Leverancier Nathan
Jarenlange samenwerking met focus op de energietransitie

Peter Centen is technisch directeur van de Nathan Groep
in Zevenaar. Nathan is expert op het gebied van duurzaam
Het is en blijft mensenwerk.
Je werkt op basis van vertrouwen.
En daarop is de samenwerking met
Van Hoften Installatietechniek
ook gebaseerd.

verwarmen, koelen, ventileren en warm tapwaterbereiding.
Zij zijn al jarenlang een vaste partner van Van Hoften
Installatietechniek, waar duurzaamheid, innovatie en kennis
belangrijke verbinders zijn. Peter deelt zijn ervaringen in
deze casestudy. Lees je mee?

Nathan geïntroduceerd
“Nathan bestaat al ruim 35 jaar en is ooit begonnen als familiebedrijf. Het was
destijds een fabrieksvertegenwoordiging in appendages en vloerverwarming,
onder leiding van Loet en Willy Nathan. In 2002 heb ik het bedrijf samen met
hun zoon Wolf Nathan overgenomen en we werken inmiddels al meer dan 26 jaar
met veel plezier samen. Wolf vervult hierbij de rol van commercieel directeur. In
de tijd dat we het overnamen, was duurzaamheid nog niet echt een thema. Maar
wij zijn ons wel gaan verdiepen in de warmtepompentechniek en waren ook al
importeur van Duitse warmtepompen. Vrij vooruitstrevend voor die tijd. Wij waren
in die tijd al de fabrieksvertegenwoordiger voor Uponor leidingsystemen. In al die
jaren hebben we doorgebouwd en een enorme groei doorgemaakt: van twintig
medewerkers tot inmiddels honderdtachtig mensen in vaste dienst. We hebben ons
hele bedrijf om de warmtepompen en Uponor heen gebouwd. Meer dan vijftien
jaar hebben we volledig ingezet op de warmtepompen, in een markt die meer voor
liefhebbers was en voor mensen die echt geloofden in hernieuwbare energie. Totdat
plotseling het regeringsbeleid kwam waarin werd besloten dat alle nieuwbouw
gasloos moest zijn vanaf 2019. Dit was een uitdaging die wij, maar ook Van Hoften
Installatietechniek, met beide handen hebben aangegrepen. Want dit besluit bracht
natuurlijk een gigantische explosie aan business teweeg in de nieuwbouwsector.”
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Uitdaging: Afscheid nemen van fossiele brandstoffen
“Hoe ga je als bedrijf om met zo’n beslissing van de regering? Afscheid nemen
van fossiele brandstoffen had namelijk veel impact op allerlei aspecten van
ons werk. Voor de monteurs is het bijna niet mogelijk om alle ontwikkelingen
bij te houden en daar op de juiste manier op in te spelen. Daar hoort enorm veel
kennis bij. Het was en is nog steeds belangrijk om je voorsprong te pakken in
een duurzame markt. Maar de perceptie van de markt over duurzame energie
is ook een uitdaging. Het idee leeft heel erg dat de nieuwe manier van energie
winnen kostbaar is. In vergelijking met aardgas natuurlijk. Terwijl de aanschaf
wellicht duurder is dan de traditionele fossiele energie, de uiteindelijke kansen
Trainingen op het gebied van warmtepomptechniek
door de Nathan Academy.

zijn enorm. De gebruiker profiteert bijvoorbeeld van lagere gebruikskosten voor
een veel hoger comfort. De werkgelegenheid voor de installatiemarkt is ook
gigantisch toegenomen. En de impact voor de mensheid op de lange termijn mag
natuurlijk ook niet worden onderschat. Al met al levert het dus voor iedereen heel
veel winst op. Het was en is het wel de vraag hoe je hier als bedrijf op inspeelt,”
beschrijft Peter de veranderingen in de markt.

Kennis en ondernemerschap
staat bij ons beide heel hoog
op de agenda en dat zorgt voor
een hechte verbinding.

“Het verwarmen op de oude manier door middel van een CV-ketel, noemen wij
altijd een kampvuurtje in een blikken doos.” zegt Peter grappend. “Ja, dat kan
iedereen wel.” Maar als je afscheid moet nemen van fossiele brandstoffen, dan
komt er echt meer bij kijken en daarbij is kennis en techniek doorslaggevend
voor succes.”

Oplossing: Energietransitie = Kennistransitie
“Om in te kunnen spelen op deze kentering, hebben wij de slogan
‘Energietransitie = Kennistransitie’ ontwikkeld. Want waar het echt om
draait in deze transitie is kennis. Natuurlijk moet je als bedrijf de juiste producten
leveren voor een goede prijs en de installatie moet goed zijn. Maar waar je nu
daadwerkelijk het verschil mee maakt is kennis. Omdat wij al meer dan twintig
jaar kennis hebben van warmtepompen en warmtepompensystemen, wordt het
kaf van het koren gescheiden. We kunnen precies aangeven wat wel werkt, maar
ook wat niet. En de samenwerking met Van Hoften Installatietechiek helpt hierbij.
Ook zij zijn echt een kennisorganisatie en daar komen we heel dicht bij elkaar,
wat zorgt voor een fijne samenwerking die ons allebei verder brengt. Een bedrijf
dat vooruitdenkt, innovatief is en durft te investeren in de toekomst. We werken
vooral samen als het gaat om bodemenergiesystemen en delen die kennis
continue. Hier werken we heel intensief in samen. De markt verandert nog steeds
in een razend tempo en we zijn met elkaar op een enorme ontdekkingsreis,”
Nathan Projects voert bronboringen uit door heel Nederland.

vertelt Peter gedreven. “Wij leveren deze bodemenergiesystemen aan Van Hoften
Installatietechniek, maar Nathan Projects voert dit ook direct uit. Dat is ook een
uniek aspect van onze samenwerking. De invoering van de BENG heeft ook weer
allerlei gevolgen voor de sector waar we rekening mee moeten houden. Afscheid
nemen van wat we altijd deden. Maar omdat beide bedrijven altijd vooruitdenken,
kunnen we hier samen goed op inspelen.”
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Resultaat: een sterk bedrijf dat impact maakt
“Doordat wij allebei hebben ingespeeld op de kansen in de markt zijn we

We hebben ons allebei als
basisbedrijf ontwikkeld naar
een toonaangevend bedrijf. Een
toppositie binnen de branche.

veel sterker geworden. We doen ertoe in de bouwkolom. We hebben een toonaangevende positie verworven. Dus dat betekent een groei in omzet en ook dat
de resultaten goed zijn. Uiteindelijk moeten wij zorgen dat de échte eindklant, de
bewoners, tevreden zijn en optimaal genieten van comfort in hun woning tegen
relatief lage kosten. Als je dat bereikt hebt als organisatie, dan heb je het goed
gedaan. En samen met Van Hoften Installatietechniek maken we dat veelvuldig
waar,” schetst Peter de huidige situatie. “De kansen zijn enorm en hoog technisch
gedreven, dus we blijven altijd in ontwikkeling en inzetten op kennis. Van Hoften
Installatietechniek en Nathan zitten samen in een positieve ﬂow. We hebben een
bedrijf wat ertoe doet, wat daadwerkelijk impact maakt voor de maatschappij.
Dat is enorm motiverend. Je trekt daarmee ook positieve mensen aan. Het vraagt veel
ondernemerschap om in de markt van de energietransitie voorop te blijven lopen.
Want zonder missie, visie, de juiste mensen en diepte-investeringen haal je het niet.”

Samenwerking met Van Hoften Installatietechniek
“Ik leerde Mark van Hoften 19 jaar geleden kennen toen ik als vertegenwoordiger
in dienst was bij Nathan. Ik werd uitgenodigd door Henk Atteveld van een
technische groothandel waar Mark zaken mee deed. Ik mocht Mark het Uponor
leiding -en fittingsysteem presenteren. Mark werd enthousiast en vanaf dat
moment begon onze samenwerking. Ik heb hem zelf dus nog klant gemaakt.
Dat is wel leuk voor de historie. Sindsdien werken we intensief samen en wordt de
samenwerking steeds hechter”, vertelt Peter enthousiast. “Als Van Hoften wordt
benaderd voor een project worden wij vaak vroeg in het traject betrokken.
Van tekentafel tot oplevering. En wij helpen dan met name als het gaat om
complexere projecten betreffende bodemenergiesystemen. Samen komen we
tot de beste oplossing. Wij zijn niet alleen leverancier, maar ook onderaannemer.
Wat inhoudt dat we de systemen ook daadwerkelijk aanleggen. We verzorgen de
complete uitvoering. Dat is ook wat onze samenwerking uniek maakt.”
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