
"De afgelopen jaren zijn we � ink gegroeid. 

Dat is natuurlijk verheugend. De grote uit-

daging is echter om juist onder dynamische 

omstandigheden de kwaliteit en professionali-

teit van de organisatie in stand te houden. 

Van die noodzaak zijn we ons terdege bewust. 

Daarom hebben we dit jaar de 
nodige maatregelen getrof-
fen. De belangrijkste daarvan 
is de volledige integratie van 
onze bedrijven TBG Techniek 
en Besseling Techniek in de 
gelederen van het moederbe-
drijf in Beverwijk. Hierdoor is de 
aansturing versterkt en zijn de 
lijnen verkort, wat de ef� ciency 
van de dienstverlening � ink heeft 
opgeschroefd. Bovendien zijn we 
door deze concentratie van krach-
ten nog beter in staat om in te 
spelen op de nieuwe kansen die 

de markten bieden. We hebben 
nu een ijzersterk antwoord op de 
toenemende vraag naar gecom-
bineerde E- en W-installaties, 
inclusief innovatieve duurzaam-
heidstechniek. Anders gezegd: 
we staan klaar om als full-service-
installatiebedrijf totale oplossin-
gen te ontwerpen, te plaatsen 
en te onderhouden. Zowel in de 
nieuwbouw als in de sterk groei-
ende renovatie- en onderhouds-
markt. Dat is de toekomst. Daar 
zetten we op in."

Huib Visser: 

Op koers en 
op volle kracht 
vooruit"

Beste relatie,

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest. Zo druk, dat we even niets van ons 
hebben laten horen via deze nieuwsbrief. Natuurlijk spreken we elkaar regelmatig 
op de projecten en in de wandelgangen over de dagelijkse gang van zaken. Maar 
de grote lijnen? Daarover kan ik slechts tevreden zijn. De orderportefeuille is goed 
gevuld. De technische markt zit in de lift. En wij staan klaar om de nieuwe kansen 
te grijpen. (Elders in dit blad meer.) 
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MVO-H9: het klinkt als de code-
naam van een collega van James 
Bond, maar het is de naam van 
een intern programma om de 
CO2-footprint van onze organisa-
tie drastisch te verminderen. 

MVO staat voor maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen; H9 
voor Havenstraat 9, ons adres in 
Beverwijk. Doel is om in de loop 
van 2016 Niveau 3 te behalen in de 
CO2-Prestatieladder.

Niveau 3 in 2016
De CO2-Prestatieladder is een instru-
ment dat bedrijven helpt bij het 
verminderen van CO2. Als bedrijf dat 
duurzaamheid als speerpunt in de 
strategie heeft, staan wij hier volledig 
achter. Daarnaast is het een concur-
rentiewapen, doordat steeds meer 
publieke en particuliere opdracht-
gevers de CO2-Prestatieladder als 
selectiecriterium in hun aanbeste-
dingen opnemen. Voor 2016 streven 
wij naar Niveau 3. Dit betekent 

dat we een of� ciële CO2-emissie-
inventaris krijgen, opgesteld volgens 
de ISO-standaard en onafhankelijk 
geveri� eerd, met kwantitatieve doel-
stellingen voor de vermindering van 
de CO2-uitstoot. Daarnaast zullen we 
binnen deze procedure deelnemen 
aan initiatieven in de branche en een 
actief communicatiebeleid voeren. 
Met andere woorden: u hoort nog 
van ons! 
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Havenstraat 9, 1948 NP Beverwijk
Tel: 0251-279999, 
E-mail: info@visserelektro.nl, www.visserelektro.nl

In vol vertrouwen kijk ik dan ook uit 
naar de toekomst, hopend dat het 
ook u voor de wind gaat. Voor nu 
wens ik u en iedereen om u heen 
een gezellige feestmaand en het 
beste voor 2016!

Huib Visser, algemeen directeur

Daalimpex is in Europa een 
toonaangevende logistieke 
dienstverlener, gespecialiseerd 
in de klimaatgestuurde opslag 
van consumptiegoederen. 

In 2015 voegde de onder-
neming in Velsen-Noord aan 

het bestaande vrieshuis nieuw-
bouw toe, met een gezamenlijke 
capaciteit van 60.000m2 ofwel 
40.000 pallets. Duurzaamheid 
van het nieuwe complex, volgens 
de strengste norm van BREEAM, 
was voor Daalimpex een 
strategische keuze. Wij mochten 
er een bijdrage aan leveren.

Vooral vis, maar niet alleen
Vis is voor Daalimpex het belang-
rijkste product. Vanuit de hele 
wereld wordt op de Velserkade 
vis aangevoerd, opgeslagen, ver-
werkt en vervolgens gedistribu-
eerd naar alle continenten. Van 

makreel en zalm tot kreeft en 
kabeljauw. Maar ook voor vlees, 
zuivel, gevogelte, aard-
appelen, bloembollen, groente, 
fruit en fruitconcentraten levert 
Daalimpex logistieke oplossingen. 

BREAAM-NL Excellent
Het gaat goed met Daalimpex, 
onderdeel van de Kloosterboer 
Groep in IJmuiden. Steeds 
grotere volumes vis komen naar 
Velsen. Dit was de economische 
reden voor de vernieuwing en 
uitbreiding van zowel de kade-
faciliteiten als het vrieshuis. 
Maar Daalimpex greep met dit 

project ook de kans aan om uit 
te blinken in duurzaamheid, tot 
en met het strenge keurmerk 
BREAAM-NL Excellent. 
Dit betekende doelgericht 
kiezen voor onder meer een 
hoge isolatiewaarde, energie-
zuinige koelinstallaties, inno-
vatieve bouwmaterialen en een 
led-verlichting met intelligente 
software, die wij monteerden. 
Daarnaast verzorgden we onder 
meer de brand- en toegangs-
beveiliging, de camera-
bewaking, het glasvezelnet en 
ook het WiFi-netwerk voor de 
communicatie met de heftrucks. 

De toekomst
Leider van het project bij 
Daalimpex is Jan Karsten, hoofd 
Technische Dienst, met wie we al 
jaren goed samenwerken, maar 
ook echt kunnen sparren als het 
om duurzame technische op-los-
singen gaat. Hij is een bevlogen 
man. "Een vrieshuis gaat wel 
dertig jaar mee", zegt hij. "Als je 
daarvoor duurzame maatregelen 
neemt, moeten dat in één keer 
de juiste keuzes zijn. Daarom 
bouwden we dit vrieshuis niet 
volgens de normen van nu, maar 
die van de toekomst." 

Daalimpex Velsen 
Duurzaam vrieshuis voor de toekomst

MVO-H9: 
Op weg naar minder CO2

Opmeer kiest voor duurzaamheid

Begin dit jaar accepteerden bijna 
honderd huurders het aanbod 
van Gemeentelijk Woningbedrijf 
Opmeer om in ruil voor een kleine 
huurverhoging zonnestroomsyste-
men te laten plaatsen. Wij kregen 
met onze partner Solar Electricity 
de opdracht en gingen in juni aan 
de slag. In december plaatsten we 
de laatste van de bijna duizend 
zonnepanelen.

Duurzaam wonen
De gemeente Opmeer is een 
verzameling dorpen en woonker-
nen in West-Friesland met ruim 
11.000 inwoners. Duurzaamheid 
is een speerpunt in het beleid 
van Opmeer. Daarom bood het 
gemeentelijk woningbedrijf huur-
ders van geschikte eengezinswonin-
gen aan om een energiebesparend 
zonnesysteem te laten plaatsen. 
Tot nu toe zijn 95 huurders hierop 

ingegaan, met name in de dorpen 
Opmeer, Hoogwoud, Spanbroek 
en De Weere. Dit zijn spekko-
pers gebleken: de kleine huur-
verhoging verdienen ze namelijk 
direct en dik terug door de lagere 
stroomrekening.

Economisch en esthetisch
Aan de opdracht voor plaatsing 
van de zonnestroomsystemen 
ging een aanbesteding vooraf met 
een strenge voorselectie op onder 
meer SEI- en Uneto-VNI-erkenning. 
Hoge kwaliteit, sterke prestaties, 
solide garanties en een scherpe 
prijs waren andere criteria. Daarin 
kwamen wij met partner Solar 
Electricity als beste uit de bus, met 
bovendien een esthetisch verant-
woorde oplossing van egaal zwarte 
zonnepanelen voor de merendeels 
schuine daken. Om het leefgenot 
van de bewoners zo min mogelijk 

te verstoren, pakten we het project 
woning-voor-woning aan, inclusief 
schouwing vooraf en afsluitend 
opleverrapport. In juni plaatsten 
we de eerste van de bijna honderd 
systemen, in december de laatste. 
Woningen die vrij kwamen voor de 
verhuur, voorzagen we eerst van 
een zonnestroomsysteem, voordat 
ze weer bewoond werden. 

Meer weten? 
Al jaren zetten we ons in voor 
duurzame oplossingen. Een goede 
eerste stap is onze Energy Scan voor 
een beter milieu en comfortabel 
werkklimaat. Daarnaast leveren we 
alles van laadpalen en ledverlichting 
tot en met complete zonnestroom-
systemen op kleine en grote schaal. 

Meer weten? Bel met Arian 
Kapitein: (0251) 27 99 99.

Bijna duizend zonnepanelen 
in zes maanden

Helaas komt het regelmatig voor 
dat de schade van een bedrijfs-
brand niet wordt vergoed. Let 
daarom goed op de kleine let-
tertjes in uw polis. Naast alle wet-
telijke eisen (Bouwbesluit 2012, 
Gebruiksbesluit 2008, Arbowet) 
stellen de meeste verzekeraars 
hun eigen voorwaarden: met 
name een periodieke keuring 
van uw bedrijfspand en instal-
laties volgens NEN-normen en 
het jaarlijks onderhoud van al 

uw blusmiddelen (en niet eens 
per twee jaar, zoals de wet soms 
toestaat). Bovendien moet dit 
onderhoud gebeuren door een 
REOB-gecerti� ceerd bedrijf. 

Wilt u weten of uw pand en instal-
laties aan de eisen van verzeke-
raars voldoen? Bel dan (0251) 27 
99 99 en vraag naar Dennis Kruit. 
Of neem contact op met uw 
verzekeringsadviseur. 

Periodieke keuringen

Voorkom erger: let op 
de kleine lettertjes! 

Duurzaam vrieshuis Daalimpex
voldoet aan BREAAM-NL excellent keurmerk

"
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De Tobiasschool in Amsterdam is in 
twee opzichten bijzonder: het is een 
vrijeschool voor vmbo en basis-
onderwijs, en er is een zorgaan-
bod. Het afgelopen schooljaar 
onderging het oude pand aan de 
Rietwijkerstraat in Amsterdam-Zuid 
een ingrijpende ver- en nieuwbouw. 
Het ontwerp was van het befaamde 
bureau RAU, de uitvoering was in 
handen van het toonaangevende 
Vink + Veenman, en wij waren 
erbij voor alle elektrotechnische 
installaties.

De grondsteen
Een vrijeschool is per de� nitie een 
eigenzinnige school. De antropo-
so� sche levensbeschouwing komt 
tot uiting in de lesmethoden, maar 
moet ook uitstralen in de omgeving 

waarin de kinderen en docenten 
‘leren en leven’. Bovendien vraagt de 
zorgbehoefte van de kinderen om 
een overzichtelijk gebouw met grote 
lokalen, brede loopruimten en een 
logische ligging van alle voorzie-
ningen. RAU tekende hiervoor een 
fraaie en duurzame oplossing, die 
hoofdaannemer Vink + Veenman, 
met onze elektrotechnische onder-
steuning, in oktober opleverde. 
Toen namen leerlingen en staf het 
gebouw ceremonieel in gebruik door 
in het hart van hun nieuwe school 
de ‘grondsteen’ te leggen, een 
belangrijk antroposo� sch symbool. 

KNX-technologie
Achter de monumentale voorge-
vel gaat nu een hypermoderne, 
nieuwe inrichting schuil. Aan de 

achterzijde is een fraaie glasgevel 
verrezen die de nieuwe klaslokalen 
ontsluit, plus een nieuw gebouw 
voor de gymzaal en ondersteu-
nende ruimtes. Bouwen in de bin-
nenstad is een logistieke uitdaging. 
Die was des te groter doordat al 
het werk in een ommuurde bin-
nentuin plaatsvond. Alles is echter, 
in goed overleg met de buurt, tot 
een goed einde gebracht. We zijn 
er trots op dat we hieraan mochten 
meewerken door het leveren van 
alle elektrotechnische installaties, 
inclusief beveiligings- en brand-
meldsystemen. Daarbij hebben we 
volop gebruik kunnen maken van 
de KNX-technologie voor domo-
tica en de gebouwautomatisering, 
waarvoor we natuurlijk volledig 
gecerti� ceerd zijn. 

Bijzondere oplossingen voor 
een bijzondere school

www.visserelektro.nl

Ook in Velsen-Noord heeft Hunting een vestiging, Hunting 
Energy Services, voor het onderhoud en de reparatie van 
boormaterieel. Hier, aan de Olieweg, betrok Hunting onlangs 
een nieuw pand, waarvoor wij de elektrotechnische en andere 
installaties leverden.

Wereldconcern
Hunting is een wereldconcern. Ruim vierduizend mensen 
werken vanuit Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten 
en Azië aan een omzet van zo’n USD 1.400 miljoen (2014). 
Het bedrijf staat genoteerd aan de London Stock Exchange 

en opereert vanuit hoofdkantoren in de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe faciliteit 
van Hunting in Velsen-Noord is een ontwikkeling van Delta 
Onroerend Goed uit Beverwijk. Voor de elektrotechniek van 
de casco opgeleverde nieuwbouw werden wij via een aanbe-
steding ingeschakeld. Half juni begonnen we eraan. 

Amerikaanse normen
Al gauw bleek dat het niet alleen bij de standaard-aanslui-
tingen zou blijven. Bij Hunting, opererend in een gevoelige 
markt, heerst een Amerikaanse bedrijfscultuur. Dit betekent 

dat de onderneming hoge en speci� eke eisen stelt aan met 
name de beveiliging. Daarom kregen wij ook opdracht voor 
onder meer de installatie van het alarmsysteem, de brand-
beveiliging, de toegangsbeveiliging en de speciale verlichting 
van de hallen en het buitenterrein. Alles volgens nauwgezette 
Amerikaanse speci� caties. Medio november konden de men-
sen van Hunting Energy Services hun nieuwe pand betrekken. 
Hun nieuwe locatie bestaat uit twee fabriekshallen, kantoren, 
doucheruimtes en een bedrijfsrestaurant. 

Hunting is een van ‘s werelds grootste toeleveranciers voor de olie- en 

gasindustrie. Het concern produceert, levert, verhuurt, onderhoudt en 

repareert werktuigen en materialen voor de exploratie van olie en gas. 

Dit gebeurt vanuit ruim tachtig eigen faciliteiten over hele wereld. 

Tobiasschool in Amsterdam

Hunting Energy Services

Speci� eke installaties voor 
een speci� eke onderneming

Zaanse geschiedenis
PontMeyer heeft een lange geschie-
denis. Het bedrijf werd in 1844 
opgericht door William Pont en ver-
huisde in 1876 bij de opening van het 
Noordzeekanaal naar Zaandam. Daar 
vestigde het zich eerst op het William 
Pont Eiland in de Zaan en later op de 
Terminal Zuiderhout, in de volks-
mond bekend als De Balkenhaven. 

In 1986 fuseerde het bedrijf met 
Meyer International, waaruit de 
naam PontMeyer ontstond. Het 
hoofdkantoor is tot op de dag van 
vandaag gevestigd in de Zaanstreek. 
PontMeyer is grotendeels in handen 
van HAL Investments; overige aande-
len worden verhandeld op de innova-
tieve beurs NPEX, opererend vanuit 
de Binckhorst in Den Haag.

De Binckhorst 
In dezelfde Binckhorst heeft 
PontMeyer zelf van oudsher een 
belangrijke vestiging. Dit voorma-
lige industriegebied ontwikkelt zich 
momenteel tot een toonaange-
vend en dynamisch zakendistrict. 
Hierdoor diende de mogelijkheid 
zich aan om op een toplocatie, niet 
ver van de huidige vestiging, een 

nieuwe houthandel en bouwmarkt te 
openen. Voor de bouw ervan werd 
een Belgische aannemer gecontrac-
teerd, die het pand van 3000m2 
casco opleverde. Vervolgens werden 
wij door PontMeyer ingeschakeld, 
nadat we de aanbesteding hadden 
gewonnen voor de totale elektro-
technische en werktuigbouwkundige 
installatie. Nog voor de kerst vindt 

onze oplevering plaats, zodat deze 
grote vestiging met shop, magazijn 
en zagerij op maandag 4 januari de 
deuren feestelijk kan openen voor 
klanten uit de Haagse regio.

De Participatiewet is er voor 
iedereen die kan werken, maar 
daarbij ondersteuning nodig 
heeft. Voor de uitvoering ervan 
hebben de gemeenten in de 
IJmond hun krachten gebundeld 
in IJmond Werkt! Enerzijds helpt 
deze organisatie werkzoeken-
den bij het vinden van een baan. 
Anderzijds worden werkgevers 
geadviseerd en ontzorgd bij het 
vervullen van hun vacatures. 

Maatschappelijke opdracht
De maatschappelijke opdracht 
van IJmond Werkt! is groot en 

complex. In de Participatiewet 
zijn de taken gebundeld van de 
vroegere Wet werk en bijstand 
(Wwb), de Wet sociale werk-
voorziening (WSW) en een 
groot deel van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jongge-
handicapten (Wajong). Naast 
het hoofdkantoor in Beverwijk 
beschikt IJmond Werkt! daar-
voor over vier vestigingen in de 
IJmond. 

Onderhoud en keuringen
Net als veel bedrijven in de regio 
onderhouden wij een hechte 

band met IJmond Werkt!, onder 
meer in het kader van overheids-
aanbestedingen waarvoor social 
return als contractvoorwaarde 
geldt. Daarnaast verzorgen wij 
al jaren voor IJmond Werkt! het 
periodieke onderhoud van de 
installaties en de keuringen van 
de arbeids- en blusmiddelen. 
Voor IJmond Werkt! zijn veilige 
arbeidsomstandigheden een 
kerntaak. Dat de inspectie en 
het onderhoud daarvan aan ons 
worden overgelaten, zien we als 
een extra grote erkenning van 
ons vakmanschap.

Vorige maand bracht de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid 
een alarmerend rapport uit. Daaruit 
bleek dat de helft van de ongeval-
len met koolmonoxide niet gebeurt 
bij oude geisers, maar bij meren-
deels moderne cv-installaties, die 
bovendien periodiek worden onder-
houden. Oorzaak: onvoldoende 
vakmanschap bij de installatie en 
het onderhoud, en onvoldoende 
aandacht voor de omgeving van het 

toestel, waaronder luchttoevoer- en 
rookafvoerleidingen. Het gevolg: 
tientallen doden en honderden 
gewonden per jaar.

Integrale aanpak
In de markt zijn er onderhoudsbe-
drijven die stunten met prijzen. Dit 
is alleen economisch haalbaar, zo 
is onze overtuiging, door onver-
antwoord te bezuinigen op het 
vakmanschap van de monteur en 

de aandacht die hij kan geven. Wij 
kiezen ervoor om onze monteurs 
permanent bij te scholen in kennis 
en vaardigheden. Bovendien volgen 
zij bij hun onderhoudswerk een 
methodische en integrale aanpak, 
gebruikmakend van een complete 
checklist voor de installatie, inclusief 
alle componenten, en geavanceerde 
gekalibreerde meetapparatuur. 
Meer weten? Bel Dennis Kruit: 
(0251) 27 99 99.

Volledige E- & W-installatie 
voor PontMeyer in Den Haag

PontMeyer is met 45 vestigingen verspreid over het land, zevenhonderd 

medewerkers en een omzet van € 285 miljoen (2014) een toonaangevende 

leverancier van hout en bouwmaterialen op de Nederlandse markt van 

nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Begin 2016 opent PontMeyer op een 

toplocatie in Den Haag een nieuwe vestiging. Hiervoor leverden wij de totale 

elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie. 

De handen ineen: 

IJmond Werkt!

Grote risico's 
rond onderhoud cv-installaties
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