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Snel en zonder inspanning
duizenden euro’s per jaar verdienen?
Wij leggen u uit hoe...

“Het contact met mensen is het leukste dat er is”
Medewerker in beeld Lucienne de Bie

Goed gereedschap...
is het halve werk, dus lagere kosten!

Vitaliteit van
levensbelang

V

italiteit is een begrip wat
in advertenties wordt toegepast om producten aan de man
te brengen. Wie heeft er niet een potje
crème in zijn kast staan waarmee wordt
beloofd dat je huid energieker, vitaler en jonger dan
ooit zal ogen na gebruik. Waar het om gaat, is, dat het
‘vitaliserende’ effect niet zozeer wordt gegenereerd door
de bestanddelen van die crème, maar door het gevoel
wat je bij die crème hebt. Vitaliteit staat immers gelijk aan
levenskracht, energie, dynamiek. Zuurstof heb je nodig
om te ademen, vitaliteit heb je nodig om je lijf en geest
conditioneel op pijl te houden. Persoonlijke ontwikkeling
is geënt op zelfvertrouwen. Dat gaat niet over het in bezit
zijn van de juiste diploma’s. Binnen de ACI Groep wordt
geïnvesteerd in de mens door persoonlijke, vertrouwelijke gesprekken. Vertrouwen is namelijk erg belangrijk.
Er is ruimte voor emoties en ontwikkeling op alle vlakken. Stress is fataal voor vitaliteit maar ook voor de kwaliteit. En iedereen binnen onze werkmaatschappijen heeft
het recht op kansen. Als je mensen die een fout hebben
gemaakt, direct ontslaat, gooi je waardevolle ervaring
weg…wat wij eigenlijk willen zeggen: Bloemen bloeien
waar ze ruimte krijgen. Mensen ook. Wij zijn dus bezig
met onze mensen. Ook met het verduurzamen van onze
gebouwen. Er is een toenemende aandacht voor professionalisering van het vakgebied binnen gebouwenbeheer.
Beheersing van risico’s, veiligheid en financiële planning
zijn steeds vaker terugkerende aandachtsgebieden. Wij
streven naar een omgeving met vitale gebouwen. Vitale
gebouwen zijn gebouwen waarin mensen gezond en veilig
kunnen verblijven, gebouwen die qua schaal, omvang,
uitstraling en indeling passen bij de organisatie. Vitale
gebouwen zijn duurzaam en conditioneel goed onderhouden. Ons nieuwe pand in Tiel zal hier straks koploper in
zijn. Het wordt een pand waar wij u graag deelgenoot van
willen maken. Met de inkoop en toepassing van “groen”
materiaal en materieel willen wij ons verbinden aan duurzaamheid. Maar techniek alleen maakt je niet gelukkiger
en vitaler. Daar komt echt wat meer bij kijken! En daarom
investeren wij niet alleen in onze mensen en onze klanten,
maar onderzoeken wij ook hoe wij vitaliteit kunnen inpassen voor iedereen in de maatschappij.

Bert van Ingen
Ondernemer

Wilma van Ingen
Operationeel manager

“Vanaf het eerste moment
vertrouwen in een goede afloop”
Het zal je maar gebeuren: in één klap vrijwel alles kwijt zijn. Je huis, meubels, kleding en andere bezittingen. Het overkwam Bianca Janssen
en Bo Soerjadi. Door kortsluiting in een laptop ontstond brand in hun karakteristieke woning uit 1900 in de oude binnenstad van Dordrecht.

I

n enkele minuten breidde het vuur zich uit over
het gehele pand; gelukkig was er op dat moment
niemand in huis. Zo’n anderhalf jaar later is er
licht aan het einde van de tunnel. “We hopen voor
de zomer weer onze intrek te kunnen nemen in ons
geheel gerenoveerde huis.”
Voor wie heeft meegemaakt wat zij hebben meegemaakt, reageren Janssen en Soerjadi vrij nuchter
en enigszins gelaten op hetgeen hen is overkomen.
“Natuurlijk is het een heftige ervaring en liepen we
zeker in het begin wat verdoold rond. Er komt ook veel
op je af. Maar na enige tijd ga je zo’n brand relativeren. Dan ga je pas beseffen wat echt belangrijk is in
het leven, zoals je gezondheid, familie en vrienden, je
werk. Gelukkig lagen de sieraden, waaronder enkele
erfstukken, beneden en zijn die niet verloren gegaan.
En mede dankzij het digitale tijdperk hebben we via
familie en vrienden veel foto’s kunnen reproduceren”,
zegt Bo. “Door de brand hebben we ons natuurlijk wel
ontheemd en ontworteld gevoeld, maar gelukkig is
ons ernstig persoonlijk letsel bespaard gebleven” vult
Bianca aan. “Dat heeft zeker ook te maken gehad
met het feit dat we vanaf het eerste moment het
volste vertrouwen hadden in een goede afloop. Dat
kwam vooral door de professionele manier waarop we
werden opgevangen en ondersteund door Ruud van
Rietschoten, onze contra-expert, de ingeschakelde
bouwkundige en de andere mensen van ACI onder lei-

ding van Joep Hanstede, die het gehele (bouwkundig)
herstel heeft gecoördineerd. Dat vertrouwen is terecht
gebleken. Anderhalf jaar is natuurlijk best een hele
tijd, maar achteraf gezien is de totale renovatie relatief best snel en goed verlopen, zeker als je bedenkt
wat voor werk allemaal moest worden verricht.”
Herbouw
De eerste dagen na de brand – en dus ook met Oud
en Nieuw - zaten Bianca en Bo in een hotel. Vervolgens
woonden ze enkele weken bij familie totdat ze tijdelijk
een woning konden huren, opmerkelijk genoeg drie
deuren naast hun afgebrande pand. “Dat was op
zich prettig, want zo konden we de voortgang van de
(her)bouwwerkzaamheden van dichtbij in de gaten
houden en waren voor vragen direct bereikbaar”,
vertelt de mannelijke helft van het stel. Zijn partner
vervolgt: “Er moest natuurlijk heel veel gebeuren.
Daarbij hebben we veel gehad aan onze adviseurs.
De belangrijkste tip kwam van de contra-expert. Hij
hield ons voor alles stap voor stap te doen. Daar
hebben we veel baat bij gehad. We moesten bovendien alles nieuw kopen. Nieuwe kleding, meubels, verlichting en andere spullen: van bestek tot potten en
pannen.” De herbouw van hun woning was van latere
zorg dan de afwikkeling met de verzekering. Toen dit
was geregeld werd ook dit project in nauw overleg
met de experts en ACI opgepakt. Het was voor Bo

en Bianca goed te merken dat zij vaker met dit bijltje
hadden gehakt. “Ik kreeg af en toe vragen over zaken
van bouwkundige aard waar ik zelf niet of nauwelijks
aan had gedacht, zoals waar de afzuiginstallatie in
de badkamer moest komen en hoeveel stopcontacten
en wanddozen we wilden en waar we die geplaatst
wilden hebben”, vertelt Bo, die het vooral als prettig
zegt te hebben ervaren dat zij voor alle werkzaamheden één aanspreekpunt hadden. “Als er wat was,
dan was één telefoontje naar ACI voldoende.” “Waar
we onvoldoende bij stil hebben gestaan was dat alles
opnieuw ingericht moest worden”, vult Bianca aan. “Je
moet voor alles gaan kiezen: wat je op de muren en
vloeren wilt hebben, wat voor badkamer en keuken
je wil, en wat voor lampen wil je door hele huis. Dat
zijn natuurlijk best leuke zaken, maar er gaat wel veel
tijd en overleg in zitten, want er zitten overal gevolgen
aan en het is een stortvloed aan keuzes. Dat is mij eerlijk gezegd best tegengevallen. Ik heb nooit geweten
dat je die doordringende brand-, rook- en roetlucht
zo lang nog in je huis zou ruiken.” Overigens hebben
Bianca en Bo nog iets bijzonders overgehouden aan
de brand. Bij de herstelwerkzaamheden kwam in de
trapgang naar de woonkamer onverwachts een origineel wandschilderij tevoorschijn. Zij hebben besloten
het oerhollandse wintertafereel met een molen te laten
zitten. Als blijvende, tastbare herinnering aan een bijzondere, hectische periode uit hun nog jonge leven.
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Snel en zonder inspanning tienduizenden euro’s per jaar verdienen?
De kop boven dit artikel lijkt te mooi om waar te zijn. (Veel) Geld verdienen zonder er echt iets voor te
hoeven te doen. Toch is dit geen reclame voor een of andere loterij, maar een reëel aanbod met ….gegarandeerd financieel voordeel als resultaat. Met behulp van de specialisten van A1 Inspectie & Preventie,
onderdeel van de ACI Groep, kunt u duizenden euro’s per jaar aan onnodig gemaakte energiekosten
besparen. Hieronder leggen wij u uit hoe.

V

olgens Europees onderzoek is lekkage de
grootste vorm van energieverspilling in industriële persluchtsystemen. Door middel van een
snelle, vakkundige detectie en reparatie van lekkages
kunnen onze specialisten voor industriële bedrijven
die perslucht gebruiken gemiddeld 35% besparen op
de energiekosten hiervan.
Dat financiële voordeel kan snel in de papieren lopen:
tot maar liefst vele tienduizenden euro’s per jaar. Elk
jaar weer. Daarvoor hoeft u zelf niets te doen. Alleen
A1 inschakelen voor een eerste grondige inspectie
en daarna jaarlijks voor een beknopt vervolgonderzoek. Daaraan zijn uiteraard kosten verbonden,
maar die heeft u, afhankelijk van het geconstateerde
energieverlies en hieruit voortvloeiende besparingsmogelijkheden, gemiddeld al binnen 35 dagen (!!!!)
terugverdiend. Snel en makkelijk geld verdienen, in
iets meer dan een maand. Het kan met A1.

Werkwijze
Hoe gaan de specialisten van A1 daarbij te werk?
Tijdens een lekdetectie op locatie controleren zij grondig alle componenten van het aanwezige persluchtsysteem op lekkages. Met behulp van geavanceerde
‘opsporingsapparatuur’ detecteren zij alle kleine en
grote lekkages en rapporteren aan de opdrachtgever
meteen de geconstateerde status van het persluchtsysteem en de gevonden lekkages. Desgewenst kan in
overleg meteen de opgespoorde lekkages ter plekke
worden gerepareerd, zodat er niet nog meer energie –
en dus onnodige brandstofkosten – verloren gaan.

van één dag gemiddeld 40 tot 65 lekken. Onze resultaten wijzen bovendien uit dat met de juiste aansturing het
verlies van deze lekkages al snel met 80% gereduceerd
kunnen worden. De te realiseren besparingen bedragen
gemiddeld 15.000 tot 40.000 per jaar, met uitschieters
tot maar liefst 130.000 euro. A1 heeft binnen de Benelux
ervaring met lekdetectie bij onder meer (petro)chemische
industrie, de voedingsmiddelen- en vleeswarenindustrie,

op- en overslagbedrijven, brouwerijen, papierfabrieken en
andere productiebedrijven. Behalve met het detecteren
van lekkages in industriële persluchtsystemen zijn onze
specialisten ook uitermate vertrouwd met lekdetectie in
vacuümsystemen en in leidingsystemen voor stikstof en
technische gassen. Wilt u weten, hoeveel geld wij voor u op
jaarbasis kunnen besparen? Neem dan contact met ons
op, tel. 0344-625 444 of info@A1groep.com.

Goed gereedschap

is het halve werk...
...dus lagere kosten!

Keihard resultaat
Cijfers liegen niet, wordt vaak gesteld. De praktijk van alledag bij A1 leert dan ook dat alle persluchtsystemen lekkages vertonen; de één wat meer dan de ander. Daarbij
detecteren de lekdetectiespecialisten bij een meetsessie

Medewerker in beeld
Lucienne de Bie
Binnen de ACI Groep, ligt de focus op het toevoegen van waarde voor de eindklant en het voorkomen van verspilling, zorgen voor een betere kwaliteit, kortere doorlooptijden en goede financiële resultaten. Wat betekent deze
filosofie nu voor onze investeringen in materiaal en materieel?

“Het contact
met mensen
is het leukste
dat er is”
Ze is veel te jong om met ‘Heintje Davids’ vergeleken te worden, maar wat Lucienne de Bie gemeen heeft met
de beroemde variété-artieste uit de vorige eeuw is dat zij in de afgelopen negen jaar al twee keer voor korte
tijd afscheid heeft genomen van ACI, maar er inmiddels weer werkt. En met plezier. “Vanwege het afwisselende,
interessante werk, en ook door de collega’s.”

B

ij de ACI Groep houdt zij zich met verschillende
zaken bezig. Zij verzorgt een deel van de loonen personeelsadministratie en het debiteurenbeheer. Waar opdrachtgevers en klanten haar het
meest van kennen, is van haar werk op het gebied van
de projectcoördinatie. Zij maakt afspraken met gedupeerden voor de uitvoering van de te verrichten reinigings- en herstelwerkzaamheden en stuurt vervolgens
het brede team van specialisten aan. Dat doet zij voor
zowel voor het reguliere reinigings- en herstelwerk van
de ACI Groep als voor opdrachten die voortvloeien uit
de samenwerking met het herstelnetwerk van Quick
Help (Bouwkundig direct herstel).
Lucienne was er al vroeg bij. Haar eerste schreden in
het ACI-bedrijf zette zij op 15-jarige leeftijd als bijbaantje. Ook in haar studietijd - psychologie – werkte
zij geregeld mee en na haar afstuderen, verving zij

een collega tijdens haar zwangerschapsverlof. Na een
kort uitstapje naar de kinderpsychiatrie is zij al weer
ruim een jaar teruggekeerd op haar ‘oude’ nest. “Het
is afwisselend werk, waarin ik zelfstandig kan werken
en mijn ‘ei’ kwijt kan. Het leukste is echter het persoonlijk contact met mensen. Ik ben vaak het eerste
contact tussen ACI en de gedupeerde en één van de
aanspreekpunten gedurende de looptijd. Zeker bij de
wat langer lopende herstelwerkzaamheden bouw je
een band met elkaar op. Het geeft veel voldoening
om mensen te kunnen helpen in de vervelende situatie waarin ze verkeren. Daarbij is het telkens weer de
sport om ervoor te zorgen dat alle zaken lopen zoals
ze moeten lopen.”
Haar ontspanning vindt zij thuis. “Ik ben graag buiten:
een stuk wandelen of aan het werk in de tuin. Met een
goed boek kan ik ook rustig een avond zoet zijn.”

D

oor de aanschaf van BE-combinaties hebben
wij nu de beschikking over volumetransport.
De trekker, waarin 7 medewerkers mee kunnen
rijden wordt gecombineerd met meerdere losse opleggers. Deze BE-combinaties zijn vooral bedoeld voor
het transporteren van inboedels en materialen. Er kan
door veel meer medewerkers gereden worden met een
basis (BE) rijbewijs. Voor de grote verhuizingen maken
we natuurlijk gebruik va de vrachtwagens van ons zustersterbedrijf ACI Verhuizingen & Opslag.
Een ander groot voordeel van deze BE-combinatie is
dat de oplegger desgewenst op locatie kan worden
achterlaten. Inboedels die slechts een dag in opslag
dienen te worden geplaatst, kunnen wij op deze
manier bij de bewoners voor de deur opslaan. Dit verlaagt de transportkosten aanzienlijk en de klant kan
zelf bij de spullen.
De opleggers zijn middels d.m.v. speciale sloten volledig beveiligd. Wel een zo veilig gevoel voor de klant.
Als groep zijn wij trots op onze ***-sterren Salvagenotering voor onze vestigingen. Wij hebben alle
erkenningen die mogelijk zijn op gebied van Salvage.
Vooral interessant voor de industrie schades. Daarom
hebben wij twee Volkswagen Crafter bakwagens volledig ingericht als Salvage combinatie. Wij genereren
zo meer volume om veel meer dan -vanuit de Stichting
Salvage- vereiste materialen in op te bergen. Tevens
beschikt de combinatie over de nodige middelen om

ook op hoogte werkzaamheden uit te voeren. Voor een
eventuele noodstroomvoorziening is er een aggregaat
ingebouwd waar zelfs krachtstroom mee te leveren is.
In de industrie zeer wenselijk. Tevens liggen er standaard een 20-tal afschotplaten in deze bus waar mee
wij een groot aantal ramen of deuren kunnen afschotten. Dit bespaart veel tijd en het voorkomt eventuele
(faal)kosten. Veilig werken op de werkvloer is een hot
item. De bus is dan ook volledig omlijnd met reflecterende tape en voorzien van de nodige ledlamp flitsers. Dit geeft onze medewerkers een veilig gevoel en
bovendien voorkomen wij onveilige situaties voor het
overige verkeer . Een ingebouwde achteruitrijd camera
draagt er zorg voor dat wij zowel overdag als ’s nachts
kunnen zien wat er achter de bus gebeurt.
Naast wagenpark, gaat het vooral om efficiënt werkmaterieel. De juiste spullen op de juiste plaats. Bij twijfel liever 1 ding te veel dan 1 te weinig. Om er voor te
zorgen dat we voor de meest voorkomende werkzaamheden “standaard” voorbereid zijn, hebben we het volgende gedaan. Er zijn op maat gemaakte rolcontainers
in gebruik genomen voor het snel en veilig transporteren van het materieel. Een aanzienlijke tijdswinst op
onze projecten evenals de reductie van beschadigingen van materiaal en materieel zijn een feit. Bovendien
ontlasten wij onze medewerkers qua lichamelijke
inspanningen op locatie. Onze klanten ervaren het als
professioneel. Een win-win situatie!

Doordenkers voor denkers...

Vitaliteit betekent ‘levenskracht’
Vitaal zijn is genoeg energie hebben om te werken,
maar ook beschikken over de bijbehorende fysieke, mentale en
emotionele vrijheid om dit te verwezenlijken. Dat vereist dat je
niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk goed in balans bent.
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