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Hamer en Shell vragen 
met Safety Day 
aandacht voor veiligheid
Eerste bijeenkomst Shell Safety Day
4 juni 06:00 uur bij Hamer Apeldoorn

De Hamer Koers 5

Samen met haar partners organiseert 

Shell al vele jaren een internationaal 

evenement: de Shell Safety Day. 

 

In Nederland is de aftrap bij Hamer in 

Apeldoorn gegeven. In totaal is het streven 

om 250.000 man wereldwijd stil te laten 

staan bij veiligheid.

De opkomst was goed te noemen. In 

totaal stonden ruim 130 personen stil bij 

veiligheid. Er waren ook relaties aanwezig 

die veel samenwerken met Hamer en Shell.

Veiligheid loont

Fons Jans opende de Shell Safety Day 

door aan te geven waarom voor Hamer 

veiligheid een grote rol speelt. Hij gaf aan 

dat onze opdrachtgevers dit eisen maar 

dat veiligheid ook zonder twijfel voorop 

staat bij de mensen van Hamer. Dit werd 

nog eens benadrukt door een interview 

met Frits Wim van IJsseldijk en Ad van den 

Hoek, beide van Shell. 

30% van de ongevallen gebeurt nog steeds 

bij de contractors. Ze benadrukten dat 

‘de mannen van Hamer veiligheid in hun 

genen hebben’.  

Life Saving Rules

Peter van Leeuwenstijn (Artelia) ging 

in op de 12 Life Saving Rules die ervoor 

moeten zorgen dat het doel, nul dodelijke 

slachtoffers wereldwijd, gehaald wordt.  

Om deze boodschap kracht bij te zetten, 

heeft Shell een filmpje ontwikkeld. 

Bekijk de films online: www.hamer.net 

onder 05 Nieuws & Meer

De tweede helft 

Voor de zomer was al goed te 

merken dat het werkaanbod toenam 

en ook de vooruitzichten voor de rest 

van 2014 zijn positief, zeker gezien 

de onzekere conjunctuur waar we 

nog steeds in zitten . Toch moeten 

we bedreigingen en kansen zuiver 

in kaart brengen en een heldere 

koers varen . 

We hebben goede mensen aan boord 

en blijven onze bedrijfsprocessen 

optimaliseren en analyseren om 

maximaal te presteren . Ik zie nog 

zaken die anders of beter kunnen , 

of die door de tijd zijn ingehaald. 

Hier blijven we continu naar 

kijken en waar nodig verbeteringen 

aanbrengen . Binnen onze Hamer 

cultuur is er altijd de ruimte en 

vrijheid om elkaar hierop aan te 

spreken , zodat wij samen slimmer 

en efficiënter kunnen werken .

De wereld om ons heen verandert 

snel en aan ons de taak om dit bij te 

houden .

Fons Jans
Algemeen directeur

september 2014

Gouden Helm

Om te testen hoe het nu gesteld is met 

de kennis van de aanwezigen omtrent 

de Life Saving Rules was er op het eind 

een stuk interactie. Diegene die de 

meeste kennis in huis had, heeft de 

‘gouden helm’ uitgereikt gekregen.  

De ‘gouden helm’ zal intern bij Hamer 

een blijvertje zijn. De helm zal onderling 

doorgegeven gaan worden.

In PBM outfit werd aandachtig geluisterd

Joyce Dekker,

KAM-functionaris.

“Een veiligheids- 

bijeenkomst van dit 

formaat is uniek”.



DAF Krachtpatser 
voor Hamer

Al het materiaal dat we prefabben 

en naar locatie brengen, wordt door 

eigen transport verzorgd. 

De nieuwste aanschaf van Hamer is 

al flink ingezet bij diverse projecten.Facebook.com/hamerdakar

www.hamerdakar.nl

Het team blijft voorlopig in de huidige 

vorm doorklussen aan de wagens. Want 

om het avontuur te proeven, de wagens te 

testen en ook voor de teamspirit hebben 

we in 2014 meegedaan aan de Libya 

Rally in Marokko. Jans: “De sponsoren die 

afgelopen jaren betrokken zijn geweest, 

steunen ons nog steeds. Ook zijn er nieuwe 

sponsoren in beeld. Dit jaar staat volop in 

het teken van voorbereidingen voor een 

geslaagd Dakar-avontuur. De teamspirit is 

nog steeds hoog, dus wij gaan!”

Dakar Team

Het Hamer Dakar Team heeft deelgenomen 

aan de Dakar Rally 2013 in Zuid- Amerika. 

Die aanwezigheid smaakte naar meer, zodat 

het team besloten heeft om in 2015 weder-

om hieraan deel te nemen.

Advertentie

Dagelijks ondehoud is essentieel.

De service- en wedstrijdtruck in het bivak.

Donderdag 25 september 

officïele presentatie Hamer Dakar team.

 Aanmelden: www.hamerdakar.nl



Hamer Cloud

Hans Winterman, 

bedrijfsleider afdeling 

Service & Onderhoud: 

“Wij zijn gestart  

met het Global 

Maintenance contract 

voor TOTAL”

TOTAL, de Franse oliemaatschappij,  

behoeft geen uitleg. TOTAL behoort tot 

de ‘supermajor’ maatschappijen, de 5 

grootste oliemaatschappijen ter wereld, 

met 96.000 werknemers en actief in meer 

dan 130 landen.  In oktober 2010 is Hamer 

in gesprek gekomen met TOTAL voor het 

project Global Maintenance.

Global Maintenance

Na een intensieve periode van het 

uitwerken van voorstellen en concepten 

heeft dit geresulteerd in een ALL-IN 

overeenkomst voor minstens 5 jaar 

tussen TOTAL en Hamer voor het Totale 

Onderhoud van de tankstations in 

Nederland.

Het betreft een maintenance contract

in Nederland voor 263 stations, waar 

we bij 178 het totale onderhoud gaan 

uitvoeren en bij de overige 85 stations een 

deel van de onderhoudsactiviteiten.

De contractactiviteiten zijn:  

Elektra, pomponderhoud, HVAC, 

bouwkundig, vloeistofdicht, shopinrichting, 

loodgieterswerkzaamheden, tankinhoud-

meetsystemen, prijzenborden, daken, 

perslucht, LPG, niveaumetingen, tank-

installaties, verlichting, voorterrein, enz.

Voor dit contract hebben we inmiddels een 

aantal nieuwe, breed inzetbare, collega’s 

aangenomen. 

Global Maintenance contract TOTAL

Weergave van de verdeling TOTAL 

tankstations in Nederland.

Door het ALL IN contract met TOTAL is  

het concept MAN IN THE TRUCK ontstaan; dit 

houdt in een vrachtwagen compleet ingericht 

met de meest voorkomende materialen voor 

een tankstation en dit kan van alles zijn, 

bijvoorbeeld elektra, bouwkundig, straatwerk, 

loodgieterswerkzaamheden, een nozzle of 

slang van een pomp, enz.

Momenteel worden er al meer dan 40.000 storingsmeldingen per jaar ontvangen en door ons  
Communicatiecentrum in behandeling genomen, in opdracht gegeven, bewaakt en teruggekoppeld.

Status van meldingen, contracten en 

planningen behoren tot de zaken waar u  

graag inzage in wilt hebben. Om u hierin te 

voorzien, delen wij dit digitaal.  

De koppeling van ons backofficesysteem 

Microsoft Dynamics AX aan Hamer Cloud 

is een meerwaarde en maakt informatie 

te allen tijde, via een webportal, digitaal 

beschikbaar voor u.

Al met al blijven we ontwikkelen als het 

gaat om verbetering in communicatie. 

Want hoe goed je alles ook faciliteert, 

communicatie is cruciaal en wij vinden dit 

waardevol!



Rookgas en toevoerluchtverdeler in het 
ketelhuis.

Luchtbehandelingskast met warmte-

terugwinning voor de productiehal en 

suntrackers.

www.hamer.net

Stadhoudersmolenweg 23

7317 AV  Apeldoorn

T 055 577 72 00

info@hamer.net  |  www.hamer.net

EPBD-Keuringen
Hamer houdt uw hoofd koel

Totaalproject
van A tot Z

Hebt u vragen over deze Hamer Koers, neem dan contact op met 

Colette van Boxtel (M 06 107 740 67)

Sinds 1 december 2013 moeten 

airconditioningsystemen met een totaal 

opgesteld koelvermogen op gebouwniveau 

van meer dan 12 kW iedere vijf jaar worden 

gekeurd. 

Als Hamer zijn wij accuraat en up-to-date 

met alle relevante wet- en regelgeving. 

De verantwoordelijkheid voor installaties 

ligt formeel bij de opdrachtgever, maar wij 

ontzorgen u graag hierin.

Het doel van deze regeling is een bijdrage 

aan energiebesparing, minder CO2-uitstoot 

en een optimaal werk- en verblijfsklimaat.  

De eerste installaties, tot 45 kW met een 

bouwjaar van 10 jaar of ouder, moeten 

uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn. 

Het nemen van maatregelen na de verplichte keuring kan jaarlijks 
30% besparen op de energierekening.

Planning EPBD-airco keuringen  
 

 

Deadlines voor de keuringen

BN International (wallcovering, behangfabriek ) is met het hoofdkantoor gevestigd in 

Huizen, Nederland. Op deze locatie zijn te vinden een design-studio, productiefaciliteiten, 

technisch lab en marketing-sales afdeling. Een compleet project op een mooie locatie waar 

we verschillende systemen hebben afgestemd aan de functionaliteit van de ruimte en 

aangepast aan het productieproces. Zie internet: www.hamer.net/onze-projecten 

Koelleidingen

Verdeler gekoeld water voor productie en klimaat.

Overzicht productiehal in de afbouwfase.

Centrale gekoeld water productie. Art impressie BNI bedrijfsterrein.

Pompkamer sprinklerinstallatie.


