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‘Wij denken iedere 
onze klanten weer 

vraagd om met een oplossing te komen.
“Aan de koffietafel zijn de ideeën ontstaan 
die ik samen met onze projectmanagers heb 
uitgewerkt”, vertelt Ariëns over de ontwik-
keling van het AJ-kozijn. een half jaar werkt 
de ondernemer aan de ontwikkeling en en-
gineering van het product. Waarbij hij naast 
zijn medewerkers ook onderzoeksinstituten 
betrekt. “Voor de detailleringen heb ik advies 
gevraagd aan onder meer TNo. Het moet 
natuurlijk wel allemaal aan de regelgeving 
voldoen. en ons raam moet tenminste vijf-
entwintig jaar meegaan en niet al na vijf jaar 
uit elkaar vallen.”

Snel, zonder SteigerS
Het resultaat van de voor eigen rekening 
ontwikkelde innovatie is een kozijn dat uit 
aluminium profielen bestaat en in het oude 
stelkozijn wordt gemonteerd. “Wij verwijde-
ren het glas, halen de plastic strips van de pH 
schuiframen uit de stelkozijnen en monteren 
van binnenuit de aluminiumprofielen in het 
bestaande stelkozijn”, licht Ariëns de werk-
wijze toe.
“De nieuwe kozijnen worden voorzien van 
een vast en een kantelkiep-raam met anti-
fout bediening, wat voorkomt dat je bij ver-
keerd gebruik in een keer het raam los in je 
hand hebt”, licht hij toe.
omdat de bestaande kozijnen blijven zitten, 
is er weinig afval. Ariëns: “Voor corporaties 
die duurzaamheid hoog in het vaandel heb-
ben, is dat erg belangrijk.” Bovendien is voor 
het renovatiewerk geen steiger nodig omdat 
het hele kozijn van binnenuit kan worden ge-
monteerd.
“Het AJ-kozijn helpt de corporatie van het 
hoofdpijndossier ‘pH-schuiframen’ af ”, stelt 
Ariëns. Zo is schilderen niet meer nodig en 
krijgt de corporatie een onderhoudsarme ge-
vel. Bovendien heeft het kozijn een rank en 
slank ontwerp waardoor de lichtinval nauwe-
lijks wordt beperkt en het aangezicht van de 
gevel door de renovatie niet of heel beperkt 
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de normaalste zaak van de wereld. Iedere dag nadenken over hoe hij 

zijn klanten nog beter van dienst kan zijn. Zo ontwikkelde de onder-

nemer voor de renovatiemarkt het AJ-kozijn.

kenmerkende heldere manier verwoordt: 
“Het pH-schuifraam is functioneel een ge-
drocht.” Want in de plastics strips op het 
stelkozijn hoopt zich makkelijk vuil op dat 
moeilijk te verwijderen is. Met als gevolg dat 
de ramen vastlopen en naar verloop van tijd 
lastig te openen zijn.
Nu deze schuiframen aan het einde van hun 
levensduur zijn, zouden veel corporaties ze 
graag willen vervangen. Maar hoe doe je dat? 
‘Je kunt natuurlijk het hele kozijn vervan-
gen. Maar dat is kostbaar, levert veel afval op 
en beperkt de lichtinval tot wel 30 procent. 
Want pH-schuiframen laten door het grote 
glasoppervlak veel licht binnen.’ omdat het 
vervangen van de pH schuiframen niet mak-
kelijk is, heeft Talis Wonen aan Ariëns ge-

“Bij Talis Wonen in Nijmegen hebben we 
woningen na-geïsoleerd”, begint Ariëns het 
verhaal over de ontstaansgeschiedenis van 
het AJ-kozijn. “In die complexen isoleerden 
we het dak, de gevel en de vloer. Maar de 
pH-schuiframen werden niet door ons aan-
gepakt.” Het pH-schuifraam is in de jaren ze-
ventig en tachtig door heel veel corporaties 
geplaatst omdat het vooral goedkoop was. 
“Bij pH schuiframen wordt in het stelkozijn 
aan de onder- en bovenzijde een plastic strip 
gemonteerd. en tussen die strips zitten twee 
schuiframen die langs elkaar schuiven als je 
ze open doet.”
De plaatsing van zo’n schuiframen is goed-
koop. Maar de gebruiksvriendelijkheid is 
laag. of zoals Ariëns het op de voor hem 
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dag na over hoe wij 
blij kunnen maken’

wordt aangetast. Ariëns: “Dat laatste vinden 
met name gemeenten weer belangrijk.”
“en de huurder gaat er natuurlijk ook op 
vooruit”, benadrukt Ariëns. Het systeem 
wordt geleverd met HR++ -glas, waardoor 
het energieverbruik van de woning verder 
kan worden teruggebracht. en de ramen 
kunnen desgewenst worden uitgerust met 
door sKG gecertificeerd en door de politie 
goedgekeurd beslag. 

AAntoonbAre kWAliteit
“Wij denken iedere dag na over hoe we de 
klant blij kunnen maken, hoe wij zijn on-
derhoudskosten terug kunnen dringen”, om-
schrijft Ariëns de bedrijfscultuur bij Ariëns 
Vastgoed onderhoud. ‘Hiervoor monitoren 
we de uitgevoerde werkzaamheden niet al-
leen tijdens en na de uitvoering, maar ook in 
de daarop volgende jaren.’ De informatie die 
zo wordt verzameld, wordt opgeslagen in een 
database die met name voor het opstellen 
van prestatiecontracten onmisbaar is. Want 

dan moeten onderhoudsscenario’s worden 
gemaakt die een periode beslaan van zo’n 
vijfentwintig jaar.
Ariëns: “De onderhoudsdatabank is onder-
deel van het Ariëns Klantwaarde systeem 
(AKs, red), onze interne leidraad om opti-
maal klantvertrouwen te realiseren door aan-
toonbaar kwaliteit te leveren.” Bovendien wil 
Ariëns Vastgoedonderhoud dit jaar beschik-
ken over het VGo-keur, een onafhankelijk 
kwaliteitskeurmerk voor onderhoudsbedrij-
ven die resultaatgericht samenwerken.

expert in onderhoud
“We zijn expert in alle vormen van onderhoud 
en renovatie van onroerend goed en werken 
niet alleen voor corporaties maar ook voor 
scholen, ziekenhuizen, overheden,  zorgin-
stellingen, beleggers en beheerders”, vertelt 
Ariëns over het in Nijmegen gevestigde en 
in heel Nederland actieve onderhoudsbedrijf. 
Het bedrijf is niet alleen in staat om de hele 
buitenschil van een complex aan te pakken; 

van metselwerk, voegwerk en alle soorten ko-
zijnen tot daken, goten, en timmerwerk. De 
expertise van Ariëns Vastgoed onderhoud 
ligt ook op het gebied van de ‘natte binnen-
ruimtes’ als badkamers en keukens.
“We houden nauwlettend de nieuwste ont-
wikkelingen en mogelijkheden in de gaten”, 
benadrukt Ariëns met enige trots. “Wat dat 
betreft willen we graag voorop lopen als het 
gaat om het toepassen van nieuwe technie-
ken en innovaties.”

kortSte doorlooptijd
De doorlooptijd van een renovatieproject is 
zo’n onderwerp waar Ariëns zich druk over 
maakt. “uit onze bewonersenquêtes blijkt 
keer op keer dat voor meer dan 70% van 
de bewoners de doorlooptijd van de onder-
houdswerkzaamheden niet kort genoeg kan 
duren”, stelt hij. “Als het even kan willen ze 
dat het werk ‘s morgens als ze naar hun werk 
gaan begint en als ze ‘s avonds thuiskomen 
klaar is”, gaat de bevlogen ondernemer ver-
der.
Hiervoor is volgens Ariëns bij het gemid-
delde woonbedrijf niet altijd voldoende aan-
dacht. en dat terwijl voor de huurder juist op 
het gebied van die kortere doorlooptijd rela-
tief eenvoudig extra klantwaarde gecreëerd 
kan worden. “Voorwaarde voor een korte 
doorlooptijd is dat wij alles tot in de puntjes 
voorbereiden en de werkzaamheden in één 
keer goed uitvoeren”, put Ariëns uit vele jaren 
praktijkervaring. “en het is niet moeilijk om 
je voor te stellen dat de faal- en dus ook de 
totale kosten dan significant dalen.” n
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Oud PH schuifraam Nieuw AJ-kozijn met afdekprofiel
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