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HOE HET BEGON

Verweij is nergens bang voor
“De kracht van Verweij is dat we snel kunnen schakelen. Vraagt een klant vandaag iets, dan
kunnen we het morgen voor hem maken. Dat was 60 jaar geleden zo en dat is nu nog steeds zo.”
Zes mannen op een zonnig terras zijn het roerend eens. Samen kijken ze terug op ‘die goeie ouwe
tijd’ en hoe de echo daarvan nog steeds doorklinkt in het huidige, jubilerende Verweij.

Bij feest hoort taart

De zes hebben allemaal hun eigen geschiedenis met
het bedrijf. Twee zijdelings, als opdrachtgever: oudprojectleiders Joop Tersteeg en Wout de Ruijter van de
Universiteit Utrecht. De overige vier zijn vergroeid met
Verweij. Henk Visser liep er in 1975 stage en kwam na zijn
militaire diensttijd in 1977 graag bij Verweij werken.

Interview
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Hij is hier nu technisch adviseur elektrotechniek.
Bob Scherpenzeel kwam in hetzelfde jaar in dienst en
is projectleider service en onderhoud. Meino Schreurs
werkte eerst voor ‘de concurrent’ maar koos in 1990 voor
Verweij en heeft er inmiddels met veel plezier zijn 25-jarig
jubileum als chef-monteur gevierd.
Lees verder op pagina 2

Begin juni kwam Herman Verweij, zelf jarenlang
directeur-eigenaar en zoon van de oprichter, een
prachtig versierde taart overhandigen aan de
huidige directeur-eigenaar Roel van Stokkum.
Dat deed Verweij op een iconische plek in het
bedrijf: voor de plaquette die het 25-jarig bestaan
memoreert met daarop afbeeldingen van hemzelf
en zijn vader.

60 JAAR VERWEIJ IN BEELD

Start aan de
Volkerakstraat 21
en de eerste auto

Opening eerste winkel
in huishoudelijke apparatuur
J.F. (Jilles) Verweij
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M.G. Verweij-Lambrechts

Henk Visser

Wout de Ruijter

Herman Verweij

Jilles Verweij

verkocht er elektrische apparaten, zoals stofzuigers
en strijkijzers. Herman zelf verkocht onderdelen voor
versterkers. In 1963 kwam Herman in dienst bij zijn vader.
Toen Jilles Verweij in 1972 plotseling op 60-jarige leeftijd
overleed, vond zijn zoon Herman het ‘logisch’ dat hij het
bedrijf voort zou zetten. “Ik heb er geen seconde over
nagedacht. Ik dacht dat mijn vader nog maar weinig deed.
Daar heb ik me behoorlijk in vergist.” Hij was dan ook blij
met alle hulp van Jan van Kuik, die voor Jilles’ overlijden al
bedrijfsleider was. Door de taken goed te verdelen hebben
ze het bedrijf samen een stevige basis gegeven, zodat het
later kon uitgroeien tot wat het nu is.

Kleinste en grootste project

Het hoogste woord wordt echter gevoerd door de nestor
van het gezelschap: Herman Verweij. Zijn vader Jilles begon
60 jaar geleden met Verweij Installatiebureau. Jilles werkte
op dat moment bij één van de grootste installateurs van
Nederland. “Toen de directeur overleed, kreeg mijn vader
het idee dat hij wat hij daar deed ook voor zichzelf kon
doen. Hij begon met bliksembeveiliging en kabelwerken.
Zijn eerste elektrotechnisch project was een rijtje
politiewoningen. Het bedrijf was gewoon aan huis, in de
Volkerakstraat in Utrecht. Het magazijn zat letterlijk op
zolder. Als het magazijn vol was, lag er ook nog wat in mijn
slaapkamer.” Herman zat toen zelf nog op de HTS, maar
hielp ’s avonds zijn vader. Al snel was dat niet meer nodig
en kwamen de eerste twee monteurs in dienst. Drie jaar
later, in 1960, werd het eerste pand in gebruik genomen;
een winkel aan de Rijnlaan in Utrecht. Hermans moeder

Bob Scherpenzeel is eigenlijk ook door een overlijden bij
het bedrijf gekomen. “Mijn vader had een eigen bedrijf en
werkte op grote projecten vaak samen met Verweij. Toen
hij overleed, was ik nog veel te jong om zijn bedrijf over te
nemen. Dus vond mijn moeder het verstandiger dat ik bij
de vriend van mijn vader
ging werken. Daar heb ik
nooit spijt van gehad.” Henk
Visser betwijfelt dat: “Je bent
toch ooit weggegaan?”
“Ja”, moet Bob toegeven:
“Vier maanden, maar ik was
snel weer terug!” Herman
Verweij weet dat ook nog:
“Dat gebeurde bij meer
mensen die dachten dat
het gras groener was aan
de overkant. Maar vaak
kwamen ze binnen de
kortste keren weer terug.
Dat zegt toch wel wat over
de werksfeer bij het bedrijf.”

Samen met Henk, Bob en Meino heeft Herman gewerkt
aan het allerkleinste project dat hij ooit binnenhaalde: “Een
theekoepeltje in Utrecht. We moesten er één stopcontact
en een lamp aanbrengen”, lachen ze. Maar ze werkten ook
aan het grootste project dat het bedrijf de eerste veertig
jaar uitvoerde: Coopers Lybrand in Amsterdam, 25.000
vierkante meter over 19 verdiepingen. “Dat was eigenlijk
veel te groot voor ons”, bekent Herman Verweij achteraf.
“Maar het was een vaste klant, en ik kon geen nee zeggen.
We hebben heel veel collega’s moeten inhuren om het
voor elkaar te krijgen, want zo veel mensen hadden we
niet in dienst.”
Het grote project was sowieso een vreemde eend
in de Verweij-bijt. “Eigenlijk waren we langzaamaan
gespecialiseerd in renovaties”, zijn de heren het eens. “Dat
begon nadat we de eerste kerk hadden gedaan, dat was
toeval. Een architect waarvoor we veel woningen hadden
gedaan en waarmee Herman nauw contact had, betrok
ons bij het opknappen van een kerk. Daarop volgden de
Domkerk, Buurkerk, Janskerk, Nicolaikerk, Jacobikerk en
de Gertrudiskerk.” Herman lacht: “Daardoor kregen we een
goede reputatie. Zo gauw er een ingewikkelde renovatie
was, werd Verweij erbij geroepen.” En zo groeide het bedrijf
bijna automatisch met de opdrachten en de klanten mee.

Universiteit
Binnen komen bij de Universiteit Utrecht was echter een
heel ander verhaal. “We hadden al wel eens een boiler
opgehangen in een proefboerderij op De Uithof, maar
we kwamen er níet aan de bak”, weet Herman Verweij
nog goed. “De man die daar de projecten verdeelde, koos
de bedrijven uit een bepaald kringetje. Daar hoorden
wij niet bij. Tot er een keer trammelant ontstond, toen
was het misschien juist een voordeel dat we níet in dat
kringetje zaten.” Verweij begon in het laboratorium aan de
Vondellaan, het begin van een duurzame relatie.

Tekenaars H. Visser en P. Latul aan het werk

DE BEGINJAREN

Installatie van huishoudelijke apparatuur
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Van de Volkerakstraat 21 in Utrecht
naar Rijnlaan 172

HOE HET BEGON

INTERVIEW
Joop Tersteeg was in die tijd nog elektrotechnicus bij de
universiteit. “Tot die tijd hadden we een eigen technische
dienst met eigen monteurs, elektriciens en loodgieters.
Maar het aantal gebouwen groeide en het aantal mensen
in vaste dienst werd minder. Dus we moesten voor
sommige projecten wel extra mensen inhuren. Dat begon
met kleine dingen. Dan deden onze eigen monteurs het
elektrotechnische deel en Verweij het kabelwerk.”
Het was de tijd dat de universiteit als één van de eerste
onderwijsinstellingen ter wereld een ‘gesloten videocircuit’
aan liet leggen bij de faculteit diergeneeskunde. “Zo
konden de röntgenfoto’s die ze in het lab maakten een
heel eind verderop in een collegezaal worden bekeken.
Op grote zwart-wit monitoren.” Verweij hielp bij de
realisering. Henk Visser: “Soms had de opdrachtgever een
gedachtenspinsel en beschreef hij ons het gewenste
eindresultaat. Wij maakten het dan gewoon.” Projectleider
Wout de Ruijter van de universiteit benadrukt dat
zoiets alleen kan als de relatie tussen opdrachtgever en
installateur goed is: “Je moet elkaar begrijpen, met elkaar
kunnen praten.” Tersteeg heeft daar wel voorbeelden van:
“Als wij een klus hadden, bijvoorbeeld een verblijfsruimte
die een onderwijsruimte moest worden, dan belden we
Verweij. Herman berekende op een sigarendoosje wat
er moest gebeuren om dat te realiseren en hoeveel het
moest kosten. De maandag erop konden ze beginnen.”
“Dat is denk ik altijd de kracht van Verweij geweest”, vindt

Meino Schreurs

ook Bob Scherpenzeel.
“We doen alles, zijn
nergens bang voor en
we zijn heel flexibel. Dat
werkt nog steeds zo, al
zijn de sigarendoosjes
al lang verleden tijd en
is het aanbesteden van
grote projecten door
overheidsinstellingen als de
universiteit inmiddels heel erg veranderd.”

Henk vult aan: “En Herman was bijna ‘allergisch’ voor gas.
Hij wilde alles elektrisch. Dat is nu heel gewoon.”

Nieuwe ontwikkelingen

Ook duurzaamheid deed al vroeg zijn intrede. “Op
het universiteitsterrein hebben we gewerkt aan de
warmtekrachtcentrale”, vertelt Bob Scherpenzeel. “De
hele universiteit werd bijna zo groot als een stad. Dan
loont het wel om je eigen elektriciteit te produceren.”

Herman Verweij en zijn bedrijfsleider Jan van Kuik hebben
de eerste veertig jaar een groot stempel gedrukt op
Verweij. “Het is een familiebedrijf en het gevoel dat daarbij
hoort, wilde ik heel graag doorgeven”, vertelt Herman.
Zijn eigen zoons hadden andere ambities, dus zocht hij
een alternatieve oplossing. “Dat werd de holding DGtC.
Ik bleef zo wel betrokken bij het bedrijf, wilde niet achter
de geraniums komen te zitten. Dat gebeurde ook niet:
ik kreeg begonia’s bij mijn afscheid!”, lacht hij. “Ik heb
langzaam af kunnen bouwen, dat was fijn. Ik ben nu op
een punt dat ik het werk niet meer mis. Ik kijk erop terug
met een goed gevoel. Ik loop nog af en toe binnen voor
een praatje. Dat het bedrijf na zestig jaar nog steeds
bestaat, zo goed draait en zijn eigen identiteit heeft
behouden, dat vind ik toch een prachtig afgerond geheel.”

Joop Tersteeg

Bob Scherpenzeel

Dat ‘nergens bang voor zijn’ kwam ook van pas bij het
aanpakken van nieuwe ontwikkelingen. “Herman was zijn
tijd altijd ver vooruit”, vindt Henk Visser. “Hij had al heel
vroeg een voorliefde voor automatisering. Ik had op een
beurs een apparaat gezien dat symbooltjes kon tekenen.
Een week later had Herman het aangeschaft. Verweij
was een van de eerste bedrijven in Nederland met een
tekencomputer.”

Ingang magazijn.
Poort Hunzestraat bij de
Rijnlaan om de hoek

Naast vervoersmiddelen als bussen en auto’s was er ook al vroeg een bedrijfsfiets

Het eerste ‘echte’ magazijn
is aan de Rijnlaan in Utrecht
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NA DE MILLENNIUMWISSELING

Passie en inzet was, is en blijft bij Verweij
Hoe kun je je familiebedrijf het beste voortzetten als er vanuit de familiekring geen natuurlijke opvolger is? Voor die vraag stond Herman Verweij
tegen de eeuwwisseling. De oplossing: een holding oprichten met
vakgenoten, voor installatiebedrijven die met hetzelfde dilemma geconfronteerd worden. Het resultaat: Verweij en de collegabedrijven binnen
DGtC doen het goed. Ze zijn de crisisperiode sterk doorgekomen en
kunnen nu zelfstandig worden voortgezet. “De cirkel is rond”, vindt Eelco
Fokkens, die jarenlang algemeen directeur was van DGtC.

Eigen identiteit
DGtC-directeur Fokkens en Verweij-directeur Van Stokkum waren niet vanaf het
allereerste begin betrokken bij de holding, maar kennen uiteraard wel de achtergronden.
Van Stokkum kwam in 2010 in dienst van Verweij. Fokkens kwam in 2004, enkele jaren na
oprichting, in dienst om de holding een volgende stap te laten maken. “Het was de tijd
dat veel vergelijkbare installatiebedrijven werden overgenomen en opgingen in grote
kolossen. Dat wilden de oprichters en Fokkens voorkomen. Ze wilden hun bedrijven
in goede handen achterlaten, zonder hun eigen naam en identiteit te verliezen. Voor
de omgeving, het personeel en de leveranciers was er daardoor niets veranderd. Door
samenwerking konden de verschillende bedrijven zelfstandig blijven, maar tegelijkertijd

Met de millenniumwisseling brak voor Verweij Elektrotechniek een nieuwe periode aan.
Herman Verweij, zoon van oprichter Jilles, vond het tijd zijn bedrijf over te dragen. Maar zijn
zoons hadden heel andere ambities en hij wilde ze onder geen beding het familiebedrijf
‘opdringen’. “Ze hebben hun eigen leven”, zo omschrijft hij het zelf. “Ze hebben hun eigen
plan getrokken en daar ben ik maar wat trots op.” Om toch de toekomst van zijn bedrijf veilig
te stellen zocht en vond hij een aantal ondernemers die in een vergelijkbare situatie zaten.
“Mensen die ook hun eigen opvolgers zochten, maar die niet binnen hun familie konden of
wilden vinden.”
Met zijn zessen richtten ze ‘de holding’ op, die de naam
DGtC kreeg. Waar de afkorting precies voor staat, is iedereen
al lang vergeten. “Het doet er eigenlijk ook niet toe”, zijn
Eelco Fokkens en Roel van Stokkum het met elkaar eens. “Het
is gewoon een begrip geworden. Het staat voor de passie
en inzet waarmee middelgrote regionale installatiebedrijven,
veelal familiebedrijven, werken. Dat past bij Verweij.”

Eelco Fokkens (l), oud-directeur van de DGtC-holding en Verweij-directeur Roel van Stokkum (r)
blikken terug op de ontwikkeling van de regionale installatiebedrijven binnen de groep.
wel de efficiëntie vergroten, ervaringen met elkaar delen en ook van elkaar leren”,
vertelt Fokkens. Van Stokkum vult aan: “Samen inkopen, werk aanvliegen, opleidingen
organiseren en personeel in- en uitlenen aan elkaar. Dat doen we overigens nog steeds.”
De samenwerking begon met twee elektrotechnische installatiebedrijven: Verweij en Van
Lente uit Deventer. Al snel volgden andere bedrijven uit onder meer Almelo en Breda
en richtten ze de DGtC holding op. De zes aandeelhouders van de holding stuurden de
eerste jaren rechtstreeks hun directeuren aan, als gelijkwaardige partners. Zo ging het tot
de holding te groot werd en ze Fokkens aanstelden als Algemeen Directeur. “Bovendien
wilden ze zich langzaamaan helemaal terugtrekken. Mijn aanstelling was de logische
volgende stap”, aldus Fokkens.

GROEI EN BLOEI

Universiteit Utrecht

Specialisatie op renovatie van kerken

Flats, kantoren, winkelcentra en openbare werken
Coopers & Lybrand, Amsterdam

Wooneenheden
Van Vollenhovelaan, Utrecht
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2000 -2016

Boven, v.l.n.r.:
Alexander Numangebouw, Utrecht | Stadhuis, Culemborg | Gerrit Rietveld College, Utrecht
Onder, v.l.n.r.:
MOOG, Nieuw Vennep | 3VSO school, Utrecht | Verpleeghuis de Geinsche Hof, Nieuwegein

Crisisjaren
Fokkens benadrukt hoe fijn het was dat de aandeelhouders zich nooit als ‘echte
aandeelhouders’ gedroegen. “Ze zaten er duidelijk niet in voor het financiële gewin op de
korte termijn, maar juist vanuit de passie voor hun bedrijf en het installatievak. Door hun
achtergrond snapten ze het als er eens wat minder inkomsten waren. Bijvoorbeeld als er
een dure investering nodig was of als er een klant failliet ging.” Of de aandeelhouders het
hadden voorvoeld is niet bekend, maar door het oprichten van de holding hebben de
bedrijven samen de cruciale jaren in de bouwcrisis kunnen overleven. “Nog sterker; we zijn
samen gegroeid van twee bedrijven in 2000 naar twaalf in 2016 met 120 miljoen omzet en
800 man personeel”, zegt Van Stokkum trots.
De aandeelhouders bleven betrokken bij hun oude bedrijf door een soort mentorschap.
Fokkens: “We konden altijd tappen uit hun kennis en ervaring.” De aandeelhouders
bezochten minimaal eens per jaar de directievergaderingen, die zes keer per jaar werden
gehouden. “Dat waren sowieso heel nuttige bijeenkomsten”, vindt Van Stokkum. “We
deelden ervaringen. We hoefden niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Als de één net een
nieuw softwarepakket had aangeschaft, kon de ander uit eerste hand horen of dat wel of
niet geschikt was voor zijn situatie.”

Groeispurt
Dat softwarepakket noemt Van Stokkum niet toevallig. Het is onderdeel van een van de
grootste winstpunten van de holding, vinden hij en Fokkens: “We hebben samen een

groeispurt gemaakt als het gaat om projectmanagement en projectbewaking. Door
scherper te worden in de rapportage en de resultaten beter te meten, kunnen we nu het
resultaat van de projecten volgen, beter inschatten welke projecten winstgevend zijn en
het totale resultaat verhogen”, zegt Fokkens. “Gezamenlijk hebben we dat naar een hoger
niveau kunnen tillen dan we dat afzonderlijk hadden kunnen doen”, vindt Van Stokkum.
“Als een project voorbij komt, kennen en erkennen we elkaars specialismen en schakelen we
de juiste bedrijven in voor de juiste klussen. Die samenwerking is heel natuurlijk ontstaan.”
Fokkens: “Dat hebben we als directie bewust nooit opgelegd. Ik denk dat mede daardoor de
samenwerking nog steeds voortduurt, ook nu de bedrijven elk zelfstandig verder gaan.”
Want hoe succesvol de holding ook was, in de tweede helft van vorig jaar en de eerste
maanden van dit jaar zijn de bedrijven stuk voor stuk aan hun directeuren verkocht en
overgedragen. “Door die zestien jaar samenwerking stonden de bedrijven stevig in de
markt en was hun continuïteit gewaarborgd. Wat is er dan mooier om de directeuren de
mogelijkheid te bieden het bedrijf te kopen waar ze al jaren zo hard aan hebben gewerkt?”,
vindt Fokkens. Van de zes aandeelhouders hadden twee zich al eerder laten uitkopen.
Van de overige vier waren er drie boven de 70 en dus werd het tijd voor de laatste stap.
Fokkens: “Dit was de mooiste oplossing voor iedereen. De directeuren van de twaalf
bedrijven wilden hun bedrijven maar wat graag overnemen met onze hulp. En binnen
negen maanden was alles geregeld. Het zijn allemaal mannen zoals Roel, die grote inzet
hebben getoond en passie hebben voor het ondernemerschap. Ze kunnen dat voortzetten,
zoals de aandeelhouders dat eerst deden. De cirkel is nu mooi rond.”

Wilhelmina KinderZiekenhuis, Utrecht

Wereld Natuur Fonds, Zeist

Zorgcentrum De Zusters, Utrecht

Slot Loevestein, Poederoijen

Roland Holst College, Hilversum
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Amercentrale, Geertruidenberg

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST

We laten zien hoe
leuk techniek is
De enige manier om je bedrijf een toekomst te geven is te investeren in
goede opleidingen. Voetbalclubs doen het zo, wielrenteams ook en bij
installatiebedrijven is het niet anders. Natuurlijk worden stagiairs, die op
allerlei niveaus in het bedrijf meedraaien door de mensen van Verweij,
intensief begeleid. Daarnaast is directeur Roel van Stokkum betrokken bij
allerlei projecten om technische opleidingen beter te laten aansluiten op
de praktijk.

Lerarenstage
Terwijl Boek vertelt, spreekt een leraar van het ROC Van Stokkum aan. “Een van jullie leerlingen
heeft van de week zijn proeve van bekwaamheid gedaan”, zegt de leraar. “Ja, hij had het zichzelf moeilijk gemaakt”, reageert Van Stokkum. “Hij appte me een foto van een 12-groepenkast
die hij in twee dagen moest maken, dat is echt doorpezen!” Toch heeft de leraar goed nieuws:
“Hij had er dan ook een 9 voor!” Ze zijn beiden overduidelijk trots op ‘hun’ leerling.
Zelf heeft de leraar onlangs stage gelopen bij Verweij. Een nieuw initiatief waar Verweij en
OTIB elkaar vinden. Boek: “Leraren die alleen maar op school rondlopen, komen steeds verder
van de praktijk af te staan. Door ze af en toe een dagje op de werkvloer te laten meedraaien,
zijn ze al snel weer op de hoogte.” Van Stokkum vult aan: “En ze zien met eigen ogen wat hun
leerlingen allemaal kunnen.”

“We stonden hier laatst nog op een open dag”, vertelt directeur Roel van Stokkum, terwijl
hij door het gebouw van ROC Nieuwegein loopt. “Niet alleen met een banner en wat flyers,
we zijn bewust persoonlijk aanwezig in een praktijklokaal. We staan tussen de leraren.
Zo is de drempel voor ouders en kinderen het laagst en durven ze makkelijker vragen te
stellen.” Erik Hans Boek van het OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch
InstallatieBedrijf ) wordt meteen enthousiast en wil er alles van weten: “Wat vragen ze dan?”
Van Stokkum antwoordt: “Ze willen weten wat hun carrièremogelijkheden zijn, wat ze bij
ons kunnen doen en bereiken. Mijn antwoord? Dat ze álles kunnen bereiken, tot en met
mijn stoel. Als ze tenminste bereid zijn daar hard voor te werken.”

Energie
Op bezoek bij het ROC Nieuwegein. Erik Hans Boek van het OTIB (r) en Verweij-directeur
Roel van Stokkum (l) doen er samen met de beroepsopleidingen alles aan om de aansluiting
van jongeren op de praktijk steeds verder te verbeteren.

Dat harde werken is wel even wennen.
“Vooral als leerlingen net binnen komen,
wat voor opleiding ze ook volgen. Ze
beginnen enthousiast. Maar elke dag
vroeg op, zo veel uren werken en zo veel
nieuwe dingen leren kost ze veel energie.
Je ziet ze de eerste weken moe worden.
Als ze daarna weer opbloeien, weet je dat
ze hun plek hebben gevonden.”
Van Stokkum doet er naar eigen zeggen alles aan om het stagiairs
naar de zin te maken. “Niet zozeer met salaris, dat is uiteindelijk nooit
de belangrijkste drijfveer, maar vooral door de manier van werken.
Door ze een bepaalde mate van vrijheid en zelfstandigheid te geven,
waardoor ze kunnen groeien. Dat werkt twee kanten op; zij worden er
beter van in hun vak en wij kunnen de pareltjes er tussenuit pikken.”

Samen met OTIB is Van Stokkum ook betrokken bij het moderniseren van de lessen op
diverse scholen. “Dat begint soms al bij brugklassers, die we enthousiast maken voor
elektrotechniek. Gewoon door te laten zien hoe leuk het is”, zegt Boek. Van Stokkum heeft
een mooi voorbeeld: “Een technasium, waar nu ook een havo-versie van is, deed laatst
een project waarbij brugklasleerlingen in 12 weken moesten verzinnen hoe ze een huis zo
konden aanpassen dat een student met een lichamelijke handicap er geheel zelfstandig
kon leven. Ik heb de opdracht op school uitgelegd tijdens een gastles. De leerlingen zijn er
vervolgens mee aan de slag gegaan en halverwege het project ben ik nog een keer gaan
praten over de voortgang. En uiteindelijk presenteerden ze bij mij op de zaak hun ideeën.
Er zaten dingen bij, die hadden wij echt zelf niet kunnen verzinnen! En ze waren zo trots, en
terecht.”

Zo zijn inmiddels al heel wat stagiairs bij Verweij in vaste dienst gekomen. Een aantal
van hen is doorgegroeid naar hogere functies, doen zelfstandige klussen of bijvoorbeeld
projectmanagement. “Dat is toch prachtig”, stelt Boek. “Zij kunnen doorleren terwijl ze bij
Verweij werken en zo hun ambities waarmaken. En zo blijven ze constant op de hoogte van
de nieuwste technieken. Precies volgens het motto ‘een leven lang leren’.” Een motto dat
Boek en zijn fonds motiveert om opleidingen en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten.

“Zo laat je mooi zien hoe techniek het leven comfortabeler kan maken en mensen vooruit
helpt. Het is niet langer iets dat ver van ze afstaat, maar juist dichtbij is”, vindt Boek. “En
de leerlingen laten zien wat zij kunnen”, besluit Van Stokkum. “De alleskunners pik je er
overigens meteen tussenuit. Leerlingen die durven te vragen en in oplossingen denken.
Er zijn leerlingen die een complete website opzetten of een app ontwikkelen. Je moet er
maar opkomen!”

BETROKKEN EN DUURZAAM
RDM Onderzeebootloods,
Rotterdam

Kantoor Stadsschouwburg Utrecht

Warmtekrachtcentrale
Universiteit Utrecht

Zwembad Aquarijn,
Alphen aan den Rijn
VSO ZMLK Herman Broerenschool,
Rosmalen
Hoofdkantoor HERE, Eindhoven
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‘WE PIKKEN DE PARELTJES ER TUSSENUIT’

DOEL: GROEIEN EN
ZELFSTANDIG WORDEN
Verweij is nauw
betrokken bij een aantal
technische opleidingen
in Midden-Nederland
en heeft zo al heel wat
nieuwe collega’s mogen
verwelkomen.

Ben jij onze
toekomstige collega?
Wij zoeken enthousiaste
leerlingen met een
BOL- of BBL-opleiding
op niveau 2, 3 of 4.

Proeve van bekwaamheid Ricardo van Ek

Melvin ondertekent zijn diploma

Proeve van bekwaamheid Melvin Brand

Wil je meer weten?
We informeren je hier
graag over. Neem ook eens
een kijkje op www.veu.nl

Elektrotechniek
Net als Ricardo en Melvin is ook Joost geslaagd

Proeve van bekwaamheid Joost van Assem

Veldwade 8,
Nieuwegein

In 2016 kreeg de huisstijl en het wagenpark een ‘nieuw jasje’
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Familiedag voor het complete familiebedrijf
60-JARIG JUBILEUMFEEST
Wat is het leukste uitje voor een groot gezelschap
met daarin alle leeftijden? Een dagje naar de
Efteling! Dus mochten alle medewerkers van
Verweij Elektrotechniek, hun partners en hun
kinderen mee naar het pretpark in Kaatsheuvel.
Een echte familiedag voor het complete
familiebedrijf.
Uit 106 mensen bestond het gezelschap op zaterdag
17 juni, een weekje voor de ‘echte’ jubileumdatum 25 juni.
Een aantal reed met eigen auto rechtstreeks naar Brabant,
maar de meesten gingen gezellig samen in de bus, vanaf
Nieuwegein. Het schoolreisjesgevoel was daar compleet.
Bij de opening van het park om 10 uur stormde het
gezelschap het park in, maar voor de attracties (en
natuurlijk het sprookjesbos) konden worden bezocht, was
er eerst een bijeenkomst. Natuurlijk onder het genot van
een kopje koffie of thee en iets lekkers.

Ook de Verweij-personeelsvereniging
heeft de afgelopen 60 jaren regelmatig
een bezoek gebracht aan De Efteling.

Vanaf ongeveer half twaalf verdeelde de enorme groep
zich over het pretpark. Met in de portemonnee wat
zakgeld om de dag door te komen.

Verweij Elektrotechniek b.v.
Veldwade 8, 3439 LE Nieuwegein
Telefoon 030 288 65 13
E-mail info@veu.nl
www.veu.nl
Twitter @VeuNieuwegein
www.linkedin.com/company/verweij-elektrotechniek

8

Verweij In Praktijk, zomer 2017

Oplage 4.250 stuks Like2movit Marketing & Communicatie, Zaltbommel

De Python, de Bob en vooral de Baron waren de favoriete
attracties bij de meeste medewerkers, en hun kinderen.
Al stonden de jongsten het liefst uren te kijken naar
de Sprookjesboom. Rond vijf uur werd de groep weer
opgehaald om, met zijn
allen, te gaan eten
bij een restaurant
in de buurt.

