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DE WERELD VERANDERT
De wereld van de (elektrotechnische) 

installatietechniek is aan het veranderen en 

dat gaat sneller dan we met z’n allen denken. 

Wij hebben dat de afgelopen 12 maanden 

zeker gemerkt. Het punt is dan hoe je je 

ertegen wapent en hoe je ervoor zorgt dat je 

die veranderingen bijblijft; niet alleen op het 

technische vlak maar ook met veranderende 

business modellen. 

Hoe zorg je ervoor dat je onderneming winst 

genereert aan het einde van het boekjaar, dat 

je leuk en interessant werk realiseert en dat 

je medewerkers voldoening hebben in wat ze 

doen en tevreden zijn? Dat zijn elke dag weer 

uitdagingen die het ondernemen spannend 

houden. Ondernemen is risico nemen, maar 

niet met oogkleppen op. Ondernemerschap 

vraagt naast durf en veel energie ook inzicht, 

inschattingsvermogen en een flinke dosis gezond 

verstand. Dat is de uitdaging waar je elke dag 

voor staat. 

LICHTE ECONOMISCHE GROEI
De afgelopen jaren zijn voor de installatie-

branche niet altijd plezierig geweest en 

dat geldt ook voor de Verkerk Groep. Een 

langdurige economische crisis, afname van 

overheids- en bedrijfsinvesteringen, veel failliete 

bedrijven en ga zo maar door. Gelukkig staan 

we voor het eerst sinds jaren weer aan de 

vooravond van een lichte economische groei. 

Er wordt weer voorzichtig geïnvesteerd in 

Nederland in huizen, kantoren, industrie en 

infrastructuur. Of het nu nieuwbouw, renovatie, 

transformatie of onderhoud is, het aandeel 

installatietechniek gaat een steeds groter deel 

van de bouwsom uitmaken. 

Installaties worden complexer, innovaties 

volgen elkaar steeds sneller op, nieuwe 

verdienmodellen doen hun intrede en er 

ontstaan samenwerkingen met nieuwe 

ketenpartners. De hele installatiemarkt 

verandert en stilstaan of blijven doen wat je 

al jaren doet is geen optie. Dan ga je het als 

organisatie lastig krijgen. Een andere uitdaging 

naar de toekomst toe is het hebben van 

vakkundig personeel. Hieraan zal helaas een 

tekort gaan ontstaan, ook dit is een uitdaging 

voor ons. 

VERNIEUWDE STRATEGIE
Dit alles houdt in dat de Verkerk Groep de juiste 

strategische keuzes voor de komende jaren zal 

moeten maken om te komen tot continuïteit 

en winstgevende omzet. Over die strategie is 

nagedacht en we hebben besloten om onze 

focus te leggen op het verkrijgen van meer 

service- en onderhoudswerkzaamheden alsmede 

meer één-op-één (bouwteam) werkzaamheden 

binnen onze specialismen in elk marktsegment 

waar de Verkerk Groep actief in is (Industrie – 

Utiliteit - Marine & Offshore - Gezondheidszorg). 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter bij 

ons bedrijf past dan het uitvoeren van grote 

projecten (tenders) met alle risico’s die dat met 

zich meebrengt. 

De kracht van de Verkerk Groep is en blijft het 

bundelen van onze specialismen: Beveiliging – 

Communicatie – Energie – Inspectie – Installaties 

– Meet- & Regeltechniek – Paneelbouw – Service 

& Onderhoud – Technische Automatisering 

– Zorgdomotica. Naar de toekomst toe wil 

de Verkerk Groep een organisatie zijn die 

voorop loopt in innovaties, een hoge kwaliteit 

van elektrotechnische dienstverlening 

te bieden heeft en in staat is duurzame 

samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe 

uitgave van de Verkerk Vision! 

Peter Schneiders 

Commercieel Directeur

Voor u ligt editie 22 van de Verkerk Vision, ons magazine voor 

relaties en medewerkers dat elk jaar door de Verkerk Groep wordt 

uitgebracht. Het geeft een mooi overzicht 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 aan. Deze specialismen dragen we 

ook vol trots uit aan onze klanten en relaties. Het geeft duidelijk 

aan waar we als duurzaam elektrotechnisch dienstverlener 

dagelijks mee bezig zijn en waar we als Verkerk Groep voor staan: 

Innovatie met visie. 
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Zeker bij de ingebruikname van nieuwe installaties is het 

verstandig altijd een beheer- en onderhoudsplan op te stellen, 

zodat je als gebruiker langer plezier hebt van een installatie 

en storingen tot een minimum beperkt blijven. Een gedeelte 

van beheer- en onderhoudswerkzaamheden kan zelf worden 

uitgevoerd, maar als er specialisten nodig zijn, dan moeten 

speciaal daarvoor opgeleide technici worden ingeschakeld.  

De Verkerk Groep is hiervoor de ideale partner.

BESPARING
Onze collega Evert Schippers, Hoofd Service & Contracten legt uit: 

“Veelgestelde vragen over service en onderhoud die wij krijgen 

zijn: Welk onderhoudsprogramma moeten we gebruiken? Kunnen 

we zelf ook een rol spelen? Hoe vaak moet de installatie worden 

geïnspecteerd? Wij stellen altijd samen met de opdrachtgever een 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op. Dit kan na een oplevering 

zijn maar wij worden ook vaak ingeschakeld als een installatie al 

wat ouder is. Een dergelijk plan kan een flinke besparing met zich 

meebrengen en hiermee wordt er ook een goed inzicht verkregen 

in toekomstige onderhoudsuitgaven. 

CONTINUÏTEIT VAN HET BEDRIJFSPROCES
Er worden vooraf goede afspraken gemaakt over het meest 

geschikte moment voor het uitvoeren van onderhoud in de 

vorm van controleren, reviseren, repareren of vervangen. 

Op deze manier worden de normale werkzaamheden van 

de afnemer zo min mogelijk verstoord. Dat is onze blijvende 

doelstelling voor onze gebruikers: de continuïteit van het 

bedrijfsproces waarborgen en daar past een mankement aan de 

elektrische installaties wat ons betreft niet bij. Met een gedegen 

onderhoudsplan ben je veel problemen voor.”

24/7 SERVICE
Op het moment dat er toch een probleem optreedt in een 

installatie moet daar adequaat op gereageerd worden en moet 

het probleem zo snel mogelijk worden opgelost. De servicedienst 

van de Verkerk Groep wordt aangestuurd door een helpdesk, 

waar onze relaties 24 uur per dag, 7 dagen in de week met 

eventuele storingen terecht kunnen. Verkerk heeft ervaren en 

erkende medewerkers in dienst die onderhoud en inspectie 

kunnen uitvoeren volgens de regels en normen die voor het 

betreffende werk van toepassing zijn. 

INSPECTIE EN ONDERHOUD
Evert Schippers: “Het liefst functioneren wij als huisinstallateur 

wat zekerheid, korte lijnen, snel schakelen en hoogwaardige 

duurzame oplossingen voor onze relaties betekent. Dat zijn de 

voordelen van een familiebedrijf als Verkerk waar persoonlijk 

contact en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan.”

 

MEER WETEN OVER  
SERVICE EN ONDERHOUD? 
Evert Schippers T 078-6107846  

E ea.schippers@verkerk.com

Service en Onderhoud:  
continuïteit van  
het bedrijfsproces

ELKE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE IN EEN BEDRIJFSGEBOUW OF INDUSTRIËLE 

OMGEVING DIENT REGELMATIG ONDERHOUDEN EN GEÏNSPECTEERD TE WORDEN. 

HET OP DE JUISTE MANIER BEHEREN EN ONDERHOUDEN VAN ELEKTROTECHNISCHE 

INSTALLATIES IS NAMELIJK VAN CRUCIAAL BELANG. IMMERS, VALT EEN BELANGRIJKE 

MACHINE UIT DOOR EEN TECHNISCH DEFECT OF VALT DE SPANNING WEG IN EEN 

BEDRIJFSHAL, DAN HEEFT DAT DIRECT EEN NEGATIEF EFFECT OP DE WERKVLOER. 

I N T E R V I E W
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Duurzame LNG-terminal  
Rotterdam groeit 

SNELLE TOEGANG  
TOT EUROPA
De LNG-terminal met 

zijn opslagtanks en 

verdampingsinstallaties is 

gebouwd op een 35 hectare 

groot opgespoten terrein 

direct ten zuiden van de 

Maasvlakte in Rotterdam dicht 

bij de haveningang aan de 

Noordzee. Deze locatie is goed 

bereikbaar voor LNG-schepen 

en alle begeleidings- en 

afhandelingsfaciliteiten zijn 

aanwezig. De Rotterdamse 

locatie geeft een snelle 

toegang tot de grote en nabije 

potentiële afzetmarkten voor 

aardgas in Noordwest-Europa. 

ELEKTROTECHNISCHE 
WERKZAAMHEDEN
In verband met gewenste 

uitbreiding en vernieuwing 

is Verkerk Industrial 

Services voor Gate Terminal 

adviseur en uitvoerder voor 

diverse elektrotechnische 

werkzaamheden op het 

terrein. De werkzaamheden 

bestonden onder andere uit 

de aanleg van de licht- en 

krachtinstallatie van het ‘Fire 

Water Diesel’ gebouw, het 

leveren en monteren van 

diverse verdeelkasten (Verkerk 

fabricaat) en de aanleg van 

noodverlichtingsarmaturen. 

In sommige delen van het 

werkgebied moet gewerkt 

worden onder ATEX normen, 

iets wat Verkerk goed ligt. 

Kortom, een mooi project in 

een dynamische omgeving! 

OP DE MAASVLAKTE IN ROTTERDAM 

HEEFT GATE TERMINAL IN 2011 

DE EERSTE NEDERLANDSE LNG-

IMPORTTERMINAL GEBOUWD. 

DE TERMINAL HEEFT EEN INITIËLE 

DOORZETCAPACITEIT VAN 12 MILJARD 

M3 (BCM) PER JAAR EN BESTAAT 

UIT DRIE OPSLAGTANKS, TWEE 

AANLEGSTEIGERS EN EEN OMGEVING 

WAAR LNG WORDT HERVERGAST. 

DE TERMINAL PAST BINNEN HET 

NEDERLANDSE EN EUROPESE 

ENERGIEBELEID, DAT STRATEGISCHE 

DIVERSIFICATIE VAN DE AANVOER VAN 

LNG, DUURZAAMHEID, VEILIGHEID 

EN MILIEUVRIENDELIJKHEID ALS 

BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN 

HANTEERT. DE GASUNIE EN VOPAK ZIJN 

DE INITIATIEFNEMERS EN PARTNERS IN 

GATE TERMINAL. 
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“Dit soort situaties komen vaak 

voor in industriële omgevingen 

zoals raffinaderijen en 

chemische fabrieken. De 

mogelijkheid van bijvoorbeeld 

hete oppervlakken, statische 

vonken of elektrische 

installaties en elektrisch 

materieel als ontstekingsbron 

wordt vaak over het hoofd 

gezien of onderschat. Zeker in 

de industriële sector is de kans 

op gevaarlijke(re) werksituaties 

aanwezig. Wij installeren 

dagelijks in deze omgevingen 

en kunnen dat beamen.”

ATEX
Iedereen die in een omgeving 

met explosierisico’s werkt 

is wettelijk verplicht om 

de ATEX regelgeving op te 

volgen en na te leven. ATEX is 

Europese wetgeving en is van 

toepassing op alle plaatsen 

waar ontploffingsgevaar kan 

heersen of op apparatuur die in 

een dergelijke zone geplaatst 

kan worden. De beoordeling 

van het explosiegevaar moet 

onafhankelijk gebeuren van de 

vraag of er ontstekingsbronnen 

aanwezig zijn of kunnen 

optreden. 

ELEKTROTECHNISCHE 
INSTALLATIES 
Ad Roest: “De overheid 

controleert terecht streng op 

onveilige situaties door middel 

van ATEX richtlijnen. Hierdoor 

zien wij een groei in de vraag 

naar ervaren partners die de 

elektrotechnische installaties 

in dergelijke omgevingen op 

orde kunnen brengen. Daarom 

hebben we onze groep ATEX 

deskundigen uitgebreid om 

aan deze vraag te voldoen. 

De Verkerk Groep is één van 

die deskundige partijen die 

bij uitstek geschikt is om een 

belangrijke bijdrage te leveren 

aan een veiligere werkplek door 

middel van veilig installeren én 

inspecteren.”

HOE INSPECTEREN WE 
ATEX INSTALLATIES?
Ad Roest: “Inspecteren van 

ATEX installaties is niet 

eenvoudig en moet zorgvuldig 

worden uitgevoerd. Voordat 

we daadwerkelijk starten 

met de inspectie moeten we 

bepalen op welke basis we 

gaan werken. Hebben we 

te maken met gasexplosie-, 

dampexplosie- of hebben we te 

maken met stofexplosiegevaar? 

Er moet worden beschreven 

waar een gevaarlijke explosieve 

atmosfeer kan voorkomen. 

Daarbij is er verschil tussen de 

gebieden binnen en buiten de 

installatieonderdelen. Enerzijds 

dient rekening te worden 

gehouden met omstandigheden 

onder normaal bedrijf, 

anderzijds met het in en buiten 

bedrijf stellen tijdens een stop. 

Kortom, een boeiend maar 

verantwoordelijk proces waarbij 

we onze verantwoordelijkheid 

altijd nemen en voor het 

hoogste niveau van veiligheid 

gaan.” 

Elektrotechnische installaties  
in een ATEX omgeving

MEER WETEN  
OVER ATEX? 
Ad Roest T 078-6107740  

E a.roest@verkerk.com

BESTAAT IN UW ORGANISATIE DE MOGELIJKHEID VAN GAS- EN 

STOFONTPLOFFINGSGEVAAR? DAN MOET ER VOLDAAN WORDEN AAN 

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN OM DE VEILIGHEID VAN DE MEDEWERKERS EN 

OVERIGE AANWEZIGEN BINNEN EEN ORGANISATIE OF BEDRIJVENTERREIN  

ZO GOED MOGELIJK TE GARANDEREN. VEILIG WERKEN, DAT WILLEN 

WE NAMELIJK ALLEMAAL. AD ROEST, MANAGER VERKERK INDUSTRIAL 

SERVICES LICHT DIT NADER TOE. 

I N T E R V I E W
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Nieuwe regelgeving brandgedrag kabels:  
wie is waar verantwoordelijk voor? 

Jaarlijks worden vele brandmeld- en ontruimings-

installaties van groot tot klein gerealiseerd door de 

Verkerk Groep, van het schrijven van een PVE, het 

projecteren, installeren, onderhouden tot en met het 

certificeren. Enkele voorbeelden van projecten: 

•   Kantoor Ziggo Amsterdam 

•   Theater Kunstmin Dordrecht 

•   Diverse ASVZ locaties Rotterdam en omstreken 

•   Zorgcentrum Randmeer Harderwijk

•   Diverse Amerpoort locaties Baarn en omstreken

 

JAARLIJKS STERVEN ER IN EUROPA 4000 MENSEN ALS

GEVOLG VAN BRAND. OMDAT 90% VAN DEZE 

BRANDEN PLAATSVINDT IN GEBOUWEN (WONEN, 

ZORG, KANTOOR OF SCHOOL) WAAR WE VEEL TIJD 

DOORBRENGEN, IS DE NIEUWE EUROPESE WETGEVING 

CPR (CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION) VAN 

KRACHT MET ALS DOEL RISICO’S TIJDENS BRAND 

IN GEBOUWEN TE VERMINDEREN. CPR ZORGT 

VOOR EENDUIDIGHEID IN DE CLASSIFICATIE VAN 

BRANDGEDRAG VAN KABELS IN EUROPA. DAARDOOR 

IS ER EEN BETERE KWALITEITSBORGING EN DUS 

VERMINDERDE KANS OP SLACHTOFFERS BIJ BRAND.  

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN OP EEN RIJ

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Europese norm NEN 50575 

voor brandgedrag van kabels opgenomen in de CPR 

met een overgangsperiode van 1 jaar. Vanaf 1 juli 2017 

is het verplicht om volgens de nieuwe regels kabels toe 

te passen. Alle kabelfabrikanten introduceren daarom 

nieuwe CPR gecertificeerde producten om aan deze nieuwe 

regelgeving te voldoen. Het gaat hierbij om laagspannings- 

en middenspanningskabels, maar ook signaal-, data- en 

glasvezelkabels.

NEN 8012
Elk Europees land kan zelf bepalen welke (brand) classificatie 

moet worden toegepast. In Nederland is er voor gekozen om een 

methodiek toe te passen die gebaseerd is op de gebruikersfunctie 

zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012. Deze methodiek 

is vastgelegd in de norm NEN 8012 en bepaalt de keuze ten 

aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype 

in de elektrische installaties. Dit ter beperking van het gevaar 

van brandvoortplanting en rookontwikkeling van en via deze 

leidingen. De NEN 8012 beperkt zich tot vier classificaties. 

WIE IS WAAR VERANTWOORDELIJK VOOR? 
De eigenaar/gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor 

het bepalen van het brandrisico conform Bouwbesluit en NEN 

8012. De installateur/adviseur is verantwoordelijk voor de juist 

keuze van brandklasse en kabels conform de NEN 8012 waarbij 

de installateur moet kunnen aantonen dat de kabel met de juiste 

brandclassificatie is geïnstalleerd. Groothandel/distributeurs 

dienen erop toe te zien dat alle verkochte kabelproducten die 

vallen onder CPR zijn voorzien van CE markering. Fabrikanten zijn 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van brandtesten, opstellen 

en aanbrengen van CE markering en het opstellen en beschikbaar 

maken van de prestatieverklaring. 

Voor de Verkerk Groep als erkend Branddetectiebedrijf betekent 

dit extra aandacht voor het toepassen van de juiste kabels in 

een gebouw. We proberen onze projecten daarmee veiliger te 

maken. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij één van onze 

experts. 
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Om onze relaties nog beter 

van dienst te kunnen zijn 

heeft de Verkerk Groep 

de CCV-erkenning voor 

Ontruimingsalarminstallaties 

recentelijk uitgebreid met 

het deelgebied Stil Alarm 

NEN 2575. Na toetsing door 

het Kiwa NCP is onlangs  

vastgesteld dat de Verkerk 

Groep als één van de eerste 

partijen in Nederland erkend is 

voor het deelgebied Stil Alarm. 

DE ERKENNING STIL 
ALARM NEN 2575 – 
UNIEK IN NEDERLAND
John Vink, projectadviseur 

Brandveiligheid: “Kwaliteit 

staat hoog in het vaandel bij 

de Verkerk Groep. Zeker bij 

projecten waar het draait om 

de veiligheid van personen en 

eigendommen. De kwaliteit 

van de gedane arbeid op dit 

gebied heeft onze hoogste 

prioriteit en wij vinden dat dit 

altijd conform de hoogste eisen 

dient te gebeuren. Vandaar 

dat de Verkerk Groep op eigen 

initiatief heeft besloten om 

alle activiteiten op het gebied 

van brandveiligheid op te 

schalen naar het maximale 

kwaliteitsniveau door middel 

van een officiële erkenning 

door Kiwa NCP. Op deze 

manier garanderen we onze 

gebruikers hoogwaardige 

brandbeveiliging en 

ontruiming. We zijn één van 

de eerste en dus bijzonder 

trots op het behalen van dit 

certificaat. Het geeft aan dat 

we serieus met ons vak bezig 

zijn en het is tegelijkertijd 

een stuk erkenning voor alle 

medewerkers die zich elke dag 

met passie inzetten.”

STIL ALARM: IDEALE 
TOEPASSING VOOR 
GEZONDHEIDSZORG, 
INDUSTRIE EN 
WAREHOUSING
Een stil alarm wordt vaak 

ingezet in gebouwen 

waar het niet gewenst is 

om door middel van een 

luid signaal de aanwezige 

personen te alarmeren. Deze 

alarminstallaties komen 

bijvoorbeeld voor in de 

gezondheidszorg waarbij 

patiënten of hulpbehoevenden 

zich niet zelfstandig kunnen 

evacueren bij een noodgeval.  

Naast de gezondheidszorg is 

het stil alarm ook voor andere 

branches inzetbaar; denk aan 

industriële doeleinden, grote 

distributiecentra met weinig 

personeel en bedrijventerreinen 

van grote omvang. 

John Vink: “In een noodsituatie 

kan het van belang zijn dat 

de alarmering alleen naar 

bevoegde personen wordt 

gestuurd, bijvoorbeeld via een 

DECT handset of smartphone. 

Zo worden panieksituaties 

zoveel mogelijk voorkomen en 

kunnen de verantwoordelijken 

binnen een organisatie een 

ontruiming zo efficiënt 

mogelijk in gang zetten. Met 

deze erkenning kunnen wij 

ook middels onze kennis en 

kwaliteit een Personen Zoek 

Installatie (PZI) leveren of 

attentiepanelen installeren en 

onderhouden met afgifte van 

ons certificaat.”

Verkerk Groep  
ontvangt als één van 
de eerste in Nederland 
Kiwa NCP erkenning 
deelgebied Stil Alarm    

VEILIGHEID VOOR MENS EN DIER, SCHADEBEPER-

KING EN BEDRIJFSCONTINUÏTEIT. DIT ZIJN ENKELE 

BEGRIPPEN WAAR DE VERKERK GROEP AAN 

DENKT ALS HET GAAT OM BRANDVEILIGHEID. 

OP VELE VLAKKEN IS VERKERK BEVOEGD OM 

WERKZAAMHEDEN OP DIT GEBIED UIT TE 

VOEREN ZOALS HET ONTWERPEN, INSTALLEREN 

EN ONDERHOUDEN VAN BRANDMELD- EN 

ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES. 

MEER WETEN  
OVER STIL ALARM? 
John Vink T 078-6107887

E j.vink@verkerk.com
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G E Z O N D H E I D S Z O R G

Bewegingsvrijheid  
door leefcirkels

OPEN DEUREN BELEID
In samenspraak met Libertas Leiden is in Lorentzhof innovatieve 

zorgdomotica het uitgangspunt. Er is onder andere uitgegaan van 

het ‘open deuren beleid’, waarbij cliënten de maximale vrijheid 

genieten die zij op dat moment aankunnen. Sommige cliënten 

hebben meer zorg en aandacht nodig dan anderen omdat ze soms 

weglopen van de kamer of woonomgeving en dan gaan dwalen. 

Wandeldrang resulteert normaliter in een verhuizing naar een 

gesloten afdeling met weinig bewegingsvrijheid. Dit is voor de 

desbetreffende cliënt een ingrijpende gebeurtenis. 

VIRTUELE LEEFCIRKELS
Om bewegingsvrijheid van de cliënten zoveel mogelijk uit te  

breiden naar een maximale leefomgeving wordt gebruik gemaakt 

van virtuele leefcirkels. Bewoners ontvangen naar gelang hun 

oriëntatievermogen toegang tot ruimten, waarbij hun veiligheid 

zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Doordat de locatie 

verschillende woonlagen heeft is er in eigen beheer software 

ontwikkeld ten behoeve van de liftsturing. De software herkent 

een bewoner die gebruik wil maken van de lift. Deze komt 

automatisch naar de gewenste verdieping en opent haar deuren. 

De vooraf ingestelde leefcirkels bepalen naar welke verdiepingen 

een bewoner wel en niet kan. 

LOCATIEBAKENS
Leefcirkels worden vooraf bepaald in overleg tussen verpleging, 

familie en de specialist ouderengeneeskunde. Door middel van 

locatiebakens binnen het gebouw wordt gemonitord waar een 

bewoner zich bevindt en worden doorgangen geblokkeerd die 

buiten de leefcirkels vallen. Op deze wijze behoudt Lorentzhof 

zoveel mogelijk het open karakter en wordt een maximale 

bewegingsvrijheid voor haar bewoners gerealiseerd. 

Naast leefcirkels maakt 

Lorentzhof gebruik van een  

VSS IP verpleegroepsysteem 

met integratie van video-

deurintercom, locatiebepaling 

bij alarmering, branddetectie, 

ontruiming, hals-/polszenders 

en VSS bewegingsdetectoren. 

Om de werking van de 

ultieme bewegingsvrijheid te 

bewerkstelligen is samen met 

de opdrachtgever een protocol 

en implementatieproces 

opgesteld, zodat de mede-

werkers van Lorentzhof 

optimaal zijn voorbereid. Zorg 

van de toekomst met techniek 

van nu!

LORENTZHOF IN LEIDEN (ONDERDEEL VAN 

LIBERTAS LEIDEN) IS IN 2016 DOOR EEN 

DUURZAAM RENOVATIE OMGETOVERD  

TOT EEN COMFORTABEL EN PRACHTIG 

WOONZORGCENTRUM EN VERPLEEGHUIS. 

DEZE MODERNE ACCOMODATIE HEEFT 

ONDER MEER VIJF GROEPSWONINGEN VOOR 

KLEINSCHALIG WONEN VOOR MENSEN MET 

DEMENTIE. DAARNAAST ZIJN ER 27 RUIME 

TWEEKAMERAPPARTEMENTEN VOOR MENSEN 

MET LICHAMELIJKE BEPERKINGEN EN EEN 

INTENSIEVE ZORGVRAAG. SLEUTELWOORDEN 

BIJ LORENTZHOF ZIJN HUISELIJKHEID EN 

RESPECTVOLLE ZORG IN EEN VEILIGE OMGEVING, 

IETS WAAR VERKERK SERVICE SYSTEMEN ZICH 

GRAAG ACHTER SCHAART. 
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G E Z O N D H E I D S Z O R G

I N T E R V I E W

DE MEERWAARDE VAN ZORGDOMOTICA 
“Vaak vinden zorginstellingen de meerwaarde van zorgdomotica 

lastig te bepalen. Hoe kan zorgdomotica de kwaliteit van de 

te leveren zorg verbeteren? Mijn antwoord is steevast dat het 

invoeren van domotica geen doel op zich moet zijn maar echt een 

middel om de visie op wonen en zorg te realiseren, werkprocessen 

efficiënter in te richten en doelmatigheid te verhogen. Door de 

domotica af te stemmen op het zorgproces wordt het verzorgend 

personeel efficiënter ingezet bij de dagelijkse werkzaamheden. 

Op deze manier bieden we de zorgverleners de mogelijkheid om 

meer persoonlijke aandacht te kunnen geven aan de cliënten.” 

DOMOTICA AFSTEMMEN OP HET ZORGPROCES 
“Het zorgproces van iedere zorginstelling is uiteraard verschillend. 

Om die reden wordt er altijd gekeken naar de huidige 

processen en waar verbetering mogelijk is. Door middel van 

brainstormsessies en informatiebijeenkomsten wordt inzicht 

verkregen in het denk- en doepatroon binnen de zorginstelling. 

Deze uitkomsten vormen de basis voor de keuze van de soorten 

zorgdomotica die deze werkpatronen efficiënter laten verlopen. 

Een voorbeeld is de vervanging van de nachtelijke looprondes 

langs cliëntenkamers door controle op afstand met een 

multisensor via één centraal punt.”

RESULTATEN
 “Bij verschillende partijen hebben wij op deze wijze VSS 

zorgdomotica geïmplementeerd. De transities zijn ingrijpend en 

de effecten zijn daardoor snel merkbaar. Cliënten wennen vaak 

moeiteloos aan hun vernieuwde, meestal sterk verbeterde woon- 

en leefomgeving.” Een evaluatie “In voor Zorg” bij één van de 

gebruikers bevestigt dit met de volgende resultaten: 

• De personele bezetting is afgenomen met 4,7%. Deze ‘winst’ 

wordt deels ingezet voor meer persoonlijke aandacht voor 

cliënten in de dagzorg;

• Medewerkers hebben ruim 4 uur per dag meer ongestoorde 

contacttijd met cliënten;

• De vraag naar wonen in een zorgcentrum met domotica  

bij de betreffende stichting is met 77% gestegen.

Aantoonbare 
kwaliteitsverhoging  
door zorgdomotica?

MEER WETEN OVER  
ZORGDOMOTICA? 
Ivo de Koning T 078-6107858

E i.dekoning@verkerk.com 

LIFESTYLE MONITORING, E-HEALTH EN ZORG OP AFSTAND. 

BEKENDE BEGRIPPEN, MAAR HOE REALISEER JE MET DEZE 

TOEPASSINGEN NU ECHT KWALITEITSVERBETERING IN 

HET ZORGPROCES? AAN HET WOORD IVO DE KONING, 

ZORGDOMOTICASPECIALIST BIJ VERKERK SERVICE 

SYSTEMEN (VSS). 



D U U R Z A A M H E I D

SOFTS 
Softs geeft nieuwe invulling 

aan bestaand stedelijk 

oppervlak. De ‘Surface of 

Things’ technologie en 

energiesponsoring zorgt 

voor opbrengsten waarmee 

vervolgens aan bedrijven, 

overheden, maatschappelijke 

organisaties en goede doelen 

gratis energie gegeven 

kan worden. Hiermee 

kan de maatschappij 

snel verduurzamen en 

moderniseren. Het concept 

van Softs bestaat uit draaibare 

meerhoekige kokermodules, 

die zijn voorzien van 

verwisselbare applicaties die elk 

een eigen functie hebben. Het 

multifunctionele kantelsysteem 

kan energie opwekken, 

lucht zuiveren, regenwater 

afvangen en bufferen en 

reclameboodschappen tonen. 

Al naar gelang de situatie 

en de behoefte wordt één 

van de panelen naar voren 

gedraaid om zijn werk te doen. 

Hiermee kunnen gedurende 

de exploitatie meervoudige 

duurzame rendementen 

worden geleverd; een simpel 

maar wereldwijd uniek 

concept. Een berekening leert 

dat er alleen al in Nederland 

2,6 miljard vierkante meter aan 

bestaand en direct geschikt 

oppervlak benut kan worden. 

POSITIEF RENDEMENT
Door Softs te koppelen 

aan de verduurzaming en 

vergroening van de economie 

is het mogelijk een positief en 

onderscheidend rendement 

te realiseren voor zowel de 

eigenaar/exploitant als de 

gebruiker van een gebouw. 

De rendementen vanuit Softs 

kunnen worden gebruikt als 

nieuw bedrijfsmodel of voor 

commerciële doeleinden.

BESTURING
De Verkerk Groep verzorgt de 

levering en het onderhoud van 

Softs, het besturingspaneel, het 

schrijven van de software en 

adviseert de lokale installateur 

bij het installeren van de 

gehele installatie. Zodra de 

zonnecellen geen energie 

meer kunnen leveren worden 

de twee screens doorgedraaid 

naar de positie die bijvoorbeeld 

bestemd is voor luchtzuivering. 

Via een internetverbinding  

is het systeem ook op afstand 

in te stellen en te beheren.  

De Gemeentes Rotterdam,  

Den Haag, Eindhoven en 

Ridderkerk zijn enkele van 

de eerste instanties die Softs 

in grote hoeveelheden gaan 

inzetten. De Verkerk Groep is 

trotse partner hierin! 

DUURZAME EN VERDIENENDE OPPERVLAKTEONT-

WIKKELING VAN EEN DAK OF MUUR VAN 

EEN GEBOUW, FABRIEK OF ZORGINSTELLING 

DIE ZICH KAN AANPASSEN AAN DIVERSE 

OMSTANDIGHEDEN. DAT IS WAT ELKE GEBRUIKER 

OF EIGENAAR ZICH WEL ZOU WILLEN WENSEN. 

Gratis schone energie uit multi-
functioneel stedelijk oppervlak!

10 VERKERKVISION



M A R I N E  &  O F F S H O R E

Verkerk Marine 
& Offshore  
vaart een brede 
koers

Ron Koster, Senior Sales Manager: “De scheepvaart staat letterlijk 

nooit stil. Nieuwe ontwikkelingen en duurzame vernieuwing 

zijn aan de orde van de dag. Onze focus ligt momenteel op 

engineering, realisatie en service alsmede life cycle support en de 

ontwikkeling van agenturen voor projecten. We schuwen daarbij 

de landsgrenzen zeker niet. Recentelijk is de “Zwerver II” bij de 

Kooiman Groep in Zwijndrecht van de elektrotechnische installatie 

voorzien, is een grootschalige inspectie uitgevoerd aan de “ALP 

Striker” in Japan en zijn engineerswerkzaamheden voor een 

Fugro Offshore Survey Vessel bij Fassmer verricht. Drie prachtige 

projecten van verschillende omvang en achtergrond,  

we varen een brede koers wat dat betreft.”

HOOGWAARDIGE PARTNERS
Ron Koster vervolgt: “Daarnaast is het onze ambitie om met 

hoogwaardige partners de best mogelijke oplossingen te 

verzorgen voor onze relaties. We zijn blij om een strategische 

technologiepartner van Trafo Industries (Italiaanse producent 

van laag- en middenspanning transformatoren) te zijn en kijken 

uit naar de productie en distributie van hun producten naast 

onze Verkerklijn van elektrische componenten. Daarnaast zijn 

licenties verstrekt om de SAAB AIS (cutting edge digital Radio 

technology) in de markt te zetten. Vervolgens kunnen we nu ook 

de Ecdis systemen leveren en installeren van RAYTHEON (real 

time positioning and route monitoring systems). Voor de regering 

in Bangladesh ontwikkelen we momenteel een AIS systeem met 

levering van speciale transponders. We maken de klantvisie 

transparant en ontzorgen hen met toonaangevende technologie 

en progressieve elektrische systeemoplossingen.”

TROTS LID VAN NMT
Verkerk Marine & Offshore mag zich sinds maart 2016 officieel lid 

noemen van branchevereniging Netherlands Maritime Technology 

(NMT). Abel Wilson, Head Marine & Offshore: “De organisaties 

binnen Netherlands Maritime Technology hebben een uitstekende 

reputatie en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid in deze 

branche. We zijn bijzonder trots dat we door de commissie van 

het NMT zijn toegelaten. Deze toetreding zegt ook zeker iets over 

onze kwaliteiten, intenties en capaciteiten voor de  

Marine & Offshore sector.”  

VERKERK MARINE & OFFSHORE LEVERT ALS JONGSTE LID VAN DE VERKERKFAMILIE SINDS 

SEPTEMBER 2015 ELEKTRISCHE ZEKERHEID VOOR DE MARITIEME SECTOR. ALS ONDERDEEL 

VAN DE VERKERK GROEP IS VERKERK MARINE & OFFSHORE BEKEND MET INTEGRALE 

OPLOSSINGEN. RON KOSTER EN ABEL WILSON OVER DE AMBITIES. 

I N T E R V I E W

MEER WETEN OVER  
MARINE & OFFSHORE? 
Ron Koster T 078-6107731

E rd.koster@verkerk.com

11INNOVATIE MET VISIE
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U T I L I T E I T

MULTIFUNCTIONEEL
De Verkerk Groep is 

verantwoordelijk voor alle 

duurzame elektrotechnische 

installaties in deze trans-

formatie. De verbouwing 

bestond uit de verplaatsing van 

de hoofdentree, uitbreiding 

van het Conference Center, 

toevoegingen van nieuwe 

voorzieningen zoals een 

restaurant, AH to Go, 

koffiebar, fitness centrum, 

noodle bar en de installatie 

van nieuwe roltrappen. 

Daarnaast is de voormalige 

entreehal getransformeerd 

tot een multifunctionele 

congreszaal die ruimte biedt 

aan 500 personen. Hierdoor 

ontstaat er een ideale mix van 

kantoren, horeca en dagelijkse 

voorzieningen voor de 

gebruikers van het WTC. 

Bijzonder aandachtspunt 

tijdens de verbouwing was de 

blijvende aanwezigheid van 

gebruikers van de kantoren 

en het ook aanwezige 

hotel. Hierdoor was er 

continu aandacht voor de 

veiligheid van de in het 

gebouw aanwezige personen.

In opdracht van Bakels 

Ouwerkerk Bouw groep waren 

onze werkzaamheden:

•  Advies 

•  Installaties 

•  Voeding 

•  Kanalisatie 

•  Verlichting 

•  Noodverlichting 

•  Data-installatie 

•  Brandmeldinstallatie 

•  Ontruimingsinstallatie 

•  Toegangscontrole 

•  Inbraakbeveiliging 

•  CCTV 

WORLD TRADE CENTER THE HAGUE IS DE CENTRALE 

ONTMOETINGSPLEK VOOR ZOWEL HET REGIONALE 

ALS HET INTERNATIONALE BEDRIJFSLEVEN IN DE 

REGIO HAAGLANDEN. MET EEN OMVANGRIJKE 

BOUWKUNDIGE VERNIEUWING HEEFT WTC THE 

HAGUE HAAR SERVICENIVEAU VERHOOGD EN ZICH 

VERDER ONTWIKKELD ALS SPIN IN HET WEB VAN 

HET HAAGSE BUSINESS DISTRICT. 

Werelds vertoeven in  
World Trade Center 
The Hague



13INNOVATIE MET VISIE

M E E T-  E N  R E G E LT E C H N I E K

Sporten in een  
ideaal klimaat bij 
Sportcampus 
Zuiderpark

30.000 M2 SPORTPLEZIER
Sportcampus Zuiderpark is een initiatief van de gemeente  

Den Haag en De Haagse Hogeschool om op de plaats van het 

oude ADO-stadion in het stadsdeel Escamp een unieke locatie 

te vestigen voor sport, onderwijs en bewegen. In aansluiting 

op de bestaande sportvoorzieningen in het Zuiderpark komt er 

een nieuw sportcomplex van ruim 30.000 m² bestaande uit een 

topsporthal, beachsporthal, turnhal, dubbele breedtesporthal, 

dojo, danszaal en verschillende gymzalen. 

GEBALANCEERDE VENTILATIE
Het energetische dak wordt onder andere aangevuld met 

een warmtekoudeopslag in de bodem en is gekozen voor een 

gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Al deze 

voorzieningen gecombineerd maakt van Sportcampus Zuiderpak 

een uniek en duurzaam gebouw dat klaar is voor de toekomst. 

WERKZAAMHEDEN
De Verkerk Groep heeft in opdracht van Kuijpers de bekabeling 

van de regeltechnische installaties en panelen voor dit 

majestueuze project verzorgd waardoor de vele sporters zich  

in een ideaal klimaat tot het maximale kunnen inspannen!  
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DE VERKERK GROEP IS ORGANISATOR VAN 

DE JAARLIJKSE VERKERKLOOP, EEN SPORTIEF 

HARDLOOPEVENEMENT VOOR JONG EN OUD.  

MET BIJNA 3500 DEELNEMERS IS DE VERKERKLOOP 

UITGEGROEID TOT ZWIJNDRECHTS GROOTSTE 

SPORTEVENEMENT EN ÉÉN VAN DE GROOTSTE 

JEUGDLOPEN VAN NEDERLAND. 

Al vele jaren worden de inkomsten aan een goede  

doel gekoppeld, waardoor er op deze manier al bijna  

E 300.000,- aan diverse regionale organisaties is gedoneerd. 

Deze editie was er de 

koppeling met zorgdomotica, 

momenteel een heet hangijzer 

in Nederland. Na een bezoek 

aan de Swinhove Groep om te 

zien hoe een verzorgingshuis 

er eigenlijk uitziet gingen de 

meiden op het hoofdkantoor 

van Verkerk in groepjes aan de 

slag om zelf een zorgkamer te 

ontwerpen waarbij techniek de 

verpleging een helpende hand 

moest bieden. Onder leiding 

van een strenge jury werden 

aan het einde van de workshop 

de mooiste ideeën aan ons 

voorgelegd. Wij hebben mede 

dankzij OTIB een geweldige 

dag met een roze tintje gehad! 

 Girlsday,  de techniek  
                 kleurt roze!

IN HET KADER VAN GIRLSDAY, EEN LANDELIJK INITIATIEF OM 

MEIDEN TE INTERESSEREN VOOR TECHNIEK, NODIGEN WE 

ELK JAAR 30 ENTHOUSIASTE VWO-DAMES UIT OM KENNIS TE 

MAKEN MET DE WERELD VAN TECHNIEK. 

‘17

Wij hopen ook ú aan 
de start te zien tijdens 
de 40ste Verkerkloop 

op 17 mei 2017, kijk op 
www.verkerkloop.nl 
voor alle informatie! 

17 mei 2017:  

40e EDITIE  
VERKERKLOOP
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P R O J E C T E N

Gerealiseerde 
projecten in 2016

WTC Den Haag

Heerema Zwijndrecht

Loket Zwijndrecht

Borghave Cedrah

IN 2016 HEEFT DE VERKERK GROEP IN VELE PROJECTEN DUURZAME ELEKTROTECHNISCHE 

INSTALLATIES MOGEN REALISEREN. DAT WAREN WERKZAAMHEDEN 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 SERVICE EN ONDERHOUD TOT PANEELBOUW, VAN INSPECTIE 

TOT BRANDMELDING EN VAN ZORGDOMOTICA TOT MEET- EN REGELTECHNIEK. KORTOM; 

DUURZAME ELEKTROTECHNISCHE OPLOSSINGEN DIE BEHOREN TOT ONZE SPECIALISMEN.  

EEN GREEP UIT ONS PROJECTENPORTFOLIO VAN 2016: 

Laboratorium TNW zuid Delft • Diverse projecten AMC Amsterdam • VSS / BMI Woonzorg-

centrum De Geldershorst Ede • Renovatie verlichting Winkelcentrum Walburg Zwijndrecht • 

Woonzorgcomplex Lorentzhof Leiden • WTC Den Haag • Diverse projecten Systemair •  

Slachterij Westfort IJsselstein • Diverse projecten Farm Frites • Verbouwing WZC ’t Weegje  

’s-Gravendeel • Nieuwbouw DSM Lab 6 Delft • Nieuwbouw Rioolgemaal Scheveningen • 

Diverse projecten Team Terminal Rotterdam • Aanpassen WZC Crabbehoff Dordrecht •  

Onderhoud kantoorcomplex Lotus Rotterdam • Diverse projecten Antes Rotterdam •  

Renovatie voormalig V&D pand Leidschendam • Diverse projecten IOI Loders Croclaan  

Rotterdam • Uitbreiding Loket Zwijndrecht • Diverse projecten VUMC Amsterdam • Tijdelijke 

huisvesting WZC De Open Waard Oud-Beijerland • DP2 Vessel Zwerver II Scheepswerf Gebr. 

Kooiman Zwijndrecht • Electrical supervision Alp Striker Japan • WZC Jacobus Oude  

Wetering • Verbouwing ARFC Cleanroom TNO Nano Delft • STMR locatie Parijsch Culemborg 

• Park Eemwijk van Neynselgroep ’s-Hertogenbosch • Onderhoud Hoofdkantoor Lidl Huizen 

• Diverse projecten Epo Rijswijk • Diverse projecten TU Delft • Diverse projecten Heerema 

Fabrication Group Zwijndrecht • Service en onderhoud De Sterrelanden Dordrecht • Diverse 

projecten onderhoud Linea Nova Rotterdam • Laadpalen parkeergarage Maastoren Rot-

terdam • Camerabewaking Bedrijventerrein Bakestein Zwijndrecht • Diverse projecten VSS 

LIFEconnection • 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 • Verdeelinrichtingen 

voor diverse projecten • NEN 3140 keuringen voor diverse projecten • Diverse verdeelkasten 

en panelen Joulz Rotterdam • Diverse projecten en onderhoud Rotterdam World Gateway • 

Onderhoud diverse installaties Verkerk Service Systemen • Renovatie Borghave Zwijndrecht 
‘17



Rijksinspectieterminal – Maasvlakte

VUmc Imaging Center - Amsterdam 

Lage Kant - Breda

Provinciehuis Zuid-Holland (gebouw D)

Uitbreiding 
Elektrotechnische installaties

Opdrachtgever: Bouwonderneming Stout B.V.

Nieuwbouw 
Regeltechnische installaties 

Opdrachtgever: ULC Installatiegroep  

Nieuwbouw 
E-app, telefonie, multisensoring,  
locatiebepaling/dwaaldetectie

Opdrachtgever: De Leystroom  

Uitbreiding
Regeltechnische installaties

Opdrachtgever: Strukton Worksphere (Installaties)
                      Johnson Controls (Panelen) 

E L E K T R O T E C H N I E K

M E E T-  E N  R E G E LT E C H N I E K ’

Z O R G D O M O T I C A

M E E T-  E N  R E G E LT 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
Hogebrinkerweg 10, 3871 KN 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


