
 

 

CORPORATE STORY IES 
 
IES is een zelfstandig, no-nonsense ingenieursadviesbureau dat organisaties helpt 
Asset Management te implementeren. We zijn ‘sengineers’, die geloven in de kracht 
van mensen achter techniek. Dat vormt onze werkwijze. En met die werkwijze en onze 
ervaring, laten we Asset Management structureel bijdragen aan bedrijfsresultaten. 
 
Sengineering 
Ja, we zijn van de inhoud. Engineers die zich bezig houden met Asset Management. 
Maar wel van het soort dat weet dat Asset Management meer is dan Techniek & 
Tooling alleen. We noemen onze werkwijze ‘sengineering’. Door vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en ruimte te geven aan medewerkers maak je pas echt krachtig 
gebruik van techniek. Natuurlijk vraagt dat ook wat van het management. Maar hoe 
mooi is het om te zien dat een monteur na jarenlang brandjes blussen zelf met dé 
Gouden tip komt om storingen te voorkomen?! 
 
Groei & Ontwikkeling  
We werken graag voor opdrachtgevers die ook een hart hebben voor de mensen in hun 
organisatie. Een gesprek in de coffee-corner of op de werkvloer, vinden we misschien 
wel belangrijker dan een tweewekelijks overleg. En ook wij voelen soms wel dat het 
makkelijker is om achter je computer te blijven te zitten. Niets menselijks in ons vreemd! 
Daarom zijn we bij IES onder de noemer Sociale Innovatie continu bezig met onze 
eigen persoonlijk groei en ontwikkeling. Want ook een ‘sengineer’ is nooit uitgeleerd! 
 
Ervaringsdeskundigen  
Geen rapporten met een strik eromheen. Onze oprichters komen uit de praktijk en zijn 
zelf Asset Manager geweest. In 2003 besloten we onder de naam IES onze kennis en 
ervaring te bundelen en organisaties te helpen met het implementeren van Asset 
Management. Maar niet aan de zijlijn met een stropdas om! We werken in cross-teams 
van medewerkers van opdrachtgevers én ‘sengineers’ van IES. Zodat onze 
opdrachtgevers uiteindelijk zelf aan de slag kunnen met Asset Management, en wij 
weer verder kunnen met een nieuwe opdracht... 
 
Cross-teams  
Vanaf Jelle’s pensioen in 2012 begeleidt Jan Mens met zijn human touch IES verder in 
zijn ontwikkeling. Zijn ervaring in Asset Management en ervaring als coach maakt hem 
een waardevol sparringpartner voor professionals van IES en voor opdrachtgevers. 
Maar niet aan de zijlijn met een stropdas om! Want sengineers werken in cross-teams 
met medewerkers van de opdrachtgevers. Zodat onze opdrachtgevers uiteindelijk zelf 
aan de slag kunnen met Asset Management, en wij weer verder kunnen met een 
nieuwe opdracht… 
 
  



 

 

Betrekken, motiveren en opleiden  
Onze visie op Asset Management is te vergelijken met hoe je omgaat met de aanschaf 
en het onderhoud van een auto. Bij de aanschaf spelen comfort, uitstraling en de prijs 
vaak een rol. Maar wat is de verwachting aan onderhoud op korte en lange termijn? En 
wat kan je doen om de economische levensduur te verlengen? Dit zijn vaak lastige 
vragen. En zo zit het ook met de aanschaf van bedrijfsmiddelen door organisaties. Door 
het betrekken, motiveren en opleiden van medewerkers met kennis van techniek, 
helpen we het management het optimale uit bedrijfsmiddelen te halen. En dat is 
structureel terug te zien in de bedrijfsresultaten! Welke Asset Owner wil dat nou niet? 
 
Van containerterminal tot Efteling-attracties  
We helpen HTM met planmatig onderhoud - van trams en onderhoudswagens tot rails 
en bovenleidingen. En voor APM Terminals bouwen we een totale Asset Management-
organisatie voor één van de toekomstig grootste containerterminals in het Rotterdamse 
havengebied. We hebben veel ervaring met offshore, infra en openbaar vervoer, toch 
maakt de branche waarin we werken ons niet zo uit. Want ook de Efteling is onze 
opdrachtgever, met de vraag hoe zij de attracties slim kunnen onderhouden nu het park 
365 dagen per jaar geopend is! Daar waar organisaties investeren in bedrijfsmiddelen, 
leveren wij onze toegevoegde waarde. 
 
Net zoals Chuck Yeager  
We zijn ambitieus. En zijn binnen ons vak graag grensverleggend bezig. Net zoals 
Chuck Yeager, een voormalig testpiloot die in 1947 als eerste door de geluidsbarrière 
vloog. Yeager vertrouwde op zijn inhoudelijke kennis, maar had ook het lef om uit zijn 
comfort-zone te stappen. Wat door omstanders voor onmogelijk werd gehouden, deed 
Yeager. Maar zonder rücksichtslos te zijn! Aan zijn drive en instelling nemen we graag 
een voorbeeld om zo ook Asset Management naar een hoger plan te tillen. 
 
Bonte Boel  
Vanuit BINK36 als thuisbasis werken we inmiddels met ruim dertig ‘sengineers’ bij 
opdrachtgevers in het hele land. Van slimme junioren tot gelouterde senioren, met 
uiteenlopende interesses. We hebben motorrijders, surfers, zeilers en gitaristen onder 
ons. Maar ook een parttime hoofdconducteur op een stoomtrein en een militair 
archivaris... Een beetje vreemd zijn we soms wel, of op z’n minst kleurrijk. Toch vinden 
onze opdrachtgevers ons vooral integer, betrokken en deskundig. En dat is best fijn om 
te horen!  
 
Taart, IES-koffie en de BINK  
Op maandagen komen we samen op ons kantoor in de BINK voor team- of 
maandmeetings. Maar ook voor een stuk taart met een goede kop IES-koffie, of 
gewoon bij te praten over het weekend en werk aan de grote tafel. ‘Vrijdagmiddag-
borrelen’ doen we op de BINK, of bij dat gezellige café in de buurt.  
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