




Elke vraag is uniek. Elke oplossing is bijzonder. 
Door mensen bedacht en uitgevoerd. Mensenwerk is 
altijd bijzonder. Geen mens is hetzelfde. Authentiek 

en oprecht. Het mooiste is om vanuit die verschillen, 
overeenkomsten te ontdekken en samen te gaan 

voor hetzelfde doel. 
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“Bijna 10 jaar geleden besloten we om zelf armaturen te gaan ontwikkelen en 
produceren, onze ‘specials’. Daardoor kunnen we verlichting aanbieden die 
voldoet aan de wensen van onze opdrachtgevers en klanten.” Robert Didden, 
directeur bij Utilicht stelt de klant te allen tijde centraal: “We hechten veel
waarde aan klantgericht werken. Elke klant of opdrachtgever die ons belt, 
wordt te woord gestaan door medewerkers met uitgebreide kennis van zaken.” 
Utilicht besteedt veel aandacht aan specials & service. 
Met de specials kan voor elk vraagstuk een passende oplossing geboden worden. 
Wat niet bestaat, kan Utilicht ontwikkelen en produceren. Zoals bijvoorbeeld 
een armatuur van 3x2 meter of een lamp met groen; échte planten die ook 
nog eens gewoon water gegeven kunnen worden.

Robert Didden
Directeur Utilicht

Utilicht staat voor uitstekende kwaliteit, eerlijkheid en service. Service staat 
centraal bij alle werkzaamheden. “We denken met onze opdrachtgevers mee om 
hen zoveel mogelijk te ontzorgen. Service en nazorg zijn daarbij erg belangrijk. 
Onze sterkste kracht is daarom het personeel. De medewerkers zíjn onze service.” 
Het is niet eenvoudig om mensen te vinden die zowel technisch onderlegd, als 
klantgericht zijn. Daarom trekt Utilicht vooral mensen aan die passen bij de 
basiswaarden van het bedrijf. De persoonlijkheid en aanpak moeten matchen 
met het DNA van Utilicht. Technisch wordt het personeel bijgeschoold. Maar 
vooral betrokkenheid en plezier in het werk zijn van groot belang om de klant 
de gewenste meerwaarde te kunnen bieden. Daarom worden successen samen 
gevierd en eventuele problemen samen opgelost. Er is momenteel een mooie mix 
van redelijk nieuwe, jonge collega’s en ervaren mensen die al bijna twintig jaar 
bij Utilicht werken. 
 

Service begint bij mensen

“Er zijn weinig branches die met zulke technologische ontwikkelingen te maken 
hebben als wij, in de verlichting. Jaren geleden deed LED zijn intrede. Dit zette 
de verlichtingswereld totaal op de kop. Alles wat we wisten en kenden, konden 
we vergeten. We hebben veel tijd en energie gestoken in het opbouwen van kennis 
rondom de nieuwe technieken. Dankzij deze aanpak lopen we momenteel nog steeds 
voorop qua technische kennis en mogelijkheden.” De techniek is echter ook sinds de 
komst van LED voortdurend in ontwikkeling. Utilicht investeert daarom continu in 
de technische achtergrond van medewerkers. 

Een branche in ontwikkeling

04 05Utilicht The Light Club Weer t

Maken wat niet bestaat

Bij Utilicht komen techniek, maatwerk én 
service dagelijks samen.



De klant centraal stellen, dat is het uitgangspunt van Utilicht en Satelliet 
Meubelen. Samen met nog 8 andere partners bieden ze met Inspirium Hospitality 
Mall een uitgekiend concept waarbij onderlinge afstemming continu plaatsvindt. 
Samenwerking vereist overeenkomsten en een gezamenlijk belang: de klant. De vraag 
van de klant is altijd de basis van de geboden oplossing. Christan Brouwers, directeur 
bij Satelliet Meubelen: “Voor een klant is het niet altijd eenvoudig om de gewenste sfeer 
of beleving gedetailleerd te benoemen. Dankzij de samenwerking met onze partners 
in de hospitality branche, bieden wij de klant een totaalpakket. Van topkwaliteit 
horecameubilair, tot sfeervolle verlichting, vloerbedekking en aankleding. Alles om 
het plaatje voor de klant zo compleet en passend mogelijk te maken. Het gaat om 
het grote geheel, de complete hospitality beleving.” 

 

Christan Brouwers
Directeur Satelliet Meubelen

Rondom de klant
Voor een dergelijke nauwe samenwerking is het van groot belang dat de aanpak 
en werkwijze van de partners overeenkomen. “Het DNA van Utilicht en Satelliet 
Meubelen sluiten erg goed bij elkaar aan: we luisteren écht naar de klant en bieden 
in alle gevallen de meest passende oplossing. Wanneer deze niet bestaat, kunnen 
we deze zelf ontwikkelen en produceren, dat geldt voor Utilicht op het gebied van 
verlichting en voor Satelliet Meubelen, op het gebied van meubilair. Daarnaast 
staat ondernemerschap centraal in beide bedrijfsfilosofieën en besteden we allebei 
veel aandacht aan innovatie. Ook zijn Utilicht en Satelliet Meubelen open en eerlijke 
bedrijven, we kijken kritisch naar vragen en oplossingen. We zullen dit ook altijd met 
de klant delen, want alleen dan kan het beste resultaat bereikt worden.” 
De partijen stemmen onderling goed af voor het beste resultaat. Elke partij biedt 
vanuit zijn eigen expertise én binnen het grote geheel de meest passende oplossing 
voor de gewenste beleving. Van een mooie samenwerking als deze kan de klant niet 
anders dan profiteren.
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Overeenkomstig DNA
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Innovatie is een vorm van lef.

Buiten de kaders denken. Anders kijken, anders zien. 
Het bekende loslaten. Laat zijn wat al gedaan werd. Volg 
je eigen pad. Pas je eigen kennis toe. Onderzoek, probeer
ontwikkel en ontdek. Durf anders te zijn. Durf te innoveren.
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Toen duidelijk werd dat er iets moest veranderen
aan de paskamerverlichting bij Hunkemöller, kwam 
deze opdracht bij Britta Hall terecht, Global Retail 
Experience Manager bij Hunkemöller International.
Britta stuitte vervolgens op een Engels onderzoek 
over paskamerverlichting en de elementen die 
daarbij van belang zijn. Dit deelde zij met Utilicht, 
de samenwerkingspartner voor de algemene en 
algehele verlichting in Hunkemöller-winkels. 
Op basis van het onderzoek ging Utilicht aan de 
slag om de fundamentele elementen voor goede
paskamerverlichting te achterhalen. Na een periode 
van onderzoek, ontwikkeling en testen, kon Utilicht 
een passend voorstel doen. Britta: ‘Ik was erg verrast 
door de innovatieve oplossing die Utilicht aandroeg. 
Namelijk passpiegelverlichting. Het is in het ontwerp 
innovatief dat het licht recht van voren schijnt en niet 
van bovenaf. Doorgaans is paskamerlicht te fel, flets 
en schijnt het van bovenaf. Hierdoor worden dames 
tijdens het passen geconfronteerd met schaduwen, 
vooral rondom rondingen en worden mogelijke 
oneffenheden in de huid extra benadrukt. Zeker 
bij het passen van lingerie is goede verlichting 
daarom erg belangrijk.’ 

Dat wil ik thuis ook!
Utilicht ontwikkelde een passpiegel met rondom 
een brede egale lichtrand. Het gekozen licht biedt 
kleurecht resultaat, waardoor dames niet in hun 
nieuwe ondergoed in daglicht hoeven te gaan staan 
om de daadwerkelijke kleur van hun setje te kunnen 
zien. Het licht heeft tevens een ‘warme’ kleur en is 
dimbaar. ‘De nieuwe passpiegels werden unaniem 
gekozen door een testgroep en inmiddels worden 
de spiegels in nieuwe winkels van Hunkemöller 
geplaatst’, aldus Britta. ‘Tijdens de opening van 
een nieuwe conceptstore op de Kalverstraat in 
Amsterdam in februari 2017, waren er diverse 
beauty-vloggers en -bloggers aanwezig. Er werden 
veel selfies gemaakt via de spiegels en de eigen 
looks in dit licht werden erg gewaardeerd door 
de aanwezigen. De spiegel werd zelfs zo goed 
gewaardeerd dat er gezegd werd: die spiegel 
wil ik thuis ook! Daarmee werd de keuze voor 
deze spiegel nog eens extra bevestigd.’ 

1514 Hunkemöller

Britta Hall
Global Retail Experience Manager Hunkemöller

Innovatieve paskamerverlichting



Heino de Heijde 
Research & Development + Technical Support Utilicht 
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Verlichting is veel meer dan een lampje en een fitting. 
Het is de juiste oplossing voor elke locatie en wens. 
En dat is precies waarom Utilicht niet werkt vanuit de 
productencatalogus, maar vanuit de vraag van de klant. 
Wordt er gezocht naar de juiste verlichting voor kinderen, 
demente personen, automonteurs of kantoormedewerkers? 
De doelgroep is heel bepalend voor de juiste verlichting. 
Welke sfeer is gewenst? Welk doel heeft de ruimte? Op 
basis van deze uitgangspunten wordt het licht zo optimaal 
mogelijk ingedeeld middels een gedetailleerd ontwerp. 

Meer dan een lamp

“Doordat Utilicht aan tafel zit met de grootste fabrikanten 
zoals Philips, Samsung en Osram, blijven wij continu op de 
hoogte van alle nieuwe trends en ontwikkelingen. Daarmee 
zijn wij ook de link tussen fabrikant en klant en kunnen wij 
de nieuwste technieken met de hoogste kwaliteit aanbieden 
voor de beste prijs.” 

Dicht bij de bron

Of het nu gaat om een eenvoudige vraag of een complexe 
situatie, het uitgangspunt is niet ‘welke oplossingen 
kennen we al?’, maar ‘wat moeten we ontwikkelen om 
de juiste oplossing aan te bieden?’ Door deze aanpak en 
werkwijze is Utilicht steeds in staat om maatwerk te 
leveren. Van exact op maat gemaakte grootse industriële 
lampen voor La Place tot exclusieve verlichte passpiegels 
voor Hunkemöller, de oplossingen worden in huis bedacht, 
ontwikkeld én geproduceerd. “Bij elk vraagstuk denken 
we mee over vorm, sfeer en uitstraling, maar ook over 
efficiëntie en betaalbaarheid.” 

Op maat
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Weten wat er speelt. 
Niet meelopen, maar voorop durven lopen.
Denken in mogelijkheden. Zoeken naar opties. 

ervaringen opdoen. Om uiteindelijk niets voor jezelf te houden.
Durven vragen. Steeds iets anders ontdekken en nieuwe

Want van delen worden we allemaal wijzer.



Bij verlichting draait het om functionaliteit, beleving en sfeer. Hoe vreemd ook, 
verlichting is soms een onderbelicht onderwerp binnen het ontwerp van een 
gebouw. Licht bepaalt echter voor een heel groot deel de bruikbaarheid en 
sfeer van een ruimte. Wanneer er in een vroeg stadium al over de integratie 
van verlichting wordt nagedacht, zal de oplossing het meest ultiem zijn. Pierre 
Thielen: “Verlichting is echt onderdeel van een gebouw, niet slechts het sausje 
dat er na afloop overheen gegoten wordt.” Voor het gewenste eindresultaat 
worden er keuzes gemaakt op het gebied van design en lichtkleur, maar wordt 
er ook gekeken naar lichtopbrengst en energieverbruik. Dat licht echt het verschil 
maakt, is goed zichtbaar bij high-end retail ten opzichte van een supermarkt. Per 
locatie of doel wordt er gekozen voor een specifieke lichtintensiteit en lichtkleur. 
Licht en schaduw zorgen voor drama of juist een open uitstraling.  

Pierre Thielen
Lichttechnisch Adviseur Utilicht

Drama of niet Eisen en normen
Naast de sfeer en beleving, is er een groot technisch aspect aan verlichting. Zo 
gelden voor kantoorgebouwen bijvoorbeeld strenge eisen die zijn vastgelegd in de 
NEN-normering. Bij kantoorverlichting spelen de lichtopbrengst en gelijkmatigheid 
van het licht een belangrijke rol. “Kantoormedewerkers bevinden zich een groot 
gedeelte van de werkdag op dezelfde locatie, waardoor er goed moet worden gekeken 
naar het visuele comfort van de toegepaste verlichting. Er wordt bijvoorbeeld gelet 
op schaduw en lichtintensiteit. Mensen mogen namelijk geen lichthinder ondervinden.” 
Per branche gelden er andere eisen en normen met betrekking tot verlichting vanwege 
uiteenlopende verwachtingen of functionaliteiten. Technisch zijn er steeds meer 
mogelijkheden, zeker sinds de komst van LED. Sfeer en beleving zijn dankzij de 
nieuwe technieken steeds beter te sturen. 
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Verlichting is een aparte tak van sport. Gabriels Elektro B.V. uit Veghel verzorgt 
voor de meest uiteenlopende bouwprojecten de complete installatie- en elektrotechniek, 
van contactdoos tot beveiligingsinstallatie. Voor diverse projecten werken Gabriels en 
Utilicht nauw samen om ook de verlichting onderdeel te maken van de totale installatie. 
Zo zette Gabriels Elektro de expertise van Utilicht in bij het nieuwbouwproject van het 
Bolsius hoofdkantoor. In onderling overleg ontwierp Utilicht het ideale lichtplan en 
verzorgde Gabriels Elektro vervolgens de totale uitvoering hiervan. Harald Verhoeven, 
Gabriels Elektro: “Wij verzorgen voor klanten de totaaloplossing op het gebied van 
installatietechniek. Onze expertise richt zich op utiliteitsprojecten zoals scholen, 
maar we zijn ook gespecialiseerd in de installatietechniek voor grote bedrijven en 
complexe kantoorpanden. Wanneer er specifieke verlichtingsvraagstukken zijn bij 
een project, schakelen we de expertise van Utilicht in. Dankzij onze jarenlange 
samenwerking zijn we in staat om gezamenlijk de beste oplossing voor de klant 
te ontwikkelen en installeren.” 

Harald Verhoeven
Directeur Gabriels Elektro B.V.

Totaalaanbod vanuit disciplines

Regelmatig krijgt de verlichting al in een vroeg stadium van de bouw de benodigde 
aandacht zodat er een passend lichtplan ontworpen kan worden. Dit is echter niet 
altijd het geval. Een klant kan ook een heel specifieke vraag neerleggen voor een 
bepaald type verlichting. Wanneer het wenselijk of noodzakelijk is, neemt Utilicht 
dan de adviserende rol op zich: “Soms vraagt een opdrachtgever om een specifiek 
merk armatuur of lamp. Wanneer Utilicht een beter en bijvoorbeeld energiezuiniger 
alternatief heeft, dragen zij dit aan zodat de klant een gefundeerde keuze kan maken 
uit de beschikbare mogelijkheden. Onze jarenlange samenwerking wordt gekenmerkt 
door deze proactieve adviserende houding. Daarnaast is Utilicht in staat om snel te 
schakelen en is hun logistiek ook helemaal in orde.” 

Een beter alternatief
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Denken zoals de ander denkt. 
Ik neem jou mee in mijn verhaal. 

Begrijpend en verklarend. Mijn expertise is 
niet jouw expertise, maar ik deel het met jou.

3332

Meerwaarde lever ik pas als jij me begrijpt.



Verlichting komt heel nauw en het is daarom van belang om vooraf met de opdrachtgever 
heel concreet af te stemmen wat het lichtplan inhoudt, qua sfeer en beleving. Utilicht 
besteedt veel aandacht aan de presentatie van een lichtplan of lichtadvies, omdat niet 
elke klant dagelijks werkt met lichtplannen. In sommige gevallen kan de presentatie 
in de vorm van een sfeerboek van meerwaarde zijn voor een klant om een goed beeld te 
vormen van de uiteindelijke uitstraling. In het sfeerboek wordt het lichtplan namelijk 
ondersteund met uitgebreide achtergrondinformatie zoals productomschrijvingen, 
productfoto’s en foto’s van eerdere, vergelijkbare projecten. 
“We nemen de opdrachtgever mee in het voorstel van ons lichtplan door middel van 
een sfeerboek, Autocad-tekeningen en in sommige gevallen een 3D lichtberekening. 
Dankzij 3D lichtberekeningen kan een klant heel goed zien wat licht doet in de ruimte 
waarvoor hij of zij een lichtplan wenst te ontvangen. De complete lichtpresentatie met 
Autocad-tekeningen, een sfeerboek en eventuele 3D lichtberekening kan ook van grote 
meerwaarde zijn als we met een tussenpersoon aan tafel zitten, zoals een installateur 
of architect. In dat geval kan deze tussenpersoon met onze lichtpresentatie toch heel 
precies en gedetailleerd aan de uiteindelijke klant laten zien wat ons lichtplan inhoudt.” 

Pascal Brouwers 
DTP/Vormgever Utilicht

Vooraf tot in detail zien wat het lichtplan inhoudt
Utilicht communiceert met diverse partijen en personen zoals de uiteindelijke klant of 
opdrachtgever, maar ook met de installateur. “Om het lichtplan te laten uitvoeren zoals 
we dat vooraf of in onderling overleg opgesteld hebben, is het van belang om het lichtplan 
zo gedetailleerd mogelijk op te stellen met en voor de installateur. Daarom maken we het 
lichtplan op schaal in 2D Autocad tekeningen zodat het plan een op een kan worden 
overgenomen in de uiteindelijke installatie.” 

Om installateurs en (potentiële) klanten te informeren over bestaande en nieuwe producten 
en lichtoplossingen, stelt Utilicht met regelmaat eigen productcatalogi op. Een uitgebreide 
catalogus over LED-oplossingen, neemt de (interieur)architect, installateur of klant mee 
in de wereld van licht en de mogelijkheden die LED kan bieden. 
Sommige installateurs of afnemers werken niet volgens een lichtplan, maar nemen losse 
armaturen af bij Utilicht, voor hen is er de catalogus ‘Eazi’, met een merkonafhankelijk 
overzicht van mogelijke armaturen en verlichting. 
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Oplossingen met en voor installateurs

Exclusieve catalogi
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Samen gaan voor 
het beste eindresultaat
De Jong: “De meerwaarde die Utilicht biedt is heel veelzijdig: hun expertise, 
innoverende oplossingen binnen een compleet aanbod, een goede 
prijs/kwaliteitverhouding en de prettige manier van werken.” 

De samenwerking duurt al meer dan acht jaar. Utilicht en De Jong Installatie 
Management B.V., zetten zich regelmatig samen in voor de klant. De Jong-IM 
adviseert op het gebied van technische installaties in gebouwen, zoals onder 
meer airco, luchtbehandeling, beveiliging en verlichting. Omdat Utilicht de 
expert is op het gebied van licht, laat De Jong-IM de lichtadvisering en levering 
in de meeste gevallen over aan Utilicht. Theo de Jong: “Vooral de no-nonsense 
aanpak van Utilicht is van grote meerwaarde en dat begint met het nakomen 
van afspraken. Er zijn korte lijnen waardoor er geen onnodige tijd verloren gaat. 
Daarnaast biedt Utilicht een dusdanig uitgebreid assortiment en steeds nieuwe 
technieken, waardoor we in overleg altijd de beste oplossing, ook op het gebied 
van energiebesparing en ROI, voor de klant weten te realiseren.” Utilicht en 
De Jong-IM vullen elkaar goed aan en kunnen gezamenlijk voor een project 
gaan vanuit een eigen achtergrond en specialisme. De oplossing voor de klant 
staat daarbij centraal. 

Theo de Jong 
De Jong Installatie Management B.V.
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Omdat een vraag niet met ‘nee’ 
beantwoord hoeft te worden. 

4342

Geen vraag te gek.
Geen probleem onoplosbaar. 
Daag me uit en ik ga op zoek. 
Zoeken naar een oplossing.
Om een mogelijkheid te vinden. 
Om te vinden wat onmogelijk lijkt. 
Gaan waar niemand ooit ging. 
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Er is zoveel meer mogelijk met verlichting dan je denkt of dan te vatten is 
in een catalogus. Het begint met open staan voor de meest uiteenlopende 
oplossingen. Gwen Lennertz: “Klanten hebben de meest diverse vragen of 
problemen die een specifiek antwoord en een passende oplossing vereisen. 
Wanneer standaardproducten niet voldoen, kan Utilicht zelf armaturen 
op maat maken.” Dankzij de mogelijkheden voor eigen ontwikkeling en 
productie is geen vraagstuk te gek voor Utilicht. Want wat er niet is, kan 
wel ontwikkeld worden. “Sommige klanten hebben een heel specifieke 
vraag. Bever had bijvoorbeeld al een basissysteem toen ze met hun 
verlichtingsvraag bij ons kwamen. In nauwe samenwerking met Bever 
hebben we het basissysteem vervolgens verder aangepast aan de behoefte. 
Zo stapten we over van tl-buizen naar LED-verlichting, werden losse 
armaturen vervangen voor één compleet gemonteerd systeem en pasten 
we de lichtkleur aan om te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever.” 

Gwen Lennertz
Lichttechnisch Adviseur Utilicht

Wat er niet is, kan wel ontwikkeld worden

Op basis van de wensen van een opdrachtgever gaat Utilicht aan de slag 
met een ontwerp. Wanneer dit ontwerp door de klant of opdrachtgever 
wordt goedgekeurd, starten de ontwikkeling en productie van een 
proefmodel. In de professionele showroom van Utilicht of op locatie 
bij opdrachtgever zelf, wordt met het model een proefopstelling gemaakt. 
Hierdoor krijgt de klant een goed beeld van het uiteindelijke resultaat. 
Details kunnen eenvoudig worden aangepast voordat de totale productie 
van maatwerkarmaturen wordt gestart. Om tot het gewenste resultaat 
te komen, wordt er tot in detail gekeken naar mogelijkheden en wordt 
er uitgebreid getest voordat de armaturen richting de klant gaan. 
Gwen: “Veel vragen van klanten zijn niet te beantwoorden met 
standaardproducten. Wij bieden de optie voor volledig maatwerk 
om te kunnen voldoen aan de wensen van de klant.” Soms lijkt 
iets onmogelijk, totdat het volbracht is. 

Tekenen, testen en tevreden klanten
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Niet alleen bedrijven hebben verlichtingsvraagstukken, 
ook particulieren staan soms voor bijzondere uitdagingen. 
Peter Vostermans: “Een particulier benaderde ons met de 
vraag voor verlichting in de hal van zijn nieuw te bouwen 
woonhuis. Dat klinkt niet ingewikkeld. Totdat bleek dat de 
entree, waar de verlichting moest komen, een 6 meter hoge 
glazen vide was. In overleg met de architect en aannemer, 
namens de klant, ontwikkelden we een reusachtige 
rvs-draagconstructie van 4 meter met daaraan 6 rijstbollen. 
Vanwege de enorme grootte, ontwikkelden we een plug & 
play concept dat ter plekke in elkaar gezet moest worden. 
Het was een kwestie van passen en meten voor met name 
de stabiliteit. Het eindresultaat was echter spectaculair.” 
Bij bijzondere bedrijfsvraagstukken, legt Utilicht een op 
maat gemaakt lichtplan over een bestaande of gewenste 
situatie. Daarmee wordt bekeken of dit lichtplan voldoet 
aan de wensen van de klant. Ook Peter was betrokken bij 
de maatwerkoplossingen voor Bever: “We ontwikkelden 
voor Bever een modulair systeem met carré modules van 
maar liefst 3 meter. De modules bevatten zowel algemene 
verlichting, als tot op de centimeter te richting strijklicht. 
Dankzij dit systeem heeft Bever de mogelijkheid om elke 
winkel en hun producten naar wens uit te lichten.” 

Geen vraagstuk is onmogelijk

Vanuit een vraag, wordt een ontwerp gemaakt. Pas nadat 
de klant volledig tevreden is over de maatwerkoplossing 
wordt de productie gestart. In het geval van Bever betekent 
dit inmiddels dat maar liefst 12 winkels zijn ingericht met
de maatwerkarmaturen. “Bij elke winkel van Bever hangt 
tussen de 150 en 180 meter verlichting die wij speciaal voor 
hen hebben geproduceerd.” Als er geen passende oplossing 
voorhanden is voor de vraag van een klant, biedt Utilicht 
de mogelijkheid om zelf een ontwerp te ontwikkelen en 
produceren. Dit biedt zoveel meer mogelijkheden dan de 
standaardproducten. Wanneer Utilicht een vraag met ‘nee’ 
beantwoordt, wordt de zoektocht naar een ‘ja’ gestart. 

Van vraag tot maatwerkoplossing
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Peter Vostermans
Research & Development Maatwerk Utilicht 
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Voor het beste gaan. 
Niet zomaar genoegen nemen. 
Een stap verder. Een beetje beter.

Leren en verbeteren. 
Uitdagen en ontdekken. 
Alleen goed is goed genoeg.

Telkens weer gaan 
voor het beste 
eindresultaat, samen.



Verlichting is van groot belang voor de sfeer en uitstraling van een winkel en is 
daardoor een belangrijk aspect voor de klantbeleving. Utilicht nam deel aan de 
tender om lichtleverancier te worden voor HEMA en de nieuwe winkelformules. 
Wilfred Dekker (head of purchasing facility) is verantwoordelijk voor tenders voor 
niet-handelsgoederen bij HEMA. De keuze voor Utilicht werd gemaakt op basis 
van het eisenpakket dat door HEMA werd neergelegd: “Utilicht heeft een zeer 
goede prijs-kwaliteitverhouding en we hebben met Utilicht bewust gekozen voor 
een middelgrote partij vanwege de betrokkenheid. Service en nazorg vinden we 
erg belangrijk. Dat zijn punten waarop Utilicht uitblinkt.” 

Wilfred Dekker
Head of Purchasing Facility HEMA

Klantbeleving
HEMA kiest graag voor A-merken en een lange garantieperiode om eventuele 
problemen of storingen zoveel mogelijk te voorkomen. “Er kan altijd iets misgaan 
met de techniek, de manier waarop in die situaties gehandeld wordt is met name 
van belang voor ons. Wanneer er onverhoopt toch iets mis is met de verlichting, 
pakt Utilicht dit heel snel en professioneel op. We zijn uiterst content over de 
serviceverlening van Utilicht en het onderlinge contact is dankzij korte lijntjes 
helemaal prima!” Inmiddels werken HEMA en Utilicht al twee jaar samen en 
zijn de nieuwe winkelformules qua verlichting ook helemaal ingericht door 
Utilicht. 

Korte lijntjes
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Werkende verlichting is afhankelijk van techniek. Techniek 
is uiteindelijk ook mensenwerk dus er kan altijd iets mis zijn 
met een product of hele serie lampen van een leverancier. 
“Utilicht biedt 100% kwaliteit en onze producten worden 
100% getest.” Elke lamp brandt minimaal een half uur in 
het magazijn van Utilicht in Weert, voordat deze richting 
de klant of installateur gaat. Hier wordt bijvoorbeeld de 
temperatuur getest. De omgevingstemperatuur heeft namelijk 
grote invloed op de levensduur van LED omdat deze koeling 
nodig heeft. Hoe kouder de ruimte, des te beter dit voor de 
levensduur is. Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe 
sneller de LED stuk kan gaan. Ook de verschillende armaturen 
en in huis ontwikkelde en geproduceerde oplossingen kennen 
verschillende technische uitdagingen. Daarom worden alle 
aansluitingen getest en alle kabels onderzocht op kabelbreuken. 
“We testen de lampen op diverse standen en alle aansluitingen 
tot in het kleinste detail om 100% zeker te weten dat de producten 
in uitstekende staat naar de opdrachtgever gaan om geïnstalleerd 
te worden.” 

Jelte Dirix
Hoofd Productie Utilicht

Zo zeker als maar kan

Om de beste kwaliteit te kunnen bieden, werkt Utilicht samen 
met A-merken zoals Osram en Philips. Het contact is heel nauw 
en direct, waardoor Utilicht altijd op de hoogte is van de nieuwste 
ontwikkelingen, maar ook in het geval van problemen direct bij 
de bron zit. “Het kan weleens voorkomen dat een hele serie kampt 
met een technisch mankement. Omdat wij zo secuur testen, valt 
een dergelijk mankement gauw op en nemen wij direct contact 
op met de betreffende leverancier. Vanwege het nauwe contact 
worden problemen heel snel opgelost, zodat de klant zo min 
mogelijk hinder ondervindt.” 
Naast de A-merken voor de lampen, kiest Utilicht bij voorkeur 
voor leveranciers uit Europa en waar mogelijk uit Nederland. 
“Wat is er mooier, dan dat er op een lamp of armatuur staat:
‘Made in The Netherlands’?” Omdat diverse oplossingen bij 
Utilicht in Weert worden ontwikkeld of geproduceerd, zou 
er zelfs ‘Made in Limburg’ of ‘Made in Weert’ op diverse 
producten van Utilicht kunnen staan.

Made in Weert
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Doorgaan waar anderen stoppen.

Antwoorden geven op vragen die nog gaan komen. 
Oplossingen bieden voordat een probleem zich voordoet. 
Niet omdat het moet, maar omdat ik het belangrijk vind. 

Van A tot Z… en een beetje extra. 



Een lichtplan opstellen vraagt om een technische onderbouwing. 
Uitgangspunt is echter om de vraag van de klant te beantwoorden 
met de beste lichtoplossing. Per klant, per keten en per locatie 
wordt bekeken welke verlichtingsopties de best passende zijn 
voor de gewenste beleving. Raymond Voet: “Het is net als met een
recept: je kiest de juiste ingrediënten om het lekkerste gerecht 
voor te schotelen. We stellen een plan op voor de verlichting. 
Zowel technisch als financieel moet dit kloppen. Maar het moet 
vooral voldoen aan de wensen van de opdrachtgever.” Utilicht 
verzorgt bijvoorbeeld al jaren de verlichting in alle Bristol filialen. 
De richtlijnen voor de winkelverlichting liggen vast, maar Utilicht 
neemt de vrijheid om proactief te informeren over nieuwe of andere 
mogelijkheden. “In onze showroom kunnen we met proefopstellingen 
diverse lichtoplossingen laten zien. Alles staat of valt met verlichting. 
Bristol vraagt om een totaal andere verlichting dan bijvoorbeeld 
Chanel in de P.C. Hooftstraat. Voor alle segmenten biedt Utilicht 
een passend lichtplan.” 

Raymond Voet
Lichttechnisch Adviseur Utilicht

Koken met licht

Utilicht stelt hoge eisen aan klanttevredenheid en hanteert daarom
een persoonlijke en betrokken aanpak: “We werken met kleine teams 
bij klanten, waardoor de persoonlijke aanpak en betrokkenheid 
optimaal zijn. Als het nodig is, klimmen we allemaal op een ladder 
om tijdig en goed te kunnen leveren. Utilicht vertrekt pas als alle 
lampen branden.” Maar de service van Utilicht gaat verder. Er wordt 
veel aandacht besteed aan nazorg en service. Na de installatie kan de 
klant met problemen of storingen altijd terecht bij Utilicht. De lijntjes 
richting de klant zijn kort om eventuele technische problemen of 
storingen zo snel mogelijk op te lossen. Na installatie gaat Utilicht 
tevens terug naar de locatie om te beoordelen of de installateur 
volgens het oorspronkelijke plan heeft uitgevoerd. Ook wordt 
er geëvalueerd met de klant: is de klant tevreden en welke 
verbeterpunten zijn er eventueel? Zo biedt Utilicht service 
van A tot Z, en net een beetje extra.

Pas vertrekken als alle lampen branden
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Bij het verlichten van winkels moet met heel veel aspecten rekening 
gehouden worden. Zowel voor het technische gedeelte als de uitstraling. 
Euro Shoe Group, het moederbedrijf van o.a. Bristol, werkt al jaren samen 
met Utilicht voor de totale verlichting in alle Bristol-filialen. Sinds kort 
worden zelfs alle Belgische filialen van ShoeDiscount omgedoopt tot de 
Bristol-formule en ook hier dient de verlichting dus te worden aangepast. 
Pieter Boutens, Manager Inventory Control & Technical Department 
bij Euro Shoe Group, geeft aan dat hun specifieke collectie vraagt om 
een specialistische kijk op verlichting: “Bij Bristol verkopen we zowel 
textiel als schoenen. Beide productgroepen vragen om een geheel eigen 
presentatie in de winkels. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een uitgekiende 
mix van zowel lijnverlichting als spotverlichting moet worden opgesteld om 
alle producten op passende wijze uit te lichten. Utilicht verzorgt vanuit hun 
expertise al jaren onze lichtplannen tot en met de complete uitvoering en 
kwaliteitscheck.” Ook de sfeer per winkel of winkelketen is erg belangrijk. 
Bristol is een discounter en het lichtplan wordt daar dan ook volledig op 
ingericht. “Wanneer de verlichting in onze winkels te chique is, scheppen 
we verkeerde verwachtingen bij onze klanten en kunnen we hen misschien 
zelfs afschrikken. De verlichting is essentieel voor de juiste uitstraling.”

Elke winkelketen een eigen lichtplan

Een lichtplan voor een winkelketen kan niet simpelweg uitgerold worden 
over alle winkels. Voor elke winkel moet namelijk heel specifiek gekeken 
worden naar de ruimte en de hoeveelheid daglicht. Dankzij de jarenlange 
samenwerking met Euro Shoe Group, weet Utilicht wel heel goed wat de 
wensen zijn en kan daardoor telkens naar de meest ultieme oplossing 
gezocht worden. Pieter Boutens: “Utilicht gaat uit van de klantbehoefte 
en denkt daardoor continu met ons mee. Ze adviseren ons pro-actief over 
nieuwe mogelijkheden en technieken. Enkele jaren geleden hebben we 
bijvoorbeeld op advies van Utilicht besloten om over te stappen naar 
LED-verlichting vanwege technische mogelijkheden en duurzaamheid. 
Gezien de forse investering, wordt dit geleidelijk doorgevoerd bij de 
275 Bristol winkels in Nederland en België.“ 

Pro-actieve advisering
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Heinz Innovation Centre Nijmegen
Mandemakers Keukens
De Zilveren Toren Den Haag

Provinciehuis Limburg Maastricht
Nuva Keukens
Bolwerk Weekers Adviesbureau Deurne
Mercure Hotels

ROC Reeshof College Tilburg
XCell-Center Düsseldor f
Keukenhuys De Tweede Kamer 
Congrescentrum de Werelt Lunteren

Schuytgraaf Arnhem
Hoofdkantoor Chanel

Archipel Zorggroep Landrijt Eindhoven
Cinnabon
Küchen Direct

Keukenmaxx
La Place

Eyes + More
Miele Keukens
Montèl
Rabobank

Bristol
HEMA

Veldhoen + Company Maastricht
Brandweerkazerne Son en Breugel
Rüttchen Mercedes-Benz

Driessen Opel Eindhoven
Franken Kleding Bergeijk
Goergen Keukens 

MS Mode
Dobey
Didi
Only for Men

Leather & Travel Schiphol
ASWA Keukens
Leonidas

Starbucks
Victoria’s Secret
Hans Anders

Brugman Keukens & Badkamers
Hunkemöller
Skechers

Converse Schoenen
KeukenConcurrent
2theloo
DocMorris Heerlen
Wehkamp Distributiecentrum

Joezz
Aviflora
Julia’s
De Broodzaak
Nieuwspoor t Den Haag

Morres Woonwarenhuis
Handyman
Van Dalen Schoenen

Een greep uit onze referenties 
TU/e Ceres Eindhoven
Nestlé Nunspeet
La Trappe Proeflokaal Berkel-Enschot

Novotel Hotels
Mooiman Keukens
Sanidirect

Sanders Meubelstad
Vitaminstore
Keuken Kampioen

Au Four Keukens Hoensbroek
Rierink Tandar tsen Ede
Sabic EuroPetrochemicals

Bever
Piet Klerkx
Price Waterhouse Coopers Eindhoven

World of Delights
Hoofdkantoor Arion Heerlen

Driessen Maserati Eindhoven

Twenthe Centrum Almelo
Pronorm Einbauküchen Vlotho
America Today
Interspor t
The Fashion Gallery Schiphol

Durlinger Schoenen
Telfor t
Politie Almelo & Woensel Eindhoven

Paleis van Justitie Amsterdam
Holiday Inn Express

Keram Maastricht-Airpor t & Heerlen
Van Kessel Uitvaar tverzorging Deurne

Hoofdkantoor Hugo Boss Amsterdam
Holland & Barrett

Van Wanrooij keuken, badkamer & tegel warenhuys Waardenburg
Kantoor Vogel’s Products Eindhoven

Van der Valk
Miss Etam
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Leolux
SieMatic

CoolCat

8tea5

Shoetime
Keukenhof
Kiosk

Avance
Kwalitaria
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Straevenweg 11  
6001 SH  Weer t
Tel.: +31 [0]88 291 22 00  
info@utilicht.nl  
www.utilicht.nl


