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Kent u dit raadsel: ‘Hoe eet je een olifant op?’ Antwoord: ‘hapje voor hapje’. En 
kent u ook dat befaamde Chinese gezegde: ‘Een reis van 1000 mijl begint met 
een enkele stap’? Wijsheid en geestelijke rijpheid worden vaak geassocieerd 
met een voorzichtige, maar doelbewuste benadering. Precies de aanpak die 
adviseur Valstar Simonis voorstaat. En waarschijnlijk ook de reden dat het 
ingenieursbureau zo succesvol is. De adviseur kan namelijk zonder meer bogen 
op een fraaie staat van dienst. Valstar Simonis opende in 1948 haar deuren. 
Het bureau groeide in de decennia erna gestadig door. In 1995 en 1998 werden 
vestigingen in Apeldoorn en Eindhoven opgezet. Op het tuimelpunt voor de 
crisis, in 2008, kwamen daar nieuwe filialen bij in Amsterdam en Groningen. 
Het leest als een successtory, ondanks de lichte averij die werd opgelopen 
tijdens het dieptepunt van de laatste economische strubbelingen. “Groeien 
vanuit onze eigen kracht, dat is ons sterke punt”, zegt directeur Wilfried van 
Mierlo. “Stapje voor stapje.” Voor Valstar Simonis ook geen directeuren die 
vanuit ivoren torens decreten uitvaardigen. “Nee, we houden de lijnen met de 
praktijk kort. Ieder directielid is als het ware een meewerkend voorman, die net 
zoals iedere andere adviseur projecten draait.” 

Volle breedte
Waar de adviseur vroeger vooral bekend was als technisch specialist, signaleert 
Van Mierlo een verschuiving. “Opdrachtgevers vragen om een ander type 
adviseur. Eentje die meedenkt, communiceert, kortom bedreven is in alle 
aspecten die komen kijken bij het intermenselijke contact.” Ook het karakter 
van de projecten zelf verandert. Verduurzaming en circulair denken vragen 
om een benadering, die veel dieper gaat dan vroeger. De hele levenscyclus van 
gebouwen wordt meegenomen bij een bouwopgave. Van Mierlo omarmt de 
nieuwe ontwikkelingen. Sterker nog hij wordt er enthousiast van. “We leven in 
een spannende tijd.” 
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Mijn TVVL
“Harde werktuigbouw is niets voor mij”, realiseerde 
Van Mierlo zich al tijdens zijn studie aan de TU Delft. 
Hij koos voor de afstudeerrichting ‘Koudetechniek en 
klimaatregeling’ en kwam in 1989 terecht bij Valstar 
Simonis. Zes jaar later werd Van Mierlo opgenomen 
in de directie om daarna in 2000 mede-eigenaar te 
worden. Al tijdens zijn studententijd stimuleerden 
docenten hem om lid te worden van TVVL. Van Mierlo 
heeft de vereniging altijd gezien als een wegbereider, 
een verkenner die voor de troepen uitgaat. Zeker nu de 
bouwsector zich met een geheel ander soort bouw-
opgaven geconfronteerd wordt dan vroeger, kan TVVL 
zich in positieve zin laten gelden. Door de verschillende 
spelers in de installatiebranche met elkaar en met 
professionele opdrachtgevers in contact te brengen. 
“Ik mis die laatste groep vaak tijdens netwerkbijeen-
komsten.” Door kennisdeling via cursussen. “Wij maken 
er graag gebruik van.” En misschien ook wel door na 
te denken en de achterban te adviseren over verande-
rende posities binnen de bouwkolom. “Met de opkomst 
van geïntegreerde projecten kan je dezelfde spelers 
tegenkomen in verschillende rollen. Afhankelijk van 
het project. Denk maar aan aannemers die behalve hun 
klassieke rol ook opdrachtgevers worden.” Een positieve 
ontwikkeling trouwens, beklemtoont Van Mierlo. “Ik 
denk dat er zo meer onderling begrip ontstaat tussen 
alle disciplines in de bouwkolom.” 

TM1116_uitgelicht.indd   51 4-11-2016   17:00:18


