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ABB i-bus® KNX-systeem
Showroom zorgwoning

Het elektrotechnisch bureau, ETB Willem Bos,
te Someren werkt hard en gestaag aan de
toekomst. Het bedrijf is onder meer gespecialiseerd in KNX techniek en kan hierdoor
goed inspelen op een steeds belangrijker
wordende ontwikkeling: levensloopbestendig
wonen. Daarnaast besteedt ETB Willem Bos
veel aandacht aan het opleiden van (nieuwe)
medewerkers Hieronder een verslag over het
pakken van kansen om als bedrijf je positie op
de markt te verstevigen en uit te bouwen.

de toepassing van KNX in zorgwoningen is beschikbaar op
papier, maar er zijn nog weinig mogelijkheden om de functionaliteiten echt te laten zien. Vandaar dat we ervoor hebben
gekozen om zelf in een showroom een zorgwoning te bouwen.”

“Tot zo’n anderhalf jaar geleden deden we nog helemaal niks
met KNX”, aldus Willem Bos, de voormalig directeur. “Enkele
medewerkers van ABB raadden destijds aan om met het ABB
i-bus® KNX-systeem aan de slag te gaan, omdat zij er van
overtuigd waren dat deze vernieuwende techniek een sterke
groei zou gaan doormaken, zowel in de utiliteitsbouw als in de
woningbouw. Mede daarom besloten we om KNX knowhow in
huis te halen.”

Showroom zorgwoning
De nieuwe directeur William Bos en Lorenz de Leeuw die KNX
specialist is, vertellen over de showroom: “Eind 2007 hebben
we de showroom gerealiseerd. Het gaat om één open ruimte
waarin de verschillende onderdelen van een zorgwoning te
zien zijn: een woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer
(alleen wastafel). In de zorgwoning kunnen we aan belangstellenden uitgebreid de verschillende functionaliteiten tonen. Er
zijn bijna uitsluitend ABB-producten, inclusief Busch-Jaeger
schakelmateriaal, gebruikt. Onze showroom houden we upto-date door de laatste ontwikkelingen op de voet te volgen
via internet en vakbladen.”

KNX en zorg
Willem Bos vervolgt: “Ons bedrijf richt zich momenteel sterk
op KNX in combinatie met zorg, omdat dat daar de meeste
kansen liggen. In onze regio wordt sinds een jaar of vijf
minder geïnvesteerd in utiliteitsbouw. De verhouding is 70%
woningbouw en 30% utiliteitsbouw. Ook de vergrijzing van
de bevolking is een thema dat hier sterk speelt. Veel woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bouwbedrijven
zijn bezig met levensloopbestendig wonen. Informatie over

Volop belangstelling
Volgens William en Lorenz is er aandacht genoeg voor de
showroom. “We hebben de lokale pers over de vloer gehad en in april komt ook de regionale tv polshoogte nemen.
Daarnaastzijn er al diverse woningbouwverenigingen op
bezoek geweest, die allemaal erg enthousiast reageerden.
Zij willen namelijk graag toekomstige bewoners verschillende
zorgpakketten aanbieden waaruit kan worden gekozen. Ieder
pakket biedt een combinatie van diverse functionaliteiten en

Functionaliteiten van de ‘showroom’
• Miva-Set
• AudioWorld
• Looprouteverlichting
• Paniekverlichting
• Schakeling voor afschakelen elektrisch fornuis
• Infolicht om aan te geven dat de ruimte bezet is
• Infrarood afstandsbediening voor afstandsbediening
airconditioning
• Mogelijkheid om gordijnen automatisch/elektrisch te openen
• Compacte installatiekast als voorbeeld van de elektrische
installatie in zorgwoning
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Aanwas van personeel
Een ander punt waarop dit bedrijf graag vooruitdenkt, betreft
het opleiden van personeel. De gehele elektrotechnische
branche kampt met het probleem dat er onvoldoende aanwas
van personeel is. Hoe gaat ETB Willem Bos hiermee om? Het
bedrijf is al langere tijd een erkend leerbedrijf. Eerst verzorgde
men de begeleiding van de leerlingen zelf, maar inmiddels is
hiervoor een leraar in dienst. Er zijn nu zo’n negen leerlingen
per jaar ‘in dienst’. Bovendien wordt er veel energie en tijd besteed aan het trainen van medewerkers in KNX. Eerst volgen
zij een in-house-training, daarna gaan ze bij ABB op training.
Bijkomend voordeel is dat de KNX techniek jonge mensen
aanspreekt. Mede dankzij de eigen showroom en initiatieven
op het gebied van opleidingen kan ETB Willem Bos slagvaardig opereren en nieuwe afzetmogelijkheden creëren. Klaar
voor de toekomst!

ETB Willem Bos
ETB Willem Bos is een elektrotechnisch bureau dat klanten
ten dienst kan zijn op alle voorkomende licht- en krachtinstallaties. Daarnaast is het bedrijf specialist in telematicainstallaties en elektro- verwarmingssystemen. ETB Willem Bos telt 59
werknemers, een aanzienlijk aantal hiervan heeft kennis van
het ABB i-bus® KNX-systeem. Dit jaar is overigens een mijlpaal. Het bedrijf viert zijn 30-jarig jubileum en de heer Willem
Bos heeft per 1 januari 2008 zijn directeursrol overgedragen
aan zijn zoon, William Bos.
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heeft daardoor ook een eigen prijskaartje. Op deze manier
zijn het ‘pakketten op maat’ voor levensloopbestendig wonen
als er ABB i-bus ® KNX in het gebouw wordt geïnstalleerd! We
hebben het aantal aanvragen voor offertes sterk zien stijgen
sinds eind 2007.”
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