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Tot enkele maanden geleden lag er nog een deken van stikstof over het land. 

Inmiddels heeft die plaats moeten maken voor een damp van handsanitizers. 

Het lijkt wel eilandhoppen van de ene naar de andere crisis waarbij je steeds 

een nieuw landschap krijgt voorgeschoteld en moet gaan bedenken wat het 

vervoermiddel is.     

André Husslage, CEO van Vercoma: ‘Met een constante factor: we hebben nog steeds een 

na-oorlogs groot tekort aan woningen. Linksom of rechtsom: die woningen moeten een 

keer gebouwd gaan worden en door de beperkte ruimte in Nederland gaan de meeste van 

die woningen gelukkig de lucht in. Een deurcommunicatiesysteem is bij gestapelde bouw 

natuurlijk een must!’ 

Dus in huize Vercoma breekt er nog geen paniek uit?

‘Paniek is nooit een goed idee, maar elke crisis raakt ons ook, zij het beperkt gelukkig. 

De nieuwbouw gaat voorlopig gewoon door omdat wij aan het einde van de keten zitten, 

dus het raakt ons niet stante pede; wij gaan het misschien pas over ongeveer een jaar 

voelen. Eerlijk is eerlijk; corona bracht wel een schokreactie teweeg. Van de ene 

op de andere dag zat iedereen thuis en werden er veel minder beslissingen 

genomen. Renovatieopdrachten lagen direct stil om dat veel mensen 

huiverig waren om monteurs tot hun woning toe te laten.’ 
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Verder is de beste promotie natuurlijk die van een relatie: Bob Oostendorp  Ò  

vertelt over de succescombinatie van iPlusBus en de Beoview7 Lite. En over Beoview 

gesproken… die komt later dit jaar met een nog fraaiere en krachtigere iPlusBus-monitor: 

de Beoview7 Lite-S W. Een monitor met onder andere standaard wifi aan boord en uiteraard 

toepasbaar in ons revolutionaire iPlusBUS systeem; 

full-IP over een CAT5 bus

Wauw!

‘Tja! Beoview blijft zich technisch gezien keer op keer uitdagen. Maar nog even 

wachten, als het zover is zullen we dat én nog iets heel revolutionairs introduceren: 

een full-IP cloudbased deurvideosysteem, dus zonder bekabeling.  

We kunnen haast niet wachten!’

Hoe is dat nu?

‘Je merkt dat iedereen weer zijn werkomgeving opzoekt. Ook het pand van Vercoma is volledig 

corona-proof. We hebben overal schermen geplaatst en zelfs looproutes uitgezet zodat 

iedereen op een veilige manier weer samen kan komen. Daar is niet alleen zakelijk maar ook 

persoonlijk veel behoefte aan. Mensen misten hun collega’s en de Vercoma-vibe.’

Ruimte voor voorzichtig optimisme!

‘Dat is allemaal afhankelijk van de emoties en de ruimte die er is om te investeren. 

De economie is uiteindelijk vooral een kwestie van vertrouwen. Geen vertrouwen, dan geen 

plannen en koopovereenkomsten en in the end voor Vercoma minder opdrachten. En of 

we het dieptepunt nu hebben bereikt? Zou zomaar kunnen. Maar de vraag naar nieuwe 

woningen blijft onverminderd hoog en dat is goed te merken bij onze afdeling sales; 

die draaien tegenwoordig weer overuren. Het zou zomaar kunnen zijn dat we voorzichtig 

weer uit het dal  omhoogklimmen.’ 

Doe nog maar iets vrolijks dan

‘Er komen binnenkort een heleboel mooie producten aan! In deze Noticias kun je er al 

iets meer over lezen: de nieuwe schitterende 7” handsfree monitor van de serie GTwin 

van Golmar: de  ART 7/GTwin  Ò  . 
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Misschien heeft u hem al aan de lijn gehad, misschien 

heeft u zelfs al persoonlijk kennis gemaakt met onze 

nieuwe accountmanager. Sinds 6 januari versterkt 

Sander het buitendienst sales team van Vercoma.    

‘Buiten’ kreeg toch een beetje een andere invulling voor jou!

‘Zeker! Ik ben écht een buitendienstman. Ik vind niets leuker dan 

nieuwe relaties bezoeken en iets voor ze te kunnen betekenen. 

Nadat ik een maand stevig was getraind in de productrange van 

Vercoma, ben ik gaan kennismaken met enkele relaties.’

En toen kwam er een kink in de kabel…

‘Nogal. Ik heb de afgelopen 10 jaar op de weg gezeten als enige accountmanager van een 

bedrijf in de grafische sector. Social distancing is voor iedereen natuurlijk ingewikkeld, maar én 

een nieuwe omgeving, én nog niet zo’n nauwe band met relaties, én de hele dag binnen… 

Wauw, over uitdagingen gesproken!’

Dus binnenkort ken je het bedrijf door-en-door en kun je meer dan goed beslagen ten ijs de 

weg op! Wat spreekt je aan bij Vercoma?

‘Vercoma is een heel open bedrijf, waar mensen bijna als een soort familie met elkaar 

omgaan. Daar was ik ook naar op zoek: een bedrijf waar ik meer te maken heb met collega’s. 

Deze gezelligheid heeft echt meerwaarde. Bovendien spreekt het product me aan.’  

Hoe omschrijven (vorige) collega’s jou? 

(…) Het blijft even stil. ‘Ik denk dat ze zouden zeggen dat ik een gedreven,  

spontaan en gezellig persoon ben.’ 

U mag het zelf beoordelen! Sander heeft zijn eigen regio met  

accounts. Wanneer u een kennismakingsmail van hem heeft  

gekregen, kunt u altijd contact met hem opnemen.  

Hij komt heel graag bij u langs!

Even voorstellen: 

Sander Schram

vercoma.nl
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Beeld je in: een deurvideo met een storing. Je neemt contact 

op met onze support maar je komt er telefonisch toch niet 

uit. Hier begint de uitdaging van onze support technici die in 

sommige storingen zelfs een studieproject zien.

Het is een beetje tekenend voor de support medewerkers van de buitendienst. Ze hebben 

allen diepgaande technische kennis, een enorm probleemoplossend vermogen en de 

flexibiliteit om als het echt nodig is, met de zwaailichten op het dak (bij wijze van) uit te rukken 

om problemen op te lossen waar een ander niet uitkomt.   

Steven

Met zijn ruim 14 jaar Vercoma-ervaring ondersteunt Steven de afdeling Support wanneer er 

storingen zijn aan oude series of producten of maatwerk specials waarvan Vercoma er in het 

verleden vele honderden maakten. Verder is hij werkzaam op de afdeling Assemblage.  

Richard

Eerste op de foto is Richard IJsselstein. Terug van weggeweest! Zo’n 10 jaar ging hij andere 

technische uitdagingen aan, maar sinds begin 2019 kunnen we weer op hem rekenen. 

Gelukkig maar, want wie met Richard te maken heeft, weet dat hij zich niet gek laat maken! 

Richard geeft één dag per week telefonische support, de andere dagen is hij on the road. 

 

Maarten

Vercoma levert door heel Nederland. Heel fijn dat we daarom ook alweer een jaar kunnen 

rekenen op Maarten Hehemann. Vanuit zijn standplaats Tilburg bestrijkt hij een groot gebied 

waar hij razendsnel ter plaatse kan zijn. Net als Richard is ook Maarten één dag per week 

telefonisch beschikbaar om support op afstand te verlenen. 

 

Jaap

Jaap Tanger is alweer ruim anderhalf jaar een aanwinst voor de support afdeling. 

Een techneut in hart en nieren. Zijn wieg stond (oké, bij wijze van) tussen de 

technische componenten in de elektronicawinkel van zijn vader. Het moge 

duidelijk zijn: zwakstroomtechniek is hem met de paplepel ingegoten! 

Support medewerkers buitendienst 

WANNEER HET FOUT IS GEGAAN

Vlnr: Richard IJsselstein, Jaap Tanger, Steven Stoop en Maarten Hehemann vercoma.nl
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Wij van wc-eend adviseren wc-eend. Zo is het 

toch een beetje met het aanprijzen van producten 

waar je als bedrijf trots op bent. We waren dan ook 

vereerd toen we in een corporate uiting van onze 

relatie ons product terugzagen.    

‘7” videofoon; niet anders’, zo kopte het artikel in 

het Puls magazine van Van den Pol Elektrotechniek. 

Het gaat over de Beoview7 Lite die nu standaard in alle 

nieuwbouwappartementen wordt toegepast. We zijn 

in gesprek met Bob Oostendorp die voor Van den Pol 

Elektrotechniek als business unitleider verantwoordelijk 

is voor de realisatie van elektrotechnische installaties van 

ca. 1.500 woningen op jaarbasis. 

Standaard

‘Eind 2018 attendeerden André Husslage en Arjan Schouten 

mij op de Beoview 7Lite in combinatie met iPlusBUS 

techniek; full-IP over een Cat5 bus-kabel. Een product 

met toekomstbestendige techniek en dat paste goed bij 

onze profilering als innovatieve installateur.’ Inmiddels 

wordt het nu standaard toegepast in alle nieuwbouw 

appartementencomplexen in de portefeuille van Van den Pol.  

Hoe groter het beeld hoe duidelijker

Gevraagd naar de meest opvallende features van de Beoview 

7Lite, noemt Bob Oostendorp de IP bus-techniek en het 

mooie design. ‘Met dezelfde toestelafmeting als bijvoorbeeld 

de TEKNA, heb je een veel groter en dus beter beeld. 

Heel prettig voor de gebruiker. En wat ook een aanwinst is, 

is de BCall-CFU-unit waarmee je de oproep kunt forwarden 

naar je smartphone.’

5 jaar garantie

‘Die 5 jaar garantie is geen doorslaggevende factor. 

Wij kennen de producten van Vercoma dus dat zit wel goed. 

Ik heb onlangs nog met Arjan het project VOLT opgeleverd 

in Delft. De bewoners zijn afkomstig van de TU Delft. Een 

kritisch doelgroep! Maar alles werkte in één keer echt prima.’

De samenwerking tussen Vercoma en Van den Pol gaat 

al tientallen jaren terug. Arjan Schouten zegt met een 

lach: ‘We zijn nog net niet met elkaar getrouwd!’ 

Bob Oostendorp: ‘Wij hechten belang aan 

langdurige samenwerkingen met vaste 

partners. We weten elkaar altijd te vinden 

en iedereen voelt aan wanneer er 

bijvoorbeeld acuut actie nodig is. 

Een fijne samenwerking!’

De standaard van Van den Pol

Beoview7 Lite + iPlusBUS: 
toekomstbestendige:  

techniek met een groot scherm:

vercoma.nl

4
Gaan we weer 

bergopwaarts?

Even voorstellen 
Sander Schram

Support medewerkers 
buitendienst  

wanneer het fout is gegaan

De standaard van  
Van den Pol

Beoview7 Lite + iPlusBUS

ART 7/GTwin maakt  
heel veel duidelijk

Richard Schavemaker
Installatie en bouw

Praktisch en 
doeltreffend

PIM geeft alle informatie 

Gezond de draad
weer oppakken

https://www.vercoma.nl
https://www.vercoma.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCLIFWr6RE3jR8RjVgvta6Cw
https://www.linkedin.com/company/vercoma-communicatie-systemen-bv/
https://www.facebook.com/Vercoma/timeline/
https://twitter.com/vercoma
https://www.instagram.com/vercoma_bv/


Het appartementencomplex ‘Torenflat’ ligt aan de rand van Zeist in 

de wijk Vollenhove. Het bestaande twee-draads deurintercomsysteem 

is vervangen door een compleet nieuw 2-draads deurvideosysteem 

serie GTwin. In elk appartement een handsfree monitor 

TEKNA-HF GTwin inclusief thermisch kortsluit-beveiligde 

beveiligde splitters! De twee met elkaar gekoppelde 

entrees zijn voorzien van maatwerk touchscreen 

kasten V-Touch mini GTwin NX

Meestal moet je kunst leren waarderen. Dat is niet het geval bij ART 7/GTwin:  

what you see is what you get en dat is nogal veel! Een 7” hr-beeldscherm.  

Dat levert vooral heel veel duidelijkheid op!

Vooral voor de iets oudere doelgroep is de ART 7/GTwin extra aantrekkelijk. Het heeft een  

haarscherp beeld, een mooi strak design en de grote capacitieve toetsen onder het scherm zijn  

eenvoudig te bedienen. 

Met de ART 7/GTwin is het monitorengamma van GTwin voorlopig compleet. We hebben de TEKNA-S 

GTwin (4.3“ met hoorn) de TEKNA-HF GTwin (4.3” handsfree) en straks dus de ART 7/GTwin (7” handsfree). 

Wie van de drie is het meest aantrekkelijk voor uw project?

Nadat we enkele weken geleden op social media een preview gaven van de ART 7/GTwin, is onze 

afdeling sales overspoeld met aanvragen. Maar nog even geduld: naar verwachting is deze nieuwe 

handsfree GTwin monitor vanaf september 2020 leverbaar. 

referentie  
488 APPARTEMENTEN  
‘TORENFLAT’ zeist

vercoma.nl
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‘iP-Opener is ontwikkeld door onze groepspartner FDI, 

in samenwerking met het Spaanse Golmar en uitermate 

geschikt voor middelgrote tot grote gebouwcomplexen,’ 

vertelt Richard Schavemaker, Manager Business 

Development bij Vercoma, exclusief importeur en 

leverancier voor Golmar in Nederland. ‘Uniek 

is de eenvoud in beheer. In het cloud-

based softwareprogramma iP-Opener 

Manager kunnen geautoriseerde 

gebruikers heel eenvoudig 

In de gestapelde woningbouw worden steeds minder traditionele sluitsystemen toegepast. In 

plaats hiervan geven projectontwikkelaars, architecten, woningbouwverenigingen, VvE-beheerders 

én elektrotechnisch installateurs anno 2020 de voorkeur aan uitgebreide, digitale en intelligente 

toegangscontrolesystemen die de veiligheid in het gebouw naar het hoogste niveau tillen en eenvoudig 

geïnstalleerd, intuïtief beheerd en modulair uitgebreid kunnen worden. Specialist in innovatieve 

deurcommunicatie- en toegangs controle oplossingen Vercoma speelt hierop in met iP-Opener; een 

krachtig en hackproof toegangscontrolesysteem over IP dat niet alleen zonder specialistische IT-kennis 

geïnstalleerd en geconfigureerd kan worden, maar ook eenvoudig in de cloud kan worden beheerd. 

Vanaf iedere gewenste locatie en zonder dure licentie- of abonnementskosten.

Proximity toegangs controlesysteem 
met cloud based software

Publicatie in Installatie en Bouw,  
interview met Richard Schavemaker,  
manager business development

Verspreid over het gebouw zijn diverse 

controllers en Mifare+ lezers geïnstalleerd.

vercoma.nl
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en real-time bevoegdheden en toegangsrechten van 

sleuteleigenaren inzien, toevoegen of wijzigen. Daarbij is 

het mogelijk om indelingen te maken in groepen, waarbij 

precies gedefinieerd kan worden wie op welke momenten 

toegang hebben tot welke ruimtes. Doordat iP-Opener 

werkt met gekleurde tags die door het systeem worden 

herkend en verwerkt, kan bij verlies eenvoudig en snel de 

verloren tag worden geblokkeerd en een nieuwe sleutel 

worden toegekend.’ Firmware-updates van de lezers kunnen 

eenvoudig via het netwerk worden uitgevoerd, vertelt hij. 

‘Een encrypted Mifare+ AES258 communicatieprotocol in de 

inbouw- en opbouwlezers – waarbij de kaart en sectorlezer 

elkaar verifiëren – maakt het systeem bovendien zeer veilig. 

In een logboek worden automatisch het kaartgebruik en alle 

deuractiviteiten bijgehouden.’

Intuïtief,  
modulair en 
eenvoudig te 
beheren

Compleet en toekomstbestendig

‘iP-Opener betreft een modulair systeem dat altijd flexibel 

toegepast kan worden. Zelfs wanneer het complex nog niet 

over een IP-netwerk beschikt,’ vertelt Schavemaker. ‘Dankzij 

de toevoeging van een RS485-bus-protocol functioneert het 

systeem altijd. Maar iP-Opener biedt nog meer flexibiliteit: 

het is op elk gewenst moment mogelijk om de installatie 

uit te breiden. Zowel qua mogelijkheden als in aantal 

aansluitingen. Bovendien kunnen eenvoudig RF-tags aan het 

systeem worden toegevoegd, voor gebruik in parkeergarages 

en/of door mindervaliden. Dit maakt het systeem én gebouw 

zeer compleet en toekomstbestendig.’

Project TOREN in Hoorn

De afgelopen jaren is iP-Opener al in vele projecten succesvol 

geïmplementeerd. Onder andere in appartementencomplex 

TOREN in Hoorn, dat wordt ontwikkeld en gebouwd door de 

Scholtens Groep. ‘In nauwe samenwerking met E-installateur 

Beerepoot Installatietechniek B.V. is een sluitplan voor project 

TOREN uitgewerkt,’ vertelt Schavemaker. ‘Verspreid over het 

gebouw zijn diverse controllers en Mifare+ encrypted lezers 

geïnstalleerd, zoals de standaard GE-020-209 inbouwlezers, 

GE-020-007 antivandaal inbouwlezers voor (maatwerk) 

panelen en GE-020-086 antivandaal opbouwlezers. 

Elke appartement krijgt de beschikking over vier tags in 

de kleuren oranje, wit, blauw en groen. Het complete 

systeem is door ons voor geconfigureerd en elke tag is 

voorgeprogrammeerd, waardoor de implementatie 

flink is vereenvoudigd.’ Ook leverde Vercoma de 

iPlusBUS; een full-IP deurcommunicatiesysteem 

met een simpele Cat5E bus-architectuur, 

waardoor flink op aantallen UTP-kabels 

én arbeidstijd kan worden bespaard.

De afgelopen jaren is iP-Opener al in vele projecten succesvol geïmplementeerd. 

Onder andere in appartementencomplex TOREN in Hoorn.

vercoma.nl
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Wat voor kleur heeft die monitor? Wat zijn de exacte afmetingen?  

En is het eigenlijk ook in een andere techniek verkrijgbaar?

Op verschillende momenten in de voorbereidingsfase van een project heb je ‘even snel’ 

productinformatie nodig. Een even simpel als doeltreffende database is daarvoor altijd 

te raadplegen: 2BA. Vrijwel alle leveranciers van deurcommunicatiesystemen zijn hierop 

aangesloten, het is dus ook makkelijk vergelijken tussen de verschillende leveranciers én je 

vindt alle specificaties van het product.

PIM 

In de bouwsector wordt het BIM-en (ofwel gebruikmaken van het bouw informatie model) 

steeds meer gemeengoed. Het zorgt voor een veel grotere voorspelbaarheid van het project. 

De opstap voor Vercoma naar BIM is om alle (product)gegevens te verzamelen in een PIM 

(product informatie management). Nu vindt u daar een overzicht van techniek, afmetingen, 

prijzen en afbeeldingen. Het is een kwestie van tijd voordat u daar ook de autocad-

tekeningen van alle producten gaat vinden.  

 

Van afmetingen tot het downloaden van een productfoto

Bent u nog oriënterend en wilt u weten welke systemen geschikt  

zijn voor uw project? Bent u bezig met het bestek, of wilt u  

voor uw klant een foto van het product downloaden?  

Alle informatie ten aanzien van het deurcommunicatie- 

systeem kunt u hier vinden.

Praktisch en doeltreffend 

PIM geeft alle informatie 
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Gaan we weer 
bergopwaarts?

Even voorstellen 
Sander Schram

Support medewerkers 
buitendienst  

wanneer het fout is gegaan

De standaard van  
Van den Pol

Beoview7 Lite + iPlusBUS

ART 7/GTwin maakt  
heel veel duidelijk

Richard Schavemaker
Installatie en bouw

Praktisch en 
doeltreffend

PIM geeft alle informatie 

Gezond de draad
weer oppakken

https://unifeed.2ba.nl/#stay
https://www.vercoma.nl
https://www.vercoma.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCLIFWr6RE3jR8RjVgvta6Cw
https://www.linkedin.com/company/vercoma-communicatie-systemen-bv/
https://www.facebook.com/Vercoma/timeline/
https://twitter.com/vercoma
https://www.instagram.com/vercoma_bv/


Gezond de draad  
weer oppakken

Open de deuren,  
maar houd 
corona buiten.
Geen masker? Te hoge temperatuur?  

Dan geen toegang!

De biometrische toegangs-

controleterminal van Vercoma kan 

overal geplaatst worden. Bij de 

entree van een restaurant, (sport)

school, bedrijf of festivalterrein. 

Het werkt bovendien razendsnel: 

in een split second wordt toegang 

verleend of geweigerd.

Klik op monitor voor 

alle specificaties.

Vercoma exposeert dit jaar op de kleinschalige exclusieve beurs 

ARCHITECT@WORK in Rotterdam. We presenteren daar de 

nieuwste iPlusBUS-innovaties zoals de Beoview7 Lite-S W en de 

nieuwe Beoview Linux-monitor.

We ontmoeten u graag op  
16 of 17 september. 
Toegang is gratis na voorregistratie. 

Thuis in de 
achtertuin, 
Buitenhuizen  
of toch 
buitenland,
Wij wensen u een heerlijke vakantie toe. 

Geniet en kom gezond en uitgerust weer terug!
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Praktisch en 
doeltreffend

PIM geeft alle informatie 

Gezond de draad
weer oppakken

https://www.architectatwork.nl/
http://www.architectatwork.nl/nl/bezoeken/praktisch/
https://www.architectatwork.nl/
https://www.vercoma.nl/producten/gezicht-handpalm-toegangscontrole-terminal-met-lichaamstemperatuur-meting-masker-detectie
https://www.vercoma.nl
https://www.vercoma.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCLIFWr6RE3jR8RjVgvta6Cw
https://www.linkedin.com/company/vercoma-communicatie-systemen-bv/
https://www.facebook.com/Vercoma/timeline/
https://twitter.com/vercoma
https://www.instagram.com/vercoma_bv/

