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Veranderingen
Niets is zo veranderlijk als een mens is een 

veelgehoord gezegde. Dat is absoluut waar en 

dat geldt ook zeker voor bedrijven. Immers, 

bedrijven worden door mensen geleid. 

Als u goed om u heen kijkt dan ziet u dat 

veranderingen met grote snelheid gaan. En dat 

geldt zeker voor de Verkerk Groep. In de vorige 

editie van de Verkerk Vision schreef ik dat 2015 

het jaar van de waarheid zou worden. Onszelf 

veranderen en de juiste nieuwe uitdagingen 

vinden met de juiste mensen op de juiste 

plaats was ons devies. Ik kan u vertellen dat 

dit grotendeels is gelukt maar dat we nog niet 

klaar zijn. Het is organisatorisch een hectisch 

jaar geweest waarbij er intern veel is veranderd. 

Dat is zeker nodig om de toekomst zeker te 

stellen, ervan uitgaande dat de orderportefeuille 

gevuld blijft en gestaag blijft groeien. Voor 2016 

ligt daar een ambitieuze uitdaging waar ons 

salesteam zich in kan vastbijten. 

Op personeelsgebied is er ook veel gebeurd 

in het afgelopen jaar. we moesten helaas 

nog een reorganisatie doorvoeren. In 16 

maanden zijn we teruggegaan van 365 naar 

240 medewerkers. Dat houdt in dat ons bedrijf 

anders georganiseerd is om de toekomst op een 

goede wijze aan te kunnen en de vraag vanuit 

de markt te kunnen beantwoorden. 

Marine & OffshOre
Een van de grootste veranderingen is dat we 

sinds september 2015 officieel elektrotechnische 

werkzaamheden verrichten voor de Marine 

en Offshore. Een totaal nieuw marktsegment 

waar voor ons bedrijf zeker kansen liggen. 

Met onze vestigingsplaats Zwijndrecht liggen 

wij in het hart van de maritieme regio zoals 

de Drechtsteden zich graag profileren. Met 

name in de maritieme sector kunnen wij onze 

elektrotechnische expertise goed kwijt. Voor de 

Marine en Offshore is een organisatie neergezet 

met vakkundige medewerkers, een hele 

verandering dus. 

Website
Een andere verandering is dat we een nieuwe 

website hebben gecreëerd om ons nog 

duidelijker te profileren in combinatie met social 

media. we richten ons op vier marktsegmenten: 

Industrie, utiliteit, Marine & Offshore en 

Gezondheidszorg. Vier marktsegmenten die 

ieder hun eigen organisatie hebben maar ook 

in samenwerking een sterke vuist naar de markt 

maken. Het is zeker de moeite waard om onze 

website te bekijken: www.verkerkgroep.nl 

gezOndheidszOrg
Als er ergens veel is veranderd in het afgelopen 

jaar is dat wel in de gezondheidszorg. Een 

marktsegment waarin we als Verkerk Groep 

al vele jaren actief zijn en met Verkerk Service 

Systemen al ruim 30 jaar een bepalende 

speler zijn. Gelukkig veranderen de systemen 

van VSS mee door geïntegreerd te worden 

met cloudoplossingen; hierdoor kunnen 

zorgprocessen beter georganiseerd worden en 

door onze merkonafhankelijkheid kan er veel 

geïntegreerd worden op basis van Open Care 

Connect. Daarnaast neemt beeldbellen een grote 

vlucht doordat mensen langer zelfstandig blijven 

wonen. VSS kan dat al realiseren middels een 

tablet. Dit zijn grote veranderingen binnen VSS 

lIfEconnection, het cloudplatform voor service, 

comfort, veiligheid en zorg dat meegroeit met 

de behoeften van de gebruiker. u zult in 2016 

veel van Verkerk Service Systemen gaan horen. 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe 

uitgave van de Verkerk Vision. 

Peter schneiders 

Commercieel Directeur
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Voor u ligt editie 21 van de Verkerk Vision, ons 

magazine voor relaties en medewerkers dat elk 

jaar door de Verkerk Groep wordt uitgebracht. 

het geeft een prachtig beeld van wat wij als 

Verkerk Groep kunnen betekenen in ons mooie 

vakgebied Elektrotechniek. De artikelen in deze 

Verkerk Vision spreken voor zich en tonen de 

veelzijdigheid van ons bedrijf die ik vol trots 

uitdraag als klanten en relaties vragen naar onze 

expertise en core business. het geeft duidelijk 

aan waar wij ons als duurzaam elektrotechnisch 

dienstverlener dagelijks mee bezig houden maar 

ook waar wij als Verkerk Groep voor staan: 

innovatie met visie. 
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INNOVATIE MET VISIE

nieUW MarktsegMent: 
Marine and OffshOre
Als uitbreiding op onze  

werkzaamheden in dit gebied 

zijn vanaf september 2015  

innovatieve en slimme bestu-

ringssystemen specifiek voor 

de maritieme sector aan het 

dienstenpakket toegevoegd.

100% zekerheid
Dat is waar de besturings-

systemen van de Verkerk Groep 

voor de maritieme sector voor 

staan. De panelen en verdeel-

inrichtingen zijn doorgaans 

uniek en worden op klant-

specificatie gemaakt, maar 

natuurlijk kan ook in serie  

gebouwd worden. klein of 

groot, eenvoudig of met 

bijzondere eisen, het is geen 

probleem voor de specialisten 

van de Verkerk Groep.  

Van safety standby tot platform 

supply, elk soort schip kan  

worden voorzien van onze 

hoogwaardige automatiserings- 

en besturingssystemen! 

Langer in dienst  
OP zee
Real time rapportages via 

hoogwaardige op maat 

gemaakte meldingsystemen 

zorgen voor een snellere  

identificatie van eventuele  

storingen en de mogelijkheid 

tot het sneller oplossen hier-

van. De afdeling engineering 

kan het gehele traject uit  

handen nemen van de  

opdrachtgever. Niet alleen  

het verzorgen van calculatie,  

engineering, assemblage en 

testen, maar ook in de ontwik-

kelingsfase van het project  

kan al meegedacht worden 

over de integraties die de  

Verkerk Groep kan realiseren.

bestUringsPaneeL 
Een mooi voorbeeld van de 

mogelijkheden voor de Marine 

and Offshore branche is de  

levering en assemblage van een 

‘Drive Panel Initiation winch 

Cabinet’ voor het nieuw te 

bouwen schip van Petrofac: de 

JSD6000. Inzetbaar voor onder 

andere diepzee pijpaanlegging 

en met een lengte van 215 me-

ter wordt dit één van de groot-

ste in zijn soort. In opdracht 

van IHC Drives & Automation 

BV heeft de Verkerk Groep de  

eer gehad om de besturings-

kast voor de lieraandrijving  

te verzorgen. 

DE VERkERk GROEP BOuwT Al VElE JAREN IN EIGEN PRODuCTIE REGElPANElEN, 

BESTuRINGSPANElEN, PATCHPANElS, MOTORCONTROlCENTERS EN VERDEEl-

INRICHTINGEN. DEZE PANElEN VORMEN EEN ONMISBARE SCHAkEl TuSSEN  

DE VERSCHIllENDE ElEkTROTECHNISCHE INSTAllATIES EN MACHINES.  

VOOR PROJECTEN OP HET GEBIED VAN REGElTECHNIEk, INDuSTRIëlE AuTOMA-

TISERING, uTIlITEIT EN DATACOMMuNICATIE ZORGEN DE DOOR DE VERkERk 

GROEP GEfABRICEERDE VERDElERS EN PANElEN VOOR EEN OPTIMAlE  

kwAlITEITSBASIS, wAARMEE STORINGEN IN HET PROCES wORDEN VOORkOMEN 

EN EEN ZO HOOG MOGElIJk RENDEMENT GEHAAlD kAN wORDEN. 
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De Verkerk Groep is gecertifi-

ceerd op meerdere onderdelen. 

Zo zijn wij erkend voor het 

schrijven van een Programma 

van Eisen en het projecteren, 

installeren, onderhouden en 

certificeren van brandmeld- en/

of ontruimingsalarminstallaties 

en noodverlichtingsinstallaties. 

Ook het verzorgen van vlucht-

wegplattegronden, onderhoud 

aan brandblusmiddelen en 

afdichten van brandwerende 

doorvoeringen maken deel uit 

van onze uitgebreide portfolio 

op het gebied van brandveilig-

heid, deels uitgevoerd door ons 

eigen personeel, deels uitbe-

steed aan onze partners.

de MOdernste sLaChterij 

ter WereLd

In IJsselstein is door westfort  

in samenwerking met Promad 

BV een unieke nieuwe varkens-

slachterij gerealiseerd.  

Innovaties op het gebied van 

dierenwelzijn, automatisering 

en duurzaamheid speelden een 

belangrijke rol bij het gebouw-

ontwerp. Er is bijvoorbeeld een 

stressvrije ontvangst en er is 

gekozen voor een zeer snelle 

en pijnloze vorm van verdoven. 

Door middel van een innova-

tieve vergistingsinstallatie pro-

duceert het vleesverwerkende 

bedrijf 30% van het eigen 

elektrisch vermogen. 

Van het opgewekte thermisch 

vermogen wordt 100% benut 

voor eigen doeleinden. west-

fort is door al deze toepassin-

gen uniek in de wereld. 

brandVeiLigheid Van het 

hOOgste niVeaU

In opdracht van Promad BV  

is Verkerk Elektrotechniek 

verantwoordelijk voor het  

opstellen van het Programma 

van Eisen, het leveren en  

monteren van de brandmeld-

installatie en ontruimings-

alarminstallatie in de nieuw-

bouw, het vervangen van de  

bestaande brandmeldinstallatie 

en ontruimingsalarminstallatie 

in de bestaande bouw en het 

aanbrengen van het leiding-

werk en bekabeling. 

Tevens is de koppeling met  

de sprinklerinstallatie gerea-

liseerd in samenwerking met 

Hamer BV. 

De installaties zijn gekoppeld 

door middel van een glasvezel-

netwerk. De brandwerende 

scheidingen en doorvoeringen 

zijn brandwerend afgedicht 

door Brandzone.

Hamer heeft installatietech-

B R a n D V E i l i G h E i D

Het modernste 
vleesbedrijf 
ter wereld 
brandveilig

VEIlIGHEID VOOR MENS EN DIER, 

SCHADEBEPERkING EN BEDRIJfSCONTINuïTEIT. 

DIT ZIJN ENkElE BEGRIPPEN wAAR 

wIJ AAN DENkEN AlS HET GAAT OM 

BRANDVEIlIGHEID. wIJ GEVEN ADVIES EN 

kuNNEN EEN TOTAAlOPlOSSING BIEDEN wAT 

BETREfT SySTEMEN Of INSTAllATIES VOOR 

BRANDDETECTIE, ONTRuIMINGSAlARMERING 

EN BRANDPREVENTIE. 
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nisch zorg gedragen voor de 

sprinklerinstallatie.  

Door middel van deze toepas-

singen is een duurzame en 

tevens gelijkwaardige oplos-

sing gevonden voor de vereiste 

prestatie-eisen uit het Bouw-

besluit. wij hebben, in samen-

werking met onze partners, 

zorg gedragen voor borging 

van het gehele brandveilig-

heidsaspect. 

COnfOrM bOUWbesLUit

Het gehele complex is op-

gedeeld in brandcomparti-

menten. De procesinstallaties 

bestaan uit machines voor het 

slachtproces, en tussen deze 

machines zijn transportbanen 

aangebracht om de varkens te 

transporteren. Deze transport-

banen gaan in het gehele  

complex dwars door de brand-

compartimentering heen. 

Om de brandscheidingen te 

kunnen waarborgen, zijn 

er bij deze wandopeningen 

pre-action sprinklerinstallaties 

aangebracht die onder druk 

worden gezet door middel van 

een sprinklerpomp. Deze pomp 

wordt aangestuurd door de 

sprinklermeldcentrale welke 

detecteert door middel van 

aspiratiesystemen in de betref-

fende zone. Door middel van 

kleppen wordt de betreffende 

sprinklersectie aangestuurd. 

Hierdoor wordt er bij het de-

fect gaan van een sprinklerkop 

geen schade veroorzaakt aan 

de omgeving.

Bij een optredende brand blijft 

de brand beheerst en slaat niet 

over naar een naastgelegen 

brandcompartiment. Al met al 

is dit een uniek project waarbij 

veiligheid, welzijn en duur-

zaamheid belangrijke aspecten 

zijn. Een combinatie waar 

Verkerk zich met de samen-

werkende partners prettig  

bij voelt!

‘Door middel van een innovatieve 
vergistingsinstallatie produceert 

het vleesverwerkende bedrijf 30% 
van het eigen elektrisch vermogen’ 

Proefbrand
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EEN PRODuCTIEPROCES ZONDER 

ElEkTROTECHNIEk, INDuSTRIëlE AuTOMATISERING 

EN INSTRuMENTATIE IS ONDENkBAAR. IN DE 

PROCESINDuSTRIE STAAT EffICIENCy STEEDS 

MEER CENTRAAl wAARBIJ NAuwkEuRIGHEID 

EN BETROuwBAARHEID SlEuTElwOORDEN 

ZIJN. wERkZAAMHEDEN DIE VERkERk 

uITSTEkEND lIGGEN. IN OPDRACHT VAN 

RIJNDIJk CONSTRuCTION BV uIT EINDHOVEN 

HEEfT VERkERk INDuSTRIAl SERVICES AAN EEN 

BIJZONDER PROJECT MEEGEwERkT. 

10 MOdULes

Op locatie in Budel (Brabant) is 

in samenwerking met Rijndijk 

Construction een productie-

eenheid gebouwd bestemd 

voor een opdrachtgever in  

het Verenigd koninkrijk.  

Deze fabriek is in zijn geheel 

in 10 modules los van elkaar 

gebouwd. Nadat alle modules 

gereed waren zijn deze in  

korte tijd en met precisie in 

elkaar gezet, aangesloten,  

volledig doorgetest en geïn-

specteerd volgens de laatste 

ATEX norm. Na het slagen van 

alle testen zijn alle modules 

losgekoppeld en klaargemaakt 

voor vervoer naar het Verenigd

koninkrijk waar het zijn  

definitieve plek zal krijgen.  

Een complex proces waarbij 

alles vooraf gelabeld moest 

worden, maar met een buiten-

gewoon einde!  

atex

Verkerk Industrial Services was 

verantwoordelijk voor alle 

elektrotechnische werkzaam-

heden zoals instrumentatie, 

verlichting, aansluiting van alle 

modules en het verzorgen van 

de benodigde testformulieren 

en de vereiste documentatie

van de geleverde ATEX compo-

nenten. Bijzonder waren de zeer 

korte doorlooptijd en de samen-

werking tussen alle partijen die 

hierbij betrokken waren. 

een fabriek voor  
het verenigd koninkrijk  
productieklaar maken  
in nederland

i n D U s T R i E
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alles voor een organisatie
onder één dak

PeUte reCyCLing 

Met 80 medewerkers,  

vestigingen in Spanje en China 

en 1,2 miljoen ton verwerkt pa-

pier en plastic per jaar is Peute 

Recycling één van de grootste 

onafhankelijke papier- en  

plasticverwerkers ter wereld. 

Het hoofdkantoor en produc-

tiefaciliteit zijn gevestigd in 

Dordrecht en sinds enige tijd 

is Verkerk als elektrotechnisch 

adviseur en installateur ingezet 

om de bedrijfsprocessen te 

verduurzamen. 

VerdUUrzaMing

Zo is een dieselkraan die 

gebruikt werd voor de ver-

werking van papier en plastic 

recentelijk vervangen voor een 

duurzame elektrische variant. 

Verkerk Elektrotechniek heeft 

hiervoor de voeding aange-

legd, de verdeelinrichting 

uitgebreid en inbedrijfgesteld. 

Tevens heeft Verkerk de op-

dracht gekregen voor inspec-

tie van de elektrotechnische 

installaties op basis van de NEN 

3140, in het kader van veilige 

bedrijfsvoering. In samenspraak 

met Peute wordt een volledig 

inspectieplan opgesteld waarin 

onder meer de inspectiefre-

quentie en de omvang van 

de inspecties in goed overleg 

worden afgestemd.

In het kader van verduurza-

ming wordt de verlichting-

installatie in de hallen en 

kantoren compleet vervangen 

voor lED armaturen. Verkerk 

verzorgt de lichtmeting,  

lichtplan, lichtberekening, 

levering en montage.

WinkeLCentrUM WaLbUrg

winkelcentrum walburg in 

Zwijndrecht mag zich al bijna 

veertig jaar verheugen in een 

enorme aantrekkingskracht. 

Niet alleen bewoners van 

Zwijndrecht weten walburg in 

groten getale te vinden, maar 

ook inwoners uit verschillende 

buurgemeentes kennen de 

route. Het winkelcentrum is 

daardoor een belangrijke scha-

kel voor veel mensen. Het biedt 

een levendig en aantrekkelijk 

klimaat voor de ruim 100 onder-

nemers die walburg rijk is. 

MOdernisering

In opdracht van VVO wC wal-

burg te Zwijndrecht/VastNed 

Retail N.V. te Rotterdam heeft 

de Verkerk Groep het genoegen 

gehad om het winkel- en onder-

nemersplezier naar een hoger 

niveau te tillen. Dit gebeurt 

door middel van de levering en 

aanleg van geheel vernieuwde 

duurzame verlichtings- en 

noodverlichtingsinstallaties, 

de realisatie van het openbare 

wi-fi netwerk en het aanpas-

sen en moderniseren van het 

CCTV beveiligingsnetwerk en 

de inbraakinstallatie. Tevens is 

er een kNX koppeling gereali-

seerd in het beheerderskantoor 

voor centrale besturing van het 

algemene gebouwbeheer.   

HET INSTAllEREN VAN EEN BRANDMElDINSTAllATIE IN EEN MkB BEDRIJfSPAND, AANlEG VAN EEN wI-fI NETwERk 

IN EEN kANTOOR Of HET INSPECTEREN VAN ElEkTROTECHNISCHE INSTAllATIES IN EEN ZORGINSTEllING Of fABRIEk. 

ONZE VEElZIJDIGHEID AAN ElEkTROTECHNISCHE EXPERTISE kOMT NAAST ONZE wERkZAAMHEDEN VOOR GROTERE 

uTIlITEITSPROJECTEN, OOk VOOR klEINERE GEBRuIkERS, uITSTEkEND TOT uITING. 

BIJ HET fuNCTIONEREN AlS HuISINSTAllATEuR STAAN ZEkERHEID, kORTE lIJNEN, SNEl SCHAkElEN EN HOOGwAARDIGE 

DuuRZAME OPlOSSINGEN BEDENkEN EN uITVOEREN VOOR ONZE RElATIES CENTRAAl. HET ZIJN DE VOORDElEN VAN 

EEN fAMIlIEBEDRIJf AlS VERkERk wAAR PERSOONlIJk CONTACT EN SERVICEGERICHTHEID HOOG IN HET VAANDEl 

STAAN. DAT IN COMBINATIE MET EEN 24/7 SERVICEDIENST MAAkT VERkERk EEN IDEAlE PARTNER VOOR AllE 

ElEkTROTECHNISCHE wERkZAAMHEDEN BINNEN EEN ORGANISATIE. 

T O Ta a l  O n D E R h O U D
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safety aWareness
Om de bewustwording omtrent 

veiligheid te vergroten en hand-

vatten te geven hoe hier een 

goede invulling aan te geven, 

hebben recentelijk diverse 

medewerkers de workshop 

‘Safety Awareness’ gevolgd. 

Tijdens deze workshop was er 

volop aandacht voor het nemen 

van risico’s tijdens het werk,  

de gevolgen hiervan en wat we 

zelf kunnen doen om risico’s 

zoveel mogelijk te beperken. 

De interactieve workshop is 

door zowel buitendienstmede-

werkers, het management als 

diverse stafdiensten gevolgd.

COLLega aan  
het WOOrd
Eén van de cursisten van deze 

workshop is collega Michael 

Brands. Michael is werkzaam als 

werkvoorbereider bij Verkerk 

Industrial Services: “De work-

shop was heel interessant. Het 

geeft een duidelijk beeld hoe 

iedereen over veiligheid denkt 

en dat kan voor leuke discussies 

zorgen. Van deze workshop 

leer je je opnieuw bewust te 

worden van bepaalde situaties. 

En bovenal: je leert veel van 

elkaar. Iedereen heeft door de 

jaren heen zoveel situaties op 

de werkvloer meegemaakt dat 

het goed is om dit met 

elkaar te delen en om 

van elkaars ervaringen 

te leren.

beLangrijkste 
faCtOr
Gedrag van mensen 

is de belangrijkste 

factor van veilig 

werken. wat ik be-

langrijk vond tijdens 

de training was dat 

er nadrukkelijk werd 

gekeken wat voor 

impact onveilig wer-

ken kan hebben. Een 

ongeval of ernstig 

letsel zit in een klein 

hoekje en kán een 

behoorlijke nasleep 

hebben. Men denkt 

in eerste instantie aan 

de persoon die een ongeval 

heeft meegemaakt, maar op de 

achtergrond is er ook nog een 

familie die misschien wel ver-

teld moet worden dat papa of 

mama niet meer thuiskomt. Dit 

is iets wat men zich niet altijd 

realiseert en dat was een goede 

eye-opener.

beWUstWOrding
Veilig werken en gezond naar 

huis gaan staan voorop en dat 

zal altijd zo blijven. Het is goed 

om weer eens een opfriscursus 

te krijgen over dit onderwerp. 

Ik ben dus ook erg blij dat 

dit werd georganiseerd door 

Verkerk!”

Veilig werken  
voor en door 
iedereen

VEIlIGHEID SPEElT EEN STEEDS BElANGRIJkER 

ROl BINNEN DE wERk ZAAMHEDEN VAN 

VERkERk. ONZE OPDRACHTGEVERS, EN 

DAN MET NAME BINNEN DE INDuSTRIE, 

STEllEN TERECHT STEEDS HOGERE EISEN AAN 

VEIlIGHEID. HET wElZIJN VAN MEDEwERkERS 

EN BEwuSTwORDING VAN EVENTuElE RISICO’S 

STAAN IMMERS HOOG IN HET VAANDEl.

Michael Brands
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Steeds vaker worden operaties 

minimaal invasief uitgevoerd, 

via een kleine opening in het 

lichaam van de patiënt. De 

arts opereert aan de hand van 

camerabeelden. Via de verschil-

lende schermen heeft de arts 

alle nood zakelijke informatie 

bij de hand. 

regeLteChniek

Deze zogenaamde hybride 

operatiekamers zijn nieuw voor 

het AMC. In opdracht van Van 

Galen klimaattechniek is de 

Verkerk Groep verantwoorde-

lijk voor het leveren en installe-

ren van de meet- en regeltech-

nische bekabeling, levering van 

26 regeltechnische panelen, 

16 pneumatische panelen en 

70 naregelingen. Het project is 

in vier faseringen uitgevoerd 

waarin één fase bestaat uit vier 

operatiekamers. De werkzaam-

heden werden zo uitgevoerd 

dat één fase compleet geamo-

veerd werd waarna stofschot-

ten geplaatst werden en de te 

renoveren fase op onderdruk 

gezet werd om zoveel mogelijk 

stoffen en dergelijke binnen 

het werkgebied te houden.  

De continuïteit, logistiek  

en hygiëne van de overige  

Ok’s waren naast uitvoering 

belangrijke aandachtspunten. 

Iets wat in samenwerking met 

alle betrokken partners uitste-

kend is gelukt!

R E G E lT E C h n i E k

Operatiecentrum 
amC in ideale  
omstandigheden

NA ZEVEN JAAR VERBOuwEN IS HET OPERATIE-

CENTRuM VAN HET AMC COMPlEET VERNIEuwD. 

DE lAATSTE TwEE OPGElEVERDE OPERATIEkA-

MERS ZIJN DE TwEE MEEST BIJZONDERE VAN HET 

COMPlEX MET TwINTIG kAMERS. HIER kuNNEN 

DE CHIRuRGEN TIJDENS OPERATIES RöNTGEN-

OPNAMES MAkEN MET GEïNTEGREERDE APPA-

RATuuR. IN DE NIEuwE OPERATIEkAMERS ZIJN 

BEElDSCHERMEN PROMINENT AANwEZIG. 

sCan de Qr COde
EN BEkIJk DE VIDEO 
VAN DE BOuw! 
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Achter het complex is voor elk 

appartement een eigen ber-

ging met fiets- of scootmobiel-

oplaadpunt. Een stevig plan, 

waarbij binnen het complex 

een huisartsenpraktijk, fysio-

therapieruimte, zorgsteunpunt 

en een atrium met een ont-

moetingsruimte zijn gevestigd. 

Voor dit bijzondere complex is 

gekozen voor het ‘langer thuis 

wonen’ concept van VSS lIfE-

connection. Dit unieke digitale 

platform is ontwikkeld door 

Verkerk Service Systemen. Door 

het toepassen van slimme tech-

nieken ontstaan er efficiënte 

oplossingen om het leven van 

senioren en hulpbehoevenden 

comfortabeler te maken. 

tabLets
In opdracht van woongoed Go 

zullen middels tablets diverse 

domoticavoorzieningen het 

leven van de bewoners een 

stuk aangenamer maken. Zo is 

de centrale videodeurintercom 

(entree van het complex) aan 

de tablet gekoppeld en kan 

door middel van een real life 

beeldverbinding gemakkelijk 

worden bekeken wie er voor 

de deur staat. Tevens is beeld-

bellen met familie, kleinkinde-

ren en vrienden geïntegreerd 

en kan de zonwering digitaal 

bediend worden.

zeLfstandig  
bLijVen WOnen
Voordeel van het VSS lIfE-

connection platform is de 

modulaire opbouw waardoor 

de veranderende behoeften 

van een gebruiker gemakke-

lijk vervuld kunnen worden. 

Voor woongoed Go is dit de 

toekomst van zelfstandig blij-

ven wonen en zij verwachten 

er veel van als het gaat om 

regievoering over de zorgver-

lening en het eigen leven.

mEER WETEn OVER  
Vss liFECOnnECTiOn?  
SCAN DE QR CODE EN  
BEkIJk DE VIDEO! 

Z O R G D O m O T i C a

langer zelfstandig wonen 
dankzij vss LiFeconnection  
in ‘t stadshuus

IN HET SCHITTERENDE ZuID-HOllANDSE DORPJE 

STAD AAN ‘T HARINGVlIET IS EEN DRIElAAGS 

wOONZORGCOMPlEX MET 11 APPARTEMENTEN 

VERREZEN. Elk APPARTEMENT IN ’T STADSHuuS 

IS VOORZIEN VAN TwEE SlAAPkAMERS, EEN 

wOONkAMER, BADkAMER EN kEukEN MET 

TERRAS, BAlkON Of lOGGIA MET VRIJ uITZICHT 

OVER HET MACHTIGE POlDERlANDSCHAP. 
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MerkOnafhankeLijke 

zOrgdOMOtiCa

Met VSS lIfEconnection,  

het persoonlijk platform voor  

service, welzijn, veiligheid en 

zorg, biedt Verkerk Service  

Systemen een uitstekende  

oplossing. VSS lIfEconnection

wordt toegepast in de lang-

durige zorg en bij langer 

zelfstandig wonen. Het is een 

merkonafhankelijke zorgdomo-

ticaoplossing die bijdraagt aan 

het optimaliseren van de zorg-

processen van zorgorganisaties. 

Door het gebruik van smart-

phones, tablets, slimme sensoren 

(multi sensoring) en domotica 

voor gebruikers en medewerkers 

kunnen de werkprocessen strak-

ker worden geregeld (efficiën-

tere inzet van personeel) en 

houdt de gebruiker regie over 

zijn of haar eigen leven.  

OPen Care COnneCt

Het merkonafhankelijk 

platform VSS lIfEconnection 

integreert de verschillende sys-

temen op basis van Open Care 

Connect. OCC is een bundeling 

van kwalitatieve afspraken tus-

sen verschillende fabrikanten 

waardoor een zorgorganisatie 

verzekerd is van een goede  

werking nu, en in de toekomst. 

de jUiste keUze

Voor het maken van de juiste 

keuzes is altijd een goede voor-

bereiding nodig. waar sta ik als 

zorgorganisatie over een aantal 

jaar? wie zijn mijn klanten in 

werkgebied en wat ga ik ze 

bieden? Hoe zien mijn zorg-

processen eruit? werk ik alleen 

intra- of ook extramuraal? 

En welke zorgcommunicatie 

heb ik daarbij nodig? welk 

business model ga ik met mijn 

zorgorganisatie hanteren? 

kortom, vele vragen waarbij 

Verkerk Service Systemen kan 

helpen om te komen tot de 

gewenste oplossing. Stap voor 

stap naar een hoogwaardige en 

open zorgcommunicatie geba-

seerd op open IP standaarden. 

Bij VSS lIfEconnection ligt de 

kracht in het integreren van 

verschillende functies zoals 

alarmering, beeldcommunicatie, 

telefonie, brandalarmering, 

inbraakdetectie, toegangscon-

trole, spraak en zorgdomotica. 

Van aanbodgerichte naar vraag-

gestuurde zorg met de relatie 

tussen proces, technologie en 

organisatie. VSS lIfEconnection, 

zorgeloos verbonden!

a b c

MEVROUW VAN DAM

DE ZORGMARkT VERANDERT IN SNElTREINVAART EN  

DAT STElT EISEN AAN ZORGORGANISATIES EN AAN HuN 

SERVICENIVEAu. TRADITIONElE ZORGOPlOSSINGEN  

VOlDOEN NIET MEER AAN DE EISEN VAN VANDAAG.  

DE OVERHEID wIl TOE NAAR MEER TRANSPARANTIE  

EN MEN MOET lANGER ZElfSTANDIG BlIJVEN wONEN.  

EEN DuIDElIJkE SCHEIDING TuSSEN wONEN EN ZORG. 

MIDDElS SlIMME INZET VAN ICT wORDT TOEGEVOEGDE 

wAARDE GEBODEN AAN EEN ZORGORGANISATIE:  

MODERNE ZORGDOMOTICA BIEDT DIVERSE fuNCTIES AAN 

OP ééN APPARAAT ZOAlS BEElD, AlARM EN TElEfOON. 

DIT BETEkENT MEER flEXIBIlITEIT, GROTERE EffICIëNTIE 

EN VOORAl MINDER kOSTEN. 

de toekomst van 
langdurige zorg 
en langer  
zelfstandig  
wonen

een concept van
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rWg terMinaL

Met 108 hectare is RwG één 

van de meest geavanceerde 

container terminals in de 

wereld waarbij innovatie en 

duurzaamheid de boventoon 

voeren. RwG is in staat om 

24 uur per dag 7 dagen in de 

week op- en overslag voor 

truck, rail en binnenvaart te 

accommoderen. De Verkerk 

Groep installeerde in een eer-

der stadium de utiliteitsgebou-

wen op de terminal zoals de 

Terminal Operations Building, 

twee communicatie-/data cen-

ters, de Security lodge, de Bat-

tery Exchange Stations die de 

volledig geautomatiseerde en 

onbemande AGV’s (Automated 

Guided Vehicles) voor het hori-

zontaal vervoer van containers 

voorzien van voeding en tot 

slot de volledige brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie. 

OnderhOUd Van eLektrO-

teChnisChe instaLLaties

In 2015 hebben RwG en de 

Verkerk Groep overeenstem-

ming bereikt over het onder-

houd van de gebouwgebonden 

installaties, brandmeldinstal-

laties van de gebouwen en de 

imposante kranen. Tevens hoort 

daar het onderhoud van de 

bliksembeveiliging bij. De heer

Jeroen van Esch, Engineering 

Director van RwG, en Peter 

Schneiders Commercieel  

Directeur van de Verkerk Groep, 

hebben hun handtekening 

gezet onder het onderhouds-

contract om een vervolg aan 

de samenwerking te geven. 

Peter Schneiders: “Service en 

Onderhoud is een belangrijke 

pijler binnen onze portfolio. 

Voor diverse organisaties zijn 

wij partner voor het elektro-

technisch onderhoud zoals  

De Maastoren en diverse  

zorginstellingen en industriële

organisaties. we zijn er erg 

trots op om een nieuwe 

samenwerking met RwG aan 

te gaan. Van de innovatieve 

elektrotechnische installaties 

die op het terrein zijn geïnstal-

leerd gaat het hart van onze 

medewerkers sneller kloppen. 

De vooruitstrevende visie past 

bij onze organisatie en wij zor-

gen met veel plezier en passie 

ervoor dat de bedrijfsprocessen 

van RwG vlekkeloos kunnen 

blijven verlopen.” 

E l E k T R O T E C h n i E k

Onderhoud voor 
Rotterdam World Gateway

VAN SCHOONMAkEN TOT REVISEREN. VAN REPAREREN TOT VERVANGEN. ElkE 

ElEkTROTECHNISCHE INSTAllATIE DIENT ONDERHOuDEN TE wORDEN. TIJDIG 

ONDERHOuD ZORGT NAMElIJk VOOR CONTINuïTEIT BINNEN EEN ORGANISATIE, 

IETS wAT ZEkER VAN BElANG IS VOOR ROTTERDAM wORlD GATEwAy (RwG). 

Jeroen van Esch en Peter Schneiders
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Unieke en MaatgeriChte 

OPLOssingen

Voor projecten op het gebied 

van regeltechniek, industriële 

automatisering, utiliteit, data-

communicatie en de maritieme 

sector zorgt de productieafde-

ling Paneelbouw voor optimale 

kwaliteitsproducten. De pane-

len en verdeelinrichtingen zijn 

doorgaans uniek en worden op 

klantspecificatie gemaakt maar

kunnen uiteraard ook in serie 

gebouwd worden.

in saMensPraak

Tijdens de engineering van een 

verdeler is het vooroverleg met 

de opdrachtgever van groot 

belang om een zo goed moge-

lijk eindproduct te verkrijgen. 

In sommige gevallen moet een 

verdeler in een waterdichte 

buitenopstelling geleverd 

worden, of in een speciaal 

daarvoor ingerichte elektrische 

schakel- of verdeelruimte. 

kleine of grote panelen, 

eenvoudig of met bijzondere 

eisen, wij denken graag mee 

om tot de beste oplossingen 

voor specifieke vraagstukken te 

komen.

instaLLatieMethOdiek

Tijdens de ontwerpfase wordt 

er veel aandacht geschonken 

aan de installatiemethodieken 

van bijvoorbeeld afgaande 

bekabeling en besturingen. 

Hierdoor kunnen de installa-

ties tijdens de inbedrijfstelling 

zo efficiënt mogelijk worden 

aangebracht en ontstaat er 

tijdwinst waardoor er snel en 

voordelig kan worden gepro-

duceerd.

fat

Tijdens het proces van samen-

bouw verzorgt Verkerk ook de 

factory acceptance test (fAT) 

in de eigen paneelbouwaf-

deling. Daarnaast wordt de 

productdocumentatie verzorgd 

evenals de revisie van gegevens 

en tekeningen, waardoor de 

opdrachtgever altijd een kant 

en klare oplossing aangeboden 

krijgt. 

LUMC

Voor het luMC in leiden heeft 

de Verkerk Groep vier grote 

verdeelinrichtingen geleverd 

die elk bestaan uit een voe-

dingsveld van 2500 AMP. Deze 

verdelers zijn geheel op maat 

gemaakt waarbij er voor onze 

engineers een uitdaging was 

te behalen in het feit dat de 

voedingspunten bestaande 

uit koperen railkokersystemen 

van de bestaande installatie 

niet te verplaatsen waren. De 

nieuwe verdelers moesten zo 

ontworpen worden dat deze 

op de bestaande infrastructuur 

konden worden aangesloten.

Pa n E E l B O U W

Veelzijdige 
verdelers van de 
verkerk groep

DE VERkERk GROEP BOuwT Al VElE JAREN IN 

EIGEN PRODuCTIE REGElPANElEN, BESTuRINGS-

PANElEN, PATCHPANElS, MOTORCONTROlCEN-

TERS EN VERDEElINRICHTINGEN. DEZE PANElEN 

VORMEN EEN ONMISBARE SCHAkEl TuSSEN DE 

VERSCHIllENDE ElEkTROTECHNISCHE INSTAllA-

TIES EN MACHINES.
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synergie en interaCtie
Het nieuwe laboratorium ver-

vangt een verouderd lab dat in-

middels te klein is en niet meer 

aan de eisen en behoeften 

van deze tijd voldoet. Het plan 

omvat naast de lab-functie ook 

kantoren en vergaderruimten. 

Om synergie en interactie te 

bevorderen, is een deel van de 

kantoren en vergaderruimten 

in het nieuwe gebouw straks 

bij leveranciers, partners of 

andere bedrijven in het ‘eco-

systeem’ in gebruik. Hiermee 

ontstaat een levendig gebied 

waarin expertise en kennisont-

wikkeling de ruimte krijgen.

WerkzaaMheden 
In opdracht van Heijmans NV is 

de Verkerk Groep in dit bijzon-

dere project verantwoordelijk 

voor de software en hardware 

engineering, gebouwbekabe-

ling en inbedrijfstelling van 

alle regeltechnische installaties. 

Tevens zijn de regelkasten van 

eigen fabricaat. De werkzaam-

heden worden uitgevoerd op 

industrieel veiligheidsniveau en 

Verkerk maakt deel uit van de 

commissioning procedure van 

het gehele project. 

R E G E lT E C h n i E k

DSM REAlISEERT EEN NIEuw lABORATORIuM VOOR BIOTECHNOlOGISCH ONDERZOEk, DAT IN NAuwE SAMEN-

wERkING MET DE GEBRuIkERS IS ONTwORPEN. wANT JuIST ZIJ kENNEN DE wERkPROCESSEN AlS GEEN ANDER. 

DE BOuw VAN ‘lAB 6’ IN DElfT IS DAARMEE DE EERSTE STAP IN HET ZOGENAAMDE fIT4fuTuRE-PROGRAMMA: 

HET HERINRICHTINGSPlAN VOOR HET wESTElIJk DEEl VAN DSM DElfT AlS HET BIOTECHNO lOGIECENTRuM.

Biotechnologisch  
onderzoek  
in een ideaal klimaat
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instaLLaties en  
beVeiLiging
Verschillende disciplines van 

de Verkerk Groep (Verkerk 

Elektrotechniek en Verkerk 

Service Systemen) hebben 

in opdracht van Beweging 

3.0 intensief samengewerkt 

om een totaaloplossing op 

het gebied van techniek 

en zorg te bieden voor dit 

prachtige woonzorgcentrum. 

Elektrotechnisch zijn alle 

installaties verzorgd door 

Verkerk Elektrotechniek, 

inclusief datanetwerk met 

glasvezelkoppelingen, 

schakelkasten en verdelers 

van eigen fabricaat. Op 

het gebied van veiligheid 

is er een innovatief CCTV 

netwerk aangelegd inclusief 

kentekenherkenning bij de 

hoofdingang. Tevens is de 

volledige brandmeldinstallatie 

door Verkerk verzorgd.

zOrgdOMOtiCa
De bewoners van de Pol krijgen 

te maken met zorgdomotica 

van het hoogste niveau met 

een VSS • SPT service unit 

in elke kamer en diverse 

domoticakoppelingen zoals 

deurbelintegratie en sturing 

van verlichting. Daarnaast 

zal het dwaaldetectiesysteem 

veel vrijheid verschaffen. Dit is 

namelijk op basis van waar een 

bepaalde bewoner wél mag 

komen in plaats van andersom. 

Met vooraf ingestelde 

leefcirkels zal de maximale 

bewegingsvrijheid per bewoner 

gegarandeerd zijn, een fijne 

gedachte!

E l E k T R O T E C h n i E k / Z O R G D O m O T i C a

Plezierig ouder  
worden in de Pol

IN HET NIEuwE EN EIGENTIJDSE 

wOONZORGCENTRuM DE POl IN 

NIJkERk STAAT COMfORTABEl 

wONEN VOOROP. HET wOONZORG-

CENTRuM BIEDT EEN PlEZIERIGE 

wOONOMGEVING EN EEN PRETTIGE 

SfEER. IN HET NIEuwE wOONZORG-

CENTRuM DE POl ZIJN wOONGROE-

PEN GEHuISVEST VOOR MENSEN 

MET EEN lICHAMElIJkE BEPERkING 

EN VOOR MENSEN MET DEMENTIE.

HET BIEDT 42 PlAATSEN VOOR 

lANGDuRIGE SOMATISCHE ZORG, 

80 PlAATSEN VOOR lANGDuRIGE 

PSyCHOGERIATRISCHE ZORG EN 30 

PlAATSEN VOOR REVAlIDATIE.

sCan de Qr COde VOOR 
EEN INTERVIEw MET DE 
lOCATIEMANAGER VAN DE POl 
OVER ONZE DwAAlDETECTIE  
MET lEEfCIRkElS! 



16 VERkERkVISION

wat verstaan we onder 

noodverlichting?

Noodverlichtingsinstallaties 

bestaan uit vluchtroute- 

aanduidingen (volg de pijlen) 

en verlichtingsarmaturen 

die blijven branden als 

de energieleverancier 

geen netspanning levert 

door (bijvoorbeeld een 

stroomstoring). 

bOUWbesLUit

In het Bouwbesluit 2012 zijn 

artikelen opgenomen waaraan 

noodverlichtingsinstallaties 

moeten voldoen. Conform dit 

Bouwbesluit én de Arbo-wet 

dient, wanneer dit vereist is in 

een gebouw of bedrijfsterrein, 

noodverlichting aanwezig 

te zijn die minstens eenmaal 

per jaar onderhouden en 

gecontroleerd wordt.  

Ook worden de installaties 

gecontroleerd op basis van  

het ontruimingsplan, 

 

de vluchtwegplattegronden 

én de zorgplicht vanuit de 

Arbowetgeving. 

issO 

Een adequate wijze waarop 

het beheer, onderhoud 

en controle van de 

noodverlichtingsinstallatie 

kunnen worden uitgevoerd is 

vastgelegd in de ISSO Publicatie 

79 (Inspectie en onderhoud van 

Noodverlichtingsinstallaties). 

Dit document is uitgebracht 

door de samenwerking van 

ISSO/NVfN/uneto-VNI. In dit 

document komen diverse 

beheer- en onderhoudsaspecten 

aan de orde. Ook de 

verschillende aspecten vanuit 

de wetgeving komen hier 

aan bod. In speciale gevallen 

kunnen het onderhoud en 

inspectie nog andere speciale 

aspecten bevatten zoals gebruik 

in industriële omgevingen of in 

openbare gelegenheden zoals 

bijvoorbeeld zwembaden.

De noodzaak van onderhoud  
aan noodverlichtingsinstallaties

ZORGEN VOOR DE VEIlIGHEID VAN MENSEN IN EEN BEDRIJfSPANDPAND 

IS DE VERANTwOORDElIJkHEID VAN DE wERkGEVER (GEBRuIkER) EN/Of 

EIGENAAR. ZOwEl EIGENAARS AlS wERkGEVERS ZIJN VERANTwOORDElIJk 

VOOR EEN BETROuwBARE  NOODVERlICHTINGSINSTAllATIE.

wAARBORGEN
Voorbeelden van de werkzaamheden zijn 

meting,beproeving en visuele controles, en het basis-

onderhoud van de noodverlichtingsinstallaties. 

Het daadwerkelijk repareren van kleine tekort-

komingen zoals lichtbronnen en accu’s vervangen 

behoort ook tot de inspectiewerkzaamheden. 

Het doel is om een goede werking van de nood-

verlichtingsinstallatie te allen tijden te waarborgen 

zodat een veilige woon/werkomgeving is gegaran-

deerd!

Tevens wordt er aandacht besteed aan de toegepaste 

verlichtingsarmaturen en de gebruikte pictogrammen. 

Voor deze materialen zijn normen vastgesteld welke 

tijdens het onderhoud ook aan bod komen. 

Er wordt tijdens de werkzaamheden altijd een  

inspectierapport ingevuld dat dit samen met de  

installatietekeningen gebruikt worden om het  

logboek Brandveiligheid te vullen.

Hoe is het gesteld met het  
onderhoud van uw nood- 
verlichtingsinstallatie? 
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R E G E lT E C h n i E k

regeLteChnisChe  
zekerheid
In opdracht van Installatie 

Combinatie TNw Zuid 

V.O.f. (kuijpers / ulC) is 

Verkerk Elektrotechniek 

verantwoordelijk voor de 

productie en levering van alle 

regelpanelen (eigen fabricaat), 

engineering en aansluiting van 

alle regeltechnische installaties 

voor dit imposante complex. 

Specifieke aandachtspunten bij 

de uitwerking van de regel-

technische werkzaamheden 

zijn de perfecte afstemming 

van de temperatuurstabiliteit 

en ventilatiehoeveelheden 

zodat de onderzoeken in 

een constant klimaat kunnen 

worden uitgevoerd. 

hOOg biM-niVeaU
De nieuwbouw wordt op een 

hoog ambitieniveau van BIM 

uitgewerkt. Hoogwaardige 

technieken en het feit dat 

ook onderhoud en beheer in 

BIM zijn verwerkt, maken de 

nieuwbouw van Tu Delft op dit 

gebied uniek in Nederland.

Uitdagend
De onderzoeksprogramma’s 

van de faculteit zijn volledig  

afgestemd op de opleverdata. 

De fasering van het project 

maakt het dynamisch en 

uitdagend. Des te meer  

een reden om trots te zijn  

op dit prachtige werk. 

sCan de Qr EN  
BEkIJk DE VIDEO!

DE AfDElINGEN BIOTECHNOlOGIE, BIONANO SCIENCE 

EN CHEMICAl ENGINEERING VAN DE fACulTEIT 

TECHNISCHE NATuuRwETEN SCHAPPEN (TNw) VAN 

Tu DElfT NEMEN HuN INTREk IN ééN HyPERMODERN 

GEBOuw (30.000 M2), DAT VOlDOET AAN DE STRENGE 

EISEN VOOR GEAVANCEERD EN VOORAANSTAAND 

ONDERZOEk. HIERVOOR ZIJN - NAAST kANTOREN, 

VERGADERRuIMTES EN ONDERwIJSRuIMTES - VEEl 

lABORATORIA IN HET GEBOuw AANwEZIG. IN TOTAAl 

ZullEN ER 800 STuDENTEN EN 600 MEDEwERkERS HuN 

INTREk NEMEN. 

Temperatuurstabiliteit  
bij tnw tu delft
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Fotografie: POPpictures en Gert-Jan de Wit

verkerkloop 2015:  
waanzinnig!
DE VERkERk GROEP IS 

ORGANISATOR VAN DE 

JAARlIJkSE VERkERklOOP, 

EEN SPORTIEf HARDlOOP-

EVENEMENT VOOR JONG 

EN OuD. MET BIJNA 3500 

DEElNEMERS IS DE VER-

kERklOOP uITGEGROEID 

TOT ZwIJNDRECHTS 

GROOTSTE SPORTEVE-

NEMENT EN ééN VAN DE 

GROOTSTE JEuGDlOPEN 

VAN NEDERlAND. 

De organisatie was verheugd 

dat leontien Zijlaard-van 

Moorsel aanwezig was tijdens 

de 2015 editie om de 5 en 

10 kilometerloop te starten. 

De meervoudige wereld- en 

Olympisch kampioene wielren-

nen ontving een cheque van 

€15.000,- die ten goede komt 

aan haar stichting ‘het leon-

tienhuis’, die zich inzet voor 

mensen met eetproblemen. 

In totaal is er € 23.500,- op-

gehaald voor het goede doel, 

een prachtig bedrag. 

AlS ElEkTROTECHNISCH DIENSTVERlENER 

STAAT DE VERkERk GROEP VOOR INNOVATIE 

MET VISIE. ZO VERZORGEN wIJ ONZE 

PROJECTEN, DENkEN wE OP DEZE MANIER 

OVER NIEuwE MANIEREN VAN wERkEN DIE 

HET BESTE EINDRESulTAAT BIEDEN VOOR 

EEN OPDRACHTGEVER EN wAT BETREfT 

DuuRZAAMHEID wIllEN wE AlTIJD VOORuIT. 

Bij een nieuwe  
manier van  
zakendoen 
hoort  
een nieuwe  
website

wIJ HOPEN OOk ú AAN DE 
START TE ZIEN TIJDENS DE 39STE 
VERkERklOOP OP 11 MEI 2016! 
kIJk OP WWW.VERkERklOOP.nl 
VOOR AllE INfORMATIE! 

nieUW

nieUWe Website
Bij deze manier van denken en 

doen hoort ook een moderne 

manier van communiceren 

waarbij digitale communicatie 

tegenwoordig een belangrijke 

pijler is. Vandaar dat wij 

onze website hebben 

aangepast. Aangepast naar de 

standaarden die tegenwoordig 

worden gevraagd. Met 10 

core business activiteiten 

voor vier marktsegmenten 

kunt u gemakkelijk zien bij 

welke elektrotechnische 

vraagstukken wij u kunnen 

helpen. Bezoek regelmatig 

onze website om volledig op 

de hoogte te blijven van onze 

werkzaamheden, schrijf u in 

voor de nieuwsbrief en word 

lid van onze sociale media 

kanalen op linkedIn, facebook 

en Twitter. Dan blijft u altijd 

up-to-date!

www.verkerkgroep.nl



Gerealiseerde 
projecten in 2015

Oceanco

 

De Pol 

Sodexo

Maastoren

’t Brook

Heerema

IN 2015 HEEfT DE VERkERk GROEP IN VElE PROJECTEN DuuRZAME ElEkTROTECHNISCHE  

INSTAllATIES MOGEN REAlISEREN IN DE INDuSTRIE, uTIlITEIT, MARINE & OffSHORE EN  

GEZONDHEIDSZORG. DE INSTAllATIES wERDEN AANGEBRACHT IN NIEuwBOuw-,  

RENOVATIE-, MODIfICATIE EN/Of ONDERHOuDSPROJECTEN.  

AlS ElEkTROTECHNISCH DIENSTVERlENER CREëREN wIJ INNOVATIEVE EN SlIMME  

OPlOSSINGEN DIE PERfECT AANSluITEN BIJ DE VERwACHTINGEN VAN ONZE klANTEN,  

VAN ElEkTROTECHNIEk TOT AuTOMATISERING, VAN INSPECTIE TOT BRANDMElDING EN  

VAN ZORGDOMOTICA TOT REGElTECHNIEk. kORTOM: DuuRZAME ElEkTROTECHNISCHE  

OPlOSSINGEN DIE BEHOREN TOT ONZE CORE BuSINESS. EEN GREEP uIT ONS PROJECTEN- 

PORTfOlIO VAN HET AfGElOPEN JAAR:

Diverse projecten EPO Rijswijk • Diverse projecten Tu Delft • woonzorgcentrum De Haven 

Bunschoten-Spakenburg • Verpleeghuis De Pol Nijkerk • Diverse projecten VSS lIfEconnecti-

on • Diverse projecten Corbion Purac Gorinchem • E & I installaties Caldic Chemie Rotterdam 

• Diverse projecten unilever Rotterdam • Diverse projecten Sime Darby unimills Zwijndrecht 

• Diverse projecten ASVZ Sliedrecht • Diverse projecten Nedstaal Alblasserdam • Diverse 

projecten Van leeuwen Buizen Zwijndrecht • Diverse projecten Roteb Rotterdam • Diverse 

projecten Amerpoort Baarn • Onderhoud de Maastoren Rotterdam • Diverse projecten Atlas 

Copco Zwijndrecht • Diverse projecten ADM Rotterdam • Diverse projecten Ampelmann  

Rotterdam/Schiedam • OV Terminal Den Haag • Verdeelinrichtingen diverse projecten  

• Renovatie datacentrum Quintax Apeldoorn • NEN 3140 keuringen diverse projecten  

• Diverse verdeelkasten Joulz Rotterdam • Diverse projecten Rotterdam world Gateway 

terminal Maasvlakte 2 • frankelandgroep Vaartland Vlaardingen en Schiedam • Nieuwbouw 

kantoor Sodexo Breukelen • wZC ’t Brook Voerendaal • ParcGender Vitalis Eindhoven  

• Spuitloods en Jachtbouwhal Oceanco Alblasserdam • Complex Besoyen waalwijk  

• langeland Ziekenhuis Zoetermeer • wZC Aelsmeer Aalsmeer • BMI wZC Swinhove  

Zwijndrecht • De Egelantier Hilversum • Camerabeveiliging Heerema Zwijndrecht • Zorg-

centrum Avondlicht Herwijnen • locatie Prins Constantijnweg Bouman GGZ Rotterdam  

• De Boshoek Velserbroek • locatie Trendwaert Rivas Hardinxveld-Giessendam • Erue lep-

pink Enschedé • BMI kantoor S9 Van leeuwen Buizen Zwijndrecht • Atlas Copco project  

Heineken kinshasa-Congo • BMI Zara Rotterdam • Blusinstallatie tankparks univar  

Zwijndrecht • SVRO locatie Elim Barneveld • wZC lozerhof Den Haag • Aanleunwoningen 

Vijverhof Dordrecht • Project Ashland Zwijndrecht • BMI Hospice de Patio Dordrecht  

• Gebouw 101 Sodexo Schiphol Amsterdam • Onderhoud diverse installaties Verkerk Service 

Systemen • kleinschalig wonen wZC Nebo Zwijndrecht

P R O j E C T E n

19INNOVATIE MET VISIE



WTC Den Haag

EPO Rijswijk 

De Gelderhorst Ede

Borghave Zwijndrecht

Verbouwing 
Elektrotechnische installaties bedrijfsrestaurant, 
fitnesscentrum, congreszalen en Plaza

Opdrachtgever: Bakels & Ouwerkerk Bouwgroep

Renovatie 
Aanpassen regeltechnische 
installaties computerzaal

Opdrachtgever: EPO Rijswijk

Verbouwing 
Vervanging VSS zorgdomotica en
aanpassing brandmeldinstallatie 

Opdrachtgever: De Gelderhorst 

Renovatie
Elektrotechnische installaties, 
Brandmeldinstallatie en VSS zorgdomotica

Opdrachtgever: Vastbouw Groep Rijssen

E l E k T R O T E C h n i E k

R E G E lT E C h n i E k

Z O R G D O m O T i C a

E l E k T R O T E C h n i E k

VERkERk GROEP 
hoofdkantoor Zwijndrecht
Molenvliet 1, 3335 LH Zwijndrecht

Postbus 49, 3330 AA Zwijndrecht

T +31(0)78 610 77 00, F +31(0)78 610 77 99

E info@verkerk.com

sERViCEDiEnsT T 078 610 78 00 

Vestiging hoevelaken
Oosterinslag 7, 3871 AL Hoevelaken

Postbus 97, 3870 CB Hoevelaken

T +31(0)33 253 34 00, F +31(0)33 253 34 99

E info@verkerk.com

www.verkerkgroep.nl

BeveiLiging | COMMuniCAtie | energie | insPeCtie | instALLAties | Meet- en regeLteCHniek 

PAneeLBOuw | serviCe en OnderHOud | teCHnisCHe AutOMAtisering | ZOrgdOMOtiCA

W E R k  i n  U i T V O E R i n G


