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Hiensch: al 
vijftig jaar 
‘koningen van 
het klimaat’

‘Koningen van het klimaat’ luidde de titel van het 
jubileumboek dat in 1992 verscheen toen Hiensch 
Engineering twintig jaar bestond. Dit jaar bestaat het 
toonaangevende en onafhankelijke installatietechnisch 
adviesbureau voor gebouwgebonden installaties vijftig jaar, 
reden voor de drie directieleden Jan Sier, Frank Dreef en 
Kees Koot om terug maar vooral ook vooruit te blikken.

#24/2022 VG VISIE zomEr wERKEN

Kees Koot (L), Jan Sier (M), Frank Dreef (R)



89 VG VISIE zomEr wERKEN #24/2022 #24/2022 VG VISIE zomEr wERKEN88

Jan Sier

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Kantoor wordt onderdeel 

van de community, een 

ontmoetingsplek, geheel 

ingericht om samen te werken 

en inspiratie op te kunnen doen

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst?

Gezondheid wordt steeds 

belangrijker in de gebouwde 

omgeving. We bouwen veel 

in drukke steden waar de 

luchtkwaliteit in de omgeving 

slecht is. Belangrijk is om een 

binnenklimaat te realiseren waar 

de luchtkwaliteit wel goed is

Wat is nu precies een smart 

building?

een smart building is een 

gebouw dat zich aanpast 

aan de behoeftes van de 

mensen die er in werken 

(comfort, energieverbruik en 

luchtkwaliteit) en informatie 

verschaft voor de mensen die 

er in werken (beschikbaarheid, 

aanwezigheid, veiligheid)  

Welke mogelijkheden ziet u 

om met ideeën, concepten, 

visies, investeringen of andere 

initiatieven bij te dragen tot een 

gezond werkklimaat in steden? 

Wij zullen continue oplossingen 

blijven aandragen om de 

impact van gebouwen op 

de omgeving te reduceren. 

Dit gaat over CO
2
 footprint, 

klimaatbestendigheid, 

energieverbruik, 

materiaalgebruik etc

Hoe oud ben je: 

51

Waar groeide je op: 

Geboren en getogen in 

Volendam, waar ik nog steeds 

woon

in welke stad/dorp ligt je hart: 

Volendam

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

ik wilde vroeger uitvinder 

worden, ergens ben ik dat 

ook wel door steeds nieuwe 

oplossingen en toepassingen 

“uit te vinden”

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

ik ben nooit anders dan mezelf 

geweest 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Bij familie of vrienden

Binnen- of buitenmens: 

Beide

introvert of extravert: 

eerder extravert. ik hou niet 

veel voor mezelf

Sporter of studiebol: 

De laatste jaren steeds meer 

sporter

Socialist of kapitalist: 

Geen van beide

risico’s mijden of nemen: 

ik hou wel van een beetje risico

Hiensch Engineering werd in 1972 
opgericht door Ruud Hiensch, die 
na een studie werktuigbouwkunde 

in de Verenigde Staten veel kennis en ervaring opdeed met 
airconditioning in gebouwen - een fenomeen dat in ons land nog 
in de kinderschoenen stond. Terug in Nederland introduceerde 
hij het ‘Single Source Responsibility-concept’: anders dan tot dan 
toe gebruikelijk, durfde Hiensch van het begin tot aan de turn-key-
oplevering van het gebouw verantwoordelijk te zijn voor ontwerp, 
de prijs en realisatie. ‘Daarmee was het bureau zijn tijd ver vooruit,’ 
weet Sier, die zelf in 1991 zijn eerste voetstappen binnen Hiensch 
zette, en inmiddels mede eigenaar is. ‘In navolging van bijvoorbeeld 
de diverse overdekte skihallen in Nederland, is de transformatie 
van het oude KPMG-hoofdkantoor naar luxe appartementen in 
Amstelveen een recent voorbeeld van een enorm project waarbij 
Hiensch garant staat voor kwaliteit en prijs van ontwerp, realisatie 
en exploitatie van alle gebouwgebonden installaties.’

Geldt dat voor alle projecten?
‘Nee, primair zijn wij adviseur. Maar wel een adviseur die 

verantwoording neemt als dat nodig is en ook de kennis en mensen 

heeft om dit waar te maken. Bij de meeste projecten wordt de 
verantwoordelijkheid in een vroeg stadium bij de hoofdaannemer 
neergelegd. Om de risico’s beheersbaar te houden leidt dat vaak 
tot bouwcombinaties waarin wij graag participeren, omdat het de 
kans biedt om prettig en efficiënt samen te werken, met respect 
voor elkaars specifieke rol en kwaliteiten. Zo’n bouwteam ligt ons 
vaak veel beter dan de gedwongen huwelijken die voortvloeien 
uit een aanbesteding. Ook kunnen wij in een bouwteam ook 
onze rol als coördinerend adviseur zeer goed vervullen. Daarbij 
brengen we onze kennis vanaf het eerste concept tot en met de 
uitvoeringswerktekeningen en inbedrijfstelling in. Kenmerkend 
voor ons is dat we met onze kennis dicht tegen de uitvoering aan 
zitten en de taal spreken van ontwikkelaars, beleggers, gebruikers 
en aannemers. Maar als een opdrachtgever dit wenst kunnen wij 
hem ook geheel ontzorgen en de gehele coördinatie en realisatie van 
de installaties op ons nemen.’ 

welke grote veranderingen heeft Hiensch de afgelopen decennia 
nog meer meegemaakt en doorgevoerd?
‘De eerste jaren lag de nadruk sterk op het binnenklimaat van 

gebouwen. Later kwamen daar allerlei gebouwgebonden installaties 

Hiensch

bij. Inmiddels zou je kunnen zeggen dat we ook voor een optimaal 
buitenklimaat gaan: met hoogwaardige en duurzame oplossingen 
die passen binnen heldere economische randvoorwaarden, 
proberen we het energieverbruik en de milieubelasting van 
gebouwen te reduceren. Een goed voorbeeld daarvan is het 
kantoor van de Hartstichting in Ypenburg, dat als eerste gebouw in 
Nederland het Breeam Excellent-certificaat kreeg. 

Lag de nadruk aanvankelijk volledig op kantoren, in de loop der 
jaren is de focus ook deels verschoven naar woningen. Niet alleen in 
kantoren, ook in woningen is steeds meer aandacht gekomen voor 
een gezond en comfortabel binnenklimaat. Terecht, want nieuwe 
woningen zijn zo goed geïsoleerd dat je er zonder goede ventilatie 
en koeling niet jaarrond comfortabel in kunt wonen. Het steeds 
grotere aandeel van woningen binnen onze portefeuille, vloeit 
ook voort uit de multifunctionele projecten waar we steeds vaker 
bij betrokken zijn, met name in het kader van binnenstedelijke 
herontwikkelingen. In veel gebouwen worden functies als 
wonen, werken, parkeren en horeca gecombineerd. Dat maakt ze 
installatietechnisch veel complexer, maar het biedt ook grote kansen 
op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid.’

Aan wat voor kansen moet ik dan denken?
‘De verschillende functies binnen één complex hebben 

vaak verschillende energiebehoeften, die je in combinatie met 
energieopslag heel goed op elkaar kunt afstemmen met in het meest 
gunstige geval energieneutraliteit als resultaat. Je gaat steeds vaker 
zien dat gebouwen of gebieden autarkisch zijn op energiegebied. 
Het ideaalplaatje is dat ze minder energie verbruiken dan ze zelf 
kunnen opwekken en bufferen. Een goed voorbeeld daarvan is 
woongebouw Rhapsody in West in Amsterdam-West, waarvoor 
we zelf een collectief ventilatiesysteem hebben ontwikkeld dat 
extreem goede energieprestaties combineert met een zeer gezond 
en comfortabel binnenklimaat. Naast de temperatuur kan ook 
de ventilatie en daarmee de luchtkwaliteit per woning worden 
geregeld. Bij gestapelde woningbouw, we hebben het over 239 
appartementen verdeeld over vijf gebouwen, was dat nog niet eerder 
gedaan. Omdat we een groot vertrouwen hebben in de creativiteit, 
denkkracht en innovatievermogen van onze engineers, durfden we 
de installaties ook in dit geval turn-key op te leveren. En terecht: 
voor zover mogelijk zijn de energieprestaties van het complex en 

Luisteren of spreken: 

ik luister meer dan ik spreek

Wie is je grote voorbeeld: 

Mijn ouders

Werken of vrij zijn: 

Beide, ik ga graag naar mijn 

werk maar hou ook van korte 

vakanties

Fietsen of auto: 

ik heb dit jaar voor het eerst in 

25 jaar weer een fiets gekocht

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

ik hou van uit eten en laat me 

graag verrassen door een menu 

van de chef

Passie voor: 

Techniek 

Dit raakt mij persoonlijk: 

De gezondheid van mijn vrouw 

en kinderen, ze zijn nu gelukkig 

gezond, maar in mijn directe 

omgeving is dat niet altijd zo. 

Dan voel ik mij onmachtig 

Topserie netflix: 

Outlander  

Favoriet vervoersmiddel: 

auto  

Ultieme ontspanning: 

De 3e dag van mijn vakantie, 

als de rust is ingedaald 

Beste sportprestatie:

Zo’n fanatieke sporter ben 

ik niet 

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

De gezondheid van mijn vrouw 

en kinderen

‘ Multifunctionele gebouwen 
zijn installatietechnisch veel 
complexer, maar bieden ook 
grote kansen op het gebied 
van energie-efficiëntie en 
duurzaamheid’

‘ Met hoogwaardige en 
duurzame oplossingen 
die passen binnen 
heldere economische 
randvoorwaarden, 
proberen we het 
energieverbruik en de 
milieubelasting van 
gebouwen te reduceren’
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KeeS KOOT

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Dit kantoor moet concurreren 

met een goede werkplek 

thuis. Het moet een 

ontmoetingsplaats zijn om te 

sparren met collega’s maar 

ook een plek met perfecte 

faciliteiten op het gebied van 

vergaderen en verbindingen. 

Het moet voor ons het creatief 

ontwerpen faciliteren met 

smartboards, camera’s, goed 

geluid en natuurlijk goede 

koffie

noem een aantal goede 

voorbeelden van nieuwe 

kantoren waar eigenlijk alles 

klopt? 

Onze eigen i-room met dubbele 

smartboards werkt nog steeds 

heel goed om snel tot inzicht en 

ontwerpafspraken te komen. 

Dit zou gecombineerd moeten 

worden met het look en feel 

van Spaces

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken? 

Goede vergaderfaciliteiten 

met meerdere 

smartboardschermen, 

hoogwaardige ventilatie 

met betere filtertechnieken 

en meer koeling. een zeer 

stabiele ruimtetemperatuur van 

21 - 23 °C het hele jaar door 

(niet individueel instelbaar) 

waardoor de gebruikers weten 

wat ze kunnen verwachten en 

hier ook hun kleding op kunnen 

aanpassen

Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn? 

er is steeds minder behoefte 

aan werkplekken en de 

werkplekken moeten 

concurreren met een goede 

werkplek thuis

Welke trends zijn er en wat kun 

je er mee doen? 

Trend naar huur van flexibele 

aantallen werkplekken met 

faciliteiten niet naar m2 

kantoor. Hierop inspelen door 

werkplekken te verhuren en 

geen gebouwen

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst? 

Koeling wordt steeds belangrijk 

maar is vooral nodig om 

voldoende warmte op te 

slaan voor in de winter. Beter 

ventileren is een must voor 

gezonde gebouwen

De winnaars zijn gebouwen 

die de vraag van de toekomst 

beantwoorden, wat is die 

vraag? 

Flexibele werkplekken met 

goede verbindingen, faciliteiten 

en overlegruimtes

Wat is nu precies een smart 

building? 

Voor mij is het een gebouw 

met veel ventilatie, een goede 

stabiele temperatuurregeling 

en een belastingafhankelijke 

regeling van verlichting en 

klimaat

Welke mogelijkheden ziet u 

om met ideeën, concepten, 

visies, investeringen of andere 

initiatieven bij te dragen tot een 

gezond werkklimaat in steden? 

Belangrijk is om alleen 

elektrisch vervoer toe te 

staan en de verbranding van 

aardgas, olie en steenkool 

te stoppen. Stop met het 

plaatsen van PV-panelen 

op daken van lager gelegen 

appartementsgebouwen en 

creëer hier juist groene daken

Hoe oud ben je: 

54

Waar groeide je op: 

in Schermerhorn; een klein 

dorp onder de rook van 

alkmaar

in welke stad/dorp ligt je hart: 

Hoorn

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

nee, ik had geen idee wat ik 

wilde worden, wel iets met 

techniek. Uiteindelijk ben ik 

wel heel blij met wat ik doe; 

techniek bedrijven in een 

team, werken aan duurzame 

oplossingen, creatief bezig zijn

Ben je geworden wie je wilde 

het wooncomfort van de appartementen nog beter dan we vooraf 
hadden berekend. Op elektriciteitsgebied is het in dat verband 
trouwens hoog tijd dat wordt afgestapt van de verplichte aansluiting 
van iedere woning die nu nog is vastgelegd in de Elektriciteitswet. 
Een collectieve stroomvoorziening biedt enorme mogelijkheden 
om de energie-efficiëntie van grote woongebouwen en complexen 
te verbeteren. We staan te popelen om ook die mogelijkheden in de 
praktijk te brengen. Sterker nog: daar zijn we al druk mee bezig.’

Kun je een tip van de sluier oplichten?
‘In vrijwel alle concepten is een sleutelrol weggelegd voor een 

batterij, waar duurzaam opgewekte elektriciteit in kan worden 
gebufferd. Op weg naar gebouwen en gebieden die goeddeels 
autarkisch zijn op energiegebied, moeten er ook betere en 
efficiëntere crossovers komen tussen WKO, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van water en elektriciteit. Geloof me: bij Hiensch zijn veel 
oplossingsrichtingen al heel ver uitgedacht, maar we lopen aan 
tegen obstakels als de huidige regelgeving. Vlak ook het gebrek 
aan menskracht niet uit. De behoefte aan technisch opgeleid 
personeel is op alle niveaus groot. Ook wij zijn continue op zoek 
naar enthousiaste medewerkers met affiniteit voor techniek en 
duurzaamheid. Daar dragen we ook zelf aan bij door als erkend 
leerbedrijf scholen te ondersteunen met stageplaatsen en als 
participant van de Vakschool Technische Installaties in Amsterdam.’ 

Het is natuurlijk ook zaak om de kwaliteit van het ontwerp- en 
uitvoeringsteam te behouden?
‘Uiteraard. Als ‘koningen van het klimaat’, om die titel van 

het jubileumboek uit 1992 nog maar eens aan te halen, vormen 
onze mensen het kapitaal van Hiensch. Nee: zij zijn Hiensch, 
met hun specialistische kennis en kunde. Zonder hun is Hiensch 
nergens, daar zijn we ons terdege van bewust. We binden ze 
in de eerste plaats aan het bedrijf met onderscheidende en 
uitdagende projecten die ervoor zorgen dat ze iedere dag met 
plezier naar hun werk gaan. Naast goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zijn voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 
en eigen verantwoordelijkheden en vrijheden bij de invulling van 
het werk  belangrijke aspecten om samen de koers en resultaten van 
het bedrijf te bepalen. Daarnaast biedt dit ook mogelijkheden om de 
onafhankelijkheid en continuïteit van Hiensch naar de toekomst toe 
veilig te stellen.’

FranK DreeF

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Duurzaam, Duurzaam, 

Duurzaam. Flexibel, Flexibel, 

Flexibel

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken? 

Duurzame energievoorziening

Wat is uw visie op de 

kantorenmarkt op de langere 

termijn?

Stabilisatie van benodigde/

gevraagde m2, kantoor voor 

ontmoeten

Welke trends zijn er en wat kun 

je er mee doen?

Hybride werken, kantoor wordt 

meer een ontmoetingsplek

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst? 

Duurzaamheid en flexibiliteit 

van kantoren en organisaties

De winnaars zijn gebouwen 

die de vraag van de toekomst 

beantwoorden, wat is die 

vraag? 

Duurzaam in al haar facetten, 

naast energie en flexibel 

gebruik en mensvriendelijk

Welke mogelijkheden ziet u 

om met ideeën, concepten, 

visies, investeringen of andere 

initiatieven bij te dragen tot een 

gezond werkklimaat in steden?

Duurzame energie concepten 

in gebouwen.

Hoe oud ben je:

61

Waar groeide je op:

amstelveen

in welke stad/dorp ligt je hart:

amsterdam

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

in belangrijke mate. ik heb 

een brede belangstelling en 

techniek is een van de zaken 

waarin ik belangstelling heb

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

in belangrijke mate vermoed ik, 

maar ik heb vooral nog even om 

te worden wie ik wilde (als ik 

dat al weet) zijn

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

Buiten en bijvoorkeur aan of op 

het water

Binnen- of buitenmens:

Buitenmens

introvert of extravert:

extravert

Sporter of studiebol:

Dan toch de studiebol

Socialist of kapitalist:

Socialist

risico’s mijden of nemen:

Misschien toch meer risico’s 

nemend

Luisteren of spreken:

Luisteren

Wie is je grote voorbeeld:

Pfft geen idee, geloof niet dat 

er een iemand specifiek is

worden: 

Ja, ik ben vader van 2 

schatten van kinderen, ben 

gelukkig getrouwd en haal veel 

voldoening uit mijn werk 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Het liefst aan het zeilen of aan 

het wandelen op het strand

Binnen- of buitenmens: 

echt een buitenmens

introvert of extravert: 

introvert

Sporter of studiebol: 

Sporter

Socialist of kapitalist:

Kapitalist

risico’s mijden of nemen: 

risico’s nemen

Luisteren of spreken: 

Luisteren

Wie is je grote voorbeeld: 

elon Musk

Werken of vrij zijn: 

Werken

Fietsen of auto: 

auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Thuis koken

Passie voor: 

Zeilen 

Grootste inspiratie: 

Jonge mensen met frisse 

ideeën die ervoor willen gaan 

Dit raakt mij persoonlijk: 

Oorlog in Oekraïne 

Favoriet vervoersmiddel: 

Zeilboot 

Ultieme ontspanning: 

Zeilen 

Beste sportprestatie: 

Prutmarathon winnen 

Guilty pleasure: 

Cashewnoten  

Beste zakelijk advies: 

Wijk af van gebaande wegen en 

volg je gevoel 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Vroeg opstaan, wegvaren uit de 

haven met goede wind en dan 

moe maar voldaan aankomen in 

een leuk Zuiderzeestadje waar 

het restaurant al op ons wacht 

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Voor Marjo en de kids 

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

een eigen zeilboot 

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

iemand beter kunnen maken 

Wat maakt de stad slim: 

alle mensen die hierin goed 

kunnen samenleven 

Werken of vrij zijn:

Bij voorkeur beiden 

gecombineerd in 1.

Fietsen of auto:

Steeds meer de fiets (wel een 

ebike ..)

Thuis koken of buiten de deur 

eten:

Beiden leuk, maar een voorkeur 

om samen thuis te koken

Passie voor: 

Vliegvissen

Grootste inspiratie:

Passie

Dit raakt mij persoonlijk: 

Onrecht in al zijn 

verschijningsvormen

Topserie netflix: 

Peaky blinders

Favoriet vervoersmiddel:

Boot 

Ultieme ontspanning:

Buiten, aan of op het water  

Guilty pleasure:

De combinatie van gitaarwerk 

en een (hammond) orgeltje in 

bijna alle muziek

Beste zakelijk advies: 

Houd je bezig met zaken die je 

begrijpt en leuk vindt

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou:

een dag die in balans is en dat 

mogen uitersten van elkaar zijn 

op een en dezelfde dag

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

De kinderen en hoe ze in het 

leven staan

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

niets specifieks

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

een muziek instrument goed 

kunnen bespelen

Wat maakt de stad slim:

een duurzame stad in alle 

facetten, die flexibel is en waar 

een gezonde mix is van functies 

en mensen in balans met elkaar

‘ Onze mensen 
vormen het kapitaal 
van Hiensch. Nee: 
zij zijn Hiensch, met 
hun specialistische 
kennis en kunde’


