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Goede voorbereiding vormt het halve werk. 

Van Dunschoten: “Ik had al een aantal jaren 

voor ogen om voor mezelf te beginnen, maar 

dan niet zomaar: eerst wilde ik in loondienst 

ruime ervaring opdoen en een behoorlijk 

kennisniveau vergaren, waarmee ik een stevige 

basis zou leggen om klanten goede adviezen 

te verstrekken. Nog steeds zorgen we er in dit 

bedrijf voor dat we bijblijven met de ontwik-

kelingen, door vakbladen te lezen en product-

gerichte cursussen te volgen, bijvoorbeeld op 

het gebied van zonnepanelen en domotica. In 

al die kennis ligt een belangrijke toegevoegde 

waarde, menen wij. Je moet niet alleen weten 

hoe je iets storingsvrij aanlegt, maar ook hoe 

je het zo inricht dat de gebruiker er probleem-

loos mee overweg kan. Zo leveren we Slim 

Wonen-pakketten voor levensloopbestendige 

woningen, gebaseerd op domotica, met een 

simpele en overzichtelijke bediening via iPad 

of smartphone. We passen bedieningen toe, 

waarbij verschillend gekleurde ledjes de func-

ties aangeven.” Zonder overdrijven mag je Erik 

van Dunschoten Elektrotechniek aanduiden 

als een allround-bedrijf in zijn vakgebied. “We 

verzorgen alles qua elektra, voor woningen, 

bedrijfspanden, scholen en andere instellingen. 

Verlichting, beveiliging, brandmelders, domo-

tica, slimme schakelingen met bewegingsmel-

ders, zonnepanelen, laadpalen, bekabeling voor 

telefonie- en datanetwerken, noem maar op. 

Alles met een snoer… en draadloos.”

VERBAZINGWEKKEND
Ruwweg bevindt de klantenkring van Erik van 

Dunschoten Elektrotechniek zich in een straal 

van vijftig à zestig kilometer rondom Nijkerk, 

aangevuld met werkzaamheden voor dezelfde 

opdrachtgevers op grotere afstanden. “Toen 
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Vijftien jaar geleden als zelfstandige gestart, nu met een kleine veertig medewerkers in de breedst mogelijke 
zin actief in de elektrotechniek. Ziedaar het verhaal van Erik van Dunschoten, een ondernemer die door 

consequent zorgvuldig werk af te leveren binnen zijn netwerk de ene na de andere opdracht binnenhaalt. Het 
motto: kan niet bestaat niet. 

VOOR ALLES MET EEN 
SNOER… EN DRAADLOOS
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we voor een groot autobedrijf in Utrecht een 

showroom van elektra voorzagen, volgden 

daarna nog zes andere vestigingen en zo ver-

liep het ook bij een dealergroep in Apeldoorn 

en omstreken. Heel veel werk halen we uit een 

keten van R.O.C.-scholen rondom Utrecht; nu 

in totaal acht locaties, die elk jaar wel weer 

updates moeten ondergaan. Dat gebeurt uiter-

aard met name in de zomervakanties. Je wilt 

niet weten hoe die opleidingsfaciliteiten zich 

ontwikkelen; echt verbazingwekkend. Lokaal 

hebben we ook al veel projecten uitgevoerd, 

zowel in de woningbouw als in bedrijfsgebou-

wen en kantoren, op dit moment bijvoorbeeld 

verschillende projecten in het plan Doornsteeg 

4. Voor STH Automatisering, één van onze 

samenwerkingspartners, maken wij wel eens 

netwerkinstallaties bij klanten. Andersom roe-

pen we regelmatig de hulp van STH in wanneer 

wij een ICT-vraagstuk hebben of een wifi-net-

werk bij klanten moeten aanbrengen.”

UITERMATE TEVREDEN
Die laatste naam komt niet toevallig voorbij, 

want de twee bedrijven betrekken in 2018 

gezamenlijk een nieuwe accommodatie op 

bedrijvenpark Arkerpoort. “Een prachtige 

plek,” vindt Van Dunschoten. “Zelf hadden we 

oorspronkelijk een andere locatie op het oog, 

maar die paste niet binnen het plaatje van de 

gemeente Nijkerk. Onze contactpersoon Thea 

Kraaij ondersteunde ons heel actief in het 

zoeken naar een oplossing, met een flexibele 

benadering van de kavelkeuze en -grootte. We 

zijn echt uitermate tevreden met de samenwer-

king. In januari moet de aannemer de ruwbouw 

klaar hebben, waarna wij zelf kunnen starten 

met de afbouw. Daarbij zullen we veel aandacht 

besteden aan duurzaamheid. Het pand krijgt 

geen gasaansluiting, maar een warmtepom-

psysteem, efficiënte ventilatie, zonnepanelen, 

aanwezigheidsgestuurde ledverlichting en 

domotica. Bovendien willen we slim omsprin-

gen met apparaatgebruik. Een flinke toename 

van het aantal vierkante meters zorgt ervoor dat 

we nu eindelijk over een fatsoenlijke werkplaats 

en spreekkamers kunnen beschikken. Verder 

richten we een demonstratieruimte in voor het 

tonen van de nieuwste technieken in onder 

meer verlichting, domotica en schakelmateria-

len. We krijgen een grote kantine, voorzien van 

moderne technieken om presentaties te geven 

aan grotere groepen bezoekers, maar ook om 

mensen intern op te leiden. Daarmee proberen 

we een oplossing te vinden voor het feit dat er 

vanuit de technische opleidingen vrij weinig 

aanwas van elektrotechnici is.”

IJZEREN DISCIPLINE
Over mensen gesproken: Erik van Dunschoten 

Elektrotechniek deelt graag zijn eerste, zeer 

positieve ervaring in relatie tot de participa-

tiewet. “Via de gemeente Nijkerk hebben we 

iemand aan het werk kunnen zetten die uit 

zeer lastige persoonlijke situatie kwam, met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We 

begonnen met één dag per week, toen twee en 

uiteindelijk fulltime, onder begeleiding van een 

monteur. Ik kan niet anders zeggen dan dat hij 

top functioneert en écht wil werken, met een 

ijzeren discipline, zonder ook maar één ochtend 

verzuim. Reden genoeg om hem een contract 

aan te bieden en als hij zo doorgaat, zie ik hem 

op een dag wel zelfstandig als monteur draaien. 

Daarbij wil ik zeker ook een compliment geven 

aan de gemeente, die hem uitstekend begeleid 

heeft via een coach. Als zij met meer van 

zulke mensen komt, houd ik me aanbevolen.” 

Het onderstreept de ruimdenkendheid van dit 

bedrijf, dat ook in zijn vakgebied geen beperkin-

gen kent. 

www.erikvandunschoten.nl
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