
Beste relatie,

Op het afgelopen jaar kijk ik tevreden terug. Bestaande klanten zijn behouden 

en veel nieuwe mochten we verwelkomen. Daarnaast hebben we ons door de 

overnames van TBG Techniek en Besseling Techniek goed kunnen profi leren als 

totaalinstallateur. Van hun specialismen werktuigbouwtechniek en duurzame 

energie verwachten we veel toegevoegde waarde in 2015 en daarna.

Iets anders waarop we ons verheugen, 

nu over vijf jaar, is ons honderdjarig 

bestaan. Deze maand, om precies te 

zijn op 19 december, vieren we be-

scheiden onze 95e verjaardag. Dat zal 

over vijf jaar een stuk uitbundiger zijn!

Hopelijk bent u er dan ook bij. 

Voor nu wens ik u en iedereen om u 

heen een gezond en succesvol 2015.

Huib Visser, algemeen directeur
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Daar wordt u als klant wijzer van

Reusachtig zonnedak bij BUKO:
Elk jaar 224 ton minder CO

2

Verlicht winkelhart Beverwijk:
Feestelijk en energiezuinig 

ATB-tocht met relaties:
Alleen maar winnaars

Sales & Marketing: 
Ton Visser pakt het op

Afgelopen jaar namen we twee 

bedrijven over die veel kunnen 

betekenen voor ons aanbod als 

totaalinstallateur: TBG Techniek 

en Besseling Techniek. TBG is 

toonaangevend in geïntegreerde 

werktuigbouwtechniek, terwijl 

Besseling zich onderscheidt door 

een grote expertise in duurzame 

energie.

In de top 3 van energiezuinigste 

kantoren van Nederland

Sinds kort hebben TBG Techniek 

en Besseling Techniek hun krachten 

gebundeld in een gezamenlijk pand 

aan de Havinghastraat 22 in Alkmaar. 

Dit is een bijzonder gebouw, namelijk 

een levend bewijs van wat mogelijk 

is met duurzame installatie- en ener-

gietechniek. Met de extreem lage ( 

negatieve) EPC (energieprestatiecoëffi -

ciënt) van - 0.121 staat dit bedrijfspand 

in de top 3 van energiezuinigste 

bedrijfspanden van Nederland. Er is 

geen gasaansluiting en 70% van de 

elektriciteitsbehoefte wordt opgewekt 

met zonnepanelen en windturbi-

nes. De verwarming bestaat uit een 

zonneboilersysteem van 25.000 liter, 

gecombineerd met warmtepompen. 

De zomerkoeling wordt verzorgd door 

de grondbron; er loopt koud water 

door de vloerslangen, waardoor er 

geen aircosysteem nodig is.

Synergieproces volop gaande

De gezamenlijke huisvesting van 

TBG Techniek en Besseling Techniek 

is onderdeel van het synergieproces 

dat na hun overnames in gang is 

gezet. Samen met Visser Elektro-

techniek zijn de twee bedrijven nu 

steeds beter in staat hun technische 

specialismen te integreren tot totale 

installatieoplossingen voor klanten. 

Een ander voordeel is de centrale 

ligging in Noord-Holland, waardoor 

meer klanten sneller en beter 

worden bediend. 

De toekomst is hier & nu 

Het pand van TBG en Besseling laat 

zien dat extreme energie-effi ciency 

geen toekomstmuziek is. 

Benieuwd? Bel Rob Boerlage of 

Arian Kapitein op 072 – 5898 357. 

Zij leiden u graag rond in dit 

bijzondere pand. 

www.visserelektro.nl

Het verlichte stadshart van Beverwijk
Sfeervol en energiezuinig in de feestmaand

TBG Techniek en Besseling Techniek

Samen in één 
bijzonder pandtechniek



Investering
In onze organisatie is Dennis 

Kruit als KAM-coördinator (KAM 

staat voor Kwaliteit, Arbo en 

Milieu) verantwoordelijk voor het 

onderhoud van onze gecertifi ceerde 

procedures. In grote lijnen gaat 

het om de controle op naleving 

van het Handboek Kwaliteit, het 

registreren van afwijkingen en 

het motiveren en stimuleren van 

mensen. In deze taak, die hij naast 

z’n gewone werk doet als manager 

Keuringen & Inspecties, gaat veel 

tijd zitten. Daarom wordt hij in 

het certifi ceringsproces bijgestaan 

door het externe bureau De Wilde 

Advies. Als organisatie voeren we 

zes grote keurmerken, variërend van 

ISO tot REOB en BRL, die jaarlijks 

moeten worden vernieuwd. Gabriël 

van der Velde, adviseur bij De 

Wilde, voert onder meer interne 

audits bij ons uit, ter voorbereiding 

op de offi ciële certifi cering door 

instituut DEKRA. Bij elkaar gaat het 

om een aanzienlijke investering in 

mensen, tijd en extern advies.

Rendement 
Wordt die investering terugverdiend? 

“Jazeker”, zegt Dennis Kruit. 

“Door het structurele onderhoud 

van de procedures leren we van 

onze fouten en ontwikkelen we 

een proces waarin we telkens 

onze kwaliteit en dienstverlening 

verbeteren. Daar worden niet alleen 

wij als organisatie beter van, maar 

vooral onze klanten. 

Ze kunnen bovendien vertrouwen 

op een voorspelbare kwaliteit op 

het hoogste veiligheidsniveau tegen 

de laagste faalkosten; dat is wat 

keurmerken zichtbaar maken en 

aantonen.”

Daar worden klanten
wijzer van

Versbakkerij Goemans

Bakker met Ster
Versbakkerij Goemans behoort tot de top van 

Nederland. Medio november, in de � naleronde van 

de jaarlijkse competitie ‘Bakker met Ster’ van het 

Nederlands Bakkerij Centrum, sleepten de zes winkels 

van Goemans samen maar liefst elf sterren in de wacht. 

Een topprestatie. “Natuurlijk zijn we daar trots op. Het 

is een erkenning voor onze inspanningen om klanten 

elke dag de beste kwaliteit te leveren”, zeggen de 

broers Peter en Frank Goemans, die samen met Daniël, 

de zoon van Peter, leidinggeven aan dit onvervalste 

familiebedrijf.

Ambachtelijk topproduct
De bereiding van de petitfours - mooie kleine gebakjes, 

onmisbaar bij elke high-tea - vond tot voor kort plaats 

in een bakkerij in Castricum. Door de gestaag groeiende 

vraag naar dit ambachtelijke topproduct moest een grotere 

ruimte worden gezocht. Die werd gevonden in de oude 

werkplaats van het historische busbedrijf Beentjes & De 

Bruyn in Heemskerk. Half september werd begonnen met 

de verbouwing. In december werd de ruimte opgeleverd, 

mooi voor de Kerst. Wij ontwierpen en installeerden de 

elektrotechnische voorzieningen, rekening houdend met 

de speciale eisen die worden gesteld aan de bereiding van 

petitfours, zoals een hoge lichtopbrengst, uiteraard via 

energiezuinige ledverlichting.

Enthousiasme, inzet en aandacht
Wat schuilt er achter het succes van Versbakkerij Goemans? 

De heren Goemans antwoorden: “In al onze producten 

stoppen wij drie geheime ingrediënten: enthousiasme, 

inzet en persoonlijke aandacht voor elke klant. 

Dé onderscheidende kenmerken van een familiebedrijf. 

Wij herkennen dat ook bij sommige andere bedrijven. En 

zijn blij te constateren dat Visser Elektrotechniek die bijna 

ouderwetse waarden met ons deelt.”

Het gaat goed met Versbakkerij Goemans. Elke dag laten deze 

meesterbakkers steeds meer mensen genieten van hun ambachtelijke 

broden en subliem gebak. Onze regio kan hiervoor terecht in zes 

mooie winkels, maar via de groothandel mag ook de rest van het land 

meeproeven van hun prachtige petitfours. Hiervoor werd onlangs een 

nieuwe patisseriebakkerij geopend in Heemskerk, waaraan wij 

de elektrotechnische installaties bijdroegen.

Wij voldoen aan alle certifi catie-eisen die worden 

gesteld in de markten waarin we actief zijn. 

Dat doen we niet om te willen pronken met een zo 

breed mogelijke waaier aan keurmerken. Het doel 

ervan is om onze kwaliteit, kennis en veiligheid 

zichtbaar en aantoonbaar te maken.

Zodat u als klant weet waar u aan toe bent.

Onderscheiden met elf sterren

Keurmerken voor kwaliteit,

kennis en veiligheid



Energieneutraal
op de kop van de pier

Loodswezen Amsterdam-IJmuiden

www.visserelektro.nl

Samenwerkingsovereenkomst met Heliomare

Uptime van installaties cruciaal

Veel mensen kennen Heliomare uit Wijk aan Zee als revalidatie centrum. 

Maar Heliomare is veel meer dan dat. Het is een organisatie die kinderen, 

jongeren en volwassenen met een beperking helpt om zo goed mogelijk 

zelfstandig mee te doen in de samenleving. Dit gebeurt op uiteenlopende 

manieren door 1600 medewerkers vanuit veertig locaties, verspreid over 

Noord-Holland. We zijn er trots op dat deze maatschappelijk belangrijke 

instelling de beschikbaarheid van haar installaties aan ons toevertrouwt. 

Eind oktober leverden we voor een nieuw gebouw van 

het Loodswezen Amsterdam-IJmuiden de totale installatie op. 

Het resultaat: een energieneutraal pand met een extreem

lage EPC van -0,01. Het project is een mooi voorbeeld van 

de unieke expertise die TBG Techniek aan ons aanbod toevoegt. 

Avontuur en 
verantwoordelijkheid
Het Loodswezen zorgt ervoor dat 

zeeschepen veilig en effi ciënt de 

havens in- en uitvaren. Dag en nacht, 

door weer en wind. In Amsterdam-

IJmond, een van vier regio’s van het 

Loodswezen, worden jaarlijks ruim 

13.000 schepen geloodst. Dit gebeurt 

door 63 registerloodsen, bijgestaan 

door acht kantoormedewerkers, 

dertig bemanningsleden en zeven 

coördinatoren. Door de pieren, 

het sluizencomplex, de wisselend 

nautische omstandigheden en het 

dichtbewoonde gebied langs het 

Noordzeekanaal is het varen met 

zeeschepen hier een hele uitdaging. 

Daarom neemt de loods, met 

instemming van de kapitein, op het 

schip de leiding over de navigatie 

en de manoeuvres over. Bij een 

binnenkomende reis wordt de loods 

met een snelle jet-tender of met 

een helikopter aan boord gezet en 

er bij een uitgaande reis ook zo af 

gehaald. Een beroep vol avontuur en 

verantwoordelijkheid!

Duurzame energieoplossing
In het havengebied van IJmuiden 

kreeg het Loodswezen een 

nieuw operationeel pand met 

administratieve werkplekken, 

maar ook met acht rustruimtes, 

douches voor de bemanning en 

een kantine voor de loodsen die 

hier 24-uurswachten moeten 

draaien. Wij tekenden voor de 

totale installatie. Niet alleen voor de 

gewone elektrische voorzieningen, 

inclusief brandmeld-, datacom-, 

ontruimings- en energiezuinige 

verlichtingsinstallatie. Maar ook 

voor het sanitair, de convectoren, 

het dakafwateringssysteem en de 

interne riolering. En bovendien voor 

een duurzame energieoplossing met 

64 zonnepanelen, een zonneboiler 

en een warmtepomp. Daardoor 

wordt een extreem lage EPC 

(energieprestatiecoëffi ciënt) van -0,01 

bereikt, wat het pand ruimschoots 

energieneutraal maakt. Door de 

ligging van het pand, op de kop van 

een pier, was er geen gasaansluiting. 

Maar die is ook helemaal niet nodig!

Eén team 
Eind oktober werd het pand 

opgeleverd. Het was een van de eerste 

projecten waarin we met TBG Techniek 

als één team optrokken. Dat zal in 2015, 

samen met Besseling Techniek, steeds 

meer het geval zijn. Wat vindt de klant? 

Jan de Ruiter, hoofd Varende Dienst: 

“Binnen is het behaaglijk en de douches 

zijn heet. Ondertussen besparen we fors 

op de stroomrekening èn op de uitstoot 

van CO
2
. We zijn dus dik tevreden. 

Visser Elektrotechniek heeft zich hier als 

een echte totaalinstallateur bewezen.” 

Een geruststellende gedachte
De patiënten en cliënten 

van Heliomare krijgen 

ondersteuning op het gebied 

van wonen, speciaal onderwijs, 

arbeidsintegratie, dagbesteding, 

revalidatie en sport & 

beweging. Daarmee wordt een 

totaaloplossing geboden, wat 

Heliomare uniek maakt in Noord-

Holland. Het maakt de organisatie 

echter ook complex, mede 

doordat er veertig vestigingen 

bij betrokken zijn. Tegelijkertijd 

is het door de kwetsbaarheid van 

de doelgroep extra belangrijk dat 

alle elektrotechnische installaties 

onafgebroken betrouwbaar 

functioneren. Om hiervan 

verzekerd te zijn, heeft Heliomare 

een samenwerkingsovereenkomst 

met ons afgesloten. Hierin is 

afgesproken dat we permanent, 

dag en nacht, beschikbaar zijn 

om elektrotechnische problemen 

direct, binnen een vaste streeftijd, 

ter plekke op te lossen. Gelukkig 

komen er maar zelden storingen 

voor, hooguit vijf à tien keer 

per jaar in de hele organisatie. 

Toch is het een geruststellende 

gedachte voor Heliomare dat 

problemen, mochten ze zich 

voordoen, direct verholpen 

worden. Om de zes weken vindt 

een voortgangsgesprek met 

evaluatie plaats, met als doel de 

dienstverlening steeds verder te 

� netunen. 
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Op een van de hallen op het BUKO 

Bedrijvenpark in Beverwijk zijn eerder 

dit jaar 1730 zonnepanelen geplaatst 

met een oppervlak van 2800 m2. 

Goed voor 4,5 miljoen kWh (genoeg 

voor 1300 huishoudens) en een 

CO
2
-reductie van 224 ton. Jaar in, 

jaar uit. Dit project, het grootste in 

zijn soort in Noord-Holland, werd 

gezamenlijk uitgevoerd door Patina 

en Visser Elektrotechniek. De twee 

bedrijven werken met adviesbureau 

Greencompliance samen onder de 

naam GreenWhat. Deze combinatie 

heeft al vele duizenden vierkante 

meters zonnepanelen geplaatst.

Bij december hoort 

een feestelijk verlicht 

stadshart. 

Dit jaar besloten de winkeliers van 

Beverwijk om de opdracht hiervoor bij 

een nieuwe partij onder te brengen, 

liefst uit de stad. Visser Elektrotech-

niek won de aanbesteding. 

Duurzaam en handig
Waarom een lokale partij? “Om 

diverse redenen, maar ook omdat 

het duurzamer en handiger is”, zegt 

Ronald van Leeuwen, bestuurslid van 

de Stichting Beverwijk Centrum.“

Als er onderhoud aan de verlichting 

nodig is, die gauw anderhalve 

maand hangt, hoef je immers niet 

van ver te komen.” 

Veiligheid voorop
Medio november installeerde 

Visser Elektrotechniek de feest-

verlichting in de straten en bomen 

van de binnenstad van Beverwijk. 

“Daar komt heel wat bij kijken”, 

zegt Ronald van Leeuwen. 

“Veiligheid staat bij ons voorop, 

met al die winkelende mensen die 

eronderdoor lopen. 

Daarnaast kun je spreken van een 

logistieke uitdaging: 

de verlichting komt immers ook 

boven de rijbanen te hangen. 

Om de drukte zo veel mogelijk te 

omzeilen, heeft Visser op zondag 

doorgewerkt. Ook iets wat je met 

een lokale partij gemakkelijker 

afspreekt. Ze hebben netjes en 

zorgvuldig gewerkt.” 

Sfeervol en superzuinig
Verbruikt dat niet veel stroom, al die 

duizenden lampjes? “Dat valt reuze 

mee”, besluit Ronald van Leeuwen. 

“We gebruiken superzuinige led-

lampen. Voor anderhalve maand 

feestverlichting in de Zeestraat bijvoor-

beeld praat je over een paar tientjes. 

Dat lijkt me een verantwoorde uitgave 

voor al die sfeervolle gezelligheid. “

We groeien gestaag door. 

Daarom werd het nodig de 

bedrijfsfunctie Sales & Marketing 

structureel vorm te geven in de 

organisatie. 

Deze taak is opgepakt door Ton 

Visser, die zijn controllerfunctie 

heeft overgedragen aan Arjan 

Grootjes. 

Op vrijdagochtend 19 september hebben we met een groep actieve en fi tte relaties een stevige ATB-tocht gemaakt 

door het Noordhollands Duinreservaat. Totale lengte: 45 kilometer. Schaatslegende Jos Niesten, een ervaren ATB-

coach, hield een inspirerende peptalk en begeleidde ons op het parcours. In een professionele ATB-outfi t verscheen 

iedereen � itsend aan de start én aan de meet. Zo telde deze sportieve en gezellige ochtend louter winnaars. 

Ton Visser pakt Sales 
& Marketing op

ATB-tocht met relaties
telt louter winnaars

1730 Zonnepanelen 
met een oppervlak van 2800 m2

Feestelijk, maar energiezuinig
Het verlichte winkelhart van Beverwijk


