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Het installatiebedrijf zit een beetje in
gebouwd in de Distelstraat en is dus 
minder zichtbaar. Het pand is stap voor 
stap gegroeid en het spreekt voor zich 
dat ook de omringende bebouwing  
anders is dan in 1967. Het is eigenlijk 
te klein geworden voor de groei die  
BarendrechtElektra heeft doorgemaakt. 
Daarom ontstond enkele jaren geleden 
het plan om naar Kickersbloem III te 
verhuizen, maar de ontwikkeling hiervan 
heeft vertraging opgelopen. Het is echter 
niet uitgesloten dat dit plan in 2011 of 
2012 toch weer opgepakt gaat worden.

Sinds 1990 runnen Henk en Ab het bedrijf. 
“De overname was pico bello geregeld 
door onze vader,” zegt Ab. “In theorie 
hebben we wel een taakverdeling, 
waarbij Henk meer over het technische 
gedeelte gaat en ik de financiën voor 
mijn rekening neem, maar in de praktijk 
loopt er veel samen.”

ontwikkelingen
In zestig jaar is er natuurlijk nogal wat 
veranderd binnen het vakgebied. De 
werkmethoden ontwikkelen voortdurend. 
Waar voorheen met de vlechttang en 
draad gewerkt werd, daar worden nu 
vlechtmachines gebruikt. 

“Als je daar veertig jaar terug mee aan 
was gekomen, hadden ze je aangeke
ken alsof je van Mars kwam,” glimlacht 
Henk. “Gelukkig gaan de veranderingen 
geleidelijk en in fases,” voegt Ab toe. 
“Neem het tekenen. Ik weet nog wel dat 
we met inkt, papier en een liniaal aan de 
slag gingen. Toen begon het plotten en 
tegenwoordig heb je de tekencompu
ter. Waar je vroeger twee huizen naast 
elkaar in spiegelbeeld moest tekenen, 
krijg je nu met één druk op de knop de 
mooiste resultaten. Binnenkort zal het 
tekenen in 3D echt terrein gaan winnen. 
Je ziet in de tekening dan alle leidingen. 
Fantastisch natuurlijk en steeds meer 

aannemers werken hier mee. Wij juichen 
dat toe en gaan er zelfs een werkplek 
voor inrichten.” BarendrechtElektra gaat 
dus duidelijk mee met de tijd.

De werkzaamheden worden tegen
woordig ook buiten Hellevoetsluis uit
gevoerd. Daarbij vormt woningbouw 
de hoofdmoot. “Dat neemt zo’n 75% 
van de arbeid in,” weet Henk. “Dan is er 
20% voor utiliteitsbouw en de overige 
5% besteden we aan de onderhoud en  
service. We worden vaak door aanne
mers gevraagd en als je het dan goed 
doet, heb je kans dat ze je voor een 
volgend project weer vragen.” Dit blijkt 
wel als gedurende ons gesprek de  
telefoon van Henk gaat en een vaste  
relatie BarendrechtElektra benadert 
voor deelname aan een nieuw project. 
Vaak zijn dit langlopende projecten, 
waarbij regelmatig grote afstanden af
gelegd moeten worden.

Zo is BarendrechtElektra nog tot 2012 
bezig met grote woningbouwprojecten 
in Ypenburg en Zoetermeer. Die projec
ten lopen al meer dan tien jaar. “En dat 
terwijl senior zei dat hij de Spijkenisser
brug niet over zou gaan en op Voorne
Putten zou blijven!” lacht Ab.

jaren ’80: De elektrowinkel Rijksstraatweg

jaren ’60: Opening vernieuwde winkel
Rijksstraatweg (familie Barendrecht)

jaren ’70: W.H. Barendrecht

jaren ’90: De zaak met alle auto’s
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Ook de groei van het personeel die het 
bedrijf heeft doorgemaakt zou Wim  
Barendrecht wellicht niet gedacht hebben 
toen hij zijn bedrijf overdeed aan zijn 
zonen. Toen Henk en Ab bij de zaak 
kwamen liepen er zo’n dertig mensen, 
anno 2010 zijn er ruim 65 mede werkers 
in vaste dienst en wordt er nog een 
flink aantal ingeleend. Bovendien is het  
gemiddelde dienstverband erg hoog, 
wel vijftien jaar. “We hebben onlangs 
afscheid genomen van een personeels
lid die met pensioen ging na 42,5 jaar 
dienstverband, dit vinden wij erg bij
zonder,” zegt Ab. “Ook dit jaar zijn er 
alweer drie jubilarissen geweest. Op het 
moment hebben we dertien mensen die 
hun 12,5jarig jubileum hebben gevierd 
en zelfs tien medewerkers die al meer 
dan 25 jaar bij de zaak zijn. Wij zeggen 
altijd dat we een goede groep hebben, 
wij zien het personeel als een sterk punt 
van ons bedrijf.”

Aannemers, zoals Dura Vermeer Bouw 
en Ballast Nedam, zien Barendrecht
Elektra steeds meer als vaste partij. 
Zij werken met vaste teams en kiezen 
voor een vaste installateur. Deze nieuwe 
trend, het zogenaamde lean bouwen, is 
erg efficiënt en in trek bij veel aannemers 

en onderaannemers. Barendrecht
Elektra levert ook uitgebreide diensten 
op het gebied van inbraakbeveiliging, 
brandmeldinstallaties en mechanische 
ventilatie. In Hellevoetsluis heeft het  
bijvoorbeeld alle basisscholen beveiligd, 
in samenwerking met de gemeente en 
verzekeringsmaatschappij. Er zijn speciaal 
vier mensen opgeleid en gecertificeerd 
om brandmeldinstallaties te mogen 
plaatsen. BarendrechtElektra heeft dus 
eigen specialisten in huis en dat gebeurt 
steeds meer, omdat er op allerlei ge
bieden erg veel ontwikkelingen zijn. Zo 
volgt het bedrijf de ontwikkelingen rond 
energiebesparing (zonnepanelen) op 
de voet, verdiepen zij zich in domotica 
(woonhuisautomatisering) en is de LED
verlichting erg in ontwikkeling. Voor de 
gemeente Hellevoetsluis is een pers
gemaal besturingssysteem ontwikkeld 
dat in heel Hellevoet wordt toegepast. 
Om bij te blijven met alle nieuwe tech
nieken heeft BarendrechtElektra een 
speciale afdeling voor dit soort instal
laties.

Familie
Na zestig jaar is het familiebedrijf dus 
nog volop aan het werk. In 2009 werd 
zelfs een omzetrecord gedraaid. 

“We hebben samen echt plezier en kun
nen goed samenwerken,” zegt Henk 
over het feit dat hij BarendrechtElektra 
samen met zijn broer runt. Ab beaamt 
dat volmondig. “Het is aanpoten, maar 
daar zijn we allebei niet te beroerd voor.” 
Inmiddels is ook de volgende generatie 
Barendrecht toegetreden tot het bedrijf. 
Zo is Henks zoon Ben als monteur actief 
en is zoon Sonnie sinds vorig jaar directie
assistent. “Ze hebben hier zelf duidelijk 
voor gekozen en dat is belangrijk,” zegt 
Ab. “Want ook al krijg je iets met de 
paplepel ingegoten, je moet het natuurlijk 
nog wel willen. Zo wil Henks jongste 
zoon ook graag in het bedrijf komen.” 
Ab heeft twee dochters en hoewel één 
van zijn dochters af en toe vakantiewerk 
doet in het bedrijf, hebben zij beiden 
toch voor een andere richting gekozen.

Duidelijk is dat BarendrechtElektra in 
zestig jaar is uitgegroeid tot een bedrijf 
van naam. Wie meer informatie over 
de werkzaamheden wil krijgen, kan de 
website bezoeken.
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Recent project: Nieuwbouw van woonwijk op de plek van oude melkfabriek Hellevoetsluis


