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Bij het in Laren gevestigde bedrijf werken 
professionals binnen de totale bouwketen, 
van projectontwikkelaars tot aannemers. Zij 
kloppen bij Velox aan om bij te dragen aan 
de meest toonaangevende bouwprojecten, 
en opdrachtgevers als zij op zoek zijn naar 
kundig personeel binnen de flexibele schil 
voor op hun projecten. ‘Al jaren werken we 
er hard aan om als strategisch partner de 
totale project keten te bedienen. Om naam 
te maken met onze projectondersteunende 
diensten in de gebouwde omgeving. Een 
discipline gestuurde aanpak en de juiste 
inzet van innovatieve technologieën vormen 
de basis van wat we vandaag de dag hebben 
bereikt met z’n allen’, vertelt Zonneveld. 

Focus op de grootste woning- en 
utiliteitsbouwprojecten van 
Nederland 
Een blik op de feiten en cijfers leert 

dat dat behoorlijk imposant is. Een greep 
uit de projecten waaraan Velox-collega’s 
bijdragen hebben geleverd, zijn de 
nieuwe Airside pier op Schiphol, Valley 
en de nieuwbouw voor het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Daarnaast, mede vanwege het groeiende 
woningtekort in Nederland, is Velox 
ook steeds vaker betrokken bij grote 
woningbouwprojecten, zoals De Cascade, 
de gebiedsontwikkeling Overhoeks en 
Koningin Julianaplein. 

Ambitieus 
ondernemerschAp: 
hArder groeien dAn de 
mArkt door de vrAAg 
ervAn voor te zijn 
Kisito Zonneveld drukt sinds 2012 zijn stempel op de recruitment 
branche binnen de bouw en techniek in Nederland. Met zijn 
bedrijf Velox zet hij in op de ontwikkelingen in die markt. Hij 
volgt ze op de voet en deelt ze met zijn opdrachtgevers. Hierbij 
is de sky de limit. Want hij is ervan overtuigd dat door zich te 
onderscheiden van doorsnee detacheringsbureaus, ongekende 
hoogtes kunnen worden bereikt. En dat werpt z’n vruchten af, zo 
blijkt uit cijfers. In 2019 groeide het projectbureau maar liefst tien 
keer harder dan de markt. 

op strategisch niveau met 
opdrachtgevers meedenken over hun 
personeelsplanningen 
‘Onder andere door onze collega’s 

aan dergelijke grote complexen te laten 
meewerken, hebben we de afgelopen 
jaren onze cijfers behoorlijk zien groeien. 
In 2019 groeiden we met 50 procent en 
in 2020, ondanks de stikstof-, PFAS- en 
coronaproblematiek, nog altijd met zo’n 
30 procent. Dit zijn natuurlijk mooie 
cijfers, maar ons echte succes zit hem 
in het tevreden stellen en houden van 
onze collega’s en partners. Hun zorgen 
ontnemen. Aantonen dat zij ervan op aan 
kunnen dat Velox alles voor hen regelt. Van 
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gespreksvoering tot contracten en alles 
daar tussenin. Dit omvat ook meedenken 
op strategisch niveau. We denken graag 
met opdrachtgevers mee over de meest 
geschikte personeelsplanningen voor 
hun projecten. Van projecten die al in 
ontwikkeling tot projecten die net gegund 
zijn en pas over een half jaar tot een jaar 
starten.’

Achtergrond in de topsport is drijfveer 
voor unieke positionering 
Hoewel het nu slechts in beperkte mate 

gebeurt, is Zonneveld ervan overtuigd dat 
meer projectontwikkelaars en aannemers 
de komende jaren verder vooruit gaan 
plannen. In grote lijnen weet de markt al 
welke grote projecten eraan zitten te komen. 
Door daar al vroeg op in te spelen kan Velox 

zijn opdrachtgevers al in een vroeg stadium 
voorzien van goed advies op het gebied van 
strategische personeelsplanningen. En dat 
gegeven, die visie, staat als een huis binnen 
de organisatie. ‘Ik heb een achtergrond in 
de topsport en daaruit heb ik meegenomen 
dat je altijd uit moet gaan van je eigen kracht 
en visie. Daarom doen wij de dingen vaak 
net wat anders en daarmee hebben we een 
onderscheidende positie opgebouwd in de 
markt.’

Data vertellen veel over de latente 
behoeften van mensen 
Over hoe je vroegtijdig bezig kan zijn 

met projecten die ‘pas’ over een jaar 
starten is Zonneveld heel duidelijk. Hij 
onderscheidt twee doelgroepen, benadert 
deze vanuit verschillende perspectieven 

Welke mogelijkheden 

ziet u om met ideeën, 

concepten, visies, 

investeringen of andere 

initiatieven bij te 

dragen tot een gezond 

Werkklimaat in steden: 

door corona laat de totale 

bouwketen zien dat we 

niet alleen vanaf kantoor 

of bouwlocatie hoeven te 

werken flexibel werken 

wordt het nieuwe werken. 

processen onder de loep 

nemen en strategische 

personeelsplanning 

Wat Worden de trends als 

het gaat om Werken in de 

post-covid tijd:

veel meer diversiteit aan 

wonen, horeca, kantoor, maar 

zeker niet onbelangrijk steeds 

meer groen in openbare ruimte 

in de steden en duurzame en 

groene ontwikkeling voorbeeld 

valley of Wonderwoods 

hoe ziet de Werkende stad 

van de toekomst eruit, 

volgens u:

gezien er een grotere 

trek is naar steden en de 

appartementen complexe 

groter gaan worden maar de 

woningen relatief klein zijn zal 

de openbare ruimte een hele 

belangrijk rol gaan spelen. 

verticale tuinen en groene 

gebouwen

Welke rol spelen gebouW 

en locatie in de nieuWe 

WerkWereld: 

kantoor, thuis en flexibel 

werken zal de toekomst 

worden, kantoor locatie zullen 

als een warme deken moeten 

voelen waar mensen graag 

zullen zijn. dat zal dus per 

doelgroep anders zijn. edge/

ovg is wat mij betreft hier een 

voorloper van

Wat is het grote 

voorbeeld, de 

benchmarkt als het gaat 

om het ideale kantoor/

Werklocatie:

juiste klimaat, gezonde 

werkplekken en nogmaals die 

passen bij de doelgroep startup 

heeft andere behoefte dan een 

advocaten kantoor

Wat is de grootste opgave 

voor de bestaande 

kantoorruimte: 

er zijn veel kantoor m2 die niet 

relevante, zowel de schil van 

het gebouw als inhoudelijk zal 

heel veel aan moeten gebeuren 

om te laten aansluiten bij 

de markt wens van nu en de 

toekomst

Welk bedrijf heeft 

het meest innovatieve 

kantoor:

edge

Wat zijn je top drie 

kantorenprojecten: 

rivm, galaxy tower, booking.

com

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt: 

thuis

passie voor: 

sport

dit raakt mij persoonlijk: 

mijn kinderen

topserie netflix: 

roten

favoriet vervoersmiddel: 

auto

ultieme ontspanning: 

sauna

beste sportprestatie: 

Wk ijshockey

beste advies: 

doen wat je leuk vindt

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

iedere dag iets leren

voor Wat in het leven ben 

je het meest dankbaar: 

mijn gezin

is er iets Waarvan je al 

heel droomt: 

bootreis met mijn gezin 

Wat maakt de stad slim: 

data

post covid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit: 

drankjes doen en eten op 

terras

en verbindt de uitkomsten vervolgens 
met elkaar. ‘Sinds 3 jaar zetten we fors 
in op het gebruik van data om daarmee 
kennis en inzichten te genereren. Enerzijds 
kunnen we opdrachtgevers nog beter van 
dienst zijn. Want aan de hand van onze 
datamodellen kunnen we vroegtijdig 
voorspellen welke specifieke behoeften 
opdrachtgevers gaan hebben tijdens de 
realisatie van hun projecten. Anderzijds 
hebben we veel contact met onze externe 
collega’s en monitoren we hun klik- en 
zoekgedrag nauwkeurig. Hierdoor weten 
we wanneer hun huidige project afloopt 
en wanneer zij op wat voor project aan de 
slag willen. Die inzichten brengen wij in 
ons ATS-systeem goed in kaart en vertellen 
ons exact welke verbindingen we kunnen 
leggen.’

project: airside pier schiphol

zo kunnen opdrachtgevers beter 
voorsorteren 
Maar Velox profiteert niet alleen zelf van 

die inzichten. Kennis delen staat hoog in 
het vaandel bij het projectbureau. Daarom 
hebben zij voor hun klantenbestand 
unieke omgevingen gecreëerd. Voor de 
professionals is er de projectkalender waarin 
te zien is welke projecten wanneer starten in 
de nabije toekomst. Voor de opdrachtgevers 
is er de professionalkalender waarin te zien 
is welke professionals wanneer beschikbaar 
zijn voor een nieuwe uitdaging. Dit zijn 
mooie voorbeelden van samen bouwen 
aan de toekomst, de Nederlandse vertaling 
van de slogan van het bedrijf. ‘Waar andere 
partijen vraag gestuurd werken, biedt Velox 
proactief inzicht in de benodigde inzet van 
onze collega’s en weten we op welk moment 
wie van hen beschikbaar is. Met die kennis 
kunnen opdrachtgevers beter voorsorteren. 
Ze kunnen sneller goede beslissingen 
nemen en zijn gegarandeerd van de beste 
mensen op het juiste moment. Faalkosten 
door bad hires zijn daarmee verleden tijd.’

LET’S BUILD THE FUTUrE. 
ToGETHEr.

Competenties die vandaag én in de 
toekomst nodig zijn 
Bij Velox zien ze de toekomst 

positief tegemoet. ‘Het woningtekort, 
de energietransitie en de krapte op de 
arbeidsmarkt in de bouw zorgen voor een 
voortdurende vraag. Tegelijkertijd vragen 
de snelle ontwikkelingen en innovaties, 
bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering 
en robotisering, om professionals die de 
nieuwste inzichten en kennis kunnen 
toepassen. Wij hebben die professionals in 
huis. Hierbij denken wij niet zozeer meer 
in traditionele functieprofielen, maar gaan 
we uit van hun competenties. Daarbij kijken 
we niet alleen naar welke competenties 
vandaag nodig zijn, maar vooral welke 
in de toekomst nodig zijn. Nadat we 
die competenties hebben beoordeeld, 
stellen we samen een ontwikkeltraject 
op met zowel aandacht voor kennis als 
voor de zogenaamde soft skills. Zowel 
de professional, als de aannemer, als wij, 
profiteren hiervan. Een win-win-win situatie 
dus.’

project: valley

project: rivm
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