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“Een spoedoperatie heeft natuurlijk altijd voorrang”

Specialistische bouwer
met een ziekenhuishart
“Onze mensen kennen de zorgwereld van haver tot gort en kunnen sensitief met de klant
meebuigen. Dat maakt onze werkwijze zo uniek en verschillend van andere aannemingsbedrijven.
Wij bouwen niet alleen complex hoogwaardig geclassificeerde ruimtes, wij zijn ook non-stop actief
in deze vaak kwetsbare omgevingen.”
Albert Bok is een van de directeuren van
MedicomZes, onderdeel van Visser & Smit
Bouw bv, een VolkerWessels-onderneming.
Zijn focusgebied bestrijkt vooral west- en midden-Nederland, terwijl Jos Roewen, zijn pendant in de Groningse vestiging, het noorden en
oosten van Nederland onder zijn hoede heeft.
In 1974 opgericht als bouwcombinatie, heeft
MedicomZes zich gaandeweg ontwikkeld tot
specialist in het ‘beter maken’ van huisvesting
in de gezondheidszorg. “Bedrijfsbreed bouwen
wij huisvesting in de complexe utiliteits- en
industriebouw,” vertelt Albert. “Dat doen we
vaak in een operationele omgeving. Je kunt je
voorstellen dat ziekenhuiszorg 24/7 door moet

gaan, dus daar passen we onze werkzaam
heden voortdurend op aan. Dat vraagt niet
alleen specialistische kennis en expertise,
maar ook flexibiliteit. Een spoedoperatie heeft
natuurlijk altijd voorrang.”

CONTROLLED ENVIRONMENT

Bouwen in controlled environments, hoog
technische omgevingen bij organisaties
in pharma, hightech, research of healthcare, vereist specialistische kennis. Die is bij
MedicomZes ruimschoots voorhanden, zegt
Albert. “We hebben zeer uitgebreide ervaring in het uitvoeren van werkzaamheden in
complexe en kwetsbare omgevingen, van het
ontwerpen en realiseren tot het beheer en

onderhoud ervan. Bouwen in een operationele omgeving is onze kracht.”
MedicomZes onderscheidt zich bovendien van
andere aannemingsbedrijven door het opbouwen van een lange termijnrelatie met de opdrachtgever, benadrukt hij. “Daarin investeren
we enorm. We willen dat iedere klant op het
eind van de rit tevreden is. Kwaliteit is uiteraard belangrijk, maar vertrouwen speelt daar
ook een belangrijke rol in.”

VERTROUWEN

Hij wijst op de al tientallen jaren durende
vertrouwensband tussen het bedrijf en
Amsterdam UMC. “In de jaren zeventig van

Interieur van PRA Health Sciences in Assen. (Beeld: Chantal van den Berg)

'Vanwege onze knowhow weten steeds meer
mensen uit de zorgwereld ons te vinden'

Het nieuwe entreegebouw en voorterrein van Amsterdam UMC, locatie AMC. (Beeld: Temp.architecture & studio Nuy van Noort i.s.m. studio Blad)

de vorige eeuw bouwden wij het Academisch
Medisch Centrum in Amsterdam Zuidoost,
nu locatie AMC, en sindsdien zijn we er nooit
meer weggeweest. We zijn echt vergroeid
met het AMC. Onze medewerkers lopen er
de hele dag rond voor beheer en onderhoud,
sommigen zelfs al meer dan twintig jaar.”
Momenteel bouwt MedicomZes, samen met
andere VolkerWessels-ondernemingen als
HOMIJ Technische Installaties en Van Kessel
Sport en Cultuurtechniek, aan het visitekaartje
van dit ziekenhuis: een nieuw, transparant
entreegebouw middenin een groene oase.
“Een prachtig voorbeeld van bouwen aan een
nieuwe healthy environment voor patiënten en
medewerkers,” noemt Albert dit project.

UP-TO-DATE LABORATORIA

Atriumview van het nieuwe onderkomen van SRON in Leiden. (Beeld: Ecor Hoogstad Architecten)

Ook in Groningen zitten ze niet stil. Zo was
collega-directeur Jos, in opdracht van PRA
Health Sciences, verantwoordelijk voor de
Design & Construct van een up-to-date
laboratorium in Assen. Dit laboratorium herbergt, naast standaard labs, clean rooms en
moderne kantoren, ook een isotopenlaboratorium en een ML I en ML II laboratorium.
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