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Zorgen dat het werkt.
Op ieder moment.
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Inhoudsopgave

Allereerst bedankt voor de getoonde interesse in deze brochure.

Wij vinden het belangrijk om de industrie iets aan te bieden op elektrotechnisch 

gebied wat inhoudelijk waarde toevoegt, zonder dat dit een heel boekwerk zou 

worden. Informatief en interesse wekkend, met een blik op de toekomst.

Aan u de vraag of wij dit hebben weten te bereiken en daarmee interesse 

hebben gewekt voor Verhoef EMC. Veel leesplezier.
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Verhoef EMC biedt een breed assortiment aan 

elektrotechnisch georiënteerde diensten. 

Gericht op verschillende vakgebieden zoals de 

Maritieme markt, Utiliteit, Industrie en Aandrijf 

techniek. Wij beschikken over een fl exibele 

organisatie en kunnen snel schakelen indien de 

situatie daarom vraagt, servicegerichtheid staat bij 

ons bovenaan!

Ons kantoorpand aan de Industrieweg 79 in 

Sliedrecht is vrij toegankelijk en wij staan u graag te 

woord, ook zonder afspraak. 

Loop vooral binnen en laat ons u helpen.

Wie we zijn

Nazorg in de vorm van een storingsdienst en een 

enthousiast serviceteam behoren ook tot onze 

beschikbare diensten, evenals bijvoorbeeld een NEN 

3140 keuring op uw elektrische gereedschappen.

Uiteraard kunnen wij u ook adviseren op 

gebied noodzakelijke reservedelen en andere 

elektrotechnische materialen vanuit onze grote 

voorraad.

Verhoef EMC is ooit begonnen als Verhoef Elektrotechniek 

in 1954 en altijd in Sliedrecht gevestigd geweest.

Verhoef Elektrotechniek heest  zich tot het samengaan 

met EMC (Europe Marine Control) vooral gericht op 

engineering, panelenbouwwerkplaats en installatiewerk. 

Gericht op de lokale omgeving, waarbij klanten 

wereldwijd werden geholpen.

EMC is juist vooral actief geweest in Zuidoost Azië 

op het gebied van projectmanagement, engineering, 

supervisie en inbedrijfstellen van off shore schepen en 

aandrijst echniek binnen de off shore industrie.

Met het samenvoegen van deze twee complementaire 

bedrijven is Verhoef EMC ontstaan, welke samen het hele 

pallet aan diensten kan leveren en zo een “one-stop-shop” 

vormt voor haar klanten.

Service

Kwaliteit, sinds 1954

De 
organisatie

Onze kernactiviteiten richten zich op de 

elektrische systeemintegratie en aandrijst echniek 

binnen de markten maritiem, utiliteit en industrie. 

Wij kunnen installaties compleet ontwerpen, produceren, 

installeren en opleveren, voor zowel nieuwbouw als 

refi ts. Verder verzorgen wij de bouw van panelen, 

bedieningslessenaars en alle type elektrotechnische 

kasten vanuit een eigen werkplaats.

Wij kunnen u helpen met engineering van diverse 

vraagstukken, en beschikken over een buitendienst voor 

installatie, reparatie, onderhoud en inspecties aan zowel 

bekende als onbekende systemen.

Denk hierbij o.a. aan distributie, besturingen, het 

aanleggen of vervangen van verlichting, datanetwerken, 

communicatie, laadpalen en brandmeld-, alarm- 

of camerasystemen aan boord of in kantoor- of 

bedrijfspanden.

Wat doen we precies

Altijd eenvoudig visueel 
inzicht in de energiestromen 
binnen complexe hybride-
aandrijfsystemen.”

aanleggen of vervangen van verlichting, datanetwerken, 

elektrische systeemintegratie en aandrijst echniek 

binnen de markten maritiem, utiliteit en industrie. 
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Naast maritieme installaties leveren en installeren wij ook elektrische installaties in de utiliteits- en 

industriële markt, een onderdeel dat momenteel sterk groeiende is. Wij richten on hierbij vooral op klanten 

met bedrijfspanden en werkplaatsen, maar ook op wooncorporaties en overige privaatinstellingen.

Onze doelstelling voor de komende periode is om te “vergroenen” in techniek, waarbij continue 

ontwikkeling van onze elektrische en hybride aandrijvingen centraal staan.

Kijk voor meer projecten op onze website.Kijk voor meer projecten op onze website.

Kernactiviteiten

Doelstelling

Ons 
vaarwater

Utiliteit
Wij verzorgen diverse panelenbouw vanuit een eigen 

werkplaats, hebben een ervaren engineeringsgroep en 

projectmanagement voor het beantwoorden en uitvoeren 

van diverse vraagstukken. Daarnaast beschikken wij over 

een buitendienst voor installatie, reparatie, modifi catie, 

onderhoud en inspecties aan zowel bekende als 

onbekende systemen. 

Nazorg in de vorm van storingsdienst en een enthousiast 

service team behoren ook tot onze beschikbare diensten, 

evenals een NEN 3140 keuring op uw elektrische 

gereedschappen. Uiteraard kunnen wij u ook adviseren 

op gebied noodzakelijke reservedelen en andere 

elektrotechnische materialen vanuit onze grote voorraad.

Het aanleggen of vervangen van led verlichting, datanetwerken, laadpalen, distributiepanelen, 

wandcontactdozen en brandmeld-, alarm- of camerasystemen in kantoor- of bedrijfspanden. 

Daarnaast verzorgen wij inspecties en keuringen als NEN 3140 en thermografi e.

Diensten

Diensten

Projecten Projecten

Onze maritieme kernactiviteiten richten zich op de 

elektrische systeemintegratie en aandrijst echniek binnen 

de maritieme industrie, waarbij wij turnkey installaties 

opleveren. Middels onze kennis en kunde streven wij 

ernaar een meerwaarde te zijn voor onze klanten, 

met als doel een kwalitatief hoogwaardig en functioneel 

product op te leveren gebaseerd op de laatste technieken. 

Betrouwbaarheid en effi  ciëntie is daarbij vanzelfsprekend.

Wij verzorgen diverse panelenbouw vanuit een eigen 

werkplaats, hebben een ervaren engineeringsgroep en 

projectmanagement voor het beantwoorden en uitvoeren 

van diverse vraagstukken. Daarnaast beschikken wij over 

een buitendienst voor installatie, reparatie, modifi catie, 

onderhoud en inspecties aan zowel bekende als 

onbekende systemen.

Maritiem
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Om bovenstaande op comfortabele wijze te kunnen toepassen heest  

Verhoef EMC het ‘MEES’ ontwikkeld. MEES staat voor Modulair Eenvoudig 

te gebruiken Energie Systeem, dat de energie stromen organiseert en u 

inzicht geest  in de huidige status.

Binnen dit systeem zijn verschillende energiebronnen en verbruikers op te 

nemen,  waarbij u zich alleen hoest  te richten op uw toepassing. Dit alles op 

een eenvoudige manier te bedienen en met een volledig modulaire opzet.

Het milieu is meer en meer een en zo niet hét onderwerp van gesprek, 

bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. De energie transitie is 

dan ook in volle gang. Dit speelt een grote rol bij nieuwbouw, maar 

zeker ook bij re-fi ts. Steeds vaker zien we dat het energieverbruik of 

beter gezegd de reductie daarvan de reden is voor re-fi ts. 

Grofweg zijn er op twee manieren milieuvoordelen te behalen 

in de energievoorziening. Ten eerste is dat het verbruik 

verminderen en de tweede manier is door de opwekking op 

een schonere manier uit te voeren. Beide brengen de noodzaak 

van nieuwe techniek met zich mee. Een groot voordeel is 

echter, dat hoewel een initiële investering misschien hoger 

wordt, de operationele kosten naar beneden gaan daarmee 

de initiële investering binnen acceptabele termijnen zijn 

terug te verdienen. Ook zijn er op verschillende terreinen 

overheidssubsidies beschikbaar om dit nog te versnellen en 

aantrekkelijker te maken.

Door het steeds groter wordende belang van energiebesparing 

en reductie van uitstoot zijn de ontwikkelingen van de 

technieken inmiddels ook in een grotere versnelling gekomen. 

Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met b.v. batterij 

ontwikkelingen is enorm gestegen, 

wat heest  geleid tot een grote capaciteitsvermeerdering per 

kubieke meter of kg batterij. De ontwikkelingen met betrekking 

tot waterstof in de vorm van aandrijvingen en of brandstofcellen 

staan zeker niet stil. Daarnaast zien we dat zonnepanelen langer 

een hogere opbrengst opleveren en inmiddels op de Maasvlakte 

onderzoek wordt gedaan naar Mega windmolens.

Al deze nieuwe ontwikkelingen hebben positieve eff ecten op 

mogelijkheden en de kosten voor de genoemde producten. 

Daarmee ontstaan wel nieuw vraagstukken. Welke oplossing is 

het beste voor onze toepassing? Kiezen we niet te vroeg om de 

beste prijs te betalen? Wat is het risico, dat wanneer we vandaag 

kiezen, er morgen een betere oplossing beschikbaar komt?

Stephan Kempen
Directeur Verhoef EMC

Natuurlijk wilt u zich als gebruiker niet druk hoeven te maken over alle techniek en wat er op de achtergrond gebeurt. 

U wilt eenvoudig de toepassing kunnen kiezen waarna de besturing alle systemen op de juiste manier aanstuurt en 

tevens informeert over de mogelijkheden van de actueel beschikbare energie. 

Last but not least

Milieubewuste oplossingen

De juiste keuze

Een antwoord op deze vragen is modulariteit. M.a.w. zorg ervoor dat systemen uitwisselbaar zijn op het moment 

dat ontwikkelingen betere alternatieven bieden, wanneer de energiebehoest e verandert of de toepassing wordt 

aangepast. Hierbij is het essentieel dat systemen universele aansluiting en besturing hebben. Het moet dus 

eenvoudig zijn om een generator module uit te wisellen voor een batterij module of een brandstofcel. Bij het 

gebruik van verschillende energiedragers is het wel van belang de energiestromen op de juiste wijze bekijken en 

te beheren, om niet halverwege een traject met lege batterijen geconfronteerd te worden.

Een antwoord op deze vragen is 
modulariteit. Wij zorgen ervoor dat 
systemen uitwisselbaar zijn op de 
momenten dat het nodig is.
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“We leveren en installeren de hoofdmotoren en de 

generatorsets. Het complete elektrische systeem 

en de besturingen worden door onszelf ontworpen, 

uitgetekend en geïnstalleerd. Inclusief de permanent 

magneet motoren/ generatoren (PM machines) voor 

het hybride systeem. Het DP-systeem komt weer 

van ons zusterbedrijf RH Marine”, vertelt directeur 

Stephan Kempen. 

Verhoef EMC is al jaren een vertrouwde partner 

voor complexe, technische elektrische installaties. 

Met Verhoef EMC heest  de werf één aanspreekpunt 

welke een volledig pakket kan bieden, iets wat veel 

voordelen heest  en een belangrijk argument was bij de 

aanbesteding van het contract.

Een groot voordeel van voorstuwing door 

elektromotoren is bovendien dat ze veel rustiger 

starten, daar waar een dieselmotor al direct op toeren 

is, licht van der Es toe. Het schip kan 100% elektrisch 

varen of 100% diesel gedreven waarbij de PM machines 

als generator kunnen worden gebruikt en er dus geen 

aparte generator set opgestart hoest  te worden. 

In het voorkomende geval dat vol vermogen nodig is, 

kunnen de schroeven tegelijkertijd door de diesel en de 

PM machines worden aangedreven (Hybride modus). 

De Nora B krijgt zowel aan de voorkant als aan de 

achterkant van het stuurhuis een lessenaar van waaruit 

het schip kan worden bediend. 

“We hebben veel ervaring op het gebied van elektrische 

systeem integratie aan boord. Maar elke keer is het 

weer maatwerk. Op de Nora B is de ruimte in de 

machinekamer met een hoogte van 1.80 meter heel 

beperkt. Het is een puzzel om alle apparatuur daar in te 

krijgen. Een mooie uitdaging die we graag aangaan.”

De sleepboot meet 36 bij 15 meter en heest  een zeer beperkte diepgang van 1,70mtr. Verhoef EMC installeert 

een voorstuwingspakket van twee 970 kW dieselmotoren, twee PM machines van 200 kW en vier 436 kW 

generatorsets. En daarnaast nog een generator set van 150 kW. Elke PM machine en twee generatorsets zijn 

gekoppeld aan een eigen schakelkast. De 150kW generator kan aan elk van de twee schakelborden worden 

gekoppeld, waar het nodig is. We installeren twee compleet gescheiden schakelborden, wat vooral belangrijk is

om te zorgen dat het Dynamic Positioningssysteem te allen tijde kan functioneren,’’ vertelt Pascal van der Es, 

lead engineer van Verhoef EMC.

“Eerder hebben we het elektrische systeem verzorgd voor een soortgelijke sleepboot met drie hoofdmotoren. 

In de Nora B vervangen we één van de hoofdmotoren door twee elektrische PM machines. Deze kunnen zelfstandig 

worden ingezet of worden bijgezet als de omstandigheden dat vragen, bijvoorbeeld als er extra trekkracht nodig is 

of om het schip ondanks wind, stroming en golfslag op positie te houden met inzet van het DP-systeem. 

Of men kan de hoofdmotoren laten draaien en de PM machines benutten als generator, Dit bespaart brandstof.”

Minder brandstof

Twee schakelkasten

Hybride voortstuwing 
voor sleepboot

Het is een puzzel om alle 
apparatuur daar in te krijgen. 
Een mooie uitdaging die we 
graag aangaan.”

Voor een van de klanten wordt momenteel een DP2 

hybride sleper gebouwd, de Nora B. Verhoef EMC 

verzorgt voor dit schip de complete elektrische systeem 

integratie inclusief het hybride voortstuwingssysteem.



12 13

Directeur Stephan Kempen: “ Aan boord leveren we 

alles wat te maken heest  met elektriciteit, voor de 

gehele marine industrie. We beschikken in Sliedrecht 

over een eigen engineeringsafdeling en werkplaats 

voor de productie van schakelkasten en diverse 

soorten panelen.” Begin 2018 zijn Verhoef en EMC, 

beiden onderdeel van PON, samengevoegd in het pand 

aan de Industrieweg. Waar EMC zich vooral richtte 

op complexe elektrische installaties voor aandrijf- en 

besturingssystemen in de off shore, is Verhoef expert 

in elektrotechniek in veelal bagger-, werkschepen 

en binnenvaart en beschikt over een kwalitatief 

hoogstaande productie van schakelkasten. 

Door de samenvoeging van beide bedrijven is er een 

dynamisch bedrijf ontstaan wat het beste van beide 

samengebracht heest . 

Door een eerdere overname kwamen ook klanten uit 

de utiliteit en industrie in huis, waardoor er een hechte 

band is met de private sector en gemeenten in de 

directe omgeving. Nu bevindt alle kennis zich onder 

een dak en bepaalt de scheepvaart voor 90 procent de 

werkzaamheden.

Voor 50 procent werken we aan projecten, de andere helst  aan 

service en ad hoc opdrachten. De kracht van ons bedrijf is dat 

als klanten ’s ochtends bellen we ’s middags vaak al op de stoep 

kunnen staan. We zijn heel fl exibel en leveren hoge kwaliteit. 

Onze schakelborden bijvoorbeeld zijn kwalitatief dusdanig goed, 

dat ze ook geaccepteerd worden in het allerhoogste segment 

off shore-schepen.”

Mark Heppe, manager sales vult aan: “We luisteren goed naar 

onze klanten om hen optimaal te bedienen en samen te werken 

om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen. We zetten in 

op een lange termijn relatie met onze klanten met termen als 

vertrouwen, kennis en kwaliteit als kernbegrip. We trachten een 

vertrouwde installateur te zijn en weten complexe projecten zoals 

de hybride aandrijving van de sleper Nora B. naar tevredenheid 

van de klant te ontwerpen en te realiseren.” 

“Groot voordeel voor het vroegere EMC is nu dat we de productie van schakelkasten en panelen in eigen huis hebben 

terwijl de ervaring in projectmanagement van complexe off shore projecten waarde toevoegt voor het vroegere Verhoef. 

Hierdoor kunnen we projecten volledig in eigen beheer uitvoeren en de klant daarmee ontzorgen. Wij richten ons op het 

middensegment in de complexiteit van elektrische installaties van schepen.”

We zijn een regionaal 
georiënteerd bedrijf met 
klanten waaraan we 
wereldwijd service verlenen.”

Specialist in maritieme 
elektrische systemen

Vertrouwd en fl exibel

Diepere kennis

In Verhoef EMC zijn de krachten gebundeld van 

twee bedrijven met veel ervaring in het ontwerpen 

en installeren van elektrische systemen in 

schepen en de productie van schakelborden.
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Jij wordt één van onze Lead Engineers 

binnen de engineeringsafdeling voor 

scheepsinstallaties.

Jij wordt één van onze servicemonteurs 

binnen de afdeling utiliteit. Deze afdeling 

verzorgt diverse elektrotechnische installaties.

Jij wordt onze werkvoorbereider binnen de 

engineeringsafdeling voor onder andere 

scheepsinstallaties.

Als calculator op de afdeling utiliteit en 

industrie vertalen we wensen en eisen van 

opdrachtgevers naar technische oplossingen.

Vacatures

Lead engineer

Servicemonteur utiliteit

Werkvoorbereider

Calculator utiliteit en industrie

De uitvoerder scheepsinstallaties is één van 

de belangrijkste schakels bij het realiseren 

van een installatie aan boord.

Uitvoerder/ technicus Maritiem

Interesse in een job bij ons?
Stuur een sollicitatie naar 
vacatures@verhoefemc.com 
of scan de QR code en neem 
een kijkje op onze website: 
verhoefemc.com



 0184 - 413 073
 info@verhoefemc.com

Industrieweg 79
3361 HJ Sliedrecht


