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TEKST MARIEKE POOL ❱ FOTO(‘S) INCO

‘INCO IS EEN TYPISCH  

voorbeeld van een 
KLEIN LOODGIETERSBEDRIJF 
DAT UITGROEIDE TOT EEN 

INNOVE-
RENDE  

TOTAALINSTALLATEUR MET 
E EN W IN HET PAKKET.’
H E T  B E D R I J F

INCO Installatie uit Alkmaar realiseert al sinds 1984 sanitaire en werktuigbouwkundige oplossingen in 

woning- en utiliteitsbouw. 
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I N C O  T R E K T  D E  K A R  L I E V E R  Z E L F 

‘De eerste vijfentwintig jaar van ons bestaan hebben we ons puur gefocust op 

sanitairtechniek. Vijftien jaar geleden kwam daar de klimaattak bij en sinds 

vijf jaar realiseren we ook elektraoplossingen. INCO is hiermee een typisch 

voorbeeld van een klein loodgietersbedrijfje dat uitgroeide tot een innoverende 

totaalinstallateur met E en W in het pakket. De nieuwe directie heeft een 

duidelijke stip op de horizon gezet: we willen als totaalinstallateur kwaliteit 

leveren en investeren in lange termijnrelaties. Wij zijn niet het bedrijf dat achterin 

de bus zit en volgt. Wij trekken de kar liever zelf. Daarom zijn wij ook in het 

gat gesprongen dat adviesbureaus achterlaten. Met ons interne adviesbureau 

Advilateur geven we onafhankelijk en gericht advies. Bouwbreed. We zijn 

wars van het copy-pasten van adviezen, iets waardoor veel adviesbureaus de 

crisis niet hebben overleefd. We ontzorgen de opdrachtgever een-op-een. Een 

voorbeeld? We hebben als adviseur het bestek en ontwerp gemaakt voor de 

transformatie van voormalig gevangenis Schutterswei in Alkmaar tot een hotel 

met 102 hotelkamers met zes zalen en algemene ruimten. Vervolgens zijn wij als 

bouwteampartner nu bezig met de uitvoering.’

K L I M A ATA K K O O R D  A L S  V E R D I E N M O D E L

‘Dat we van het gas af moeten, is voor installateurs een interessante businesscase. 

Wat dat betreft is het Klimaatakkoord voor ons echt een verdienmodel. Maar 

helaas is er, ondanks de pioniersdrift in de markt, nog geen goed alternatief voor 

de gasketel. De sector heeft nu wat weg van het wilde westen. Er wordt van alles 

voorgeschreven en geïnstalleerd wat eigenlijk niet goed functioneert. Denk aan 

toepassing van een warmtepomp in een pand met een bouwkundige schil die daar 

niet bij past. INCO wil hierin het verschil maken en alleen oplossingen bieden die 

werken. Wat er verder speelt in de markt? De laatste jaren worden veel werken on 

hold gezet vanwege vergunningsproblemen. De ene keer komt de buurt in opstand, 

dan worden er vleermuizen ontdekt en nu kampen we met de stikstofaffaire. Deze 

problemen hebben een negatieve invloed op onze planning en de algemene sfeer 

tijdens het werk en hiermee ook op de portemonnee van onze opdrachtgever, want 

ik heb niet ad hoc een reservewerk waar ik mijn mensen kan plaatsen.’

WE 
SPREKEN 
COMMERCIEEL 
DIRECTEUR 
MARCO 
STEKELBOS.
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DE SECTOR 
HEEFT NU WAT 
WEG van het wilde 
westen
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N I E T  O V E R  A N D E R M A N S  R U G  G E L D  V E R D I E N E N 

‘Een aantal jaar geleden hebben we een flinke professionaliseringsslag 

gemaakt. Op basis van de vraag wie willen we zijn? hebben we vijf 

kernwaarden vastgesteld: integer, ondernemerschap, gestructureerd, 

kennisrijk en intrigerend. Onze favoriete opdrachtgevers, dat zijn scholen, 

stichtingen, culturele centra en natuurlijk ons vaste netwerk van aannemers. 

Partijen die niet keihard geld willen verdienen over andermans rug, daar 

gaan we graag mee in zee. Het komende jaar focussen we ons op het 

ontwikkelen van standaardconcepten zodat we alle gebouweigenaren 

optimaal kunnen voorzien van een goede, gestandaardiseerde oplossing die 

uiteindelijk ook prijstechnisch interessant zal zijn. Hoewel wat ons betreft de 

focus altijd op comfort en kwaliteit moet liggen, prijs is niet het belangrijkste.’

C O N T I N U E  D R I V E  O M  T E  V E R B E T E R E N

‘Bij INCO willen we altijd verbeteren en vooruit. Daar steken we dan ook 

veel tijd en geld in. Een voorbeeld is het opzetten van eerder genoemde 

adviestak. En ook ons programma FIT MET INCO staat in het teken 

van verbetering en vooruitgang. We zijn nu op de helft van dit driejarig 

programma waarin we onze mensen ontwikkelen en motiveren, boeien 

en binden. Wat het precies inhoudt? We willen nu en in de toekomst de 

meest vooruitstrevende allround installateur zijn. Dat betekent dat onze 

medewerkers vitaal moeten zijn, zich trots moeten voelen over het werk dat 

ze doen en bovenal dat ze voorbereid zijn op de toekomst. Medewerkers 

zijn daar voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor. Maar ook wij als 

INCO hebben een belangrijke rol in dit proces. Daarom ondersteunen wij 

onze medewerkers waar mogelijk en alles wat we doen moet aansluiten op 

wat goed is voor onze organisatie, de klant en de medewerkers. Daarom 

mag iedereen meedenken over dat wat nodig is om voorbereid te zijn op de 

toekomst. De kernwaarden van onze organisatie vormen de basis van het 

FIT met INCO programma. Daarnaast hebben we met al onze collega’s KPI’s 

(kritische prestatie indicatoren, red.) opgesteld en bespreken deze elke twee 

weken in speciaal geplande KPI-gesprekken. In het begin voelde iedereen 

deze werkwijze als een soort controle, inmiddels worden de gesprekken 

bijzonder gewaardeerd. Iedereen heeft 100% helder wat er van hem of 

haar wordt verwacht en de mensen die het willen, hebben alle ruimte om te 

groeien. Sinds de introductie van FIT MET INCO is er nauwelijks verloop. 

Dat zegt wel wat over de tevredenheid van het werken bij INCO. Zeker 

omdat je als installateur in deze tijd bijna dagelijks wordt benaderd door een 

branchegenoot.’ 
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‘BIJ INCO WILLEN 
WE ALTIJD 
VERBETEREN EN 
VOORUIT 

Daar steken we 
dan ook veel tijd 

en geld in
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