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Met de nieuwste informatietechnologie
ondersteunt Jacobs wereldwijd ruim 50.000
eigen medewerkers bij hun dagelijkse
werkzaamheden. Onlangs verhuisden de
ruim duizend medewerkers die in Nederland
werkzaam zijn van het voormalige
Nederlandse hoofdkantoor in Leiden naar
een gemoderniseerde hoofdvestiging in Den
Haag. Technisch dienstverlener SPIE en Rittal
realiseerden in korte tijd een stabiele en
energiezuinige IT-infrastructuur in het pand,
waardoor onmisbare softwareapplicaties
toegankelijk en de duurzame eigenschappen
van het gebouw behouden bleven.
Jacobs is van alle markten thuis en heeft
vestigingen in alle werelddelen. Vanuit
Nederland werkt Jacobs voornamelijk aan
maatwerkoplossingen voor de internationale
petrochemische industrie. Het bedrijf is van
oudsher sterk in het ontwikkelen van technisch
complexe industriële faciliteiten, met name in
de groeiregio’s Noord-Amerika, Azië en het
Midden-Oosten. Van onderzoek tot ontwerp en
engineering, simulaties en projectuitvoering onderscheidt Jacobs zich door een integrale,
levenscyclusgeoriënteerde denk- en werkwijze.
Licht en ruimte
Het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor van Jacobs,
centraal gelegen in het Beatrixkwartier tussen het
treinstation en het Haagse World Trade Centre,
ademt veel licht en ruimte.
In het transparante en smaakvol ingerichte
kantoorgebouw ontwikkelt Jacobs slimme
oplossingen die de productiviteit en duurzaamheid
van de petrochemische sector bevorderen.

Uitgestrekte kantoortuinen bieden medewerkers
alle rust en ruimte om geconcentreerd aan hun
plannen en digitale ontwerpen van pijpleidingen,
instrumentatie en mechanische componenten
te werken. Papier is nergens te bekennen - de
medewerkers van Jacobs vertrouwen op een
vlekkeloze werking van software applicaties die
op centrale servers draaien. De veelal dataintensieve (3D) engineering pakketten zorgen voor
een aanzienlijke belasting van het IT systeem en
vragen om krachtige en betrouwbare koeling en
voeding. Daarvoor is in de kelder van het gebouw
een Main Equipement Room (MER) met de
nieuwste duurzame en schaalbare IT-infrastructuur
ingericht.
Alles dichtbij
Bij de overweging van Jacobs om Leiden als
hoofdvestiging te verruilen voor Den Haag
speelden diverse factoren een rol. Bas de Boer,
IT Director Service Delivery EMEA bij Jacobs:
“We wilden dichter bij onze klanten in het Botleken Europoortgebied zitten. Daar komt bij dat
dit een bijzonder duurzaam pand is, het eerste
gerenoveerde gebouw in Nederland met een LEED
Platinum duurzaamheidcertificaat en dat sluit goed
aan bij onze duurzaamheidambities.”
Om op een technologiegedreven wereldmarkt
succesvol te kunnen blijven moet Jacobs zowel
flexibel als gestroomlijnd kunnen opereren. De
toegepaste informatietechnologie biedt de nodige
mogelijkheden en betrouwbaarheid. De Boer:
“Momenteel worden steeds meer IT-diensten
van onze organisatie gecentraliseerd”. Omdat
we weten dat strategieën altijd weer kunnen
veranderen streefden we bij de keuze voor de
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“Dit is het eerste gerenoveerde gebouw
in Nederland met een LEED Platinum
duurzaamheidcertificaat” - Bas de Boer

inrichting van de MER naast een maximale
beschikbaarheid van de systemen ook naar een
optimale schaalbaarheid. Bij het ontwerp van
de IT-infrastructuur hebben we de MER in ons
oude hoofdkantoor in Leiden als uitgangspunt
gehanteerd. Daar stonden slechts enkele Rittal
IT-racks opgesteld, maar hier is alles op basis van
Rittal systeemproducten samengesteld.”
Jacobs werkt geregeld aan projecten waarin
veel innovatieve technische oplossingen zijn
verwerkt. De Boer: “Alles is degelijk afgeschermd
en alle data wordt continu op meerdere locaties
veiliggesteld. Een deel van de office applicaties
migreert naar de cloud maar het overgrote deel van
onze activiteiten speelt zich af binnen het veilige
domein van onze eigen servers. Systeemuitval
kunnen we ons niet veroorloven, dat loopt snel
in de papieren omdat onze medewerkers dan
niet kunnen werken. Daarom stellen we hoge
beschikbaarheideisen aan onze IT-apparatuur. Na
overleg met SPIE is besloten om alle componenten
die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de
primaire IT-processen volledig redundant (N+1) te
laten uitvoeren.”
Om het Haagse pand aan alle functionele eisen
van Jacobs te laten voldoen waren diverse
renovatiewerkzaamheden nodig. Deze werden
in korte tijd en volgens een strak draaiboek
uitgevoerd. Het ontwerp van de MER inrichting
kwam volgens De Boer op een prettige en
ongecompliceerde wijze tot stand: “We hebben
twee of driemaal met SPIE overleg gevoerd en
telefonisch nog een paar details over het ontwerp
besproken, toen waren we er wel uit. De ruimte
voor de MER was beperkt, want we wilden er geen

kantoorruimte aan opofferen, maar het gebruik
van Rittal systeemcomponenten bood voldoende
mogelijkheden voor passende en schaalbare
oplossingen voor power, koeling en monitoring. Met
de Rittal chillers op het dak maken we optimaal
gebruik van de koelcapaciteit van de buitenlucht en
het redundante UPS-systeem garandeert ons een
autonomietijd van vier uur, voldoende tijd om in het
geval van een stroomuitval een externe generator
aan te sluiten.”

Sinterklaas
SPIE verzorgde de bouwtechnische aanpassingen
en de elektrotechnische infrastructuur, waaronder
de hoofd- en onderverdeling. Rittal realiseerde ruim
85 meter leidingwerk voor het aansluiten van de
chillers op het dak van het gebouw. De nieuwste
TS IT-racks beschikken over geperforeerde deuren
voor een optimale koeling door het koelsysteem,
waarvan de energiebesparende Cold Cubes en
Downflow Units deel uitmaken. Verder verzorgde
Rittal de stroomverdeling rondom het modulaire
en redundant uitgevoerde UPS systeem tot
aan de bemeterde PDUi. Jan van Deuren,
Project Manager SPIE: “Het plannen van de
montagewerkzaamheden was best een logistieke
puzzel, maar doordat alle betrokken partijen
flexibel waren konden alle werkzaamheden binnen
de beperkte tijd worden uitgevoerd. Tot slot zouden
de twee 48 kW chillers op het dak van het gebouw
worden geplaatst. Daarvoor was een hijsbedrijf
ingehuurd dat een grote kraan inzette, maar toen
bleek dat de buren op diezelfde zaterdag een
groot Sinterklaasfeest hadden gepland, waarvoor
de hele straat moest worden afgesloten. Rittal
zorgde ervoor dat de apparatuur op tijd vanuit Italië
werden aangeleverd zodat de chillers nog in de
ochtend voor het Sinterklaasfeest op het dak kon
worden geplaatst.”

Dare to share
De Boer: “Dankzij de uitstekende samenwerking
met SPIE en Rittal konden wij onze ITinfrastructuur optimaliseren en verduurzamen en
was het systeem in korte tijd volledig operationeel.
Onze collega’s trokken in Leiden de deur achter
zich dicht en konden hier in Den Haag direct weer
aan de slag. Dankzij de flexibele opstelling van
SPIE en Rittal heeft de verhuizing geen verlies van
factureerbare werkuren tot gevolg gehad.
We zijn ook bijzonder blij met het eindresultaat.
Hier kunnen we jaren mee vooruit.”
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