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Al 60 jaar Ketelonderhoud Jonker! Wat ben ik 
trots om sinds januari 2019 aan het roer te staan 
van dit familiebedrij f. Wat ooit begon met een 
vader en drie zoons, groeide uit tot een heus 
begrip in de stoomindustrie. Want zeg je stoom, 
dan denk je aan Jonker.

Waar het bedrij f in 1960 enkel nog actief was in 
waterbehandeling, mogen we nu vermelden dat 
we onze klanten kunnen voorzien van een totaal
service op het gebied van stoomtechniek.

Binnen alle afdelingen leveren we mooie diensten 
en zij n we continu bezig met het optimaliseren van 
onze werkzaamheden. Dit met één doel voor ogen, 
een nog betere dienstverlening onder optimale 
werkomstandigheden.

De medewerkers zij n trots op dat wat zij  creëren, 
de klant dik tevreden en op de werkvloer heerst 
een positieve en nuchtere sfeer onder een sterke 
saamhorigheid. Bij  Jonker doen we het écht samen. 
Grote dank gaat dan ook uit naar alle medewerkers 
én hun partners voor de loyale inzet en bij drage 
die iedere dag wordt geleverd.

Met 60 jaar op de teller, kunnen we terugblikken 
op vele mij lpalen. Dat doen wij  met dit prachtige 
jubileummagazine. Deze editie draag ik op aan al 
onze relaties en klanten, maar bovenal aan alle 
medewerkers. Want zonder hen, geen bloeiend 
familiebedrij f. Bedankt!

Veel leesplezier,

Robert-Jan Zoll-Dĳ kema
Algemeen directeur en eigenaar
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Oprichter Teunis Jonker 
werkte vanaf zijn acht
tiende jaar bij zijn vader in 
een bedrijf in stoomketels. 
In 1960 besloot hij voor 
zichzelf te beginnen. 
Teunis was toen 25. Eén 
van zijn grootste drijfveren 
was zijn partner. Zij kwam 
uit een ondernemersgezin 

en steunde hem door dik en dun. Dankzij haar 
durfde hij het aan om de sprong in het diepe te 
wagen. 

Met de paplepel ingegoten
In zijn beginjaren verkocht Teunis producten  
aan tuinbedrijven en aannemers. Bij wat  
kleinere klanten, sleutelde hij aan stoomketels.  
Met regelmaat gingen de gebroeders Hans,  
Taco en Erik mee met hun vader. Stoomtechniek 
werd daardoor een onderdeel van hun leven. 
 
Kennis en kunde
Hans Jonker: “In 1972 zetten we het zwart op  
wit. Toen werd ik medeeigenaar van het bedrijf.
We breidden de werkzaamheden uit met onder
houd en deden middels contacten met de NEM 

Van klein familiebedrijf 
tot ‘stoombegrip’

Ketelonderhoud Jonker draait al sinds 1960 mee. In de loop der jaren verdienden  
de familie én haar medewerkers hun sporen in de sector. Vandaag de dag staat  
Ketelonderhoud Jonker bekend als een diepgeworteld begrip in de stoombranche. 
Ketelonderhoud Jonker is dé specialist in alles wat met stoom- en heetwater-
installaties te maken heeft. Een terugblik op de afgelopen 60 jaar.

60 JAAR JONKER
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veel extra kennis en kunde op. De NEM had toen 
steeds minder interesse in cilindrische ketels, wij  
daarentegen juist steeds meer. Daarbij  was dit 
bedrij f bereid om ons veel kennis aan te reiken. 
Zo leerden wij  het vak.”

100% groei
In de loop der jaren groeide de vraag naar 
onderhoud. Het bedrij f kon dus wel wat extra 
handjes gebruiken. Waar zoek je dan het eerst 
naar personeel? Inderdaad, dicht bij  jezelf. 
Hans Jonker: “Zo kwam mij n broer Erik in 1977 
bij  ons in dienst. Na anderhalf jaar maakten we, 
in 1978, de ‘grootste groei’ van het bedrij f door. 
In één jaar tij d namen we drie nieuwe mede
werkers aan. Mij n broer Taco, mij n vrouw en een 
werknemer buiten de familie. Van drie naar zes 
mensen, dat betekende; honderd procent groei!”

Broers in business
De zaken gingen goed en een verdere uitbreiding 
werd met enthousiasme ontvangen. Oprichter 
Teunis Jonker vond het tegelij kertij d zaak om de 
toekomst van het bedrij f over te dragen aan zij n 
zoons. Het werd nu hun taak en ambitie om het 
bedrij f verder op te bouwen. Zo gezegd, zo 
gedaan. Vanaf dat moment runden de broers 
Ketelonderhoud Jonker, een bloeiend bedrij f.

4 overnames
Hans Jonker: “We kozen voor groei in de breedte. 
Naast het onderhoud van stoomketels, speciali
seerden we ons ook in de waterbehandeling, 
brandertechniek, automatisering en laswerk. 
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BĲ  DE NAAM JONKER 
DENKT MEN AAN STOOM

Hans en Taco Jonker
oud-eigenaren / adviseurs



IN 2013 
BEREIKTEN WE 
DE GEWENSTE 
LANDELĲ KE
DEKKING



In 2003 en 2004 kregen we de mogelij kheid 
om onze diensten verder uit te breiden middels 
overname van activiteiten in het zuiden van het 
land. In 2013 vernamen we dat er een concullega 
te koop stond, dit keer in Leeuwarden. Het 
lukte ons om deze activiteiten bij  het bedrij f te 
betrekken. Zo bereikten we de zo gewenste 
landelij ke dekking voor onze klanten. Tot slot 
kochten we in 2016 51 procent van de aandelen 
van het isolatiebedrij f Degenkamp Isolatie B.V. 
Daarmee voegden we een mooie nieuwe 
discipline toe aan ons stoompakket.”

4 vestigingen
Met de nieuwe vestigingen is Ketelonderhoud 
Jonker in staat om klanten in heel Nederland, 
maar ook in België, te bedienen. De hoofd
vestiging in Moerkapelle biedt thuis aan de 
onderhouds activiteiten, brandertechniek en 
waterbehandeling. In Tilburg wordt de apparaten
bouw en installatietechniek gecoördineerd en 
vanuit Leeuwarden worden zowel nieuwbouw 
als onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
Naast de hoofdvestiging is er nog een extra 
vestiging in Moerkapelle van waaruit de auto
matisering van het ketelhuis wordt geëngineerd, 
geïnstalleerd en gemonitord.

Rol voor een nieuwe familie
Met het oog op de toekomst zochten de broers 
naar een bekwaam opvolger. Dat werd RobertJan 
ZollDij kema. Hans Jonker: “Wij  kenden elkaar al 
een hele tij d en spraken regelmatig over het 
bedrij f. RobertJan werkte nog elders, maar hij  
had diverse kwaliteiten die passend waren voor 
het bedrij f Jonker. Deze man is immers ontzettend 
ondernemend. In eerste instantie kwam RobertJan 
in dienst als bedrij fs leider. Zo leidden wij  hem, 
stap voor stap, intern op. Eind 2017 voerden we 
gesprekken over de toekomst van het bedrij f en 
zij n rol hierin. Volledige overname van het bedrij f 
Jonker werd de uitkomst en begin 2019 was het 
zover; Jonker kreeg een nieuwe directeur
eigenaar.

Hart voor de zaak
Samen met mij n broer Taco vervul ik nu een 
externe rol binnen het bedrij f Jonker. Een dank
bare taak waarbij  voornamelij k het overdragen 
van technische kennis en kunde en het bieden van 
technisch commerciële ondersteuning centraal 
staan. Belangrij k daarin zij n de volgende kern
begrippen: de hoge mate van serviceverlening 
aan onze klanten, het goed omgaan met onze 
leveranciers en externe relaties, maar bovenal 
het héél goed omgaan met onze eigen mensen. 
Zij  vormen immers het hart van ons bedrij f.

Stoombegrip
Onze grootste ambities, die hebben we 
behaald. In het stoomwereldje wilden wij  een 
begrip worden. Dat is inmiddels gelukt. Bij  het 
woordje Jonker denkt men aan stoom. Daar ben 
ik behoorlij k trots op. Met een nieuwe directeur
eigenaar komen er ook nieuwe ambities. Ik ben 
ervan overtuigd dat deze, met behulp van alle 
medewerkers worden vervuld en het bedrij f 
Jonker daarmee een mooie en stabiele 
toekomst tegemoet gaat.” ■
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Ketelonderhoud Jonker biedt totaaloplossingen in stoom. Meer dan honderd  
experts zorgen er dag in, dag uit voor dat installaties inclusief alle stoomgerelateerde 
leidingen en componenten optimaal functioneren. Kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid 
en professionaliteit staan daarin centraal. Nieuwsgierig naar hoe Ketelonderhoud 
Jonker haar klanten van A tot Z ontzorgt? Vijf professionals vertellen over hun vak,  
het reilen en zeilen binnen Ketelonderhoud Jonker en de wereld van stoom. 

Totaalontzorging  
van A tot Z

VAKMENSEN IN STOOM
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Stoom wordt volgens relatiebeheerder Arie 
Gravendeel nogal eens onderschat: “Vaak denkt 
men bij  stoom aan de ouderwetse stoomboten 
en stoomtreinen. Als ik dan op een verjaardag 
vertel dat stoom vandaag de dag nog steeds de 
meest effi ciënte manier is om grote hoeveelheden 
energie op te wekken en te transporteren, krij g ik 
veel verbaasde gezichten. Er draait in onze huidige 
maatschappij  geen ziekenhuis, snoepfabriek of 
stadsverwarming zonder stoom. Er wordt zelfs 
nog geen papiertje ontwikkeld zonder stoom. 
Van petro chemie tot voedingsmiddelenindustrie, 
heel de wereld draait op stoom.” 

100 man sterk
Brandermonteur Cor Hollestelle: “Bij  Jonker 
bieden wij  totaaloplossingen in stoom. Onze 
klanten ont zorgen wij  van A tot Z. Dat betekent 
dat wij  een fl inke dosis aan technische kennis van 
ketel onderhoud, appendagerevisie, apparaten

bouw, installatie techniek, branders en water
behandeling in huis hebben. Die kennis en kunde 
brengen wij  met honderd man sterk dag in dag 
uit naar onze klanten toe. Op ons kan de klant 
bouwen.” Volgens chef werkplaats Moerkapelle 
Alex van Duuren betekent een Jonker zij n, 
betrokken en behulpzaam zij n: “Het bedrij f groeit 
snel, maar wij  blij ven persoonlij k. Volgens mij  is 
Jonker ook groot geworden door klein te blij ven.” 
Chef werkplaats Tilburg Govert Faro vult aan: 
“Bij  eerdere bedrij ven was ik slechts een nummer, 
bij  Jonker niet. Loopt de directie binnen, dan wordt 
er altij d even gevraagd hoe het gaat. Er is oprechte 
interesse in de mens achter de medewerker. Ieder 
individu telt, van klant tot medewerker. Hier geldt; 
samen staan we sterk.”

Energiezuinige stoomketelinstallaties 
Govert: “Op de afdeling Apparatenbouw & 
Installatietechniek in Tilburg maken en installeren 

VAN ZIEKENHUIS TOT 
STADSVERWARMING, 
HEEL DE WERELD 
DRAAIT OP STOOM

Arie Gravendeel
relatiebeheerder / adviseur stoomtechniek

WIST JE DAT?

■ Er nog geen papiertje zonder 
stoom gemaakt wordt?

■ Jonker als erkend revisiebedrij f 
bevoegd is om alle veiligheden 
onder eigen super visie (conform 
T0103) te reviseren en te testen?

■ De storingsdienst 24 uur per dag, 
7 dagen per week tot uw beschik-
king staat?

■ Onderhoud op isolatie, bespa-
ringen tot 95 procent mogelij k 
maakt? En dat vaak al met een 
terug verdientij d van minder dan 
één jaar.

■ Jonker voorziet in de bouw van 
complete ketelhuizen vanaf de 
ontwerptafel tot de aanleg van 
het gehele stoomnet, inclusief 
automatisering.



wij  alle benodigdheden die in en rondom de 
ketel geplaatst kunnen en moeten worden. 
Je mag ons specialist noemen in het bouwen 
en engineren van complete energiezuinige 
stoom ketelinstallaties. Kwaliteit en duurzaam
heid staan daarin centraal. Daarmee verkoop 
je het product. Het moet goed werken, lang 
meegaan, er mooi afgewerkt uitzien én geld 
besparen.”

Duurzaam besparen
Waterspecialist Kees van der Heij den zet zich 
in voor de verduurzaming van ketelhuizen: 
“Wij  werken met zo min mogelij k chemicaliën 
en adviseren onze klanten over het besparen 
van energie. Dit kan onder meer met het aan
brengen van isolatie. In samenwerking met 
Degenkamp Isolatie voeren wij  gericht onder
houd uit op de isolatie, waardoor besparingen 
tot 95 procent mogelij k zij n. En dat vaak met een 
terug verdientij d van minder dan één jaar. Mooi 
voor het milieu én lekker voor de portemonnee.”

IEDER INDIVIDU TELT, 
VAN KLANT TOT 
MEDEWERKER 

Govert Faro
chef werkplaats Tilburg

MET GOED ONDERHOUD 
BESPAREN WE BRANDSTOF, 
VOORKOMEN WE SLIJTAGE 
EN VERLENGEN WE DE 
LEVENSDUUR VAN DE 
INSTALLATIE

Alex van Duuren
chef werkplaats Moerkapelle
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Voorkomen in plaats van genezen
De afdeling Branderservice & Onderhoud levert  
de essentiële onderdelen van alle merken branders. 
Met onderhoud en inspecties garanderen de 
monteurs schonere en zuinigere stookinstallaties. 
Daarnaast verzorgen zij de automatisering van 
stoomketels en toebehoren. Brandermonteur Cor: 
“Van de twaalf maanden, ben ik er elf onderweg. 
Dat vind ik heerlijk. Tijdens mijn werk voer ik 
diverse controles uit om de algehele werking van 
de brander te controleren. Indien nodig doe ik 
tevens aanpassingen om mogelijk toekomstige 
storingen voor te zijn, want voorkomen is beter 
dan genezen. De ketel is immers het hart van het 
bedrijf. Zonder stoom, geen productie. Dat voor 
komen wij maar al te graag.”

Rendement met water
De afdeling Waterbehandeling & Doseersysteem 
behandelt de watervoerende systemen in het 
algemeen en stoominstallaties in het bijzonder. 
Kortom, de monteurs van deze afdeling controle

ren het ketelwater en beschermen de installatie. 
Kees: “Wij controleren de waterstromen in het 
ketelhuis. We doen water analyses, maken rappor
tages, adviseren klanten en beantwoorden vragen. 
Met onze waterbehandeling voorkomen wij afzet 
tingen en corrosie in de installaties en behalen we 
een maximaal rendement. Vanuit mijn afdeling 
bezoek ik de klant eens per week, kwartaal of  
per maand. Dat hangt maar net van de wens en 
behoefte af. Ik ontzorg de klant op het gebied van 
water, maar daarnaast ook organisatiebreed. Ik zeg 
altijd, vraag maar raak, ik weet binnen Jonker wel 
de weg.”

Better safe than sorry
Ketelonderhoud & Appendagerevisie is de grootste 
afdeling van Jonker. Alex stuurt de werkplaats van 
deze afdeling aan: “Met een certificering van 
LIoyds’s Register Nederland op zak, verzorgen mijn 
collega’s en ik alle stoomketelkeuringen. Dat doen 
wij van begin tot eind, inclusief alle toebehoren.  
Bij de keuring voeren we de complete revisie uit 
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WĲ  VERVULLEN 
DE SPECIFIEKE 
STOOM BEHOEFTE 
VAN ELKE KLANT

Kees van der Heĳ den
waterspecialist / ketelbeheerder

GROOT 
GEWORDEN 
DOOR KLEIN 
TE BLĲ VEN

Alex van Duuren
chef werkplaats Moerkapelle



ROGAM zorgt dat u vooruit komt.
Al sinds 1955 is ROGAM dé Mercedes-Benz dealer in de regio Groot-Rotterdam en Gouda. 
U kunt bij ons terecht voor service en onderhoud en wij leveren nieuwe en gebruikte 
bedrijfswagens. Met onze 4 vestigingen, op goed bereikbare locaties in Bergschenhoek, 
Dordrecht, Gouda (Moordrecht) en Rotterdam (Spaanse Polder), helpen wij u snel de weg 
weer op en verkopen wij originele Mercedes-Benz onderdelen.
 
Wij ontzorgen onze klanten volledig met service en onderhoud, leasing en verzekeringen. 

Is mobiliteitspartner van Ketelonderhoud Jonker

van appendages, van afsluiters tot pompen. Dankzij 
goed onderhoud voorkomen wij lekkages en andere 
problemen. Daardoor besparen we brandstof, voor
komen we slijtage en verlengen we de levensduur 
van de installatie. Mooi werk, al zeg ik het zelf.” 

Kennis is kunde
Binnen Ketelonderhoud Jonker verzorgt Alex ook  
de interne oplei dingen. Hij maakt nieuwe monteurs 
wegwijs in de wereld van stoom: “De afdeling 
Ketelonderhoud & Appendagerevisie zie ik als het 
hart van het bedrijf Jonker. Vanzelfsprekend lopen 
de nieuwe jongens daarom eerst met mij mee. Ik 
leer ze de kneepjes van het vak. Stoom is immers 
niet iets dat je leert op school. Werken met stoom 
leer je in de praktijk en bij uitstek bij Jonker. Daar
naast bieden wij hier ook tussentijdse scholing aan. 
Is er een nieuwe trend of ontwikkeling, dan spelen 
wij daarop in. Zo blijven we bij Jonker uptodate. 
Daarnaast leren we veel van elkaar. Tijdens de 
jaarlijkse kerstmarkt, maar ook tussentijds, praten  
de afdelingen elkaar bij. Zo realiseren wij een 
allround visie.”

Alles voor de klant
Als relatiebeheerder is Arie verantwoordelijk  
voor het onderhoud en contact met de klanten.  
Hij inventariseert de behoeftes en vertaalt deze  
naar een optimale oplossing: “Binnen Jonker heb  
ik diverse werkzaamheden uitgevoerd. Daarmee 
deed ik een brede kennis op van stoominstallaties.  
Ik startte als monteur en vervolgde mijn carrière als 
brandermonteur, wateranalist, con troleur, adviseur 
en inmiddels relatie beheerder/adviseur stoom
techniek. Die brede kennis komt mij in deze rol 
uitstekend van pas. Op het brede pallet van de 
stoominstallatie sta ik de klant te woord en adviseer 
ik hem. Die match tussen stoomtechniek en maat
werk voor de klant is wat mijn werk leuk houdt. Ik help 
graag elke klant met het invullen en optimaliseren 
van zijn specifieke stoombehoeften.” ■

fl excom.nl

0182 - 63 09 66               INFO@FLEXCOM.NL

felicite� t
Ketelonderhoud 

Jonker

met 60 ja�  
succesvol 

ondernemen!
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KLK Kolb Specialties B.V. is een chemisch specia
liteitenbedrij f dat zich richt op de ontwikkeling, 
productie en verkoop van oppervlakteactieve 
stoffen voor diverse industriële toepassingen. 
Het Deldense bedrij f werkt continu aan nieuwe 
technologieën voor haar klanten. Daarbij  is het 
van groot belang dat alle processen zo effi ciënt 
mogelij k verlopen. Dat geldt uiteraard ook voor 
alle processen in het ketelhuis. In 2017 vroeg 
KLK Kolb Specialties B.V. Ketelonderhoud Jonker 
voor het ontwerp en de realisatie van een volledig 
nieuw duurzaam ketelhuis. 

Hoge kwaliteit
Relatiebeheerder Arie Gravendeel: “Binnen dit 
project was energiebesparing hét sleutelwoord. 
In een jaar tij d engineerden en leverden we een 
energiebesparend ketelhuis op maat, waarbij  
we onder meer twee Viessmann 8 ton stoom
ketels plaatsten. Dit in uitvoering als drietreks
vuurgangvlampij pketel, met een gedeeltelij ke, 
watergekoelde rookgasomkeerkamer. Daarnaast 
engineerden en bouwden we twee economisers, 
een rookgascondensor, een verticale sproei
ontgasser, een spuivat en een fl ashvat met warmte
terugwinning uit spuiwater. Deze onderdelen 
bouwden we zelf in onze pro ductiehal te Tilburg. 
De daar aanwezige engineers en specialisten 
maken de klantspecifi eke onderdelen geheel op 
maat. Daarmee stellen wij  de vraag en behoefte 
van de klant centraal, onder onze eigen hoog
waardige voorwaarden.

Energiebesparing van 15 procent
Naast bovenstaande componenten plaatsten we 
op de ketels nog twee Weishaupt gasbrander
installaties met twee O2regelingen. Met dit alles 
realiseerden wij  een energiebesparing van zo’n 
15 procent.” ■

Voor KLK Kolb Specialties B.V., het voormalige Elementis, ontwierp en realiseerde 
Ketelonderhoud Jonker een compleet nieuw ketelhuis. Hierbij  stond energie-
besparing hoog in het vaandel. Dankzij  innovatieve installaties en technieken, 
verwezenlij kte Ketelonderhoud Jonker een groot aantal energiebesparingen. 

Energiebesparing 
is het sleutelwoord

KETELONDERHOUD JONKER VOOR KLK KOLB SPECIALTIES B.V.

WE REALISEERDEN 
EEN ENERGIEBESPARING 
VAN ZO’N 15 PROCENT



De zuivelgigant produceert melkpoeders van 
verse koemelk. Dit als ingrediënt voor baby
voeding én als ingrediënt voor levensmiddelen, 
zoals chocolade, ij s, zuivelproducten, koek en 
culinaire toepassingen. De melkpoederfabrikant 
benaderde Ketelonderhoud Jonker voor de bouw 
en installatie van een volledige stoom installatie 
en alle bij  behorende componenten.

Stoominstallatie van A tot Z
Relatiebeheerder Arie Gravendeel: “Onze ont
werpers en programmeurs engineerden, instal
leerden en bouwden de gehele automatisering 
zelf. Van de software, gebaseerd op standaarden 

en herbruikbaarheid, tot aan de elektrische 
schema’s en schakelkasten, uitgerust met PLC 
besturingen. Verder leverden, plaatsten en 
installeerden wij  een Viessmann 26 ton stoom
ketel, in de uitvoering; drietreksvuurgang
vlampij pketel. Deze kent een gedeeltelij ke, 
watergekoelde rookgasomkeerkamer voor 
een maximale sterkte en een hoog rendement. 
Twee frequentie gestuurde Duij velaar voedings
waterpompen en een rookgas economiser 
zorgden voor een aanzienlij ke energiebesparing. 
Een verticale sproei ontgasser, stoomverdeelstuk, 
duplex waterontharder en spuivat maakten de 
installatie af.” ■

Voor een bekende zuivelfabriek uit Gorinchem ontwierp en installeerde 
Ketelonderhoud Jonker een geautomatiseerd ketelhuis met alle componenten 
die daarbij  komen kij ken. We hebben het dan over een stoominstallatie van 
A tot Z, uiteraard van de allerhoogste kwaliteit.  

Een volledige stoom-
installatie van A tot Z

KETELONDERHOUD JONKER VOOR BEKENDE ZUIVELGIGANT
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WĲ  ONTWIKKELEN, 
INSTALLEREN EN 
BOUWEN DE GEHELE 
AUTOMATISERING 
ZELF



Van receptioniste tot afdelingshoofd, maak 
kennis met de mensen van Jonker:

35 jaar Jonker
Rien de Knegt: “Ik werk hier al dik vij fendertig jaar. 
Begin jaren tachtig, toen ik nog op school zat, 
bood Ketelonderhoud Jonker mij  een baan aan. 
Ik zei ja en ging nooit meer weg. Ik startte als 

monteur, groeide door naar chef werkplaats en 
ben nu lid van het managementteam. Werken bij  
Jonker betekent werken voor een familiebedrij f. 
De lij ntjes zij n kort en het contact persoonlij k. 
Daarbij  ben ik hier nooit uitgeleerd. Persoonlij ke 
ontwikkeling staat centraal, waardoor het werk 
uitdagend blij ft. Kom dus maar op met die 
volgende vij fendertig jaar!”

Bij  Ketelonderhoud Jonker werkt zo’n 100 man. Wie zij n deze mensen? Wat doen 
zij ? Wat drij ft hen? En waarom werken sommigen van hen al dik 35 jaar voor het 
familiebedrij f? Ze vertellen het je graag.

 Dit zij n de mensen 
van Jonker

EVEN KENNISMAKEN

IK ZEI JA EN 
GING NOOIT 
MEER WEG

Rien de Knegt
afdelingshoofd ketelonderhoud 
& appendagerevisie 

AL SINDS DAG 
ÉÉN VOEL IK 
MĲ  WELKOM EN 
OPGENOMEN 
IN DE 
JONKERFAMILIE

Corina Briët
receptioniste/
commercieel medewerkster
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Eén grote familie
Corina Briët: “Mij n werk is geen dag hetzelfde. 
Ik verwelkom gasten, verbind klanten door met 
de juiste experts, beantwoord inkomende mails 
en voorzie de medewerkers van kantoorartikelen. 
Zet je een eerste stap bij  Jonker binnen, dan zie je 
mij . Dat mensenwerk, maakt het zo leuk. Bij  Jonker 
gaat iedereen op een familiaire manier met elkaar 
om. Gezellig, persoonlij k en attent. Al sinds dag 
één voel ik mij  welkom en opgenomen in de 
Jonkerfamilie.”

Carrière maken
Remon de Bruin: “Bij  Jonker startte ik met een 
werkleertraject. Ik begon als elektromonteur, deed 
de werkvoorbereiding en ben inmiddels afdelings
coördinator. In de wereld van stoom wordt steeds 
meer geautomatiseerd. Juist daar liggen grote 
kansen. Ik wil daarin leidend worden. Binnen 
Jonker krij g ik die kans. De vrij heid en ruimte in 
het nemen van eigen initiatief en de kansen om 
door te groeien, maken het werken voor deze 
organisatie erg interessant.” ■
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AN EQUIPMENT 
LIFE CYCLE

THAT WORKS

FOR ALREADY
60 YEARS

DYSEL HELPT EQUIPMENT DEALERS MET 
SLIMME SOFTWARE-OPLOSSINGEN OM 

SUCCESVOLLER TE WORDEN

DYSEL FELICITEERT JONKER MET HAAR JUBILEUM

De nieuwe CLA Shooting Brake.
De nieuwe CLA Shooting Brake spreekt uw taal. 
U hoeft alleen maar ”Hé Mercedes” te zeggen om ervoor 
te zorgen dat hij naar u luistert. Deze Mercedes-Benz is 
een uitstekende combinatie van sportiviteit en praktische 
bruikbaarheid. Die zowel intelligent als stijlvol is. 
De CLA Shooting Brake is leverbaar vanaf € 38.918,-

Van Mossel Mercedes-Benz is gevestigd in 
Rotterdam en Gouda - www.mb.vanmossel.nl

Adv. 1-4 CLA Shooting brake.indd   1 23-09-19   12:01

HIER KRĲ G IK DE 
VRĲ HEID EN RUIMTE 
OM EIGEN INITIATIEF 
TE NEMEN

Remon de Bruin
afdelingscoördinator automatiseringstechniek
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info@nl.spiraxsarco.com+31 10 892 03 86 www.spiraxsarco.com/global/nl

F i r s t  f o r  S t e a m  S o l u t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  B e n e l u x

Spirax Sarco feliciteert Ketelonderhoud Jonker van harte met deze geweldige mijlpaal.
Gezien Spirax Sarco de 130 jaar mijlpaal reeds overschreed kennen wij het belang van 

opgebouwde expertise en zijn verheugd dat we onze prettige samenwerking voortzetten.



In dit kader past ook de nieuwste lij n 
brander techniek, die ons klaarstoomt voor 
de aankomende decennia. 

Milieu en effi ciëntie
Als vertegenwoordiger van de Weishaupt 
organisatie in Nederland zij n wij  van Monarch 
Nederland weer een stap verder in het eeuwige 
vraagstuk ‘Milieu en Effi ciëntie’. Milieu en effi ciency 
zij n immers onlosmakelij k met elkaar verbonden 
en liggen op dit ogenblik onder een vergrootglas.

Brandertechniek
Weishaupt paste de brandertechniek hierop aan, 
van 3LN naar 4LN. Dat betekent dat wij  een grote 
stap voorwaarts maakten in het beperken van de 
uitstoot van emissies. De emissieeis voor nieuwe 
installaties vanaf 400 kW ligt momenteel op een 
uitstoot van minder dan 70 mg/m3 bij  drie procent 
O2. Onze nieuwste branderinnovatie realiseert 
30 mg/m3 vanaf 700kW tot 23000 kW, geënt op 
ketels van het drietreks principe. Weishaupt 
heeft zelfs gas branders van het type PLN in het 

programma van 400 tot 3000 kW. Deze zij n toepas
baar op het keervlam ketel principe, waarbij  onder 
bepaalde voorwaarden extreem lage NOx emissies 
gerealiseerd kunnen worden van ≤20 mg/m3. ■

Monarch Nederland feliciteert Ketelonderhoud Jonker met het bereiken van 
deze mooie mij lpaal. Beide familiebedrij ven kunnen terugkij ken op een langdurige 
en persoonlij ke samenwerking. Eén die borgstaat voor kwaliteit, innovaties en het 
inspelen op alle specifi eke wensen van opdrachtgevers.

60 jaar samenwerking
ADVERTORIAL

DE NIEUWSTE LĲ N 
BRANDERTECHNIEK 
STOOMT ONS KLAAR 
VOOR DE AANKOMENDE 
DECENNIA

www.monarch.nl 
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Wij feliciteren Ketelonderhoud Jonker
met dit prachtige jubileum!

Iedereen die iets te vieren heeft, kan rekenen op onze felicitaties.
En op onze magazines.

Great Magazines is uw mediapartner in het maken van relatiemagazines. Tot onze opdrachtgevers behoren behoren Ziegler Brandweertechniek, 
Van Kooten Tuin & Buiten Leven, Hans Anders, Profile Car & Tyreservice en AVIA. Wij verzorgen de redactie, fotografie, opmaak en druk van uw 
magazine en begeleiden het hele proces. Ook nemen wij de advertentiewerving voor onze rekening, zodat het u niets kost.

Ontdek wat een kosteloos magazine kan doen voor uw bedrijf.
www.greatmagazines.nl



Al jarenlang geeft ERIKS cursussen op het 
gebied van stoomtechniek. Helaas raakte de 
vorige cursusruimte verouderd. Het was tij d 
voor vernieuwing. De moderne cursusruimte, in 
het nieuwe ketelhuis in Capelle a/d Ĳ ssel, biedt 
een uniek opleidings en kenniscentrum voor 
stoomtechnologie én een mooie meerwaarde 
voor ERIKS. 

Kenniscentrum stoom
Het nieuwe opleidingscentrum positioneert 
ERIKS terecht als hét kenniscentrum op het gebied 
van stoom. Eric Kanaar, productmanager Stoom, 
vertelt enthousiast: “Met het ketelhuis laten wij  zien 
dat we de juiste partner zij n voor het engineeren 
van fl ow control gerelateerde systemen binnen de 
industrie. Verschillende disciplines tonen wij  hier 
in één ruimte.

Verschillende disciplines 
In het ketelhuis vinden bezoekers en cursisten 
een meet en regelunit waarmee zij  op een groot 
scherm kunnen volgen wat er in een warmte
wisselaar gebeurt. Ook is er de mogelij kheid om 
te luisteren naar het verschil tussen goedwerkende 
en lekkende condenspotten. Daarnaast laten we 
zien hoe wij  bij  een condenspotsurvey te werk 
gaan en hoe snel die zichzelf terugverdient. In het 
ketelhuis staat ook een complete stoomreduceer
straat. Dit is een losse plug & play Prefab Utility 
Module die wij  voor klanten op maat ontwikkelen 
voor het uitvoeren van een specifi eke taak. Zo’n 
PUM bespaart op engineeringskosten en kent 
een kortere bouwtij d. Als laatste staat er in het 
ketelhuis een ‘Instant heet water demo skid’ van 
TLV, die een zeer interessante ruimtebesparende 
oplossing biedt.”

Innovatie
Met de komst van het nieuwe ketelhuis, mede 
gebouwd door Ketelonderhoud Jonker, zet de 
multiproductspecialist ERIKS weer een mooie stap 
voorwaarts in het vooruithelpen van de industrie. ■

Onlangs opende ERIKS een state-of-the-art ketelhuis voor stoom- en condensaat-
techniek gerelateerde opleidingen. Daarmee is het opleidingscentrum klaar voor 
de toekomst. 

 ERIKS opleidingscentrum
voor stoomtechnologie

ADVERTORIAL

MET HET NIEUWE OPLEIDINGS-
CENTRUM POSITIONEERT ERIKS 
ZICH ALS HÉT KENNIS CENTRUM 
OP HET GEBIED VAN STOOM

www.eriks.nl

Wij feliciteren Ketelonderhoud Jonker
met dit prachtige jubileum!

Great Magazines is uw mediapartner in het maken van relatiemagazines. Tot onze opdrachtgevers behoren behoren Ziegler Brandweertechniek, 
Van Kooten Tuin & Buiten Leven, Hans Anders, Profile Car & Tyreservice en AVIA. Wij verzorgen de redactie, fotografie, opmaak en druk van uw 
magazine en begeleiden het hele proces. Ook nemen wij de advertentiewerving voor onze rekening, zodat het u niets kost.

Ontdek wat een kosteloos magazine kan doen voor uw bedrijf.
www.greatmagazines.nl



Ook investeren in
vernieuwing?
Ondernemen = vernieuwen. Heb je al plannen? 
We denken graag met je mee, met vernieuwende 
� nancieringsmogelijkheden.

Bekijk hoe op Rabobank.nl/groei

Wij  gaan voor een klant die nooit meer met een 
storing kampt. Want valt er een stoomketel uit, 
binnen bij voorbeeld de voedingsmiddelen
industrie, dan betekent dat; een dag geen 
productie. Dan hebben we het over tonnen aan 
schade. Het zou toch fantastisch zij n als dat in de 
toekomst niet meer voorkomt. Deze realisatie, 
vraagt om een nog betere samenwerking én een 
transitie. Met elkaar én een allround visie geloof 
ik dat wij  storingen kunnen voorkomen in plaats 
van verhelpen.

Ons totaalconcept
De komende jaren zetten we bij  Jonker in op 
het verder doorvoeren van deze allround visie. 
Een monteur stapt niet enkel namens zij n eigen 
afdeling binnen, hij  stapt binnen namens Jonker. 
Het grote voordeel voor de klant is dat er gelij k 
op diverse indicatoren een algehele check van 
het ketelhuis wordt uitgevoerd. Op deze manier 
ervaart de klant het totaalconcept van Jonker. 

We doen het samen
Die intensieve samenwerking zoeken wij  ook 
breder in het veld. Goede samenwerkingen 
met zowel leveranciers als concullega’s kunnen 
zorgen voor een vliegwieleffect. Samen moeten 
we er voor zorgen dat de kwaliteit, die bij  de 
eind gebruiker wordt geleverd, hoog blij ft. 
Door elkaars expertises te gebruiken kunnen 
wij  de Nederlandse stoommarkt voorzien van 
deze kwaliteit. Voor collegabedrij ven in de 
stoom industrie, onze klanten en uit eindelij k 
voor alle medewerkers en hun ge zinnen gaan 
wij  voor een glansrij ke toekomst. Zo houden 
we het land op stoom!” ■

KURITA FELICITEERT KETELONDERHOUD JONKER MET HAAR 60-JARIG 
JUBILEUM. 
Sinds 2008 werken Kurita en Jonker nauw samen als betrouwbare partners 
voor de waterbehandeling van uw stoom- en koelwatersystemen. Deze 
samenwerking is voor u als klanten van Jonker van toegevoegde waarde, 
doordat Jonker altijd kan beschikken over de meest moderne producten en 
technieken. De Kurita innovaties zijn er voor Jonker en haar klanten om 
betrouwbare oplossingen te bieden die voor de komende generaties 
duurzaam, veilig en kostenefficiënt zijn. 

De recente innovaties voor stoomsystemen met onze Cetamine® technologie 
helpen u in het verlagen van uw operationele kosten door: de reductie van 
CO2-uitstoot, de verlaging van stookgassen en door de verbetering van de 
warmteoverdracht.

Kurita & Ketelonderhoud Jonker: verbeterde efficiëntie voor iedere industrie.

Innovatie voor de volgende generatie. 

Kurita & Jonker: 
uw toekomst in Waterbehandeling.

WATER SOLUTIONS
For water and 
process treatment
PAPER SOLUTIONS
For the paper and 
cellulose industry

Kurita Europe GmbH
Giulinistraße 2
67065 Ludwigshafen
Germany

Phone: +49 621 1218 3000 
Contact: info@kurita.eu
Visit us at: www.kurita.eu

Als kersverse directeur en eigenaar, zit Robert-Jan Zoll-Dij kema boordevol 
ambities en ideeën voor de toekomst. Samenwerking lij kt daarin het sleutelwoord: 
“In de komende jaren staat het samenwerken centraal. Intern tussen de verschillende 
disciplines, maar ook zeker met externe partij en. Ik geloof: 1+1=3.” 

Samenwerken is de 
sleutel tot succes

BLIK OP DE TOEKOMST
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KURITA FELICITEERT KETELONDERHOUD JONKER MET HAAR 60-JARIG 
JUBILEUM. 
Sinds 2008 werken Kurita en Jonker nauw samen als betrouwbare partners 
voor de waterbehandeling van uw stoom- en koelwatersystemen. Deze 
samenwerking is voor u als klanten van Jonker van toegevoegde waarde, 
doordat Jonker altijd kan beschikken over de meest moderne producten en 
technieken. De Kurita innovaties zijn er voor Jonker en haar klanten om 
betrouwbare oplossingen te bieden die voor de komende generaties 
duurzaam, veilig en kostenefficiënt zijn. 

De recente innovaties voor stoomsystemen met onze Cetamine® technologie 
helpen u in het verlagen van uw operationele kosten door: de reductie van 
CO2-uitstoot, de verlaging van stookgassen en door de verbetering van de 
warmteoverdracht.

Kurita & Ketelonderhoud Jonker: verbeterde efficiëntie voor iedere industrie.

Innovatie voor de volgende generatie. 

Kurita & Jonker: 
uw toekomst in Waterbehandeling.

WATER SOLUTIONS
For water and 
process treatment
PAPER SOLUTIONS
For the paper and 
cellulose industry

Kurita Europe GmbH
Giulinistraße 2
67065 Ludwigshafen
Germany

Phone: +49 621 1218 3000 
Contact: info@kurita.eu
Visit us at: www.kurita.eu

Innovatie voor de volgende generatie. 

Kurita & Jonker: ita & Jonker: ita &



DEGENKAMP
ISOLATIE

Ambachtstraat 5         |         2751 GP Moerkapelle         |         079 593 6700         |         degenkamp-isolatie.nl

DIRECTE BESPARINGEN BIJ ISOLEREN
VAN INSTALLATIES EN LEIDINGEN
Binnen de industrie levert isolatie grote energiebesparingen op waarbij 
ook de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd. Naast deze energie-
besparing, en daarmee kostenreductie, verhoogt het ook de veiligheid 
op uw locatie. Degenkamp Isolatie adviseert u graag over de mogelijk-
heden van industriële isolatie en de bijkomende (financiële) voordelen.”

WARMTE ISOLATIE KOUDE ISOLATIE AKOESTISCHE ISOLATIE THERMISCHE INSPECTIE




