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Een werkplek waarmee medewerkers zich kun-
nen identifi ceren zorgt voor betrokkenheid en 
hart voor de zaak. Ook draagt het bij aan een 
goede sfeer en betere prestaties. De uitstraling 
van het bedrijfspand is een visitekaartje richting 
klanten en partners. Maar ondernemers willen 
hierbij wel worden ondersteund en ontzorgd. 
Daar springt Tisaco op in. Verbouwen zonder 
zorgen. Van een kleine klus tot een complete 
verbouwing. Tisaco biedt een totaalconcept op 
het gebied van afbouw en interieurinrichting.

Tisaco in Nuth is een gevestigde naam als het 
gaat om bouwen en wonen. Sinds 1990 runnen 
Nicole en Jos  Tillmanns het bedrijf, samen met 
hun team specialisten en vaklieden. Wat in 1957 
begon als een schildersbedrijf met een groot-
handel in verf, behang en glas, is inmiddels 
uitgegroeid tot een renovatie- en onderhouds-
bedrijf dat haar klanten ondersteunt met totaal-
concepten. “Tisaco is een echt familiebedrijf en 
dat voel je”, zegt directeur Jos Tillmanns van 
Tisaco. “Bij ons staat de klant voorop. Onder-
nemers en particulieren kunnen bij ons terecht 
voor een ontwerp, maar ook voor de uitvoering 
van volledige verbouwingen en inrichtingen.” 
Tillmanns benadrukt dat klanten niet verplicht 

zijn om alle zaken bij Tisaco neer te leggen. 
“Ze kunnen ook alleen bepaalde producten of 
diensten afnemen en andere werkzaamheden 
zelf doen of uitbesteden aan een andere partij. 
Maar wij merken dat veel klanten het prettig 
vinden om alles bij één partij neer te leggen. 
Dat scheelt namelijk tijd, kosten en zorgen. Ont-
zorgen is hét sleutelwoord van deze tijd. “Heel 
simpel gesteld kan een klant in vier stappen zijn 
complete verbouwing met ons regelen. Stap 1 
is de conceptfase waarin we de wensen en het 
budget van de klant in kaart brengen en vertalen 
naar een conceptontwerp. Stap 2 is de ontwerp-
fase waarin we het concept uitwerken tot een 
volledig verbouwingsplan (kleuren, materialen, 
vloerenplan, constructieve aanpassingen et ce-
tera). Stap 3 is het plannen van alle benodigde 
werkzaamheden en vaklieden, het bestellen van 
de benodigde materialen en het inschakelen 
van benodigde derden. Stap 4 is de daadwer-
kelijke uitvoering en oplevering. In deze stappen 
hoeft de klant alleen bij stap 1 en 2 actief deel 
te nemen aan het proces omdat hierbij zijn in-
put benodigd is. In die twee stappen leren we de 
klant kennen en krijgen we een duidelijk beeld 
van zijn wensen en eisen. Vanaf stap 3 wordt al 
het andere werk volledig uit handen genomen 
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De inrichting van 
kantoor en be-
drijfsruimte staat 
steeds vaker hoog 
op de agenda bij 
ondernemers. Niet 
zo vreemd, volgens 
Tisaco Bouwen & 
Wonen: een pretti-
ge werkomgeving 
helpt namelijk om 
werknemers te 
boeien en te binden.

Juiste inrichting bedrijfspand 
kan ondernemer veel opleveren

Nicole en Jos Tillmanns
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en kan de klant in principe in het buitenland 
vertoeven terwijl wij de rest voor onze rekening 
nemen. Met onze eigen schilders, stukadoors, 
tegelzetters, timmerlieden, sto� eerders en 
glaszetters zijn onze klanten gegarandeerd 
van echte vaklieden. Daarnaast hebben we een 
uitgebreid assortiment interieursto� ering arti-
kelen, zoals akoestisch behang, raamdecoratie, 
stijldeuren, epoxyvloeren en gordijnen. Kortom: 
de klant heeft steeds één aanspreekpunt; hij 
wordt volledig ontzorgd.”  In de geschetste tra-
jecten werkt Tisaco ook regelmatig samen met 
vaste partners. “Wij gebruiken hun specialisme 
wanneer dat nodig is”, zegt Tillmanns. “Archi-
tecten en fabrikanten zijn van groot belang voor 
ruimtelijk inzicht en het bepalen van de juiste 
materialen. Gezamenlijk dragen we ook zorg 
voor de benodigde garanties. Bij eventuele cala-
miteiten kan de klant altijd bij ons aankloppen.”

Referentieproject
Zo’n zeventig procent van de omzet van Tisaco 
komt uit de zakelijke markt, de rest van particu-
lieren. Tillmanns: “In de zakelijke markt werken 
we bijvoorbeeld veel voor woningbouwcorpora-
ties, vastgoedbeheerders en natuurlijk ook voor 
het midden- en kleinbedrijf. Wat dat betreft is 
onze klantenkring heel divers, net zoals de pro-
jecten die we uitvoeren. Een actueel referentie-
project van ons is de inrichting van het nieuwe 
kantoor van softwareontwikkelaar DynaCom-
merce, aan het Stationsplein in Sittard. Tisaco 
droeg zorg voor de uitvoering van het ontwerp. 
Dit betekende concreet dat we alles hebben ge-
schilderd en overal de vloeren hebben geleverd 
en gelegd: in de kantoren zelf, in de kantine, in 
de vergaderruimtes et cetera. Het eindresultaat 
is een bedrijfspand met een eigentijdse en za-
kelijke inrichting.” Het unieke van dit project is 
volgens Tillmanns dat dit onder grote tijdsdruk 
moest worden uitgevoerd én dat een grote di-
versiteit aan materialen werd gebruikt. “Er zijn 
bijvoorbeeld veel verschillende vloeren gelegd, 
en er was veel variatie in de kleurstelling van het 
schilderwerk. En de keuze hiervan werd zelfs 
nog bijgesteld terwijl we al aan het werk waren. 
Ook het samenwerken met andere onderaanne-
mers en het hanteren van een strakke planning 
bracht extra uitdagingen met zich mee. Maar 
door snel te schakelen en de lijnen kort te hou-
den, was deze gezamenlijke klus gereed binnen 
de planning en is deze naar volle tevredenheid 
van de opdrachtgever afgerond.”

Huiselijke inrichting
DynaCommerce is niet het enige bedrijf dat 
waarde hecht aan een prettige en aansprekende 
werkomgeving; steeds meer ondernemers in-
vesteren volgens Tillmanns in de inrichting van 
hun kantoor. Een mooi en moderne bedrijfsin-
richting kan een ondernemer veel opleveren, zo 
is de ervaring van Jos Tillmanns. Onder andere 
omdat werknemers steeds meer waarde hech-
ten aan een prettige werkomgeving. “Een mooi 
ingericht kantoor kan aspirant-medewerkers 
over de streep trekken. En wanneer iemand zich 
fi jn voelt op zijn werkplek, zal hij vanzelf ook 
beter presteren.” Vooral sinds de crisis voorbij 
is, ziet Tisaco het aantal aanvragen op dit vlak 
hand over hand toenemen. “Vroeger was de 
inrichting van een kantoor heel simpel: er lag 
vinyl op de grond, er stond een stalen bureau 

en de muren waren wit. Spannender werd het 
niet. Inmiddels groeit het besef dat een werk-
omgeving ook prettig en inspirerend moet zijn; 
mensen brengen hier immers veertig uur per 
week door. Tegelijkertijd is de inrichting van je 
bedrijfsruimte een visitekaartje voor klanten. 
Met de uitstraling van je bedrijf laat je zien wie 
je bent. Een kantoorinrichting hoeft vandaag de 
dag niet meer alleen zakelijk en functioneel te 
zijn.”

Gevoel en emotie
Het interieur brengt ook een bepaald gevoel, 
een emotie met zich mee. En dit kan net het 
verschil maken.” In dit kader is het volgens Till-
manns wel belangrijk dat een inrichting past bij 
het karakter en de identiteit van een bedrijf. “Om 
dit voldoende tot uiting te laten komen, gaan 
onze interieurstylisten altijd eerst in gesprek 
met een klant. Vervolgens maken we meerdere 
voorstellen, waaruit de ondernemer kan kiezen. 
Belangrijk is dat hij zelf een goed gevoel heeft 
bij de inrichting van zijn pand.” Hoewel er steeds 
meer aandacht is voor de inrichting van be-
drijfspanden, is er volgens Tillmanns nog altijd 
een fl inke slag te maken. “Er ligt nog behoorlijk 
wat achterstallig werk.” De directeur benadrukt 
tot slot dat een aansprekende werkomgeving 
niet altijd een forse investering hoeft te vergen. 
“Een ander kleurtje op de muur kan al een we-
reld van verschil maken.”

Geïnteresseerd? Tisaco nodigt u graag uit voor 
een kopje ko�  e en een oriënterend gesprek 
over de mogelijkheden om van uw werkplek een 
bijzondere omgeving te maken.

Tisaco Bouwen & Wonen
Daelderweg 31 | Nuth
www.tisaco.nl

Project DynaCommerce


