
Pontsteiger - iconisch 
woongebouw aan het IJ 

in Amsterdam

Inmiddels heeft Blom Elektrotechniek sinds 

2010 ook een vestiging in Beverwijk.  Het regio-

nale werkgebied omvat Noordholland en Utrecht. 

Door vrij recente overname van Schipper Electro-

techniek (ca 75 medewerkers) in Nieuwe-Tonge 

zijn ook Zuidholland, Noord-Brabant en delen van 

Zeeland daartoe gaan behoren. Arnold: “Schip-

per Electrotechniek nam ik op persoonlijke titel 

over. Het is een mooi familiebedrijf dat zich liet 

overnemen om haar eigen karakter te behouden. 

We passen echt bij elkaar en het vergroot onze 

kritische massa. Onze werkgebieden sluiten naad-

loos op elkaar aan. We versterken elkaar in kennis 

en hebben veel dezelfde opdrachtgevers.”

Groei en meegroeien

Arnold: “Mijn vader richtte zich op elektro-

technisch installatiewerk in de woningbouw. 

Woningbouw vormt nog steeds een belangrijk 

onderdeel van onze orderportefeuille. Vanaf het 

begin groeiden we mee met opdrachtgevers zo-

als bouwbedrijven. Dat bracht ons al snel ook 

sterker in beeld als installateur voor hoogbouw. 

En dan bedoel ik écht hoog! Die hoogbouwpro-

jecten vergen een andere aanpak, de elektro-

technische installaties zijn vaak complex. Onder 

andere door grote parkeergarages en steeds 

hogere beveiligingseisen.”

Samenwerking en innovatie

De stap naar hotelbouw en grotere utiliteitswer-

ken, waaronder winkelcentra, werd al snel ge-

maakt. Het realiseren van omvangrijke complexe 

bouwwerken vergt optimale samenwerking van 

alle disciplines die erbij betrokken zijn. 

Arnold: “Onze discipline is elektrotechniek, 

data-infrastructuur en beveiliging. Als speci-

alist op ons gebied zitten we al in het eerste 

stadium met opdrachtgevers aan tafel.” Dus 

als er alleen nog maar een idee voor een pro-

ject is? “Ja, in die fase maak je als team van 

specialisten een voorlopig ontwerp. Zo ontstaat 

de basis voor verdere uitwerking van plannen, 
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kostenbegrotingen en dergelijke. Daarbij zijn we 

toenemend procesbewaker in de uitvoering. We 

zijn technisch en technologisch écht innovatief, 

ook waar het opwekken en opslaan van energie 

betreft. In omvang en moeilijkheidsgraad kun-

nen we elk project aan.” 

Hoe regel je dat?

Arnold: “Dat kan alleen met deskundige en be-

trokken medewerkers. Binnen een platte organi-

satie met samenwerking als speerpunt. Externe 

partijen herkennen dat ook in de onderlinge 

samenwerking.” 

Waar haal je de mensen vandaan? 

Er is honger naar vakmensen, juist ook in de 

technische beroepen. Hoe krijg je die in huis 

en hoe houd je ze in huis? Arnold: “Betrokken-

heid is een sleutelwoord, dat tekent trouwens 

veel familiebedrijven. We kennen praktisch geen 

verloop. Eigenlijk bieden we medewerkers al 50 

jaar de mogelijkheid om door te groeien. We 

zien daardoor ondermeer Monteurs die Leiding-

gevend Monteur of Werkvoorbereider worden. En 

monteurs die Elektrotechnisch Tekenaar of BIM-

modelleur worden. Zo hebben we ook Projectlei-

ders uit ‘eigen kweek’. 

We staan bekend als een werkgever met inte-

ressante projecten. Ook daardoor krijgen we 

regelmatig open sollicitaties, we zijn kieskeurig 

in ons aannamebeleid. Want we hebben een slo-

gan die ons verplicht.” Je bedoelt zeker “we zor-

gen dat het werkt – altijd!” ? Arnold: “Precies! 

Nominatie Beste Leerbedrijf

Als Erkend Leerbedrijf biedt Blom Elektrotech-

niek jongens en meisjes vanuit de MBO-oplei-

ding betaalde stage- en leerwerkplekken aan.  

De onderneming werd afgelopen jaar genomi-

neerd als één van de tien beste leerbedrijven 

in de sector Techniek en Gebouwde Omgeving.  

Arnold: “Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk 

goede begeleiding is. Ook als je pas begint te 

werken is het plezierig de verantwoordelijkheid 

en vrijheid te krijgen die je aankunt. Met zicht 

op een mooie  toekomst. Want vergeet niet,  ál-

les wordt elektrisch!”
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