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SPeCIaLIStISCHe keNNIS
in de vorige editie van de 

verkerk vision gaf ik aan dat 

2014 een start was van een 

nieuw tijdperk en een jaar van 

veel veranderingen. dat is ook 

helemaal uitgekomen, zowel 

voor ons bedrijf als voor de 

helaas nog steeds zwak herstel-

lende markt in de utiliteit en 

industrie. maar komt die markt 

ooit nog goed of blijft het 

voorlopig nog zo ondanks een 

licht economisch herstel? een 

ding is zeker, je zal je er als 

bedrijf op moeten aanpassen 

en nieuwe uitdagingen zoeken 

om je op een goede manier 

staande te houden. kortom; 

2015 wordt voor de verkerk 

Groep het jaar van de waar-

heid. slagen wij erin voldoende 

mee te veranderen en de juiste 

nieuwe uitdagingen te vinden 

gebaseerd op onze specialisti-

sche kennis en onze expertise 

binnen de elektrotechniek? ik 

weet zeker dat we daar klaar 

voor zijn met goede mensen op 

de juiste plaats in de organi-

satie. Graag zetten wij onze 

kennis in om uw project te 

realiseren of elektrotechnisch 

probleem op te lossen! 

DIeNStVeRLeNINg
als verkerk Groep werken we 

continu aan het verbeteren 

van onze processen waarbij 

het niet gaat om kwantiteit 

maar om de kwaliteit van onze 

dienstverlening. dat betekent 

onder andere nog meer focus 

op service en onderhoud voor 

het in stand houden van instal-

laties in de industrie en utiliteit 

en bovenal de klant ontzorgen. 

om dit op een duidelijke ma-

nier tot uiting te brengen is er 

besloten om het bedrijf anders 

te organiseren. Hierbij is ge-

kozen voor drie specialistische 

entiteiten met een duidelijke 

profilering richting de markt. 

de verkerk Groep bestaat 

vanaf nu uit drie besloten 

vennootschappen: 

- verkerk elektrotechniek bv

- verkerk industrial services bv

- verkerk service systems bv

verkerk elektrotechniek bv 

bedient hoofdzakelijk de utili-

taire markt, verkerk industrial 

services bv richt zich volledig 

op de industrie en verkerk 

service systems bv heeft de 

gezondheidszorg als markt-

gebied en opereert onder de 

handelsnaam verkerk service 

systemen. voor alle overige ac-

tiviteiten wordt verkerk Groep 

als handelsnaam gebruikt. 

WebSIte
bij zo’n verandering in je 

organisatie heeft dat uiteraard 

ook consequenties voor de 

marketing en communicatie en 

met name de website. er zal 

dit jaar een nieuwe website ko-

men voor de verkerk Groep en 

daarnaast een aparte website 

voor verkerk service systemen. 

Zodra deze nieuwe websites 

online zijn wordt u daar van-

zelf over geïnformeerd, onder 

andere via onze sociale media. 

Het is overigens buitengewoon 

interessant om alle activiteiten 

van de verkerk Groep te vol-

gen via onze diverse kanalen. 

u blijft dan volledig op de 

hoogte van wat er allemaal bij 

ons speelt. 

VSS LIFeCONNeCtION
tot slot wil ik u graag wijzen 

op het artikel van vss lifecon-

nection in dit magazine en met 

name het winnen van de smart 

Homes award 2014 afgelopen 

november. ik kan u vertellen 

dat wij daar bijzonder trots 

op zijn. een prijs waarvan we 

het hele jaar kunnen genieten 

en die een enorme opsteker 

is voor alle betrokkenen bij 

verkerk service systemen. 

vss lifeconnection, het plat-

form voor service, comfort, 

veiligheid en zorg, gaat met 

zijn innovatieve technische 

aspecten een belangrijke rol 

spelen waardoor ouderen 

langdurig zelfstandig kunnen 

blijven wonen. daar is veel 

behoefte aan waardoor er een 

grote markt voor ons open 

ligt, met name in de thuiszorg. 

daardoor blijft verkerk service 

systemen een bepalende speler 

in de gezondheidszorg. 

ik wens u veel leesplezier met 

deze nieuwe uitgave van de 

verkerk vision! 

Peter Schneiders 

Commercieel directeur 

voor u liGt de meest reCente uitGave van de verkerk vision, 

ons maGaZine voor relaties en medewerkers dat elk jaar 

door de verkerk Groep wordt uitGebraCHt. Het Geeft een 

fantastisCH beeld van wat wij als verkerk Groep voor u kun-

nen betekenen in ons mooie vakGebied elektroteCHniek. 

de artikelen in deZe verkerk vision spreken voor ZiCH en 

tonen de veelZijdiGHeid van ons bedrijf wat ik vol trots 

uitdraaG als klanten en relaties vraGen naar onZe eXpertise 

en Core business. Het Geeft duidelijk weer waar wij ons als 

duurZaam elektroteCHnisCH dienstverlener daGelijks mee 

beZiGHouden maar ook waar wij als verkerk Groep voor 

staan: innovatie met visie. 

verkerkgroep. Innovatie met visie

succesvolle 
samenwerking 
tussen bedrijfsleven 
en onderwijs

eind september 2014 bracht 

verkerk service systemen (on-

derdeel van de verkerk Groep 

en producent/leverancier van 

verpleegroepsystemen) de 

vss detecta op de markt. een 

waardevol bewegingsdetectie-

systeem voor zorginstellingen 

om beweging van bewoners 

en cliënten in een woon- of 

slaapkamer te detecteren 

richting verpleging. Hiermee 

kunnen eventuele dwalingen 

en valpartijen voorkomen 

worden. Het prototype van 

de vss detecta is ontwikkeld 

door studenten van het da 

vinci College uit dordrecht en 

van de Hogeschool rotterdam 

in samenwerking met het 

leXlab in opdracht van en in 

samenwerking met verkerk 

service systemen. inmiddels is 

de vss detecta uitgegroeid tot 

een succesvol product in het 

zorgportfolio.

SaMeNWeRkINg
pieter visser: “de interactie 

tussen bedrijfsleven en onder-

wijs is van groot belang voor 

studenten om echte kennis van 

producten op te doen. er zijn 

veel samenwerkingsverbanden 

die wij hebben geïnitieerd en 

het bedrijfsleven verzorgt de 

opdrachten waaraan geleerd 

en gewerkt wordt. onder 

andere dit succesvolle tra-

ject diende als basis voor de 

geslaagde subsidieaanvraag bij 

het regionaal investeringsfonds 

mbo. deze subsidies bieden 

de mogelijkheid nog meer te 

investeren in dergelijke samen-

werkingsverbanden, zo kunnen 

leerlingen meer betrokken 

worden bij het bedrijfsle-

ven. tevens is het een mooie 

bijkomstigheid dat studenten 

al in een vroeg stadium ons 

bedrijf leren kennen en dat we 

wellicht daar in de toekomst 

iets voor elkaar kunnen be-

tekenen in de vorm van een 

stage of leuke werkplek.”

StUDeNteN bLIjVeN 
ONtWIkkeLeN
naast dit traject heeft verkerk 

een mooie overeenkomst met 

het da vinci College gesloten.  

op de vierde verdieping van de 

duurzaamheidsfabriek beden-

ken en ontwikkelen studenten 

meerdere domoticakamers met 

producten en systemen van 

verkerk service systemen. in de 

toekomst worden hier nieuwe 

domoticatoepassingen getest 

en verder ontwikkeld door 

techniekstudenten. daarnaast 

worden de systemen gebruikt 

door de opleiding Zorg & 

welzijn om toekomstige ver-

pleegkundigen kennis te laten 

maken met verschillende ver-

pleegroepsystemen die in de 

markt aanwezig zijn. op deze 

manier beschikt de duurzaam-

heidsfabriek – in samenwer-

king met verkerk – altijd over 

de laatste technieken op het 

gebied van domotica. 

26 november 2014 presen-

teerden wetHouder bert 

van de burGt van de Ge-

meente dordreCHt en ver-

kerk Groep direCteur pieter 

visser Het resultaat van 

een suCCesvolle samenwer-

kinG tussen Het bedrijfs-

leven en middelbaar en 

HoGer beroepsonderwijs: 

de vss deteCta, een bewe-

GinGsdeteCtiemelder voor 

de GeZondHeidsZorG. 

Fotografie: Thymen Stolk



4 Verkerkvision

als expert in renovatieprojecten 

realiseerde de verkerk Groep alle 

elektrotechnische voorzieningen 

en beveiligingsinstallaties voor  

dit fantastische project.  

scan de Qr code voor de video 

over schouwburg kunstmin.  

deze geeft een goede indruk 

van het indrukwekkende resul-

taat van een gemoderniseerde 

schouwburg die voldoet aan de 

hedendaagse eisen in de theater-

wereld maar zijn eigen, unieke 

karakter heeft behouden.  

een uniek stukje cultuur! 

e L e k T r o T e C H n i e k

Heropening 
Schouwburg Kunstmin
Dordrecht

na een restauratie- en renovatie-

trajeCt van maar liefst twee jaar 

is de GeHeel vernieuwde sCHouw-

burG kunstmin op 1 november 2014 

feestelijk Heropend. 

gebOUWaUtOMatISeRINg
bij gebouwautomatisering gaat 

het om de automatisering van 

de gebouwgebonden installa-

ties zoals: brandmelding, CCtv, 

noodstroom, noodverlichting, 

ontruiming, regeltechniek voor 

klimaatinstallaties, toegangs-

controle, transporttechniek, 

verlichting en zonwering. 

veelal zijn de genoemde instal-

laties uit het verleden auto-

noom met een beperkte koppe-

ling naar andere installaties. 

Het is de visie van de verkerk 

Groep om de gebouwgebonden 

installaties onder te brengen in 

één automatiseringsplatform. 

Het grote voordeel van deze 

aanpak is de veel betere beheers-

baarheid van de installaties. 

denk hierbij ook aan het beheer 

op afstand. in één systeem zijn 

alle installatieonderdelen 

bereikbaar voor bediening, 

monitoring en serviceverlening. 

bovendien zullen de initiële 

installatiekosten van een geïn-

tegreerd systeem lager zijn dan 

van afzonderlijke installaties. 

een aantal mooie voorbeelden 

op een rij:

CeNtRaaL StatION 
DeN Haag 
een mooi voorbeeld van auto-

matisering in utiliteitsprojecten 

is de ov terminal bij den Haag 

Centraal. de uitdaging was aan 

de verkerk Groep om de koppe-

ling van verschillende technische 

communicatiestandaarden en 

netwerken binnen de stationshal 

en de 12 aanwezige treinspo-

ren te realiseren. op basis van 

baCnet werden onder andere 

de verlichting, noodverlichting 

en de rook en warmte afvoer 

(rwa) installatie gekoppeld 

die gebruik maken van dali, 

modbus en lonworks. middels 

een touch screen paneel kan de 

stationsmanager tevens vanuit 

één centrale plaats onder andere 

de roltrappen, liften, brand-

slanghaspels, vloerverwarming, 

koeling en het omroepsysteem 

in de stationshal monitoren en 

bedienen.

SMaRt SURFaCe VOOR 
jeROeN bOSCH 
duurzame en verdienende op-

pervlakteontwikkeling 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 wensen. Het concept 

van onze partner Cablean be-

staat uit draaibare meerhoekige 

kokermodules, die zijn voorzien 

van verwisselbare applicaties die 

elk een eigen functie hebben. 

Het multifunctionele kantelsys-

teem kan energie opwekken, 

lucht zuiveren, regenwater af-

vangen en bufferen, hittestress 

tegengaan en reclamebood-

schappen tonen. al naargelang 

de situatie en de behoefte 

wordt één van de panelen naar 

voren gedraaid om zijn werk te 

doen. Hiermee kunnen gedu-

rende de exploitatie meervou-

dige duurzame rendementen 

worden geleverd. de duurzaam-

heidsfabriek in dordrecht en het 

albert schweitzer Ziekenhuis in 

Zwijndrecht zijn al voorzien van 

4-d smart surface en het jeroen 

bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogen-

bosch is de volgende opdracht-

gever om gebruik te maken van 

deze innovatieve toepassing. 

de verkerk Groep zal de 

installatie en het onderhoud 

verzorgen. tevens is de afdeling 

technische automatisering ver-

antwoordelijk voor de besturing 

van het gehele concept. 

jUISte teMPeRatUUR 
IN LeLyStaD
sportcentrum de koploper is 

een multifunctioneel sportcom-

plex in lelystad. de bezoekers 

kunnen zich hier vermaken met 

aquasporten, banenzwemmen, 

squashen, tennissen en klim-

men. de afdeling technische 

automatisering heeft voor het 

sportcomplex een ambitieus 

automatiseringsproject mogen 

verzorgen. de temperatuur-

regeling en ventilatie in het 

complex en de verschillende 

zwembaden is van groot belang 

om de bezoekers een ideaal 

sport- en ontspanningsmoment 

te kunnen bieden. op basis van 

modbus en opC client is het 

mogelijk om centraal via een pC 

met uniek geschreven software 

alle klimaatgerelateerde zaken 

als temperatuur en ventilatie 

eenvoudig te regelen. een ideale 

situatie voor de bezoekers en 

medewerkers van de koploper. 

Het maakt voor de afdeling 

technisce automatisering niet 

uit of het industriële, gebouw-, 

of woonhuisautomatisering 

betreft. Het doel blijft het-

zelfde: slimme en handzame 

oplossingen realiseren waarbij 

samenwerking tussen alle 

projectgebonden systemen cen-

traal staat. daar draait het om!  

noeM HeT VoLLeDiGe inTeGrATie oF HeT koPPeLen VAn De 

kLeinsTe UiTeinDen. HeT kAn ALLeMAAL. MAAr wAAr HeT 

DAADwerkeLijk oM DrAAiT is De inTeGrATie VAn VersCHiL-

LenDe sYsTeMen in De BeDrijFsProCessen VAn onze 

kLAnTen. DAArVoor MoeT je soMs AFsTAnD kUnnen 

neMen en HeT GeHeeL VAnUiT VersCHiLLenDe PersPeCTieVen 

Bekijken. De AFDeLinG TeCHnisCHe AUToMATiserinG is De 

sYsTeeMinTeGrATor Binnen De Verkerk GroeP. 

T e C H n i s C H e  A U T o M AT i s e r i n G

integratie via 
automatisering
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Fotografie: Ton Croes



VeeLzIjDIg
voor projecten op het gebied 

van regeltechniek, industriële 

automatisering, utiliteit en da-

tacommunicatie zorgen de door 

de verkerk Groep gefabriceerde 

verdelers en panelen voor een 

optimale kwaliteitsbasis, waar-

mee storingen in het proces 

worden voorkomen en een 

zo hoog mogelijk rendement 

gehaald kan worden.

UNIeke eN MaatgeRICHte 
OPLOSSINgeN
de panelen en verdeelinrich-

tingen zijn doorgaans uniek en 

worden op klantspecificatie ge-

maakt, maar kunnen natuurlijk 

ook in series gebouwd worden. 

de verdeelinrichtingen van de 

verkerk Groep worden in alle 

denkbare projecten toegepast 

zoals kantoren, woningen/

winkels, industrie, onderwijs, 

ziekenhuizen, zorgcentra en 

culturele instellingen in binnen- 

en buitenland. onze opdracht-

gevers zijn onder andere over-

heidsinstellingen, installateurs 

en technische groothandels.

UItgebReIDe 
teStPROCeDURe
voordat de verdeelinrichtingen 

naar het project gaan, worden 

deze uitgebreid getest in onze 

eigen testruimte. 

indien gewenst worden deze 

testresultaten naderhand aan 

de klant verstrekt. fat en 

sat testen zijn uiteraard ook 

mogelijk. Hierna gaan deze ver-

deelinrichtingen of panelen op 

transport.de verdeelinrichtin-

gen van de verkerk Groep zijn 

leverbaar in verschillende soor-

ten en maten, al naar gelang de 

wensen en behoeften van de 

klant. dit kunnen zowel kracht- 

als hoofdverdelers zijn van 

bijvoorbeeld 2500 a, lichtverde-

lers van 40 a of een combinatie 

van een kracht- en lichtverdeler. 

levertijden variëren van een 

paar dagen tot een paar weken, 

dit afhankelijk van fabricaat en 

ordergrootte. in 2014 zijn er en-

kele aansprekende projecten in 

opdracht gekomen. een greep 

uit het portfolio:

beStURINgSPaNeLeN 
MetROLIjN a, b eN C 
Ret ROtteRDaM 

in opdracht van Colt interna-

tional uit Cuijk fabriceert de 

verkerk Groep 15 besturingspa-

nelen van 5 x 2 meter inclusief 

software programmering en 

inbedrijfstelling voor de gehele 

a, b en C metrolijn van de ret 

rotterdam. deze lijn staat ook 

wel bekend als de voormalige 

Calandlijn. 

beStURINgSPaNeLeN 
NOORD/zUIDLIjN 
aMSteRDaM 

in opdracht van Colt interna-

tional uit Cuijk fabriceert de 

verkerk Groep 40 besturings-

panelen voor 19 metrostati-

ons voor de noord/Zuidlijn in 

amsterdam. dit betreft alle 

besturingspanelen inclusief 

software programmering en 

inbedrijfstelling. de noord/

Zuidlijn zal eind 2017 in 

gebruik worden genomen. 

VeRDeeLINRICHtINgeN 
LUMC LeIDeN 
in opdracht van van Galen 

klimaattechniek uit rotterdam 

zal verkerk vier verdelers van 

2500 a per stuk gaan vervangen 

voor het leids universitair 

medisch Centrum in leiden. 

dit is inclusief de voedingen 

naar de centrifugaal koelma-

chines. 

kORte LIjNeN eN eRVaRINg
steeds vaker krijgt de verkerk 

Groep opdrachten voor dit 

soort grootschalige projecten. 

waar vroeger de vraag naar 

onderverdelers groter was, is er 

tegenwoordig een verschuiving 

zichtbaar naar de bouw van 

onderverdelers én hoofdverde-

lers. verkerk paneelbouw zorgt 

voor het kloppend hart van een 

installatie! 

de verkerk Groep bouwt 

al vele jaren in eiGen 

produCtie reGelpanelen, 

besturinGspanelen, patCH-

panels, motorControl-

Centers en verdeelinriCHtin-

Gen. deZe panelen vormen 

een onmisbare sCHakel 

tussen de versCHillende 

elektroteCHnisCHe 

installaties en maCHines.
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PA n e e L B o U w

Het kloppend hart 
van een installatie!

ATeX certificering 
voor Verkerk uitgebreid

de mogelijkheid van bijvoor-

beeld hete oppervlakken, 

statische vonken of elektri-

sche 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) werksitua-

ties aanwezig.

om deze werkzaamheden zo 

veilig mogelijk uit te voe-

ren en de kans op onveilige 

situaties op elektrotechnisch 

gebied op de werkvloer te 

minimaliseren is een aantal 

monteurs van de verkerk 

Groep in training geweest om 

onder de zogenaamde ateX 

regeling te mogen installeren 

en inspecteren.

Wat IS ateX?
ateX is dwingende europese 

wetgeving en is van toepas-

sing op alle plaatsen waar ont-

ploffingsgevaar kan heersen 

of op apparatuur die in een 

dergelijke zone geplaatst kan 

worden. iedereen die in een 

omgeving met explosierisico’s 

werkt is wettelijk verplicht om 

de ateX regelgeving op te 

volgen en na te leven.

VeILIge WeRkPLek
manager ad roest: “de over-

heid controleert strenger op 

onveilige situaties. Hierdoor 

zien wij een groei in de vraag 

naar deskundigen die de 

installaties 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 vei-

lig installeren én inspecteren. 

in totaal hebben 15 collega’s 

de cursus ieCex 05 - module 

ex001 met succes volbracht. 

mede hierdoor zijn we in de 

gelegenheid om nog sneller 

deze complexe installatie- en 

inspectiewerkzaamheden waar 

we zo bedreven in zijn naar 

behoren uit te voeren.”

i n D U s T r i e

6 Verkerkvision

de produCtie en verwerkinG van bijvoorbeeld  

verf, olie, smeermiddelen en plastiC in de 

industriële seCtor Zijn vaak CompleXe 

proCessen met GebruikmakinG van Gevaarlijke, 

eXplosieve stoffen. daardoor neemt ook Het 

risiCo van moGelijke onveiliGe werksituaties toe. 

meestal wordt GedaCHt dat bijvoorbeeld een 

eXplosie tijdens een proCes ZiCH alleen voordoet 

indien direCt vuur aanweZiG is. 
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VaN aLLe kaNteN
de omgeving van treinstation 

Zwijndrecht is elke dag een 

drukbezochte plek. een prach-

tig entreeplein, een ingang 

aan voor- en achterkant, twee 

fietsenstallingen met honder-

den rijwielen en een grote 

autoparkeerplaats maakt het 

gebied rondom het station wel 

een uitdaging om continue 

op elke plek waakzaam te 

zijn. door het toepassen van 

moderne cameratechnieken is 

de omgeving in een klap om-

getoverd tot een veilige basis 

voor alle reizigers en bezoekers 

en zijn eventuele calamiteiten 

direct zichtbaar.

INVeNtaRISatIe eN 
teStOPSteLLINg
de basis voor een verantwoorde 

beveiligingsoplossing is een uit-

gebreide analyse van de vraag 

in combinatie met het echte 

‘veldwerk’. bij een inventarisa-

tie komen zaken aan bod als 

identificatie, opnamemogelijk-

heden, registratie met bijvoor-

beeld een meldkamer en alle 

relevante beheersaspecten. 

na inventarisatie heeft de 

verkerk Groep middels een 

mobiele demonstratiebus 

de mogelijkheden voor de 

Gemeente Zwijndrecht in een 

dag- en avondsituatie live 

getoond op het stationsplein. 

aan de hand hiervan is in sa-

menspraak de gehele beveili-

gingsinstallatie samengesteld. 

aLtIjD zICHt DOOR 
INFRaROOD
Zien is geloven. een uitspraak 

die wij perfect vinden passen 

bij cameraobservatie. 

vandaalbestendige camera’s 

zullen via een nieuw aangelegd 

glasvezelnetwerk het gebied 

rondom het station nauwlet-

tend in de gaten houden. 

de camera’s beschikken over 

full Hd functie, 30x optische 

zoom en digitale beeldstabilisa-

tie voor ultieme observatiemo-

gelijkheden. tevens zijn deze 

allemaal los van elkaar vanuit 

een meldkamer op afstand 

360 graden te besturen met 

behoud van haarscherp beeld. 

door de speciale infrarood-

module wordt ook in het holst 

van de nacht nog duidelijk wat 

er zich afspeelt rondom het 

station. 

de verkerk Groep heeft met 

het leveren, monteren en be-

drijfsvaardig opleveren van de 

elektrotechnische installaties, 

schakelkasten, beveiligingssys-

temen en glasvezelnetwerk 

een wezenlijke bijdrage gele-

verd aan de veiligheid van de 

bewoners van Zwijndrecht. 

een fijne gedachte!
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eeN MUSt VOOR 
HULPDIeNSteN
Gebouwen en terreinen 

vanaf een bepaalde grootte 

en omvang zijn in veel geval-

len verplicht voorzien van een 

brandmeldinstallatie en een 

brandmeldpaneel. op het 

brandmeldpaneel is het ontwerp 

van een gebouw of terrein te 

zien. bij branddetectie wordt 

door middel van lichtaandui-

ding aangegeven waar een 

brandalarm in een gebouw of 

terrein is geactiveerd. Zodoende 

weten hulpdiensten direct waar 

zich een eventuele brandhaard 

bevindt om direct en zo effectief 

mogelijk het gevaar te kunnen 

bestrijden en eventuele uitbrei-

ding te voorkomen. een derge-

lijk geografisch brandmeldpa-

neel gemaakt van bijvoorbeeld 

een stalen plaat hangt op een 

centraal punt zoals een entree-

hal of meldkamer.

een dergelijk conventioneel 

brandmeldpaneel toont de 

plattegrond van een gebouw 

en eventueel een aantal plat-

tegronden van de verschillende 

verdiepingen naast elkaar. dat 

betekent maatwerk, want ge-

bouwen zijn nu eenmaal niet 

identiek en een paneel kan rond-

uit onhandige afmetingen krij-

gen bij grotere bouwwerken. 

de techniek 

is betrouwbaar, maar een 

dergelijk brandmeldpaneel laat 

zich niet eenvoudig aanpassen 

aan veranderende omstandig-

heden. een aanpassing of een 

verbouwing aan en gebouw 

of terrein vergt meestal een 

(kostbare) ingreep aan het 

brandmeldpaneel. 

DIgItaaL
recentelijk is er een nieuwe me-

thode beschikbaar: het digitale 

brandmeldpaneel. een modern 

beeldscherm dat modulair is 

opgebouwd en een uitstekende 

vervanger is voor conventionele 

brandmeldpanelen. 

HOe WeRkt Het?
in eerste instantie kan het 

beeldscherm gebruikt wor-

den voor andere doeleinden 

zoals fotoweergave of (in-

terne) nieuwsdeling. wordt het 

brandalarm gedetecteerd, dan 

wordt het scherm onmiddellijk 

ingeschakeld voor brandweer-

doeleinden. er wordt dan onder 

meer getoond waar de brand 

zich bevindt, waar vluchtroutes 

en brandmeldinstallaties zijn en 

waar eventueel gevaarlijke stof-

fen liggen. Het scherm kan alle 

benodigde informatie op de 

vereiste wijze met de bekende 

symbolen tonen en is boven-

dien aanpasbaar en dynamisch 

een voordeel is dat het digitale 

brandmeldpaneel eenvoudig 

kan worden aangepast aan 

bouwkundige veranderingen. 

er is beduidend meer mogelijk 

dan via de statische weergave 

van een conventioneel paneel.

tOUCH SCReeN
er wordt gebruik gemaakt van 

een full Hd tft touch screen 

(minimaal 42 inch) waardoor 

optimale weergave van details is 

gewaarborgd. en ook het beeld-

scherm zelf is geen standaard 

consumentenproduct. Het elo-

touch screen is gebouwd voor 

gebruik in een niet standaar-

domgeving, heeft een robuste 

behuizing en slagvast glas. Het 

kan dus tegen een stootje.

ROtteRDaM WORLD 
gateWay
rotterdam world Gateway 

(rwG) is met 108 hectare één 

van de meest geavanceerde 

container terminals in de 

wereld waarbij innovatie en 

duurzaamheid de boventoon 

voeren. de verkerk Groep 

installeerde de utiliteits-

gebouwen op de terminal zoals 

de teminal operations buil-

ding, twee communicatie/data 

centers en de security lodge bij 

de hoofdingang. 

DIgItaaL bRaNDMeLD-
PaNeeL RWg
ook verzorgde de verkerk 

Groep als branddetectiebedrijf 

alle brandmeldinstallaties. 

op het gehele terrein zijn in 

totaal 22 brandmeldinstallaties 

geplaatst die vanuit de basis als 

stand alone zijn ingericht. 

elke installatie is gekoppeld 

aan een glasvezelnetwerk en 

via een 42 inch digitaal geogra-

fisch brandmeldpaneel is in de 

toekomst gemakkelijk te zien 

waar eventuele calamiteiten 

zich voordoen. tevens is men 

door middel van deze construc-

tie voorbereid op de toekomst 

wanneer er eventueel nieuwe 

gebouwen op het terrein bijge-

bouwd worden. een resultaat 

waar we als verkerk Groep 

enorm trots op zijn! 

uniek concept voor brandveiligheid: 
digitaal brandmeldpaneel

Camerabeveiliging 
rondom station Zwijndrecht 
de Gemeente ZwijndreCHt Heeft Het beste voor 

met Haar inwoners. Zo is onder andere de 

veiliGHeid van de burGers een belanGrijk Goed. 

Hier Hoort ook een veiliGe omGevinG rondom 

Het treinstation bij. voor velen binnen 

ZwijndreCHt en daarbuiten is dit Het startpunt 

naar werk, sCHool of vrijetijdsbestedinG. 

in opdraCHt van de Gemeente moCHt de verkerk 

Groep Het stationsplein van ZwijndreCHt 

voorZien van slimme CamerabeveiliGinG. 

B e V e i L i G i n G B r A n D V e i L i G H e i D

als elektroteCHnisCH dienstverlener staat de verkerk Groep 

voor innovatie met visie. door bundelinG van kennis en erva-

rinG Creëren wij innovatieve en slimme oplossinGen die perfeCt 

aansluiten bij de verwaCHtinGen van onZe klanten. dit Geldt 

ook voor de verkerk Groep als erkend branddeteCtiebedrijf. 

adviseren, projeCteren, realiseren, in bedrijf stellen en Certifi-

Ceren en onderHouden van brandmeld- en ontruiminGsinstal-

laties is een belanGrijke Core business.
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en organiseert het verzoek. 

diegene die het verzoek afhan-

delt, notificeert niet alleen de 

gebruiker, maar ook automa-

tisch de andere contacten die 

aan het vraagtraject gekoppeld 

zitten. op die manier krijgt 

mevrouw van dam gegaran-

deerd haar medicatie en wordt 

er geen dubbel werk gedaan. 

CLOUD
Het vss lifeconnection online 

platform werkt via een private 

cloud omgeving speciaal ont-

wikkeld voor de gezondheids-

zorg. elke organisatie heeft een 

unieke, maximaal beveiligde 

cloud waarin alle specifieke 

verzoekafhandelingen worden 

bewaard en alleen voor hen 

inzichtelijk worden. Het waar-

borgt continuïteit en veiligheid 

voor een organisatie aangezien 

de processen via een cloudom-

geving aan de hoogste eisen 

van webveiligheid dienen te 

voldoen en regelmatig worden 

gecontroleerd. 

StatUSOVeRzICHt
door het speciaal ingerichte 

statusoverzicht wordt gebruik 

gemakkelijk inzichtelijk. 

vooraf is te bepalen wie als ‘re-

gisseur’ van een zorgorganisatie 

of familielid het gebruikersover-

zicht van een gebruiker mag 

inzien. Zo kan bijvoorbeeld de 

doorlooptijd van een melding 

worden bekeken, wie wanneer 

precies een melding heeft afge-

handeld en hoe vaak bepaalde 

applicaties worden gebruikt. 

Langer thuis wonen met 
Vss LiFeconnection

ieder mens heeft zijn of haar 

eigen behoeftes. Gemakkelijk 

real life contact met familie of 

vrienden bijvoorbeeld. ontspan-

ning door middel van spelletjes 

of het openen van de voordeur 

of gordijnen op afstand van-

wege mindere mobiliteit. een 

medicatieherinnering of de be-

hoefte aan specialistische zorg. 

vss lifeconnection is een online 

platform dat een efficiënte en 

prettige samenwerking creëert 

tussen cliënt, familie, mantelzor-

gers en professionele zorgverle-

ners voor zowel intramurale als 

extramurale woonvormen. Het 

platform brengt een specifiek 

verzoek naar de juiste persoon 

of dienst door melding naar 

een smartphone, tablet, (vaste) 

telefoon of meldbank. op deze 

manier kan een gebruiker een 

netwerk van verschillende hulp-

verleners om zich heen bouwen. 

voor iedere behoefte kan een 

dienst inclusief de afhandeling 

worden vastgelegd of aangepast,

 

een ideale situatie voor een 

sterk veranderend zorgland-

schap. 

eeN NetWeRk VaN 
HULPVeRLeNeRS
een gebruiker van vss lifecon-

nection kan op deze manier een 

netwerk van hulpverleners om 

zich heen bouwen van familie, 

buren, mantelzorgers en profes-

sionele hulpverleners. Zij staan 

allemaal klaar voor de specifieke 

behoeftes van de gebruiker 

met een specifieke manier van 

afhandelen op het gebied van 

sociaal contact, veiligheid, com-

fort en zorg. aan elke dienst is 

namelijk een traject te kop-

pelen: naar wie moet de vraag 

gestuurd worden, op welke ma-

nier en via welk communicatie-

middel moet de hulpverlener de 

vraag ontvangen? wie is er op 

dat moment beschikbaar? wie is 

er in de buurt? wie is het meest 

geschikt voor deze vraag? 

Het gebruik van een dienst 

inclusief de afhandeling kan 

worden vastgelegd in een sta-

tusoverzicht waardoor gebruik 

gemakkelijk inzichtelijk wordt. 

aan de hand hiervan kan des-

gewenst een profiel aangepast 

worden. de behoefte van een 

mens verandert namelijk en vss 

lifeconnection verandert net zo 

makkelijk mee. Zo behoud je de 

regie over je eigen leven met de 

zekerheid van snelle hulp.

MeVROUW VaN DaM
Hoe zoiets eruitziet? laten we 

bijvoorbeeld mevrouw van dam 

als voorbeeld nemen. 

Ze is 75 jaar, woont zelfstandig 

en maakt gebruik van vss life-

connection via een handzaam 

touch screen scherm dat in de 

woning aanwezig is. 

vooraf is in samenspraak met 

haar kinderen en de mantel-

zorgorganisatie een persoonlijk 

profiel opgebouwd met dien-

sten die voor haar van belang 

zijn. door middel van duidelijke 

buttons zijn deze via de touch 

screen gemakkelijk te bedienen. 

Zoals de vraag van mevrouw 

van dam voor het innemen 

van haar medicijnen. Ze kan dit 

niet alleen en heeft hierbij wat 

hulp nodig. met één druk op de 

touch screen zet mevrouw van 

dam een keten in werking. 

deze specifieke vraag is gekop-

peld aan vooraf ingestelde 

hulpverleners. Hulpverlener 

a krijgt een melding op haar 

smartphone maar is druk bezig 

en kan niet helpen, hierna 

wordt de vraag automatisch 

doorgezet naar hulpverlener b. 

Zij heeft wel tijd en accepteert 

de GeZondHeidsZorG verandert. in de toekomst Zullen ouderen steeds lanGer 

ZelfstandiG blijven wonen en er moet meer met minder. en Het liefst op een een-

voudiGe en Goedkope manier. maar door Het toepassen van slimme teCHnieken 

ontstaan er effiCiënte oplossinGen om Het leven van ouderen Comfortabeler te 

maken. verkerk serviCe systemen introduCeert vss lifeConneCtion, Het persoon-

lijke platform voor serviCe, welZijn, veiliGHeid en ZorG.

V e P L e e G r o e P s Y s T e M e n

PakketteN
Gebruikers van vss lifeconnection kunnen zelf 

diensten samenstellen die voor hen van belang 

zijn. voor het gemak zijn er in de basis drie pak-

ketten te kiezen die vol zitten met diensten die 

volledig aansluiten op de wensen en behoeftes 

vandaag de dag:

Pakket SeRVICe eN WeLzIjN
door middel van beeldbellen is het mogelijk te 

communiceren met buren, vrienden of familie 

over de hele wereld. daarbij hoeft alleen op de 

foto gedrukt te worden van degene die men wil 

spreken én zien. daarnaast is het hierdoor mo-

gelijk om op een makkelijke manier contact te 

leggen met mensen met gelijke interesses. in de 

geïntegreerde agenda kan men zelf afspraken 

invoeren. familieleden en mantelzorgers kun-

nen deze afspraken via internet in de agenda 

plaatsen. Herinneringen aan bijvoorbeeld het 

innemen van medicijnen worden eenvoudig 

toegevoegd met behulp van de agenda.

wanneer hier behoefte aan is, kan men zich 

vermaken met het spelen van spelletjes op het 

aanraakscherm. de gebruiker heeft de beschik-

king over standaardspelletjes, maar kan ook 

spelen tegen meerdere gebruikers via internet. 

internetten is eenvoudig door het plaatsen van 

buttons van favoriete websites.

Pakket VeILIgHeID eN WOONgeMak
veiligheid in huis is een groot goed. deze is 

te verbeteren en uit te breiden met een groot 

aantal beveiligingscomponenten:

•  Video-deurintercom en deurontgrendeling

•  Videocamera om de omgeving rondom de  

 woning in te gaten te houden

•  Inbraakdetectievoorzieningen met 

 doormelding naar bijvoorbeeld familie of  

 een meldkamer

•  Rookmelders voor snelle detectie van een  

 mogelijke brand

•  Elektronische toegangsverlening

•  Draadloze alarmzender met plaatsbepaling

om zo lang mogelijk comfortabel en zelfstan-

dig te wonen, kunnen er aan de het lifecon-

nection platform domoticafuncties worden 

toegevoegd om het woongemak te verhogen. 

deze functies worden ingeschakeld via een 

button op de touch screen. enkele voorbeelden 

hiervan zijn:

•  Bedienen van verlichting, zonwering en  

 gordijnen

•  Automatische oriëntatieverlichting in 

 nachtsituaties

•  Openen van deuren met een elektronische  

 sleutel

Pakket zORgaLaRMeRINg eN e-HeaLtH
Het systeem kan worden voorzien van zorg-

componenten. de gebruiker heeft hierdoor een 

optimaal functionerende zorgoplossing van het 

hoogste veiligheidsniveau. een voorbeeld van 

een geschikt zorgcomponent is de eigen fabri-

caat alarmzender van verkerk service systemen. 

de draadloze alarmzender wordt om de pols 

of hals gedragen, waardoor in noodsituaties 

gemakkelijk een alarmoproep kan worden ge-

maakt. de abonnementhouder kan zelf bepalen 

naar wie het alarmsignaal van de alarmzender 

standaard verzonden wordt. enkele zorgmoge-

lijkheden:

•  Alarmering via vaste button op de touch  

 screen

•  Draadloze alarmzender van eigen fabricaat

•  Melding naar meldbank, mantelzorger of  

 instelling

•  Draadloze alarmzender met plaatsbepaling

•  Koppeling E-Health systemen

CONtINUe IN beWegINg
daarnaast is verkerk service systemen bezig 

met het integreren van sensortechnologie en 

een e-slot dat op een veilige en eenvoudige 

wijze de toegang verleent tot een woning. 

deze integraties zullen in de eerste helft van 

2015 beschikbaar zijn op het vss lifeconnec-

tion platform. kortom, vss blijft zich continue 

uitbreiden in toepassingen die passen bij het 

woongemak van nu.  

Het vss lifeconnection platform biedt legio 

mogelijkheden om veilig, verzorgd en langer 

comfortabel thuis te wonen, op basis van 

betaalbare, beschikbare en veilige internet 

technologie. 

Homepage VSS LIFEconnection

Agenda VSS LIFEconnection

a b c

MEVROUW VAN DAM

Verschillende apps

Medicijnenverzoek VSS LIFEconnection

QR CODE VIDEO VSS LIFE CONNECTION
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DIgItaLe INSPeCtIe-
RaPPORtage
een belangrijk aspect van 

onderhoud en inspecties is dat 

deze altijd synoniem zijn met 

veel papierwerk. dit papierwerk 

vindt plaats tijdens de inspectie 

zelf, waarbij vaak vele checklists 

handmatig moeten worden in-

gevuld, maar vooral ook tijdens 

de tijdrovende rapportagefase, 

waarin alle gegevens moeten 

worden verwerkt tot heldere, 

gestructureerde rapporten. 

sinds september 2014 heeft de 

verkerk Groep een primeur:  

de mogelijkheid om inspectie 

en onderhoud van installaties 

en arbeidsmiddelen digitaal op 

te maken en te verwerken. dit 

scheelt veel tijd en biedt duide-

lijkheid naar de opdrachtgever. 

UItVOeRINg
inspecties en onderhoudswerk-

zaamheden kunnen plaatsvinden 

met behulp van een mobiele 

unit zoals een tablet, pC of een 

laptop. de inspecteur kan dan 

op ieder moment terugvallen op 

inspectieprocedures en normen, 

die in het kennissysteem zijn 

vastgelegd. 

RazeNDSNeLLe DIgItaLe 
RaPPORtageS 
een van de grootste voordelen 

van het beheer, onderhoud en 

inspecties via het digitale sys-

teem van de verkerk Groep is de 

snelheid waarmee automatisch 

rapportages te genereren zijn. 

deze kunnen tijdens een project 

als tussenrapportage of na een 

project vanuit de database wor-

den opgehaald. daarbij is het 

zeer eenvoudig om op meer-

dere niveaus te rapporteren, 

zoals managementrapporten of 

advies voor corrigerende maat-

regelen. Het levert niet alleen 

een enorme besparing op bij het 

opstellen van rapporten, ook 

de levertijd van rapporten aan 

derden wordt drastisch ingekort. 

mogelijkheden zoals het samen-

stellen van inspectiecertificaten 

in pdf en excel worden ruim 

ondersteund.

UP-tO-Date keNNISSySteeM 

Het gehele inspectie- en onder-

houdsproces, maar ook instal-

latietekeningen, schema’s en 

programma’s van eisen worden 

op deze manier vastgelegd in 

een database: voorbereiden, 

inspecteren, verwerken en 

rapporteren. deze kennisdata-

base kan als leidraad voor alle 

inspectieprocessen dienen. dat 

maakt het mogelijk om iedere 

inspectie met dezelfde procedu-

res, checklisten en vragen uit te 

voeren en onderling vergelijk-

bare gegevens te genereren. 

deze benadering van inspecties 

maakt daardoor een uniforme 

benadering van inspectieprojec-

ten mogelijk, waarbij kwaliteit 

en kennis geborgd zijn. 

WebPORtaL eN SMaRtPHONe
door het benutten van de 

mogelijkheden via de verkerk 

Groep ontstaat een gestruc- 

tureerd en volledig op de  

behoeften van de gebruiker  

toegesneden kennissysteem, 

waarop men op ieder moment 

kan terugvallen. via een per-

soonlijke inlog op de webportal 

van de verkerk Groep kan 

bijvoorbeeld de installatie-

verantwoordelijke vanuit een 

organisatie in een afgeschermde 

omgeving zelf op elk gewenst 

moment inzien wat de status 

is van keuringen en wanneer 

een nieuwe keuring is vereist. 

na inloggen kan middels een 

computer, smartphone of tablet 

de door verkerk geautoriseerde 

gebruiker inzicht verkrijgen 

in de speciaal ingerichte en 

afgeschermde database. binnen 

enkele seconden is er toegang 

tot alle noodzakelijke gege-

vens zoals keuringscertificaten, 

onderhoudsrapporten en instal-

latieschema’s. op elke installatie, 

apparaat of gereedschap dat is 

gekeurd is tevens een data ma-

trix code bevestigd die gescand 

kan worden via een smartphone 

of tablet waardoor de actuele 

status gemakkelijk inzichtelijk 

wordt. 

OPtIMaaL eN  
kOSteNbeSPaReND
Hiermee realiseert een gebruiker 

niet alleen een geavanceerd, 

kostenbesparend systeem voor 

het optimaal beheersen van in-

specties, opleveringen en keurin-

gen, maar bouwt de organisatie 

bovendien een kennissysteem 

op dat de basis vormt voor effec-

tief kwaliteitsmanagement. 

duidelijkheid in inspectie en 

rapportage, dat is de verkerk 

Groep!

de verkerk Groep verriCHt de periodiek vereiste keurinGen voor elek-

troteCHnisCHe installaties, brandbeveiliGinGsinstallaties, elektrisCHe 

apparatuur en GereedsCHappen die onder andere moeten voldoen aan 

de eisen van nen 3140 en nen 1010. deZe keurinGen moeten uitGevoerd 

worden door GeCertifiCeerde personen. de verkerk Groep Heeft daartoe 

erkende medewerkers in dienst die onderHoud en inspeCties kunnen uit-

voeren volGens de reGels en normen die per projeCt van toepassinG Zijn. 

i n D U s T r i e

Automatisering tankpark 
Caldic Chemie

Rapportage via 
Verkerk webportal

B e H e e r ,  i n s P e C T i e  e n  o n D e r H o U D

de activiteiten die Caldic al vele jaren 

zeer succesvol uitoefent, de op- en 

overslag van methanol en bio-ethanol 

met hun zeer identieke behandel-

wijze, sluiten hierop perfect aan. Het 

complete tankpark van Caldic Chemie 

is goed voor een totale opslagcapaci-

teit van maar liefst 172.500m3. 

LOgIStIek PROCeS
de locatie van Caldic Chemie biedt  

de juiste mogelijkheden voor de aan- 

en afvoer van producten. de locatie in 

europoort biedt logistieke mogelijk-

heden via zee- en binnenvaart dankzij 

de beschikking over een eigen jetty 

waarbij schepen dankzij de vaargeul 

niet afhankelijk zijn van het tij. naast 

transport via de weg, wat gemakkelijk 

is vanwege de centrale locatie in het 

land, behoort ook transport via het 

spoor met complete bloktreinen tot 

de mogelijkheden.

aUtOMatISeRINg
Caldic Chemie heeft verkerk industrial 

services de opdracht gegeven voor 

de volledige automatisering van de 

tankparken 400b en 500. als system 

integrator is verkerk verantwoordelijk 

voor de levering van de  complete in-

stallatie. op basis van de wensen van 

Caldic is een eerste ontwerp gemaakt. 

vanuit het basisontwerp wordt de 

detail engineering op het gebied  

van hard- en software uitgewerkt.

jUISte aFSteMMINg
voor de realisatie van de installatie is 

kennis en vakmanschap noodzakelijk. 

Het aanbrengen van onder andere 

de kabeldraagsystemen, bekabeling, 

instrumenten en gestuurde kleppen 

vindt namelijk plaats tijdens een 24/7 

productie. daarbij staat veilig werken 

op de eerste plaats. door een juiste af-

stemming met de operationele dienst 

van Caldic wordt de gehele installatie 

opgebouwd tot aan het punt van 

ombouwen van de bestaande naar de 

nieuwe situatie. om de ombouwtijd 

tot een minimum te beperken is niet 

alleen een goede planning van be-

lang. even zo belangrijk is het vooraf 

testen van hard- en software volgens 

strakke testprocedures. 

eFFICIëNtIe 
naast verhoging van de efficiëntie van 

de tanks die door deze aanpassingen 

worden bewerkstelligd voldoen de 

tankparken aan de hoogste eisen 

van regelgeving op het gebied van 

normeringen en veiligheid voor mede-

werkers en milieu. door de automa-

tisering van het moderne tankpark 

kan Caldic Chemie zich in de toekomst 

nog meer richten op een succesvolle 

samenwerking met zowel huidige als 

nieuwe partners. de medewerkers van 

verkerk zetten al hun kennis en bijna 

100 jaar vakmanschap in bij de realisa-

tie van dit prachtige project!    

CaldiC CHemie b.v. is veelZijdiGe produCent van CHemiCaliën 

en op- en overslaG terminal voor metHanol en  bio-etHanol 

GevestiGd in europoort. de orGanisatie Heeft de afGelopen 

jaren Geïnvesteerd in nieuwe opslaGtanks om aan de 

Groeiende vraaG van de markt én de HooGst moGelijke 

veiliGHeidseisen te voldoen. CaldiC CHemie speelt Hiermee in 

op de Groeiende vraaG naar duurZame enerGieoplossinGen. 
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eFFICIëNteR WeRkeN
Hoe kan ons zorgpersoneel in 

het nieuwgebouwde zorgcen-

trum op den toren in nuth 

efficiënter werken en meer zorg 

leveren met minder handen? 

deze vraag stelde Cicerco 

Zorggroep aan verkerk service 

systemen. voor het bedrijf een 

ideaal startpunt voor onderzoek 

naar zorgmelding en beeldcom-

municatie via een applicatie op 

mobiele toepassingen zoals een 

smartphone en tablet. dit is een 

toevoeging aan het vss lifecon-

nection concept, het online 

platform voor service, welzijn, 

veiligheid en zorg dat langer 

thuis wonen mogelijk maakt.

SLIMMe INtegRatIeS
door invoering van de smart-

phone e-app is het zorgperso-

neel niet langer plaatsgebon-

den. oproepen worden via de 

smartphone van een verpleeg-

kundige gemonitord, aangeno-

men en afgehandeld. Het toege-

paste vss verpleegroepsysteem 

in combinatie met de vss e-app 

bevat diverse slimme integraties 

zoals draadloze alarmering, 

dwaaldetectie met leefcirkels en 

camera-observatie per afdeling 

en/of kamer. 

e-aPP
oproepen van een cliënt kun-

nen via camerabeelden en/of 

een spreekverbinding worden 

beoordeeld en beantwoord via 

de smartphone zodat de situatie 

al op afstand beter ingeschat 

kan worden. in geval van nood 

opent de e-app de deur van de 

hulpvragende cliënt. door een 

efficiëntere inzet van verpleeg-

kundigen is er zowel een bespa-

ring als uitbreiding van diensten 

aan de bewoners bereikt.

beteRe INzet VaN zORg eN 
beSPaRINg
ijsbrand schouten (lid raad van 

bestuur Cicero Zorggroep) legt 

uit: “voor op den toren nuth 

betekent het letterlijk meer 

tijd voor echte zorg én een 

besparing van één medewer-

ker in de nachtdienst. iedere 

zorginstelling kan voor zichzelf 

berekenen wat dat qua kosten 

kan betekenen. daarbij hebben 

we al in een vroeg stadium een 

afvaardiging van de verpleeg-

kundigen laten meedenken hoe 

de vss e-app zou moeten wer-

ken. Zij zijn immers diegenen die 

ermee moeten werken en weten 

hoe efficiënt ze zelf kunnen zijn. 

al met al bleek het de ideale 

combinatie voor het zorgen van 

morgen, die door de vss e-app 

bij ons al realiteit is.”

OORDeeL jURy
de jury, bestaande uit dick 

Glaser (deC), Geja langerveld 

(Zonmw) en frank den Hartog 

(tno), kwam tot een unaniem 

besluit. “doorslaggevend zijn 

de samenwerking met alle 

belanghebbenden, met zowel 

de opdrachtgever, zorgverleners 

als de bewoners en de brede 

toepasbaarheid. eén toepassing 

voor alle wensen van de klant! 

Het project is een absoluut 

voorbeeld voor de sector. naast 

dat het aan alle gestelde criteria 

voldoet, is het ook een econo-

misch haalbaar project”, aldus 

de jury.

scan de Qr code om de toege-

paste vss e-app voor zorgcen-

trum op den toren te bekijken! 

V e P L e e G r o e P s Y s T e M e n

Efficiënte smartphone app 
voor de zorg wint 
smart Homes Award 2014 

op de eerste daG van de beurs domotiCa & slim wonen in eindHoven 

is uit naam van stiCHtinG smart Homes de smart Homes award 2014 

uitGereikt aan verkerk serviCe systemen uit ZwijndreCHt. deZe prijs 

is voor Het meest innovatieve en Gerealiseerde domotiCaprojeCt 

van nederland. in opdraCHt van CiCero ZorGGroep ontwikkelde 

verkerk serviCe systemen een e-app waardoor Het personeel van 

ZorGCentrum op den toren in nutH (limburG) Zo effiCiënt moGelijk 

kan werken en altijd up-to-date is voor wat betreft de meldinGen 

die er in Het ZorGCentrum Zijn. 

Verkerkloop 2014: 
wonderbaarlijk mooi!
de verkerk Groep is orGanisator van de 

jaarlijkse verkerkloop, een sportief 

Hardloopevenement voor jonG en oud. 

met bijna 3500 deelnemers is ons evenement 

uitGeGroeid tot ZwijndreCHts Grootste 

sportevenement en één van de Grootste 

jeuGdlopen van nederland. 

Fotografie: POPpictures

VerkerkLooP.nL 

volg ons!

editie 2014 zal weer de boeken 

ingaan als een topdag in alle 

opzichten. met in totaal 3475 

deelnemers, waarvan 138 

bedrijventeams, 2290 individuele 

lopers en 1185 basisschoolleer-

lingen zijn alle records weer 

gebroken qua deelnemersaantal 

en is een bedrag van € 25.000 

opgehaald voor het goede doel: 

stichting Hulphond! 

VeRkeRkLOOP VIDeO bekIjkeN? 
scan de Qr code en beleef de verkerkloop 2014 

opnieuw. wij hopen ook ú aan de start te zien 

tijdens de 38ste verkerkloop op 20 mei 2015!
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e L e k T r o T e C H n i e k

sodexo, 
straks 
ook in 
Breukelen
sodeXo, eXpert in Quality of life 

serviCes, verlaat binnenkort Haar 

loCatie in nieuweGein en deels ook die 

op sCHipHol om een nieuw kantoor in 

breukelen te betrekken. Het nieuwe 

\bedrijfspand is in totaal 5.220 m² 

Groot. de start van de bouw is 

beGonnen in april 2014. eind maart 

2015 Zal Het imposante Gebouw in 

Gebruik worden Genomen door de 

medewerkers van sodeXo. 

voor het project is een bouw-

team samengesteld onder 

leiding van de heer arie van 

wouwe namens sodexo. Het 

bouwteam dat verantwoorde-

lijk is voor het gehele traject 

vanaf de uitwerking van het 

voorlopig ontwerp tot en met 

de realisatie en oplevering 

bestaat uit aannemersbedrijf 

van omme & de Groot uit 

rotterdam, Gebr. van wijk 

installatietechniek uit bleiswijk 

en verkerk elektrotechniek. 

arie van wouwe: “vanwege 

een verplichte verhuizing van 

ons bedrijfspand op schiphol 

zijn wij een aantal jaar geleden 

begonnen met het zoeken 

naar een waardige vervanging. 

vanuit ons duurzaamheidsbe-

leid streefden we er in eerste 

instantie naar om een bestaand 

bedrijfspand te betrekken. 

na het bekijken van meer dan 

280 locaties en de inschattin-

gen dat een verbouwing meer 

dan € 4,5 miljoen bovenop de 

kostprijs zou moeten bedra-

gen, hebben we toch besloten 

om ons te richten op nieuw-

bouw. daarvoor vonden we 

een prachtige centrale locatie 

in breukelen. deze nieuwbouw 

moest wel aan al onze maatsta-

ven voldoen die wij voor ogen 

hebben. er is dan ook besloten 

om vanuit het breeam prin-

cipe te werken. breeam is een 

internationale beoordelings-

methode om de duurzaam-

heidprestatie van gebouwen te 

bepalen. Het nieuwe kantoor-

pand zal het label ‘very Good’ 

met zich meedragen, iets waar 

we uiteraard trots op zijn.”

betteR tOMORROW PLaN
Het sodexo bedrijfspand zal 

plaats bieden aan 290 mede-

werkers. als basis voor het 

ontwerp is het kantoor van 

sodexo aan de rivium boule-

vard in Capelle aan den ijssel 

genomen. 

Het is een klassiek ontwerp met 

de techniek en verdere invulling 

anno 2015. sodexo werkt vanuit 

het ‘better tomorrow plan’, een 

eigen internationaal plan wat 

betreft duurzaam ondernemer-

schap waarin ook de huisvesting 

een belangrijke rol speelt. 

dit betekent bijvoorbeeld 

zoveel mogelijk papierloos 

werken, duurzame verlichting 

en het gebruik van alternatieve 

energie-opwekking zoals zon-

nepanelen. 

bOUWteaM
bijzonder aan dit project is de 

formatie van het bouwteam 

vooraf en de goede afspraken 

die alle betrokken partijen met 

elkaar hebben. onze project-

leider Gert brouwer aan het 

woord: “een dergelijke opzet 

waarbij al in het vroegste begin-

stadium alle betrokken partijen 

nauw met elkaar in contact 

staan, werkt uitstekend. 

korte communicatielijnen met 

zowel bouwpartners als bouw-

directie, veel aandacht kunnen 

besteden aan engineering/

voorbereiding en het toepassen 

van een lean planning heeft 

duidelijk zijn vruchten afgewor-

pen. doordat ook elke partij die 

met het project te maken heeft 

wordt betrokken bij vergade-

ringen, van aannemer tot keu-

kenleverancier, wordt er meer 

rekening met elkaar gehouden 

en worden faalkosten tot een 

minimum beperkt. mijn taak 

als projectleider is het om onze 

monteurs te laten excelleren in 

datgene waar ze goed in zijn 

met zo min mogelijk tegenslag. 

met zo’n voorbereiding is de 

kans op tegenslag miniem en 

dat is uitstekend gelukt.”

eRVaRINg Met VeRkeRk
arie van wouwe: “bij de reali-

satie van een dergelijk project 

verlang je naar bouwpartners 

die meedenken en in oplossin-

gen denken. Zowel van omme 

& de Groot als sodexo zijn zeer 

tevreden over de samenwerking 

met de verkerk Groep. doordat 

we reeds bekend waren met 

verkerk als onderhoudspartner 

voor elektrotechnische instal-

laties wisten we wat we aan 

elkaar hadden. dat zijn voor 

ons primaire voorwaardes om 

een project van dit formaat 

met succes te volbrengen. 

ik ben buitengewoon trots op 

het resultaat wat zeker een 

vervolg gaat krijgen.”

LeVeRINg eN INStaLLatIeS VeRzORgD 
DOOR De VeRkeRk gROeP:

• Totale elektrotechnische installaties

• Trafostation/compactstation

• Hoofdverdeler (eigen fabrikaat Verkerk)

• Distributiepanelen op alle verdiepingen 

  (eigen fabrikaat verkerk)

• Voedingen klimaatinstallatie/warmtepompen

• KNX installatie

• Storingssignalering via KNX

• 150 zonnepanelen op het dak

• Energiezuinige verlichting (hoogfrequent en LED)

• Data-installatie/glasvezel

• Videophone

• Toegangscontrole

• CCTV

• Inbraakdetectie

• Brandmeld- /ontruimingsinstallatie

• Wi-Fi installatie

• UPS noodstroomvoorziening

• Smart TV Beeldschermen in presentatieruimtes

• Informatiescherm met narrow broadcasting

• laadpalen elektrische auto’s
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NaUW betROkkeN
dit bijzondere initiatief is 

opgezet met de bedoeling 

om een impuls geven aan de 

samenwerking en de kennis-

uitwisseling tussen de zorg, de 

woningbouw en de installatie-

branche te creëren. daarom 

heeft otib aan deze woningen 

diverse voorlichtingsactivitei-

ten gekoppeld. Zo kunnen 

installateurs, zorgprofessionals, 

zorgconsumenten, studenten, 

docenten, belangengroepen, 

overheden en de partners in 

de bouwkolom in een levens-

echte omgeving zelf ervaren 

hoe de technische installatie-

branche de zorg kan helpen. 

en ook kunnen zij zich laten 

inspireren! de verkerk Groep 

als duurzame installateur en 

verkerk service systemen als 

ontwikkelaar en leverancier 

van innovatieve en levensloop-

bestendige zorgoplossingen 

zijn nauw betrokken bij de 

inrichting van één van de vier 

modelwoningen: de renovatie-

woning. 

beWezeN DOMOtICa
de woningen van technologie 

thuis nu! vormen een unieke 

combinatie van bewezen 

domotica en maatwerkoplos-

singen zodat mensen met een 

(toekomstige) zorgvraag langer 

zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen. Het persoonlijk 

welzijn en de zelfredzaamheid 

van de bewoners staat voorop. 

staatssecretaris martin van rijn 

van volksgezondheid, welzijn 

en sport was één van de bezoe-

kers van de modelwoningen 

en was onder de indruk: “ik 

ben ervan overtuigd dat langer 

zelfstandig thuis wonen dank-

zij technische voorzieningen 

(een deel van) de oplossing 

kan zijn om het leven van ou-

deren makkelijker en prettiger 

te maken én de kosten van de 

zorg omlaag te brengen.”

DIVeRSIteIt
iedere modelwoning richt zich 

op een specifieke doelgroep: 

vitale ouderen, mensen met 

een visuele of motorische be-

perking, mensen met dementie 

of mensen met chronische 

longklachten. technologie 

thuis nu! wil met deze wo-

ningen informeren en vooral 

inspireren. scan de Qr code 

voor een impressie!

teCHnoloGie tHuis nu! is een 

uniek projeCt van Het op-

leidinGs- en ontwikkelinGs-

fonds voor Het teCHnisCH 

installatiebedrijf (otib). 

Het projeCt beHelst maar 

liefst vier modelwoninGen 

in woerden die laten Zien 

welke beweZen teCHnisCHe 

moGelijkHeden er Zijn om te 

voldoen aan de beHoeften 

van mensen die eXtra ZorG 

nodiG Hebben, Zodat Zij 

lanGer ZelfstandiG kunnen 

blijven wonen. Comforta-

bel, duurZaam en veiliG.

Modelwoningen die 
inspireren voor de toekomst

Gerealiseerde 
projecten in 2014

Duurzaamheidsfabriek 

Unilever

De Rotterdam

Nieuw Rijsenburgh

Rotterdam World Gateway

Op den Toren

in 2014 Heeft de verkerk Groep in vele projeCten duurZame elektroteCHnisCHe 

installaties moGen realiseren. dat waren werkZaamHeden in Zowel Grote als 

kleinsCHaliGe werken in industriële en utilitaire omGevinGen. de installaties 

werden aanGebraCHt in nieuwbouw-, renovatie-, modifiCatie en/of onder-

HoudsprojeCten. als elektroteCHnisCH dienstverlener Creëren wij innovatieve  

en slimme oplossinGen die perfeCt aansluiten bij de verwaCHtinGen van onZe  

bestaande en nieuwe relaties, van elektroteCHniek tot automatiserinG, van 

inspeCtie tot brandmeldinG en van verpleeGroepsystemen tot reGelteCHniek. 

kortom; veelZijdiGe elektroteCHnisCHe oplossinGen die beHoren bij onZe Core 

business. een Greep uit ons projeCtenportfolio van Het afGelopen jaar: 

amphia Ziekenhuis breda • diverse projecten epo rijswijk • Gebouw H erasmus universiteit 

rotterdam • energiehuis dordrecht • diverse projecten tu delft • woonzorgcentrum 

de haven bunschoten-spakenburg • verpleeghuis de pol nijkerk • diverse projecten vss 

lifeconnection • new babylon den Haag • woonzorgcentrum westerwatering Zaandam 

• diverse projecten Corbion purac Gorinchem • e & i installaties Caldic Chemie rotterdam 

• brandmeldinstallatie nmi dordrecht • diverse projecten unilever rotterdam • renova-

tie kantoor sime darby unimills Zwijndrecht • diverse projecten asvZ sliedrecht • wur 

gebouw orion wageningen • tno vvl nano delft • verpleeghuis Het Zamen den Haag 

• kuwait petroleum rotterdam • emb lab tno delft • Camerabeveiliging stationsplein 

Zwijndrecht • diverse projecten nedstaal alblasserdam • diverse projecten van leeuwen 

buizen Zwijndrecht • brandmeldinstallatie woonzorgcentrum de Gelderhorst ede • 

noodstroominstallatie verpleeghuis Crabbehoff dordrecht • renovatie rechtbank 

assen • diverse projecten roteb rotterdam • woonzorgcentrum de vliedberg ouddorp 

• diverse projecten amerpoort baarn • bpvZ van weel bethesda ziekenhuis dirksland • 

onderhoud de maastoren rotterdam • diverse projecten atlas Copco Zwijndrecht • 

diverse projecten adm rotterdam • Groene Hart ziekenhuis Gouda • Zorgcentrum de 

lichtkring Zwijndrecht • shell refurb sip&t Cv installatie rijswijk • schietbaan de vrijheid 

barendrecht • nieuwbouw waerthove sliedrecht • diverse projecten ampelmann rotter-

dam/schiedam • woonzorgcentrum vreedonk dordrecht • Zorgcentrum ebbe en vloed 

oude tonge • ov terminal den Haag • renovatie zorgcentrum vijverhof dordrecht • 

stichting intermediar kerkomroep nederland • verdeelinrichtingen diverse projecten

• renovatie datacentrum Quintax apeldoorn • energie-installatie de rotterdam – 

rotterdam • duurzaamheidsfabriek dordrecht • Zorgcentrum Huize maranatha 

rijssen • verpleeghuis korsakov (domus nostra) den Haag • nen 3140 keuringen 

diverse projecten • diverse verdeelkasten joulz rotterdam • diverse projecten rotter-

dam world Gateway terminal maasvlakte 2 • Zorgcentrum raffy breda • rioolgemaal 

scheveningen • woonzorgcentrum nieuw rijsenburgh sommelsdijk • frankelandgroep 

vaartland vlaardingen en schiedam • Het sterrenwiel dordrecht • sanquin gebouw

amsterdam • Cms/oms valkenbos den Haag • renovatie stadhuis vlaardingen 

e L e k T r o T e C H n i e k Henk Wijnberger en directeur Peter Schneiders geven 

uitleg aan staatssecretaris Martin van Rijn. 

P r o j e C T e n
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Verkerk GroeP 
Hoofdkantoor zwijndrecht
Molenvliet 1, 3335 LH Zwijndrecht
Postbus 49, 3330 AA Zwijndrecht
T 078 610 77 00, F 078 610 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 033 253 34 00, F 033 253 34 99
e info@verkerk.com

www.verkerkgroep.nl

Badhuisstraat
scheveningen

zorgcentrum ’t Brook
voerendaal 

DsM Lab 6
delft

zorgcentrum Aelsmeer
aalsmeer

opdrachtgever: 
Heilijgers bouw bv, amersfoort 

opdrachtgever: 
Heijmans utiliteit, rotterdam

nieuwbouw 
parkeergarage, commerciële ruimte en woningen
elektrotechnische installaties 

nieuwbouw 
laboratorium voor biotechnologisch onderzoek
regeltechnische installaties 

e L e k T r o T e C H n i e k

V e r P L e e G r o e P s Y s T e M e n

r e G e LT e C H n i e k 

V e r P L e e G r o e P s Y s T e M e n

nieuwbouw 
verpleegroep vss ip/ vss e-app

opdrachtgever: 
Cicero Zorggroep, brunssum

vervanging
brandmeldinstallatie/verpleegroep vss ip 

opdrachtgever: 
Habion, Houten

eLektROteCHNIek bron van spanning Stroom van inspiratie
BEVEiLiging | COMMuniCAtiE | EnERgiE | inSPECtiE | inStALLAtiES | PAnEELBOuw

tECHniSCHE AutOMAtiSERing | VERPLEEgROEPSyStEMEn

w e r k  i n  U i T V o e r i n G


