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In 80 jaar is Hamer gegroeid van een installateur van brandstofinstallaties voor tankstations naar een toonaangevend 
technisch dienstverlener met 17 expertises en 4 vestigingen. “Een geweldige prestatie, die we geheel op eigen kracht en 
zonder overnames hebben bereikt”, vertelt commercieel directeur John Dijkman. “Ons hoofdkantoor staat in Apeldoorn 
en we hebben vestigingen in Assen, Uden en Kruibeke (België). Met circa 450 medewerkers zijn we actief in de sectoren 
utiliteit, industrie, datacenters, food en automotive in de Benelux en Duitsland.”

Met 17 expertises is Hamer het meest complete 
installatiebedrijf van Europa. “Bedrijven en (semi)
overheden kunnen werkelijk voor alles bij ons te-
recht”, benadrukt Dijkman. “Van klimaatinstalla-
ties tot asbestsanering en van ontwerp tot en met 
service en onderhoud. En dit allemaal met eigen 
mensen, die binding hebben met ons bedrijf, zeer 
gemotiveerd zijn én verantwoordelijkheid nemen 

COMPLEET IN TECHNIEK
Naast een zeer breed dienstenpakket onderscheidt Hamer zich met een uitgebreid aanbod eigen (rijdend) materieel.
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voor hun werk. Wanneer dit betekent dat er even een 
tandje bij moet worden gezet om op tijd te leveren 
wat we beloofd hebben, dan gebeurt dat ook.”

ALLES IN EIGEN BEHEER
Naast een zeer breed dienstenpakket onderscheidt 
Hamer zich met een uitgebreid aanbod eigen (rij-
dend) materieel. “Hierdoor zijn we zeer flexibel, 

onafhankelijk van derden en kunnen we concep-
ten ontwikkelen om het werk bij onze relaties zo 
efficiënt mogelijk uit te voeren”, aldus Dijkman. 
“Ons aanbod gaat van eigen vrachtwagens met 
HIAB-kranen tot speciale werkplaatscontainers en 
vrachtwagencombinaties. Hiermee reduceren we 
onze reistijd, CO2- en fijnstofuitstoot en kunnen 
we bij calamiteiten of storingen direct schakelen.”
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In het centrale magazijn van Hamer liggen boven-
dien alle noodzakelijke materialen op voorraad. 
Ook op dit vlak kan de technisch dienstverlener 
dus zeer snel schakelen, zonder afhankelijk te zijn 
van leveranciers.

AANDACHT VOOR DE 
NIEUWSTE TECHNIEKEN
Op dit moment zijn warmtepompen ongekend po-
pulair in de markt, maar Hamer past ze al jaren 
toe. “Bovendien werken we dagelijks aan uiteen-
lopende schone brandstofvoorzieningen”, vertelt 
Dijkman. “Zo bouwen we LNG-installaties voor 
het vrachtverkeer, dat hierdoor schoner en stiller 
is. Ook leggen we complete laadpleinen aan, in-
clusief elektrische laders van 11 kW tot snelladers 
van 350 kW. We ontwerpen, monteren en onder-
houden duurzame projecten, waarin bijvoorbeeld 
de restwarmte van een datacenter door middel 
van warmtepomptechnieken wordt benut voor 
de verwarming van een zwembad, school of be-
drijf in kamerplanten. Bovendien zijn we dit jaar 
gestart met de installatie en het onderhoud van 
waterstofinstallaties voor personenauto’s, bussen 
en vrachtwagens in opdracht van diverse sys-
teemleveranciers. In de meeste gevallen gaan we 
veel verder dan sec het leveren en plaatsen van 
de technische installaties. Zo verzorgen we ook 
het grondwerk, de bestrating en de lichtmasten 
en verwijsborden. Indien gewenst kunnen we op-
drachtgevers het hele project uit handen nemen.”

Hamer werkt dagelijks aan uiteenlopende schone brandstofvoorzieningen.

In het centrale magazijn van Hamer liggen alle noodzakelijke materialen op voorraad.
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opdrachtgevers het hele project 
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in Apeldoorn, die op dit moment qua omvang 
verdrievoudigd wordt. In de hal kunnen we alle 
installatiedelen onder de beste omstandigheden 
fabriceren en vervolgens in korte tijd op de pro-
jectlocatie monteren.”

STILSTAND IS ACHTERUITGANG
Om te zorgen dat medewerkers bij blijven in ont-
wikkelingen en technologieën rond energiereduc-
tie, schonere lucht, CO2-reductie, efficiency en 
circulariteit beschikt Hamer over een eigen trai-
ningscentrum met opleiders en coaches. “Samen 
met mensen uit alle disciplines, waaronder ook 
onze HSSE-afdeling, worden opleidingsplannen 
gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld techniek, 
veiligheid en kwaliteit, die onder begeleiding van 
onze opleiders en coaches uitgevoerd worden”, 
aldus Dijkman. “Ook nodigen we regelmatig leve-
ranciers uit om in ons opleidingscentrum trainin-
gen te verzorgen. Onze motivatie en drive halen 
we uit onze passie voor techniek en ons streven 
om relaties optimaal te ondersteunen bij hun ac-
tiviteiten. Dit heeft geleid tot een zeer breed dien-
stenpakket én in opdrachtgevers die steeds weer 
bij ons terugkomen.”  ❚

UITGEBREIDE PREFABAFDELING
Om reiskosten te beperken, CO2-en fijnstofuit-
stoot te reduceren en de processen van opdracht-
gevers zo min mogelijk te verstoren, bereidt Ha-
mer zoveel mogelijk installatiedelen prefab voor. 
“Hiertoe beschikken we over een grote prefabhal 
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