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Valstar Simonis kent geen ‘eindbaas’ of 
‘topbestuurder’. De succesformule van deze 
organisatie zit hem in duurzame samenwerkingen, 
binnen én buiten de muren van Valstar Simonis. 
Vanuit vijf vestigingen in Nederland levert een 
gouden team van adviseurs en ingenieurs innovatief 
werk op maat. En dat het liefst in co-creatie met 
andere innovatieve bedrijven en vooruitstrevende 
professionals. Het reilen en zeilen valt onder het 
bestuur van Wilfried van Mierlo, Theo de Boer, 
Jacques Mol en Karine Minnee. Theo: ‘Ik geloof 
echt dat wij door intensief samen te werken, bijdragen 
aan een mooiere planeet.’ 

- teKst crissy Mulder fotografie Marcel KriJger -

A
l sinds 1948 gaat Valstar 
Simonis mee in de branche. 
De organisatie staat te boek als 
een onafhankelijk Nederlands 
advies- en ingenieursbureau 
op het gebied van duur-
zaamheid, comfort, veilig-
heid en gezondheid. De 
professionals van Valstar 
Simonis zien de noodzaak 

om onze samenleving duurzaam te maken. Daarom 
werken zij aan comfortabele, flexibele gebouwen die 
de leefomgeving niet belasten, maar daar positief aan 
bijdragen.

Volgens de organisatie is dit alleen mogelijk 
wanneer er op een integrale en samenwerkingsgerichte 
manier ontworpen en gebouwd wordt. Valstar Simonis 
gelooft: 1+1=3. Hoe dat bereikt wordt? Wilfried van 
Mierlo en Theo de Boer geven je een kijkje in de 
keuken. 

Wilfried, mogen we jou tot het ‘meubilair’ van 
Valstar Simonis rekenen?
‘Dat mag. Na mijn studie Werktuigbouwkunde en 
militaire diensttijd, startte ik in 1989 mijn carrière bij 
Valstar Simonis. Hier ben ik nooit meer weggegaan. Ik 
herinner me mijn allereerste project nog goed. Dat was 
de nieuwbouw van het Scheper ziekenhuis in Emmen. 
Daarop volgden onder meer de Heineken Music Hall 
(tegenwoordig AFAS Live), het O|2 Labgebouw van 
de Vrije Universiteit Amsterdam, de Shell Central 
Offices in Den Haag, het Bestuurscentrum Rabobank 
in Utrecht en het onderwijsgebouw Pulse voor de TU 
Delft. Mijn carrière verliep eigenlijk heel natuurlijk. 
Ik groeide door tot adviseur en trad in 1995 toe tot de 
directie. Sinds 2000 ben ik partner bij Valstar Simonis. 
In die rol neem ik het reilen en zeilen van de organisatie 
op me, terwijl ik tegelijkertijd inhoudelijk betrokken 
blijf bij projecten. Deze combinatie van factoren vind ik 
fantastisch. Het maakt van mij en Valstar Simonis een 
onafscheidelijk duo.’

Valstar Simonis 
gelooft: 1+1=3

 Theo de Boer  Wilfried van Mierlo Karine Minnee Jacques Mol
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Rabobank Utrecht host Wintergasten 2019. 
Bekend terrein voor Valstar Simonis? 
Wilfried: ‘Jazeker, wij verzorgden hier de nieuwbouw 
en renovatie. De torens die nu de skyline van Utrecht 
mede bepalen, zijn van onze hand. Net als het ontwerp 
van de dynamische Plaza, het ontmoetingsgebied dat 
de oud- en nieuwbouw verbindt. Tot slot namen wij 
ook de renovatie van het bestaande gebouw op ons. 
Dit gehele project, met haar duurzame en innovatieve 
karakter, sluit naadloos aan bij onze bedrijfsambities. 
Wij pasten hier bijvoorbeeld het gloednieuwe concept  
van Twinliften toe. In dezelfde liftschacht bewegen twee 
liften onafhankelijk van elkaar. We bespaarden ruimte 
en ontwierpen een compacte gebouwkern. Binnen dit 
project werkten we intensief samen met opdrachtgever, 
gebruikers, ontwerpers en bouwers, wat leidde tot een 
bestuurscentrum waar iedereen trots op is.’

Theo, wat waren hoogtepunten in 2019?
‘Het afgelopen jaar mochten wij wederom werken aan 
belangrijke, duurzame en vooruitstrevende projecten. 
Wij realiseerden betekenisvolle gebouwen voor de 
academische ziekenhuizen, waaronder het UMC 
Groningen en het UMC Utrecht. En deden veel werk 
voor universiteiten, waaronder de WUR in Wageningen 
en de TU’s in Delft, Enschede en Eindhoven. In die 
laatste stad renoveerden en transformeerden we het 
gebouw Atlas van de TU/e. Het gebouw ontving een 
BREEAM Outstanding oplevercertificaat. Daarmee 
werd dit het duurzaamste onderwijsgebouw ter wereld. 
Een prestatie om trots op te zijn! Nog regelmatig hoor 
ik van gebruikers hoe bijzonder tevreden ze zijn met het 
comfort, binnenklimaat en de voorzieningen van Atlas. 
Daarnaast is het extreem hoge duurzaamheidsniveau 
van het gebouw een mooi voorbeeld van een integrale 
samenwerking tussen ontwerpende partijen en 
uitvoerende bedrijven. Een knap staaltje teamwork.’

Duurzaam samenwerken en innoveren: het 
geheim van jullie succes?
Wilfried: ‘Valstar Simonis is op verschillende 
manieren bij innovaties betrokken. Wij participeren 
in kennisgroepen, analyseren nieuwe toepassingen 
en passen die toe in projecten. De realisatie van een 
gelijkstroomnet in onderwijsgebouw Pulse van de TU-
Delft is daar een mooi voorbeeld van. Hier creëerden 
we een energieneutraal gebouw, waarbij PV-panelen 
energie opwekken en gelijkstroom leveren aan onder 

Wilfried van  
Mierlo

Terugblik 2019

Wat was de 
belangrijkste les uit 
2019
Dat dingen ook weleens 
goed gaan als je je er 
niet mee bemoeit. En 
ondertussen wel goed je 
onderbuikgevoel volgen, 
om op tijd in te grijpen 
Welk cijfer geef je 2019
Een 8!
Beste zakenlunch of 
diner
Siemens VIP-diner
Opvallendste nieuws
Biomassa blijkt 
toch niet zo 
duurzaam. Politieke 

keuzes en goede 
wetenschappelijke 
onderbouwingen gaan 
helaas nog steeds niet 
hand in hand

vooruiTblik 2020

Wat is je droom voor de 
toekomst
Dat we in Nederland de 
juiste keuzes maken 
op weg naar een 
fossielvrije toekomst. 
Daar kan de bouw een 
belangrijke bijdrage 
aan leveren. Recentelijk 
bezocht ik de Van 
Leeuwenhoeklezing 
aan de TU Delft over 
dit onderwerp. Ik vond 
het mooi om te zien 
hoeveel onderzoek er op 
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‘ De creatie van een  
gezonde werkomgeving 
vraagt om een integrale  
benadering vanuit alle  
ontwerpdisciplines’

dit gebied plaatsvindt. 
Op de tekentafel liggen 
echte oplossingen. Dat 
geeft vertrouwen in de 
toekomst. Maar er is 
ook nog een lange weg 
te gaan…
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken
Aan lezen en het 
eindelijk eens echt 
gebruiken van LinkedIn
Grootste uitdaging
Meer loslaten en 
blijven bouwen aan 
een toekomstbestendig 
Valstar Simonis
Waar kijk je naar uit
Naar een mooie vakan-
tie naar de Hebriden en 
wellicht weer, net zoals 
vorig jaar, de Nijmeegse 
Vierdaagse 

Theo de boer

Terugblik 2019

Wat was de 
belangrijkste les uit 
2019
Gelijk hebben is iets 
anders dan gelijk 
krijgen. Om gelijk 
te krijgen, heb je 
anderen nodig, die 
jouw zienswijze 
ondersteunen. Zelfs als 
je voor honderd procent 
zeker bent van je gelijk, 
is het soms nog nodig 
om ‘water bij de wijn’ 
te doen
Welk cijfer geef je 2019
Een 8. Zowel zakelijk 
als privé was het een 
goed jaar

Beste zakenlunch of 
diner
Het diner bij de Green 
Leadership Summit 
van de DGBC in de 
Metaal Kathedraal in 
Utrecht
Opvallendste nieuws
De stikstofmisère 
waarin wij ‘plotseling’ 
beland zijn

vooruiTblik 2020

Wat is je droom voor de 
toekomst
Dat écht 
samenwerken de 
standaardomgangsvorm 
in de bouw wordt. De 
opgave van duurzaam, 
circulair en gezond 
bouwen is enorm. Die 

maak je alleen samen 
met elkaar
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken
Zelfreflectie
Grootste uitdaging
Delegeren
Waar kijk je naar uit
Naar de zomervakantie 
van 2020, naar Afrika 
met het hele gezin

meer LED-verlichting, computers, telefoons en 
elektromotoren.’ 

Theo: ‘Veel opdrachtgevers vragen ons voor 
de ontwikkeling van duurzaam vastgoed. In 2019 
realiseerden we onder meer de nieuwbouw van 
het kantoorgebouw FLOW in de Houthavens van 
Amsterdam. Hier werkten we met gedreven ontwerpers 
en initiatiefnemers samen aan een vooruitstrevend 
duurzaam (BREEAM) en gezond (WELL) gebouw. 
Dus ook hier, duurzaam samenwerken en innoveren in 
de breedste zin van het woord.’ 

Welke belangrijke trends signaleren jullie in de 
branche? 
Wilfried: ‘Momenteel zijn dat er drie: de gezonde 
werkomgeving, smart buildings en anders denken 
over communicatievoorzieningen in gebouwen. 
Voor de trend van de gezonde werkomgeving loop 
ik zelf bijzonder warm. Het vraagt om een integrale 
benadering vanuit alle ontwerpdisciplines, waarbij 
ontwerp en exploitatie nadrukkelijk samenkomen. 
Belangrijk hierbij is dat we deze trend pragmatisch en 
met gezond verstand aanvliegen. Een goed ontwerp 
moet voorop staan, niet het behalen van een certificaat. 
Het certificeringsproces is in mijn ogen slechts een 
hulpmiddel en geen afvinkdingetje. Zo kijk ik ook naar 
smart buildings. Dit is voor Valstar Simonis niet zomaar 
een kreet of containerbegrip. Samen met opdrachtgevers 
en gebruikers geven wij hier in het ontwerpproces 
concreet invulling aan. Een gebouw volstoppen met 
techniek is niet zo moeilijk. Maar dit moet wel zinvol 
en gebruiksvriendelijk zijn, anders weet je zeker dat de 
mogelijkheden niet benut worden. Dan tot slot, de derde 
trend: datacommunicatie in gebouwen, implementatie 
van fiber to desk. Het bespaart ruimte, is goedkoper 
in de exploitatie en toekomstbestendig qua snelheden. 
Daarnaast stelt de komst van het 5G-netwerk ons voor de 
uitdaging om mobiele telefonie ook binnen gebouwen op 
een kwalitatief hoogstaand niveau te houden. Dat brengt 
nieuwe mogelijkheden met zich mee.’ 

En Theo, voor welk (nieuw) concept loop jij warm? 
‘Ik geloof sterk in de circulaire economie, een belangrijke 
ontwikkeling die steeds noodzakelijker wordt. Valstar 
Simonis is initiatiefnemer van de community TVVL 
circulaire installaties. Daarin werken wij met ontwerpers, 
uitvoerende partijen en fabrikanten samen aan circulaire 
gebouwinstallaties. Op deze manier dragen wij concreet 
bij aan een houdbare wereld en het is ook nog eens een 
slimme businesss case voor de langere termijn.’

Wat vormt een ‘uitdaging’ binnen de branche?
Theo: ‘Het behouden en vinden van technisch talent 
wordt steeds moeilijker in ons vakgebied. Jonge 
technische mensen hebben veel richtingen waarin zij 
aan de slag kunnen. Gelukkig heeft Valstar Simonis 
betekenisvol werk in de aanbieding. Bij ons kunnen 
young professionals actief bijdragen aan gezonde(re) 
en duurzame(re) gebouwen. Daarmee krijgen zij de 
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Jacques Mol

Terugblik 2019

Wat was de 
belangrijkste les uit 
2019
Met optimalisatie is heel 
veel winst te behalen. 
Dat geldt voor de manier 
waarop wij met elkaar 
samenwerken, maar 
ook voor een gebouw. 
Te vaak grijpen we naar 
nieuwe oplossingen. Dat 
terwijl het verbeteren 
van goede bruikbare 
onderdelen van een 
gebouw een minder 
grote milieubelasting 
geeft en een sneller en 
betaalbaarder resultaat
Welk cijfer geef je 2019
Een mooie acht
Beste zakenlunch of 
diner
Het slotdiner met 
de Samenwerkende 
Architecten en 
Adviseurs in de Bouw 
(SAB) in Talin, Estland 
Opvallendste nieuws
Natuurlijk het 
stikstofdilemma, wat 
eigenlijk helemaal niets 
met stikstof te maken 
heeft

vooruiTblik 2020

Wat is je droom voor de 
toekomst
Dat duurzaamheid en de 

bewustwording ervan 
in het DNA van mensen 
kruipt. Niet alleen omdat 
het moet, maar ook 
omdat wij dat zelf willen 
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken
Relaties, vrienden en 
familie
Grootste uitdaging
Doseren
Waar kijk je naar uit
Naar de zomer, meer 
licht, plezier en 
interactie met elkaar

karine Minnee

Terugblik 2019

Wat was de 
belangrijkste les uit 
2019
Dat niet altijd alles 
perfect hoeft te zijn, 
omdat perfectie ook een 
remmende factor in zich 
heeft. Minder perfect 
is vaak goed genoeg en 
houd de gang erin
Welk cijfer geef je 2019
Een negen. Zakelijk 
gezien, haal ik enorm 
veel voldoening uit 
de groei die wij als 
organisatie doormaken, 
met name aan de 
‘zachte’ kant. En met 
twee pubers in huis is er 
never a dull moment
Beste zakenlunch of 
diner
Lunch met Angela 

‘ Atlas van de TU/e ontving 
een BREEAM Outstanding 
oplevercertificaat.
 Daarmee werd dit het  
 duurzaamste onderwijs-
 gebouw ter wereld’

Minderhoud van 
Straatman Koster 
advocaten
Opvallendste nieuws
Het geïsoleerde gezin in 
Ruinerwold

vooruiTblik 2020

Wat is je droom voor de 
toekomst
Dat duurzaamheid geen 
discussiepunt, maar een 
vanzelfsprekendheid 
is. En dat wij met ons 
bedrijf en onze mensen 
een bijdrage mogen 
leveren aan gebouwen 
die de gezondheid van 
de gebruikers echt 
bevorderen. Om zo, 
met onze kennis, écht 
verschil te kunnen 
maken en een positieve 
impact op onze 
leefomgeving te hebben
Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken
Aan anderen
Grootste uitdaging
Focus houden op de 
lange termijn
Waar kijk je naar uit
Ik heb altijd veel 
voorpret voor alles 
wat komen gaat. Van 
een weekend weg met 
vijftien vriendinnen tot 
de kitevakantie in Spanje 
met het gezin en vrienden

In het nieuwe kantoorgebouw ‘Flow’ in Amsterdam staan de gebruikers centraal

kans écht verschil te maken in de wereld. Dat klinkt 
misschien hoogdravend, maar zo bedoel ik het niet. 
Ik geloof echt dat wij door intensief samen te werken, 
concreet bijdragen aan een betere leefbaarheid.’ 

Waar staan Valstar Simonis, Wilfried en Theo in 
2020?
Theo: ‘Ik geloof niet in het slechts toepassen van meer 
techniek. Ik denk liever vanuit de gebruikers. Voor 
hen wil ik gebouwen ontwerpen die steeds slimmer en 
gebruiksvriendelijker worden. Empathische gebouwen, 
noem ik dat. Ik geloof dat wij dat met elkaar moeten 
doen. Op dit moment volg ik een bijzonder interessante 
leiderschapsleergang bij Comenius: De kunst van 
het oordeelloos luisteren en het benaderen van 
problemen op een Socratische wijze. Klinkt zweverig, 
maar dat is het niet. In onze branche kunnen deze 
vaardigheden absoluut een positief verschil maken. In 
2020 wil ik meer vanuit die visie denken en werken. 
Onze medewerkers wil ik stimuleren om actief de 
samenwerking op te zoeken. Dit om nog innovatiever 
te kunnen zijn. Op dit moment praat ik veel met andere 
vooruitstrevende bedrijven en professionals om tot deze 
samenwerkingen te komen en het proces te versnellen.’

Wilfried: ‘Als adviseur wil ik in 2020 betrokken 
zijn bij mooie projecten. Daarnaast wil ik meer 
aandacht besteden aan ons netwerk. Zoals we al 
eerder concludeerden: wij geloven in de kracht van 
samenwerking. Wij geloven dat één plus één, drie kan 
zijn.’

‘ Wij participeren in 
kennisgroepen,  
analyseren nieuwe  
toepassingen en passen 
die toe in projecten’

SPOT Amsterdam, nieuwe woonlocatie in Amsterdam Zuidoost


