HVE Elektrotechniek: Schakel tussen twee werelden
De technieksector overleeft echt niet alleen door te innoveren. Nee, in een wereld waarin
tegenwoordig bijna alles mogelijk is, hechten opdrachtgevers ook waarde aan
specialistisch advies en aan vergaande dienstverlenende service. Daar beantwoordt HVE
perfect aan. Ze zijn vernieuwend, hardwerkend en bewezen onverwoestbaar.
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Een leven zonder verlichting, mobiele telefonie, adsl-aansluitingen en camera’s is bijna niet
meer voor te stellen. Het vakgebied, waarin trends elkaar snel opvolgen, wordt steeds
aantrekkelijker. ‘Elektrotechniek is hot’, volgens Henry van Eijndhoven (38), eigenaar en
directeur van HVE Elektrotechniek. ‘Het is niet meer alleen die stoffige meterkast en een paar
schakelaars. Tegenwoordig gaat het over domotica, audio en video, touch screens,
homecinema, de woning besturen via de iPad en mooie design verlichting en
schakelmateriaal.’ We ontkomen er niet aan; de integratie van techniek heeft een enorme
vlucht genomen en gaat steeds verder. ‘De verschillende elektronische systemen die in een
willekeurig pand aanwezig zijn, zullen dankzij moderne digitale technieken steeds beter met
elkaar gaan communiceren. Vaak levert dit een besparing van tijd en geld op en komt het
bovendien het milieu ten goede. Want ook op het gebied van duurzaamheid zijn systemen
steeds nauwkeuriger op elkaar afgestemd’, voegt Cas Teurlings (48),
commercieel medewerker bij HVE daaraan toe.
Bescheiden deskundigheid
Ze zijn deskundig op ieder vlak: van installeren, service en onderhoud tot ontwerp en advies.
De projecten bevinden zich op het gebied van (luxe) woning- en utiliteitsbouw, industrie en
gezondheidszorg. Onlangs is de machinefabriek Van der Wegen Gears uit Tilburg aan de lijst
van opdrachtgevers toegevoegd. Bevlogen over hun vak, zijn ze terecht trots dat het hele
elektrotechnische ontwerp voor het volledige machinepark én alle elektrotechnische
installaties voor de bedrijfshal, volledig zijn toevertrouwd aan HVE. Teurlings: ‘Het is
natuurlijk fantastisch om te mogen werken voor zo’n spectaculair bedrijf met een uniek
productieproces en wereldwijde bekendheid. Toch schamen we ons er niet voor om daarnaast
ook de vertrouwde dorpsinstallateur te zijn.’

Zonder poespas
‘Complexe installaties schrikken ons niet af, maar met evenveel liefde leggen we een extra
stopcontact aan. Welke omvang de klus ook heeft, ons doel is altijd iets moois af te leveren.
Zonder poespas en precies volgens afspraak’, benadrukt Van Eijndhoven. ‘Door goed te
luisteren naar de behoeftes van de klant, kunnen wij globale wensen vertalen naar concrete
elektrotechnische toepassingen. Zeker omdat wij op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van integratie van installaties, comfort, design en
duurzaamheid. En we geven uitgebreid advies over ecologisch en economisch verantwoord
energiegebruik. Enthousiast geworden van alle technische mogelijkheden, moeten we soms
een klant tegen zichzelf in bescherming nemen. Zo is domotica momenteel een toverwoord.
Maar wat als je partner er niet handig mee is? Terwijl het bedieningsgemak juist voorop moet
staan, zodat mensen zorgeloos kunnen genieten.’
Klaar voor de toekomst
Henry wordt omschreven als een echte vakidioot. Een brok tomeloze energie. Cas is de
doorgewinterde relatiebeheerder, die ervoor zorgt dat het bedrijf met zo’n vijftien tot twintig
medewerkers controleerbaar blijft. Beiden dragen ze Oisterwijk een warm hart toe, onder
andere uitgedragen door hun hoofdsponsorschap van dance festival Intents en Oisterwijk on
Ice. Samen zijn ze een mooie match in een platte en servicegerichte organisatie en hebben ze
de nodige expertise in huis. Daarnaast heeft het bedrijf een zeer breed netwerk van
specialistische bedrijven waarmee kan worden samengewerkt om het uiteindelijke doel te
bereiken. Of zoals ze zelf zeggen: om de opdracht boven verwachting uit te voeren. HVE
blijft in zo’n situatie altijd het aanspreekpunt en spin het in het web. Teurlings: ‘Ik durf te
stellen dat we nu alles in huis hebben om ons in de breedte verder te ontwikkelen en ons ook
buiten de regio te profileren. Ook al verwacht ik met het aantrekken van de economie een
wildgroei van nieuwe elektrotechnische aanbieders, we zullen daar weinig concurrentie van
ondervinden. Daarvoor is het fundament van HVE te stevig. Het tekort dat ontstaat aan echte
vakmensen baart ons wel zorgen. Niet voor niets zijn wij een erkend leerbedrijf dat
nieuwkomers in het vakgebied een toekomst biedt. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen de
belangrijkste middelen binnen onze organisatie zijn die we net als een machine regelmatig
moeten onderhouden.’
Vanzelf groeien
Met een flinke bagage aan ervaring waarbij ze fouten zagen als een kans tot verbetering,
durven ze anno 2014 te zeggen dat er niet iets is dat HVE níet kan realiseren. Dat had Henry
nooit bedacht toen hij ruim twaalf jaar geleden de eerste opdrachten vanaf zijn zolderkamertje
afhandelde. Als jongen ging hij aan de slag bij Stork Installatietechniek, waar hij gedreven
door zijn passie, alle papieren behaalde. Echter, na het overlijden van zijn vader ging hij
noodgedwongen in diens keukenstelbedrijf werken. Na een paar jaar kroop het bloed waar het
niet gaan kon en maakte hij bevlogen zijn eerste zelfstandige elektroplannen. Daarmee was de
basis van HVE gelegd. Overigens naar tevredenheid en dat had alles te maken met zijn
nauwkeurigheid, gedegen kennis en een gezonde dosis lef. Als je zorgt dat je ieder project
kwalitatief goed afsluit, gaat een zaak vanzelf groeien. Zoveel had de jonge ondernemer al
wel in de gaten. Vandaag de dag houdt HVE zich nog steeds vast aan deze kernkwaliteit.

