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Van Els: “We hebben als motto ‘Mooie dingen 

maken’, en dat kunnen we van ontwerp 

en realisatie tot en met het beheer van 

winstallaties. Met 23 vaste werknemers hebben 

we de grootte om dit ook te kunnen waarmaken, 

waarbij we meestal werken in bouwteams van 

begin af aan. Ontwerpen doen we ook in BIM, 

dus toegespitst op de toekomst.” 

H2O Installatietechniek richt zich specifiek op 

de winstallatietechniek. “Zowel mijn mede

eigenaar als ik zijn beiden wopgeleid en we 

willen heel goed worden in wat we kunnen. Dat 

wil niet zeggen dat we niet kijken of we kunnen 

uitgroeien tot totaalinstallateur, dus met een 

etak. Die uitbreiding sluit ik zeker niet uit, 

maar eerst willen we een 8 of hoger scoren in 

werktuigbouwkundig installeren.”

 

Ook in de huidige winstallatietechniek ziet 

Van Els steeds meer typische elektrotechnische 

elementen opkomen, zoals data zenden en 

ontvangen. “Die ontwikkeling is niet meer te 

stuiten, en past in het smart maken van onze 

gebouwen en de energietransitie waar we 

middenin zitten. Die transitie zien we al een 

aantal jaren op ons afkomen, en we richten ons 

dan ook steeds meer op duurzame installaties.”

 

In dat kader heeft H2O Installatie

techniek afgelopen november een nieuw 

bedrijf opgericht, HeatTransformers. 

Van Els: “We richten ons met dit bedrijf 

specifiek op het installeren van hybride 

lucht/water warmtepompen voor de 

particulier. Het is nog een jong bedrijf, 

dus we kunnen er nog niet veel van 

zeggen dan behalve dat de vraag uit de 

markt groot is. We hebben 6 vakmensen 

nu continue in dit bedrijf aan het werk.”

aan het woord
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Mijn TVVL

H2O Installatietechniek is nu 3 

jaar bedrijfslid. “Dat zijn we ge

worden omdat we bij TVVL veel 

hoogwaardige kennis en kunde 

kunnen ophalen voor ons en onze 

medewerkers. De opleidingen en 

cursussen van TVVL staan daarom 

bekend. Ik heb de HITW oplei

ding (Hogere installatietechniek 

voor werktuigkundige installaties) 

aan Avans Hogeschool in Breda 

gedaan. De opleidingen van TVVL 

zijn daar een praktische aanvulling 

op, en dat maakt TVVL een hele 

nuttige vereniging voor ons. Op 

onze beurt zou ik graag onze prak

tijkervaringen willen delen. Bij 

TVVL is veel theoretische kennis, 

en wij staan met onze ‘poten in 

de klei’, dat is een mooie match.” 

Met zijn 12 jaar is het w-installatiebedrijf H2O Installatietechniek uit Woerden 

nog relatief jong. Maar in korte tijd is het bedrijf van twee compagnons uitge-

groeid tot een volwaardig installatiebedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in 

werktuigbouwkundig installeren voor de utiliteit, vertelt eigenaar Guido van Els.
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