
Visie van Fiona van ‘t Hullenaar (directeur Business Support van  
verzekeraar a.s.r.) op toekomstbestendige, gezonde gebouwen

“ Duurzaamheid is ook:  
geduld hebben”

Dat zegt Fiona van ’t Hullenaar, die sinds 2009 aan het roer 

staat van de grootscheepse renovatie. “Een immense operatie”, 

knikt ze, nippend van een energiedrankje (“een gezonde 

hoor”). Ondertussen gebaart ze naar de ruimte om haar heen: 

het bedrijfsrestaurant. Met de geur van versgebakken brood, 

prettig licht, comfortabele meubels en een aangename 

akoestiek. “Eerst was dit 84.000 vierkante meter bunkerachtig 

kantoor, met veel beton en nauwelijks daglicht. Nu is er glas, 

waar je ook kijkt.” Energielabel A en het BREEAM Excellent- 

certificaat zijn inmiddels binnen.

Met plezier aan de slag

a.s.r. had de ambitie om het bestaande pand uit 1974 zo te 

verbouwen dat het aan de hoogste eisen voldoet op het  

gebied van duurzaamheid en energie-efficiency. “Toch ging 

het daar niet alleen over. ‘Comfort’ en ‘gezondheid’ deden er 

net zo goed toe. Er werken hier 4.000 mensen, die moeten 

elke dag met plezier aan de slag gaan voor onze klanten.”  

Al die medewerkers werden in de golf van vernieuwing mee-

genomen. Ze kregen rondleidingen, mochten meepraten 

over meubels en krijgen nu elke drie maanden de uitkomsten 

van fijnstofmetingen gepresenteerd. “Ik hoor dagelijks  

complimenten dat ze het gebouw zo mooi en prettig vinden. 

Best bijzonder, want in mijn vak zijn joechee-geluiden schaars. 

Ken jij mensen die elke morgen high-fiven omdat het licht  

aan is? Je hoort doorgaans alleen wat als er iets kapot is.”

De oplossingen in het a.s.r.-huis variëren van vloerbedekking 

die fijnstof filtert tot 100% recyclebaar meubilair, vervaardigd 

in Nederland. “O, en alles is ook nog eens onderhoudsarm.  

Dat was ook een vereiste.” Verder koos a.s.r. voor klimaat plafonds, 

gevoed door een installatie voor warmte-koudeopslag. 

“We verplaatsen geen lucht meer om de boel hier op  

temperatuur te houden. Energie-efficiënt én gezond, want 

het bespaart je een hoop gekuch en genies. En de gebruikers 

vinden de stralingswarmte zeer comfortabel.” 

 

Ruimte voor vakmanschap

Vijf jaar lang kreeg Van ‘t Hullenaar externe specialisten, 

bouwers en technici over de vloer, die vleugel voor vleugel 

onder handen namen, terwijl de winkel gewoon open was. 

“Het was ‘mijn’ team, dronk een biertje met ze op mijn  

verjaardag. Op de vloer waren het de vakjongens die met 

praktische verbeteringen kwamen, over waarom we beter 

zouden kunnen afwijken van de bestektekeningen omdat  

dit in het onderhoud straks gunstiger is. Kijk, daar heb ik wat 

aan. Volop interactie met ruimte voor vakmanschap, zonder 

gesteggel over de knaken. Want als het idee uiteindelijk een 

kostenbesparing oplevert of meer comfort, waarom zou je 

dan geen alternatieven tegen het licht houden?”

Durf te investeren, maar heb geduld

Met dat ‘uiteindelijk’ heeft Van ’t Hullenaar een aspect te  

pakken, waar ze bijna missiewerk voor verricht. “Ik ben erachter  

gekomen dat ‘duurzaamheid’ een kwestie is van geduld.  

Daarom roep ik nu tegen iedereen die ik tegenkom: verwacht 

niet bij alles korte termijn financiële opbrengsten. Begrijp me 

niet verkeerd, wij smijten absoluut geen geld over de balk.  

Wat we wel doen: oog houden voor de lange termijn. Wij willen 

een gebouw dat over veertig jaar nog steeds duurzaam,  

gezond en comfortabel is. Waar generaties na ons ook in  

prettige, veilige en gezonde omstandigheden werken. En uit-

eindelijk ga je ook financieel profijt hebben. Dat gebeurt zodra 

je ziet hoe laag je energierekeningen zijn. Of hoe stevig het  

ziekteverzuim daalt. Of wanneer je ontdekt dat ‘onderhoud’  

bij lange na niet meer de kostenpost is die het ooit geweest is. 

 

Duurzaamheid is geen liefdadigheid. Wie een duurzame,  

gezonde omgeving wil creëren, moet durven investeren in 

langjarige oplossingen. En er een periode van geduld bij  

inplannen.” 

a.s.r. zetelt in Utrecht, in één van de grootste  
en meest duurzame kantoorgebouwen van  
Nederland. Het pand is al vele malen geprezen, 
onder meer met de titel Beste Kantoorgebouw 
van Nederland (Intermediair Magazine) en  
de Nederlandse Bouwpluim 2015 (Bouwend 
Nederland). Binnenkort gaan de allerlaatste 
zonnepanelen het dak op en dan is de klus  
geklaard. “Voorlopig dan, want de technische 
ontwikkelingen gaan zo snel, dat we blijven 
verfijnen om het niveau van duurzaamheid 
blijvend te verbeteren.”

 “Wie een duurzame,  
gezonde omgeving wil creëren,  
moet durven investeren 
in langjarige oplossingen.” 

Fiona van ‘t Hullenaar
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