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Vanaf 1963, toen George van der Molen de 

beslissing nam om voor zichzelf te begin-

nen met het aanleggen van elektrische 

installaties, ging het snel voorwaarts met 

het bedrijf, dat toen nog Elektro J.G. van der 

Molen heette. Toen zijn zoon Guido en zijn 

vrouw Anita in 1993 het bedrijf overnamen, 

legden zij de focus op beveiligingstechniek. 

Eveneens met succes, gezien de grote 

klantenkring en de bijna veertig medewer-

kers. “Maar dat gaat niet vanzelf,” zegt Guido 

van der Molen, “Beveiligingstechniek moet 

je blijven uitvinden, meesturend met alle 

ontwikkelingen die de maatschappij met 

zich meebrengt.” 

Verantwoordelijkheidsgevoel

Van der Molen: “Als er de laatste maanden 

één ding duidelijk is geworden, is dat de  

bewustwording ten aanzien van gezondheid 

en welzijn heel nadrukkelijk aan de oppervlakte 

is gekomen. Dat geldt ook voor ondernemin-

gen en andere organisaties. Werkgevers en 

andere leidinggevenden voelen zich meer 

dan ooit tevoren verantwoordelijk voor de ge-

zondheid en het welzijn van hun medewer-

kers en klanten. Ze willen veel doen om aan 

die basisvoorwaarden voor prettige arbeids-  

en andere relaties te voldoen. Met de slimme 

en veilige Kentix SmartXscan temperatuur-

meter kunnen wij daaraan een belangrijk 

steentje bijdragen.” 

Zeer simpel en AVG-proof

“Het apparaat werkt zeer simpel,” verklaart 

Van der Molen. “Je houdt je gezicht op zo’n 

dertig centimeter afstand van de scanner 

en binnen een seconde heeft het apparaat 

afgelezen of je temperatuur boven de vooraf 

ingestelde waarde komt. Dan verschijnt er 

een groen vinkje of een rood kruisje. En dat 

is het enige wat de SmartXscan doet. Er 

worden geen gegevens opgeslagen zodat 

het apparaat niet conflicteert met de AVG. 

Sterker nog, de SmartXscan sluit goed aan op 

wezenlijke arbeidsvoorwaarden en draagt in 

die zin bij aan goed werkgeverschap.” 

Toegevoegde waarde

"De SmartXscan is bij ons verkrijgbaar. 

Omdat de SmartXscan onderdeel is van 

een veel groter leveringspakket kunnen wij 

advies geven over tal van mogelijkheden. 

Verder is onze toegevoegde waarde dat 

wij de installatie en programmering van 

bepaalde software - bijvoorbeeld voor het 

gelijktijdig openen van de toegangsdeur bij 

een groen vinkje - kunnen verzorgen.” •

Alle specialismen onder één dak
Van der Molen Beveiligingstechniek staat 
voor betrouwbaarheid, gedegen advies, 
vakkennis, de nieuwste technologie, 
uitstekende service én alle specialismen op 
het gebied van betrouwbare veiligheids-
systemen onder één dak: inbraakdetectie, 
branddetectie, toegangscontrole, came-
rasystemen, noodverlichting én, sinds kort, 
de Kentix SmartXscan voor het contactloos 
meten van lichaamstemperatuur.

Van der Molen Beveiligingstechniek

Auke Vleerstraat 165, Enschede

T 053 - 460 90 10

info@vd-molen.eu

www.vd-molen.eu

Directeur Guido van der Molen is er alles aan gelegen om zijn klanten de 
beste veiligheidssystemen te bieden, wat een doorlopend proces vergt van 
innoveren en inspelen op vragen uit de mark. Dat heeft geleid tot een nieuw 
product waarmee de klanten van Van der Molen zich nog veiliger kunnen 
voelen: de Kentix SmartXscan, een slim apparaat dat binnen een seconde  
de lichaamstemperatuur meet.

Kentix SmartXcan vergroot 
welzijn van medewerkers en bezoekers 

Van der Molen tilt  
veiligheid naar nóg  
hoger niveau
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