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Het nieuwe pand bestaat uit 
twee bouwlagen, waarvan 
circa 1.100 m2 wordt benut 
voor kantoorruimte.
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Als iets duidelijk geworden is tijdens de Covid-19 pandemie, dan is het wel dat je bij het uitwerken van 
ambitieuze (bouw)plannen altijd die plannen bij moet kunnen stellen. In dat opzicht is de manier waarop de 
JCVANKESSEL Groep de realisatie van het nieuwe bedrijfspand voor uitzendbureau JobXion heeft aangepakt een 
schoolvoorbeeld van “ontwerpend bouwen met een modulaire en dus flexibele opzet”.

“Ondanks de onzekere economische 
situatie hebben wij samen met onze 
opdrachtgever en bouwpartners iets moois 
neergezet”, vertelt directeur Adrie van 
Kessel. “Wij hebben daarbij steeds heel 
kort op het budget gezeten, waar mogelijk 
op kosten bespaard, maar in geen enkel 
opzicht concessies gedaan aan de 
uitstraling, kwaliteit, veiligheid en 
duurzaamheid van het nieuwe 
bedrijfspand.” 

Bouwen met doorgroeimogelijkheden
Op Bedrijventerrein Hondsgemet in 
Geldermalsen wordt de laatste hand 
gelegd aan het nieuwe hoofdkantoor van 
JobXion. De uitzendorganisatie richt zich 
op het opleiden en plaatsen van vaklieden 
in de bouw en techniek. Het nieuwe pand 
bestaat uit twee bouwlagen, waarvan circa 
1.100 m2 wordt benut voor kantoorruimte. 
Daarnaast krijgt JobXion de beschikking 
over een aparte hal van 500 m2 voor het 
geven van praktijklessen voor bouwvakkers 
en techneuten. “Bijzonder aan dit project is 
wel dat wij het feitelijk ‘op de groei’ 
ontworpen en gebouwd hebben. 
Constructief en installatietechnisch is 
eigenlijk alles al voorbereid op uitbreiding 
met nog een extra verdieping. Dit is een 
mooi voorbeeld van meedenken met een 
opdrachtgever en anticiperen op 
onvoorziene situaties. Zo flexibel en
modulair bouwen kun je alleen wanneer je 
alles in eigen hand hebt, vanaf het eerste 
ontwerp tot en met het regelen van de 
vergunningen en de uiteindelijke realisatie. 
Dat is de grote meerwaarde van 
JCVANKESSEL Groep en alle 
gespecialiseerde onderdelen binnen onze 
groep.” 

‘We hebben in geen enkel opzicht concessies gedaan aan 

de uitstraling en kwaliteit van het nieuwe bedrijfspand’
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Subtiele aanpassingen
De directeur van de bouwonderneming 
uit Geldermalsen noemt naast het al op 
voorhand creëren van toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden nog een aantal 
subtiele aanpassingen in het 
oorspronkelijke ontwerp. “Niemand 
zal daar overigens ooit iets van zien of 
merken, maar het zijn wel stuk voor stuk 
aanpassingen die enerzijds een flinke 
kostenbesparing opleverden en die perfect 
in het hele plaatje passen. Zo kun je er 
bijvoorbeeld voor kiezen om een volledig 
solitair kantoor te bouwen, of je kunt de 

kantoorruimte subtiel integreren in het 
bedrijfspand. Door voor die tweede optie 
te kiezen kun je bijvoorbeeld de kosten 
voor buitengevelafwerking aanzienlijk lager 
houden en esthetisch ziet het er prachtig 
uit. Ander voorbeeld vormen de keuzes die 
zijn gemaakt in de binnenwandafwerking 
en bij de samenstelling van de installaties 
voor elektra en klimaat. Hierbij hebben wij 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
expertise van twee van onze 
dochterondernemingen Entropal 
Aluminiumbouwers en Flier 
Installatiegroep.”
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Het pand is ‘op de groei’ ontworpen en gebouwd.

ONTWIKKELING • ARCHITECTUUR • BOUW • VASTGOED • SERVICE & ONDERHOUD jcvankessel.nl

WE GAAN ALTIJD EEN  
STAP VERDER. 

DAT IS VOOR ONS 
VANZELFSPREKEND.

PASSIE &
VAKMANSCHAP
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Prefab staalconstructie
“Ons bedrijf is gespecialiseerd in het maken en monteren van staalconstructies, trappen en bordessen”, vertelt 

Jeroen Brouwer, directeur en eigenaar van HJ Metaalbewerking. “We doen dat voor zowel woningbouw, 

utiliteitsbouw, scholen, sporthallen etc.” Ook voor de realisatie van het nieuwe bedrijfspand voor JobXion werd 

het constructiebedrijf uit Vianen ingeschakeld. 

“Wij verzorgen de complete engineering, dus ontwerp, tekenwerk, productie en montage. Alleen het 

conserveren – bijvoorbeeld poedercoaten, galvaniseren of verzinken – van de staalconstructies laten we door 

externe partijen doen.” Voor het bedrijfspand van JobXion in Geldermalsen leverde, produceerde en monteerde 

zijn bedrijf de complete staalconstructie. Het betrof in dit geval een constructie waar in totaal 72 ton staal 

is verwerkt. “Onze mensen hebben de constructiedelen prefab in onze productiehal gemaakt. Na transport is 

het door ons montageteam op de bouwlocatie in elkaar gezet. De staalconstructie is in diverse Ral-kleuren 

gepoedercoat.” 

Fijne samenwerking
Bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand op het Bedrijventerrein Hondsgemet in Geldermalsen werkte 

HJ Metaalbewerking in onderaanneming van de JC van Kessel Groep. “Wij werken vaak samen met deze 

aannemer. We weten wat wij aan elkaar hebben en dat draagt bij aan een soepele uitvoering.” 

Bedrijfspand JobXion • Geldermalsen

Mijlweg 5A
4131 PJ Vianen

Tel: 0345-680575
Email: info@hjmetaalbewerking.nl

www.hjmetaalbewerking.nl
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Het project is een schoolvoorbeeld van ‘ontwerpend 
bouwen met een modulaire en dus flexibele opzet’.
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Flier Installatiegroep verzorgt het complete 
plaatje

Het nieuwe hoofdkantoor van JobXion pal naast de A15 is een echte blikvanger. Wat minder in het oog 

springt, is het werk van Flier Installatiegroep. Het bedrijf uit Ochten heeft met het verzorgen van de complete 

technische installatie een groot aandeel gehad in het realiseren van praktisch comfort met optimale 

functionaliteit en stabiele klimatologische omstandigheden in de kantoorruimtes en het opleidingscentrum. 

De totaalinstallateur maakt deel uit van en is vaste bouwpartner van de JCVANKESSEL Groep. Vanuit deze 

nderlinge relatie werd adviseur duurzame installaties, Kees van Ingen, al tijdens de ontwerpfase bij het 

project in Geldermalsen betrokken. 

Technische installatie
“Installatietechnisch gezien lag er een breed pakket aan wensen, zoals dat feitelijk bij elk modern kantoor en 

bedrijfspand het geval is. De uitdaging bij dit project zat onder meer in de wens om de technische installatie 

reeds voor te bereiden op een toekomstige uitbreiding van het pand met een extra verdieping.” 

VRS-systeem
“Tevens is het door ons toegepaste VRS-systeem van Daikin het vermelden waard. Met dit systeem kunnen de 

verschillende ruimtes afzonderlijk gekoeld en verwarmd worden. De vijf luchtwarmtepompen en het 

luchtbehandelings systeem voorzien onder alle omstandigheden in een aangename temperatuur en goede 

luchtkwaliteit.”

‘Installatietechnisch gezien lag er een breed pakket 
aan wensen, zoals dat feitelijk bij elk modern kantoor 

en bedrijfspand het geval is’
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ALS TOTAALINSTALLATEUR IS FLIER STERK IN 
TECHNIEK. GESPECIALISEERD IN ELEKTROTECHNIEK, 
INSTALLATIETECHNIEK EN BEVEILIGING & TELECOM 
ZORGEN WIJ ERVOOR DAT HET GEWOON WERKT, 
ZODAT U ONBEZORGD KUNT ONDERNEMEN.

f l ier.nl0344 64 24 75 info@flier.nl

STERK IN 
TECHNIEK

Constructief en installatietechnisch is 
eigenlijk alles al voorbereid op uitbreiding 
met nog een extra verdieping.
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Achterberg Schilders 
levert mooi en 

duurzaam vakwerk
 

Al sinds 1923 is Achterberg Schilders actief in 

ambachtelijk schilderwerk, wandafwerking en 

glasservice. Het bedrijf met vestigingen in Amersfoort 

en Ede heeft naast schilders en glaszetters ook eigen 

stukadoors in dienst. “Wij staan al bijna een eeuw lang 

garant voor mooi en duurzaam vakwerk voor onze 

zakelijke en particuliere opdrachtgevers”, vertelt 

commercieel directeur Art Achterberg. 

 

“Het schildersbedrijf richt zich voor het overgrote deel 

op projecten in de utiliteitsbouw en in opdracht van 

semioverheden, scholen, zorginstellingen etc. We zijn 

daarnaast ook actief in de particuliere woningbouw 

en werken ook projectmatig voor woningcorporaties 

en VVE’s. We hebben ook voor de JC van Kessel Groep 

al diverse projecten mogen doen. Onze betrokkenheid 

bij de afwerking aan de binnenzijde van het nieuwe 

bedrijfspand van Uitzendbureau JobXion in 

Geldermalsen is het meest recente voorbeeld van 

onze fijne samenwerking met dit gerenommeerde 

bouwbedrijf.” 

Fijne werkplek en leeromgeving 
De medewerkers van Achterberg Schilders namen al 

de binnen-beglazing en het binnen-schilderwerk in de 

kantoren en het opleidingscentrum voor hun rekening. 

“Met name door de grote glasvlakken en de frisse 

kleurstelling is het voor de medewerkers en leerlingen 

een vriendelijke werkplek en inspirerende 

leeromgeving geworden.” 

SCHILDERWERK  |  GLAS  
ONDERHOUD & RENOVATIE  |  VERDUURZAMING

www.achterbergschilders.nl

Wij werken in heel Nederland. Onze 80 vakmensen staan 
klaar om met aandacht voor u aan de slag te gaan.
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www.bredabv.nl

‘Er is veel aandacht 
besteed aan de 

afwerking rondom het 
gebouw’

Aannemingsbedrijf Gebr. Van Breda is gespecialiseerd 

in grond-, weg- en waterbouw. Het bedrijf werkt veelal 

in opdracht van semioverheden, waterschappen en in 

onder-aanneming bij grote en kleine projecten. Ook 

bij de afwerking rondom het nieuwe hoofdkantoor van 

JobXion droeg het bedrijf uit Geldermalsen letterlijk 

zijn steentje bij. 

 

Het nieuwe hoofdkantoor van uitzendbureau JobXion 

ligt op een mooie zichtlocatie langs de A15. Er is dan 

ook veel aandacht besteed aan de afwerking rondom 

het gebouw. “Onze mensen hebben op het terrein bij 

de praktijkhal betonplaten gelegd en de rest van de 

bestrating is voorzien van klinkers”, vertelt uitvoerder 

Hennie Dappers. Met zijn team was hij tevens 

verantwoordelijk voor de inrichting van de 

parkeerplaatsen aan de voorzijde van het pand. 

Daarnaast werden alle gedeelten voor de 

groenvoorziening door Gebr. Van Breda voorzien van 

teelaarde. 
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Opdrachtgever
JobXion BV, Geldermalsen

Architect
Van Kessel Architectuur en 
Projectmanagement BV, 
Geldermalsen

Hoofdaannemer
Bouwonderneming J.C. van Kessel 
BV, Geldermalsen

Installateur
Flier Installatiegroep, Ochten

Aluminium kozijnen
Entropal, Geldermalsen

Metaalwerkzaamheden
HJ Metaal bewerking BV, Vianen

Schilderwerkzaamheden
Achterberg Schilders, Ede

Grond-, weg & waterbouw
Gebr. van Breda BV, Geldermalsen

Bouwprogramma
Bouwen kantoor / opleidingscentrum 
t.b.v. JobXion op bedrijventerrein De 
Hondsgemet aan de Harpen.

Bouwperiode
Juli 2020 - april 2021

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2 

Een impressie van de binnenkant van het pand.
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