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hellevoetsluis

vakbekwaam
Barendrecht-Elektra b.v. is een erkend in-
stallatiebedrijf en geeft daarmee aan dat 
de klant op hen kan vertrouwen. Het be-
drijf en personeel zijn vakbekwaam en dat 
maakt de onderneming een sterk collec-
tief. Barendrecht-Elektra is NCP erkend in 
brandmeldinstallaties en technische be-
veiligingsinstallaties. Dat wil zeggen dat 
het bedrijf op deze gebieden aan alle 
wettelijke criteria voldoet bij het aanleg-
gen van deze installaties, een zekerheid 
van kwaliteit voor de klant dus! Daarnaast 
biedt het erkende leerbedrijf leerlingen de 
kans zich in de techniek te ontwikkelen. 

ervaring
Het aanleggen van elektrotechnische in-
stallaties behoort al vele jaren tot één van 
de hoofdactiviteiten. In samenwerking 
met meer dan twintig verschillende aan-
nemers worden jaarlijks rond de 800 wo-
ningen geïnstalleerd. Door de jarenlange 
ervaring heeft het bedrijf inmiddels een 
indrukwekkende referentielijst opge-
bouwd. Ondanks dit mooie resultaat 
wordt er vandaag de dag nog steeds 
hard gewerkt en aan de weg getimmerd. 
Een benoemenswaardig project op dit 
moment is de bouw van een apparte-
mentencomplex van 33 verdiepingen en 
meer dan 100 meter hoogte dat aan de 
Rokade in Spijkenisse wordt gereali-
seerd. Barendrecht-Elektra voorziet dit 
gebouw, dat uit 263 appartementen gaat 
bestaan, van de elektrotechnische en 
brandmeld- en ontruimingsinstallatie. De 
onlangs vernieuwde internetsite geeft 
verder een duidelijk overzicht van allerlei 
noemenswaardige projecten.

Familiebedrijf
Het bijzondere aan deze onderneming is 
dat het een familiebedrijf 'pur sang' is. 
Oprichter W.H. Barendrecht bracht het 
bedrijf naar het 40-jarig bestaan waarna 
hij zijn zaak overdeed aan zijn zonen Henk 
en Ab die nu samen de directie voeren. 
Henk is technisch directeur en verant-
woordelijk voor de dagelijkse leiding. Ab 
is financieel directeur en veelal achter de 
schermen actief. Het bedrijf is dus al twee 
generaties in de familie en inmiddels is de 
derde generatie ook al betrokken bij het 
bedrijf. Twee zonen van Henk zijn inmid-
dels werkzaam in het bedrijf. Sonnie als 
assistent van de directie en zijn broer Ben 
is actief als elektromonteur. Ook dochter 
Merel van Ab verzorgt zo nu en dan wat 
administratieve werkjes binnen de zaak.

ontwikkelingen
De markten waarop Barendrecht-Elektra 
opereert zijn momenteel erg in ontwikkeling.

Niet alleen de producten vernieuwen 
maar ook projectmanagementstijlen pas-
seren de revue. Lean bouwen is de toe-
komst. Lean is een effectieve projectfilo-
sofie en is er op gericht zwakke plekken 
uit de processen te filteren, faalkosten te 
minimaliseren, alle krachten optimaal te 
benutten op het juiste moment en projec-
ten uiteindelijk veel sneller te laten verlo-
pen en op te leveren. In de toekomst zul-
len de grotere aannemers hun projecten 
veelal gaan uitvoeren met vaste bouw-
specialisten en deze werkwijze wellicht 
gaan toepassen. Zaak dus deze trend te 
volgen. Een deel van directie beschikt al 
over een certificaat van deelname wat 
aantoont dat men in staat is een project 
'Lean' te kunnen bouwen. Ook de verlich-
tingsmarkt staat momenteel redelijk op zijn 
kop door de ontwikkelingen rond LED-
verlichting. Barendrecht-Elektra brengt 
deze innovatie tegenwoordig onder de 
aandacht op nieuwe of bestaande projec-
ten die Barendrecht-Elektra installeert.

‘specials’
Sinds 2002 heeft Barendrecht-Elektra 
een afdeling voor speciale installaties. 
Hier zijn een aantal techneuten bezig om 
zich te verdiepen in speciale en innova-
tieve installaties. Op deze manier is bij-

voorbeeld een persgemaal besturing ont-
wikkeld, welke regelmatig wordt 
toegepast bij de gemeente Hellevoet-
sluis. Tevens behoren ook de nieuwe 
technieken tot de portefeuille. Denk hier-
bij aan funkmanagement. Dit staat voor 
intelligente en draadloze lichtsystemen, 
waardoor het met een afstandbediening 
mogelijk is om alles te regelen. 

toekomst
Graag wil men op de huidige voet door-
gaan. De directie is tevreden over de hui-
dige gang van zaken en dit volhouden is 
de voornaamste doelstelling. Vooralsnog 
is de orderportefeuille in ieder geval nog 
goed gevuld. Een eventuele verhuizing 
van vestiging sluit het bedrijf ook niet uit. Er 
wordt gedacht aan een eventuele verhui-
zing naar Kickersbloem III in de toekomst.

Wooncomfort
Barendrecht-Elektra b.v. helpt graag bij het 
creëren van een comfortabele en veilige 
leefomgeving. Immers de indeling van de 
elektrotechnische installaties vormt de ba-
sis, maar de inbraak- en brandbeveiliging 
leveren een bijdrage aan de veiligheid en 
de communicatie- en ventilatiesystemen 
bieden wooncomfort. Sfeervolle verlich-
tingsmogelijkheden maken de cirkel rond. 


