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Dat klinkt vast als muziek in de
oren nu de aandacht voor een
gezond en schoon binnenklimaat
vanwege corona sterk is toegeno-

men.
Directeur-eigenaar Thierry Beukert (47)

schuwt grote woorden niet als het gaat om
het effect van zijn oplossing voor een gezond
binnenklimaat. ,,Ziekteverwekkers als virus-
deeltjes, schimmels en bacteriën worden met
de door ons toegepaste R-LED-technologie
binnen één uur voor 99 procent onschadelijk
gemaakt.”

,,Bewustwording over het belang van een
gezond binnenklimaat is flink toegenomen.
Mensen zijn gaan nadenken over de over-
dracht van virusdeeltjes via de lucht. Werk-
gevers hechten belang aan een schone lucht
in het bedrijf om ziekteverzuim tegen te
gaan en productiviteit optimaal te houden.
Gasten in restaurants en cafés komen terug
als de ondernemer die zaken op orde heeft.
Wij bieden betaalbare oplossingen”, aldus
Beukert.

Ketelbinkie
Het familiebedrijf, in 1973 opgericht door
vader Gerard Beukert in Halfweg, verhuisde
medio jaren tachtig naar bedrijventerrein De
Veken in Opmeer. Enkele jaren later brandde
het bedrijfspand tot de grond toe af. Op
dezelfde plek verrees de huidige huisvesting.
Door de groei van de orderportefeuille tot
negenduizend klanten in heel Nederland is
het aantal medewerkers toegenomen tot 35.

Thierry Beukert liep al op negenjarige
leeftijd in overall mee met monteurs die
klussen deden. ,,Ik was het ketelbinkie dat
motoren schoonmaakte. Prachtig vond ik het
om met mijn handen te werken.”

Sinds 2020 is hij volledig eigenaar. In het
team van collega's zijn ook familieleden aan
het werk. Zijn 77-jarige vader bezoekt dage-
lijks klanten. Zus Fleur doet de planning,
neef Jasper is belast met commerciële taken,
maar schuwt de overall niet als dat nodig is.

Oplossing
Het bedrijf weet alles van goede klimaatom-
standigheden binnen vier muren. Daarvoor
zoekt het volgens Beukert junior altijd een
oplossing op maat. Of het nu gaat om instal-
laties voor afzuigen, ventileren, reinigen,
koelen of warmte terugwinnen. In Opmeer
worden onderdelen van zo'n vijftien vaste
leveranciers uit binnen- en buitenland zo
geassembleerd dat voor de opdrachtgever
het meest optimale resultaat in de vorm van
schone, gezonde lucht wordt bewerkstelligd.

De onderneming is met een aandeel van
ruim 85 procent van de klanten gespeciali-

seerd in de horeca. ,,Dat is zo gegroeid. Wij
zoeken oplossingen voor ruimten waar veel
mensen samenkomen, zoals restaurants,
cafés, theaters en evenementenhallen. Daar-
bij maken we al tien jaar gebruik van instal-
laties die gasloos zijn en geen CO2-uitstoot
produceren”, aldus Beukert.

Hij was nog maar net directeur-eigenaar
toen de wereld in de greep van corona
kwam. ,,Dat was schrikken. Voor ons was
2020 financieel geen geweldig jaar. Maar
corona heeft ons ook veel opgeleverd. Hoe
gek dat ook klinkt. Plotseling werden venti-
latie en een gezond binnenklimaat speer-
punten van de overheid. Het besef ontstond
dat we ons moeten wapenen tegen rondvlie-
gende aerosolen in de lucht, die het virus
verspreiden. Ook ondernemers werden zich
ervan bewust dat een goed binnenklimaat
enorm belangrijk is voor werknemers én
bezoekers.”

Omwenteling
Vreemd genoeg leidde die omwenteling in
denken vooralsnog alleen in de horeca tot
actie. Ondernemers in deze sector waren er
al snel van doordrongen dat de door Arco
Luchttechniek op de markt gebrachte kastjes
met daarin verwerkt de al langer bestaande
R-LED-technologie van levensbelang zijn
voor het voortbestaan van hun bedrijf.

R-LED-technologie is ontwikkeld in de
Verenigde Staten en daar volgens Beukert
grondig getest door een onafhankelijk labo-
ratorium. Ook of het daarmee het virus dat
covid-19 veroorzaakt afdoende te lijf wordt
gegaan. ,,Dat bleek voor bijna honderd pro-
cent het geval”, verzekert hij.

Maar wat houdt dit gepatendeerde won-
dermiddel in? Met de technologie worden
zogeheten oxidanten in een ruimte, bijvoor-
beeld een restaurant of café, geblazen. Die
maken binnen een uur 99 procent van virus-
delen, schimmels en bacteriën onschadelijk.

R-LED werkt op basis van Photo Hydro Ionisa-
tion (PHI). In het systeem schijnt een breed spec-
trum UV-C licht op de cel. De legering zorgt er
samen met een beetje vocht dat altijd aanwezig is
in de lucht voor dat er waterstofperoxiden ont-
staan. Die worden afgegeven aan de lucht in een
bepaalde ruimte. Waarmee verontreinigingen
direct worden afgebroken.

Ook voor scholen in oudere, matig tot slecht
geventileerde gebouwen kan de technologie uit-
komst bieden, onderstreept de ondernemer:
,,Vaak kun je met kleine budgetten grote verbete-

ringen in luchtkwaliteit bereiken. De units die
wij op de markt brengen vergen 1250 tot 4000
euro. Voor één klaslokaal volstaat één kastje.”

,,Ventilatie is een groot punt van zorg”, weet
Beukers. ,,Bij minstens 25 procent van de scholen
is die niet op orde. Aanbrengen van een heel
nieuw ventilatiesysteem kost zo twaalf tot vijf-
tien mille per lokaal. Met onze oplossing om een
ruimte actief te reinigen ben je hooguit een kwart
van dat bedrag kwijt.”

Leo Blank

Binnenlucht  simpel schoner
Het ei van Columbus? Bij Arco
Luchttechniek in Opmeer zijn
ze ervan overtuigd dat ze vieze,
ongezonde lucht in kantoren,
ziekenhuizen, scholen, cafés en
restaurants als sneeuw voor de
zon kunnen laten verdwijnen.
Zonder ingrijpende maatrege-
len en torenhoge kosten.

In evenementenlocatie De Kromhouthal in Amsterdam is de luchtzuiveringstechnologie met succes toegepast.
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Als eigenaar en ceo van consultancybedrijf
Atomeus en ceo van Fitchgroup ziet hij regel-
matig mensen voorbij komen die van de ene
baan naar de andere baan hoppen, zonder dat
ze hun werk ergens afmaken.

„Ik heb ervaren dat het heel belangrijk is
voor je ontwikkeling en voor je carrière om
projecten af te ronden. Als je ergens van begin
tot eind bij betrokken bent, leer je alle facet-
ten van het werk kennen. Je maakt de succes-
sen en ook de mislukkingen mee. Dat vormt je.
Je wordt er een doorzetter van.”

Volgens Rahimbaks is het niet alleen goed
voor je karakter, maar ook voor je loopbaan:
„Je bouwt een reputatie op. Mensen weten ’op
die persoon kan ik bouwen’. En dat is voor veel
werkgevers een belangrijk gegeven.”

Hij spreekt uit ervaring. Zelf kwam Rahim-
baks op zijn achttiende vanuit Suriname naar
Nederland en wist in tien jaar carrière te ma-
ken van financieel medewerker tot hoofdac-
countant bij Renault Nederland. „Ik heb elke
kans steeds aangegrepen om me te bewijzen
en te ontwikkelen.”

Vijf jaar geleden begon hij zijn eerste eigen
bedrijf. In die rol voert hij veel sollicitatiege-
sprekken met nieuwe medewerkers. „Voor mij
is niet alleen het feit dat iemand ergens heeft
gewerkt van belang, maar meer ’hoe lang
heeft iemand ergens gewerkt’ en vooral ’wat
heeft iemand in die periode opgeleverd?”

Klaartje Bax

Laat je ontslag
goed controleren

Als een werkgever en werknemer uit elkaar
gaan, gebeurt dat vaak met een beëindigings-
overeenkomst. Laat zo’n overeenkomst wel
eerst goed controleren door een arbeidsjurist
voordat je er als medewerker je handtekening
onder zet, adviseert arbeidsrechtadvocaat
Pascal Besselink (DAS). „En kijk verder dan al-
leen het financiële gedeelte.”

Wie zo’n voorstel krijgt voorgelegd, moet
volgens Besselink eerst laten nagaan of de
ontslagvergoeding correct is berekend. „Daar-
bij zijn niet alleen het vaste salaris en de va-
kantietoeslag van belang, maar ook variabele
beloningen als een dertiende maand of ge-
middelde bonus.”

Uit ervaring weet hij dat werknemers regel-
matig een hogere vertrekvergoeding kunnen
bedingen. „Dat kan het geval zijn als er onvol-
doende dossier over een personeelslid is opge-
bouwd. Waarom zou je dan genoegen nemen
met waar je slechts wettelijk recht op hebt.

„Zorg er verder voor dat de overeenkomst
’WW-proof’ is en dat de juiste opzegtermijn
wordt gehanteerd”, legt hij uit. „En heb je een
concurrentiebeding, laat dan schriftelijk vast-
leggen dat die wordt geschrapt of afge-
zwakt.”

Bernard Vogelsang

’Blijf lang genoeg om
reputatie te krijgen’
„Zorg dat je een tijdje ergens blijft, dan kun-
nen mensen zien wat je waard bent”, advi-
seert Raoul Rahimbaks. 

Regel bij ontslag ook je WW. FOTO GETTY IMAGES
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Barista?

Ons land is een echt koffieland. Volgens verschillende on-
derzoeken drinken Nederlanders na de Finnen en Noren de
meeste koffie van de wereld.

Veel barista’s in ons land zijn studenten die naast hun
studie achter het koffiezetapparaat staan. Zij werken vaak
parttime.

Zo ook Geert (21), hij is werkzaam bij de Coffee company
in Den Haag. Hij verdient 10,45 euro per uur en houd na
een drukke werkmaand ongeveer 650 euro aan zijn bij-
baantje over.

Laura (23) verdient hetzelfde uurloon, en werkt ook onge-
veer evenveel uren. Ze merkt wel op dat het erg leuk en
divers werk is. „Geen dag is dezelfde en elk kopje koffie is
anders.” Naast dit salaris is het zo dat je recht hebt op
ongelimiteerd koffiedrinken, vertelt Laura. „Zelf drink ik er
maar één per dag. Anders zou ik hier stuiterend weggaan.”
Opleiding
Barista word je natuurlijk niet zomaar. Je hebt er een heuse
opleiding voor nodig. In een echte koffiebar is het natuur-
lijk heel anders dan bij je thuis waar je simpelweg op een
knopje van je Nespressomachine drukt. Zo’n opleiding krijg
je vaak gratis wanneer je bij een koffiebedrijf komt werken.
Gelukkig maar, want als je dit zelf zou moeten bekostigen
ben je rond de 1100 euro voor de opleiding tot koffiezetter
kwijt.
Zwarte koffie
Zoals al eerder genoemd
zijn de bruine koffiebo-
nen bij ons razend po-
pulair. Maar wat drinken
we het meeste? Volgens
koffiebedrijf Douwe
Egberts (DE) het liefst
koffie zwart. Toch blijkt
uit het onderzoek van
DE dat vrouwen een lichte voorkeur aan cappuccino geven.

Om erachter te komen wat een fulltime barista verdient
hoef je geen koffiedik te kijken. Volgens uitzendbureau
Randstad verdient een fulltime barista tussen de 1798 en
1857 euro bruto per maand.

Remzi Sen

Barista’s zijn wellicht de echte engelen op aarde. Zij
zorgen ervoor dat je in de ochtend dat bakkie cap-
puccino perfect geschonken krijgt. Nu iedereen weer

(deels) naar kantoor gaat, kunnen de cappuccino’s en latte’s
weer in overvloed vloeien. De koffiekunstenaars krijgen het
weer druk! Maar wat verdienen barista’s eigenlijk?

Geen dag is
dezelfde en elk
kopje koffie is
anders

Barista’s zijn koffiekunstenaars. FOTO GETTY IMAGES/MASKOT

wat verdient een...

In 2021 werd bij evenementenlo-
catie De Kromhouthal in Amster-
dam en Theater Amsterdam de R-
LED-technologie van Arco Lucht-
techniek geïnstalleerd in het ven-
tilatiesysteem. Tot volle tevre-
denheid.

Nathan Wiersma, betrokken bij
beide accommodaties: ,,Door co-
rona raakten we in gesprek met
het bedrijf. Iedereen dacht plot-
seling na over luchtkwaliteit in
gebouwen. Wat heeft die voor ef-
fect op medewerkers en bezoe-
kers?”
Besparen
Wiersma hoefde niet lang na te
denken over de investering van
50.000 euro voor beide locaties:
,,Gezonde lucht voor personeel
en bezoekers is ons alles waard.
Eigenlijk net zo vanzelfsprekend

als voedselveiligheid. Daar ga je
toch niet op besparen?”

In de Kromhouthal, waar con-
gressen, beurzen en grote pre-
sentaties worden gehouden,
werd de luchtkwaliteit al geme-
ten voor de komst van R-LED
technologie. Wiersma zag het
verschil meteen: ,,Ik schrok me de
pleuris. In de lucht zat voorheen
allerlei viezigheid als schimmels
en bacteriën. Nu is dat radicaal
minder, de kwaliteit is met 80, 90
procent verbeterd.”

Hij zet de met de technologie
uitgeruste ventilatiesystemen
een uur voor aanvang van een
evenement aan. ,,Het bedrijf ga-
randeert dat ziekteverwekkers in
de lucht dan voor 99 procent ver-
dwenen zijn. Eigenlijk zou de
overheid deze voorziening ver-
plicht moeten stellen. Zodat de

evenementensector ook tijdens
een nieuwe pandemie kan door-
draaien.”

Bij kindcentrum De Hoge Ven
en basisschool Doorbraak in War-
menhuizen, samen onder één
dak, is twee jaar geleden na de
eerste lockdown de technologie
voor schonere lucht geïnstal-
leerd. 

,,Thierry Beukert bood dit aan
omdat hij hier een kind op school
heeft”, aldus directeur Karin
Arends. 

De technologie is geïntegreerd
in het ventilatiesysteem en on-
zichtbaar. De installatie zit op zol-
der. Over het effect kan ze niets
zeggen: ,,Er is nog niet gemeten.
Dat wordt ook lastig, we hebben
vooraf geen metingen gedaan.
We gaan ervan uit dat het effect
positief is.”

’Ik ben me de pleuris geschrokken’


