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Huisman Installatietechniek:

REEDS 90 JAAR EEN
FAMILIEBEDRIJF
Wij hebben iets te vieren, want in 2019 bestaat Huisman
Installatietechniek maar liefst 90 jaar. Daar zijn wij, als vierde
generatie binnen het familiebedrijf, uiteraard erg trots op!
Sinds 2017 zijn wij de trotse directeuren/eigenaren van het
bedrijf dat onze overgrootvader in 1929 oprichtte. Om dat
te vieren, hebben we een nieuwe naam, een nieuw logo en
een nieuwe huisstijl. In dit magazine laten we u zien waar
we vandaag de dag voor staan als bedrijf. Met daaromheen een eerbetoon aan onze voorgangers en een korte
weergave van onze toekomstplannen.
Tevens besteden we aandacht aan onze nieuwe slogan
‘Duurzaam in de installatietechniek’. Deze is op verschillende manieren te interpreteren: onze duurzaamheid op het
gebied van materiaalgebruik/energieneutraal bouwen.
We zijn een duurzaam bedrijf door onze lange historie en
we gaan duurzame relaties aan met onze medewerkers,
klanten en leveranciers.
Tot slot stellen wij u voor aan ons team en vertellen wij
u meer over onze visie op maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Kortom, de volgende generatie Huisman is klaar voor de
toekomst en samen met u gaan we op naar de volgende
90 jaar.
Veel leesplezier gewenst en tot snel, de koffie staat klaar.
Jan Peter Huisman en Marion Drenthen-Huisman
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HISTORIE

Historie:

VAN RADIOWINKEL TOT
DUURZAAM INSTALLATIEBEDRIJF
Overgrootvader: 1929-1943
In deze beginperiode van het bedrijf werd elektra gemeengoed en
werd elke woning aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat leverde Adolf
Huisman heel wat extra werk op. In 1929 startte hij met een radiowinkel,
waarbij hij ook fietsen repareerde. Als echte ambachtsman pakte hij al
het werk aan dat hij kon.
Grootvader: 1943-1985
Jan Hendrik Huisman nam het bedrijf op 19-jarige leeftijd over toen zijn
vader overleed. In 1959 verbouwde hij de winkel en begon hij met de
verkoop van gaskachels. Hij had zelfs een eigen benzinepomp! In deze
decennia kwam de nadruk echter steeds meer te liggen op puur installatiewerk, terwijl de andere werkzaamheden werden afgebouwd.
Vader: 1985-2017
De echte groeiperiode voor het bedrijf brak aan dankzij Bertus Huisman.
Al sinds 1972 was hij werkzaam binnen het familiebedrijf, maar pas
sinds 1985 naamgever ervan. Na de intrede van de centrale verwarming
in Nederland richtte Bertus Huisman zich op het volwaardige dienstenpakket. Bertus Huisman B.V. was met trots een ‘Totaal Installatiebedrijf’:
verwarmingstechniek, elektra, loodgieterswerk en dakbedekkingen.
Het moderne magazijn dat sinds 2006 in Vroomshoop gevestigd is,
biedt ondersteuning aan het hoofdkantoor in Daarlerveen.
Broer en zus: 2017-heden
Inmiddels biedt Huisman Installatietechniek alles wat met techniek te
maken heeft in en om de woning. Inclusief beveiliging, luchtbehandelings
systemen, koeltechniek en gebouwbeheersystemen. Op de volgende
bladzijden leest u meer over de visie van de nieuwe generatie Huisman
en de toekomstplannen die zij hebben voor het familiebedrijf.
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FAMILIEBEDRIJF

VIERDE GENERATIE VAN
HET FAMILIEBEDRIJF
Bertus Huisman heeft inmiddels de leeftijd bereikt waarop hij het rustiger aan wil gaan doen.
Zijn zoon en dochter zijn er trots op om het familiebedrijf over te nemen. Jan Peter Huisman
en Marion Drenthen-Huisman nemen het roer over in het ‘duurzame digitale tijdperk’, zoals ze
het zelf noemen.
Aanvullende competenties
Marion werkt sinds 2011 binnen het bedrijf en zij houdt zich naast haar directiefunctie bezig
met het personeelsbeleid. Denk daarbij aan de salarisadministratie, personeelszaken en
de algemene bedrijfsvoering. Jan Peter is in 2005 begonnen als monteur in het bedrijf
van zijn vader, waarna hij tekenaar en projectleider werd. De laatste jaren richtte hij zich
voornamelijk als bedrijfsleider op de nieuwe technieken en het management en de visie van
de organisatie.
Dat is de route die hij aflegde voordat hij in 2017 samen met Marion directeur/eigenaar
werd. Ze vullen elkaar qua achtergrond dus prima aan.
Typisch voor een familiebedrijf
Volgens de nieuwe eigenaren is Huisman Installatietechniek een echt familiebedrijf met
de daarbij behorende sociale factoren die wij met het gehele team willen uitdragen.
Als familiebedrijf is het niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ons wel de enige juiste
manier. Wij zijn sociaal richting medewerkers, klanten en leveranciers. We denken altijd in
oplossingen, ook in een wereld waar andere factoren steeds belangrijker worden. We werken
als team elke dag hard met hart voor de zaak. In een familiebedrijf dat met zijn tijd meegaat.
Flexibel veranderen
“We zijn bij Huisman Installatietechniek trots op de langdurige relaties die we hebben met
onze klanten en leveranciers. Samen met onze opdrachtgevers veranderen we zo flexibel
mogelijk mee met de wensen van de markt. Aan de vraagstukken die bij ons worden
neergelegd, geven we een zo efficiënt mogelijke invulling. Het werk dat wij doen, zal altijd
blijven bestaan. Het is aan ons om het op de manier in te vullen die het best past bij de tijd.”
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DUURZAAM

DUURZAAM OP
MEERDERE VLAKKEN
Onze slogan ‘Duurzaam in de installatietechniek’ past op meerdere manieren bij
ons. Hij heeft te maken met de producten die we gebruiken, de toepassingen
van onze installaties en onze ervaring als bedrijf tezamen met de relaties die we
aangaan.
Duurzame materialen
Duurzaamheid is een wereldwijde trend. Niet alleen omdat het beter is
voor het milieu, maar ook omdat het een goede investering is met een
goed terugverdienmodel. Denk daarbij onder andere aan zonnepanelen en
warmtepompen, producten waar wij dagelijks mee werken. Het klimaat binnen
en het klimaat buiten hangen met elkaar samen, wat we vooral merken bij
nieuwbouwwoningen die energieneutraal worden opgeleverd. Uiteraard hebben wij
zelf ook zonnepanelen en een warmtepomp in ons pand. Op deze manier geven
we invulling aan duurzaamheid.
Duurzaam in de markt
Wij gaan al 90 jaar mee in de markt en daarin zijn we behoorlijk uniek. In die tijd
hebben we de opkomst meegemaakt van de gasdistributie in Nederland en we zijn
nu volop bezig met warmtepompen, de opvolger van de cv-ketel. Deze jarenlange
ervaring nemen we mee in de toekomst. Een duurzame toekomst, waarbij we
bijvoorbeeld prefab onderdelen maken in Vroomshoop, die we vervolgens op de
bouw installeren. Efficiëntie en effectiviteit op alle vlakken.
Duurzame relaties
Veel van onze opdrachtgevers en klanten doen al tientallen jaren zaken met
Huisman Installatietechniek. Een aantal voorbeelden daarvan zijn De Groot
Vroomshoop, Bouwbedrijf Regeling Beerzerveld, Roosdom Tijhuis, Esbi Huis,
Marquette en Plegt Bouw. Met sommigen hebben wij reeds een werkrelatie van
meer dan 60 jaar: over duurzaam gesproken. Zij kunnen erop vertrouwen dat het
installatiewerk goed komt als ze ons inschakelen. Net zoals wij kunnen vertrouwen
op hun meedenkend vermogen en teamgeest. Dát is de manier waarop wij willen
werken: met partners waar we op kunnen bouwen.
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MVO

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Sponsoring op vele gebieden
Al tientallen jaren sponsoren wij lokale (sport)verenigingen en initiatieven, zowel groot als
klein. Wij vinden het belangrijk om maatschappelijke evenementen te ondersteunen.
Uiteraard hebben we daarbij oog voor de relatie
die we hebben met de contactpersoon. Dit kan
bijvoorbeeld een medewerker zijn, maar ook
een klant of leverancier.

ONS TEAM
Met ons vaste team van ruim 60 medewerkers plus
een flexibele schil van inleners hebben we altijd de
juiste kennis en ervaring in huis voor uw opdracht.

Medio 1935
P10

Medio 1963

Opleiding
Gekwalificeerd personeel, daar hechten wij veel
waarde aan. Wij stimuleren dan ook een ieder
om door middel van cursussen en bijscholing de
benodigde expertise bij te houden. Wij mogen
veel jongeren verwelkomen die interesse hebben
in ons vak. Zodra ze enthousiast zijn, na een
gedegen proefperiode, willen wij dan ook dat
ze de benodigde papieren halen om het vak
technisch en theoretisch inhoud te geven.

Ook op personeelsgebied
Als bedrijf vinden wij het belangrijk om de
teamspirit hoog in het vaandel te houden. Elke
schakel binnen het bedrijf is immers belangrijk.
Gezondheid en sporten is daar eveneens
een belangrijk aspect in. Wij stimuleren
bedrijfsactiviteiten op het gebied van sport
en socialiteit. Zo doen wij als team Huisman
Installatietechniek mee met de Strongmanrun,
TotDeNekInDeDrek, dart- en voetbalwedstrijden.
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Brugstraat 1
7687 BD Daarlerveen
Postbus 22
7680 AA Vroomshoop
T: 0546-643000
F: 0546-643985
E: info@huisman-groep.nl
W: www.huisman-groep.nl

