meer de vraag krijgen: 

we willen die en die installaties in ons 

kantoor hebben; maar de vraag: zoveel 

graden warmte wil ik in mijn kantoor. 

Dus we gaan op basis van uitgangspunten 

installeren en onderhouden.”
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Mijn TVVL

“TVVL is vooral een kennisnetwerk, 

en daarin zitten al twee belangrij-

ke termen: kennis en netwerk. Dat 

netwerk is zo belangrijk, en dat is 

ook de toekomst: door gebruik te 

maken van de kracht van collega’s 

binnen dat netwerk wordt de 

klant het beste bediend. En dan 

maakt het niet uit of ik die kennis 

ophaal of breng binnen Unica of 

bij collega-bedrijven.”

Out is sinds een aantal jaren 

bestuurslid bij Young TVVL, de 

club binnen TVVL van jong profes-

sionals. “Jong betekent ook jong 

van geest, ik ben zelf 37 jaar. Ik 

vind het belangrijk dat we binnen 

TVVL leren van jonge profes-

sionals; ze zijn zo verrijkt met 

nieuwe technieken en innovaties. 

Tegelijkertijd is het niet verkeerd 

voor jonge professionals om te 

leren van ervaren specialisten, 

die de historie van onze branche 

kennen. Belangrijk is vooral dat 

we van elkaar weten wat we 

doen. En bij Young TVVL doen we 

hele gave dingen voor de gehele 

sector, zoals 3D Makerszone, 

Zomerfeest met spreker over IoT 

en de E-drive dag.”
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