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‘Goed geoliede organisatie’

Het pand van Driestar Educatief in Gouda, geflankeerd door de woontoren voor studenten.

Driestar Educatief, dat bestaat uit de 
onderdelen Driestar Hogeschool, 
Driestar Onderwijsadvies en Driestar 

Managementadvies, is een instelling die 
zich richt op reformatorisch en protestants-
christelijk onderwijs. Kernactiviteit is het 
opleiden en begeleiden van leraren. Drie-
star Educatief besloot in 2011 tot uitbreiding 
van het huidige gebouw in Gouda en tot de 
nieuwbouw van in totaal 121 studentenwo-
ningen. Met de uitbreiding van het huidige 
gebouw werd onder meer ruimte gecreëerd 
voor de over te plaatsen collega’s uit Rid-
derkerk. Aan Mondial Movers R. Vlot & Zn. 
Verhuizingen de eer om zorg te dragen voor 
de bijbehorende verhuisactiviteiten.

Uit de regio
‘We zijn gestart met een kleine marktscan’, 
zo licht Kees Codée, facilitair manager 
binnen Driestar Educatie, het aanlooppro-
ces toe. ‘We kwamen uit op drie partijen, 
waarbij we vooral hebben gekeken naar de 
achtergrond van het bedrijf, in combinatie 
met de cultuur die heerst binnen Driestar 
Educatief. Daarnaast moest het verhuisbe-
drijf ervaring hebben met verhuizingen bin-

Sinds februari verzorgt Mondial 
Movers R. Vlot & Zn. Verhuizingen 
uit Sliedrecht de verhuisactiviteiten 
voor Driestar Educatief. Inmiddels 
is de op één na laatste fase 
aangevangen.

DRIESTAR EDUcATIEf TE SpREkEN oVER pRojEcTVERhUIZING

Duurzame nieuwbouw
Ook in de nieuwbouw wil Driestar 
Educatief investeren in duurzaamheid. 
Er komt een warmte-koude opslag, wat 
betekent dat energie in de vorm van 
warmte of koude wordt opgeslagen in 
de bodem. Hiermee wordt het gebouw 
vervolgens verwarmd en/of afgekoeld. 
Bij de studentenhuisvesting komen zon-
neboilers.

nen het onderwijs, aangezien de verhuizing 
tussen alle bedrijvigheid door moest gaan 
plaatsvinden.’ Eén van deze drie partijen die 
naar voren kwamen uit de marktscan was 
Mondial Movers R. Vlot & Zn. Verhuizingen, 
waarmee Codée in aanraking was gekomen 
via zijn interieurbouwer. ‘Het klikte eigenlijk 
direct’, stelt Codée. ‘Het was dan ook 
logisch dat we uiteindelijk definitief kozen 
voor dit verhuisbedrijf, dat ook nog eens uit 
de regio komt, een absolute pre.’

Perfecte afstemming
Tijdens de voorbereidende fase werd er 
al snel voor gekozen om de verhuizing in 
delen op te knippen, vertelt Piet van der 
Wal, verhuisadviseur bij Mondial Movers R. 
Vlot & Zn. Verhuizingen. ‘Het ging om flinke 
getallen: 500 meterbakken, tal van hondjes 
en rolcontainers, 10.000 vierkante meter, 
300 medewerkers, 1.500 studenten... Dat 
vraagt om overzichtelijke deelprojecten. 
We kwamen uit op acht fasen, waarbij soms 
sprake was van een overloop.’ Bij de bespre-
king waren naast Codée en Van der Wal ook 
de twee voormannen betrokken. ‘Zij hebben 
een meer praktische blik en kijken vooral 
organisatorisch naar het draaiboek. Dat 
vormt een mooie aanvulling op het geheel.’ 
In februari ging de daadwerkelijke verhui-
zing van start. ‘Vanaf het prille begin was er 

sprake van een goed geoliede organisatie’, 
zo blikt Codée terug. ‘De afstemming was 
perfect en het vertrouwen in elkaar voerde 
de boventoon. Zoals alle leveranciers waar-
mee we werken, is Vlot een niet al te groot 
bedrijf, waarmee je een direct contact kunt 
onderhouden en dingen snel kunt regelen. 
Een prettige bijkomstigheid, waardoor ik 
vanaf het prille begin uitermate tevreden 
ben over de samenwerking met Vlot.’

Zevende fase
De enige stress werd eigenlijk veroorzaakt 
door de verlate oplevering van het nieuwe 
gebouw. Maar ook daar wisten Codée en 
Van der Wal uiteindelijk goed mee om te 
gaan, zodat de al geplande personeelsdag 
nog altijd perfect kon worden ingezet als de 
ultieme verhuisdag. Op dit moment bevindt 
de verhuizing zich in de zevende fase, 
vertelt Van der Wal. ‘Het gaat nu onder 
meer om het verwijderen van de tijdelijke 
portacabins op de parkeerplaats en het 
inhuizen van de laatste spullen. Kortom, de 
puntjes op de i.’ De achtste fase betreft de 
121 studentenwoningen; Mondial Movers R. 
Vlot & Zn. Verhuizingen is ook betrokken 
bij de inrichting daarvan. De activiteiten 
hiervoor gaan in de herfstvakantie plaats-
vinden. ‘Dat wordt ook nog een aanzienlijke 
opgave’, zo kijkt Van der Wal alvast vooruit.


