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ons verhaal
Meer dan klaar voor de dag van morgen
We geloven in een multidisciplinaire aanpak van iedere e-installatie. Van woonhuis tot omvangrijk utiliteitsproject, 
hoe groot of klein ook, er schuiven altijd verschillende specialisten aan. Alleen zo vinden we de oplossing die optimaal 
aansluit. Compleet en toekomstbestendig.

Door voorbij de vraag te kijken, realiseren de Connectors van Markhorst (want zo noemen wij onze mensen) 
esthetische en bovenal perfect functionerende e-installaties. Slimme oplossingen op het gebied van elektro, 
beveiliging, toekomst energie, keuring en service & onderhoud. Wij maken iedereen méér dan klaar voor de dag van 
morgen. Ofwel, Markhorst Sluit beter aan.

beveiliging toekomst energie keuring service & onderhoud
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elektro
We zijn breed georiënteerd en daar plukt 
iedereen de vruchten van. Natuurlijk is 
het realiseren van e-installaties onze 
corebusiness, maar wij sluiten graag aan 
vanaf de allereerste mogelijkheid. Om precies 
te zijn; de ontwerpfase. Vanaf dat moment 
denken we met onze opdrachtgevers mee, 
geven we advies, pakken we de lead of 
houden we een vinger aan de pols. Met onze 
Connectors haalt iedereen vakmanschap in 
huis. Het zijn écht specialisten.  >> 

Die specialisten houden overigens wel van samenwerken, met de klant of de aannemer. Daarbij staat onze 
kopersbegeleiding altijd klaar om te adviseren en ondersteunen bij het maken van keuzes. Want de mogelijkheden 
op het gebied van e-installaties zijn groot, bijzonder groot. De grootste plus voor onze opdrachtgevers? Wij verstaan 
ons vak van standaard tot state of the art techniek, we zijn techneuten die altijd blijven groeien en verbeteren en we 
maken alles perfect werkend. Van een aanpassing in het stroomnetwerk, tot het implementeren van een optimaal 
Wifi-netwerk en van dat eenvoudige stopcontact tot een uiterst complexe meterkast.

ook hier sluiten we beter aan

landal het vennenbos hapert de omscholing eerselkerkebogten eersel



8 9

beveiliging
Wij zijn een BORG-gecertificeerd 
beveiligingsbedrijf. Dat wil zeggen dat 
we beveiligingsplannen schrijven waarin 
zowel de bouwkundige als elektronische 
componenten staan beschreven. Daarnaast 
zijn we projecteringsdeskundige. Dat klinkt 
belangrijk en dat is het ook. Met deze 
titel mogen wij de verantwoordelijkheid 
dragen voor het ontwerpen en projecteren 
van beveiligingssystemen. Binnen 
Markhorst weten we exact hoe je deze 
beveiligingssystemen kunt ontwerpen   
volgens wettelijke eisen en normeringen. We 
zijn actief in het particulieren en zakelijke 
segment.  >>

ook hier sluiten we beter aan

Nog een fijne bijkomstigheid, al onze monteurs beschikken over de benodigde diploma’s en certificeringen. Dit 
betekent dat iedereen binnen ons team op hetzelfde niveau voor onze opdrachtgevers aan de slag kan én mag. 
Met ons bedrijfsonderdeel beveiliging zijn we ‘breed’ actief. Je kunt bij ons terecht voor camerabeveiliging, 
bouwplaatsbeveiliging, terreinbeveiliging, inbraakbeveiliging en brandbeveiliging. Terreinbeveiliging is daarbij het 
meest recente onderdeel dat is toegevoegd aan onze bedrijfsactiviteiten. Op deze manier kunnen we onze huidige en 
nieuwe opdrachtgevers nog completer bedienen.

woonhuis eersel bedrijfspand eersel woonhuis casteren
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toekomst  
energie
Nadenken over de dag van morgen, dat doen 
we graag bij Markhorst. We pretenderen 
absoluut niet dat we op dit gebied alle wijsheid 
in pacht hebben. We werken hiervoor dan 
ook samen met een aantal gerenommeerde 
partners. Zo is de winst het grootst voor 
jou, het klimaat én de toekomst. Want, wie 
het vandaag slim bekijkt, is ook klaar voor 
morgen.  >> 

ook hier sluiten we beter aan

In de praktijk installeren we diverse e-installaties met een sterk duurzaamheidskarakter. Denk hierbij aan zonnepanelen, 
laadpalen, LED-verlichting, elektrische radiatoren, energiebeheer en gebouwbeheersysteem. Maar ook aan installaties 
die bijdragen aan een energieneutraalpand, nul-op-de-meter of EPC 0. Samen met onze opdrachtgevers bekijken we 
wat de specifieke wensen en behoeften zijn en hoe wij daar -samen met een of meerdere van onze partners- op de 
best mogelijke wijze invulling aan kunnen geven. Want zeker op het gebied van toekomst energie, is een goed advies 
het belangrijkste vertrekpunt.

driessen eersel lage heide valkenswaard aqualon van zupthen eersel
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keuring
Ons bedrijfsonderdeel ‘keuring’ is wellicht 
voor ons persoonlijk de kers op de taart. 
Het absolute bewijs dat we ons vak als 
geen ander verstaan. Bovenal is het een 
dynamisch bedrijfsonderdeel, waar we veel 
tijd, energie en geld in steken. Met als doel 
opdrachtgevers de bevestiging geven dat het 
goed zit met de installatie. Keer op keer, jaar 
in jaar uit. Markhorst voert een breed scala 
aan keuringen uit. >> 

onze keuringen

NEN1010
NEN3140

elektrische installaties
& gereedschappen

Iedere keuring die we uitvoeren vraagt om specialistische kennis én bovenal de benodigde certificeringen om 
de betreffende keuring ook daadwerkelijk uit te mogen voeren. Hieronder een opsomming van de keuringen die 
Markhorst uitvoert. Neem contact met ons op voor meer informatie.

NEN2718-2484
klimmaterialen

NEN-EN1838
noodverlichting

thermografie
warmtebeeld metingen in 

schakel en verdeelinrichtingen
SCIOS SCOPE 8

profcheck
keuring particulieren

woninginstallaties
SCIOS SCOPE 10

uniek in de regio!
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service &  
onderhoud
Wij staan voor lange termijn partnerschap. 
Dit betekent dat wij de complete service en 
het onderhoud aan installaties verrichten. 
Op deze manier kunnen we een duurzame 
werking van installaties (blijven) garanderen. 
Dit doen we niet alleen aan installaties die 
door ons zijn gerealiseerd. Sinds jaar en 
dag is Markhorst preferred supplier op het 
gebied van service en onderhoud voor een 
groot aantal bedrijven, gemeentes, scholen, 
woningcorporaties, (zorg)instellingen en 
particulieren.  >> 

Het team service & onderhoud staat klaar voor onze opdrachtgevers. Bij calamiteiten komen de specialisten snel in 
actie om de situatie te beoordelen en een eventueel defect of storing adequaat én snel te verhelpen. Dit doen zij 24 
uur per dag, 7 dagen per week.

Om het nog nét wat persoonlijker te maken beschikken onze klanten over één vaste monteur die periodiek service- en 
onderhoudswerkzaamheden bij ze uitvoert. Deze monteur weet dan ook exact waar rekening mee gehouden moet 
worden, óók als het gaat om zaken die niets met ons werk te maken hebben. Zeg nou zelf, dat sluit toch perfect aan? 
En wat betreft ons ambitieniveau: het is ons streven om binnen 4 jaar het meest klantvriendelijke en servicegerichte 
onderhoudsbedrijf van de regio te zijn. En ja, dat gaat ons lukken.

woningstichting gemeenten industrieterreinen eersel
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markhorst  
connect academy
We geloven in een multidisciplinaire aanpak van iedere e-installatie. Van 
woonhuis tot omvangrijk utiliteitsproject, hoe groot of klein ook, er schuiven 
altijd verschillende specialisten aan. Alleen zo vinden we de oplossing die 
optimaal aansluit. Compleet en toekomstbestendig. Máár hier hebben we wel 
de juiste mensen voor nodig en die zijn steeds lastiger te vinden.” 

16

achtergrond Markhorst Connect Academy
Een aantal jaren terug zagen wij de arbeidsmarkt steeds moeilijker worden. Simpel 
gezegd: op de traditionele manier kregen we niet gevonden wat we zochten. Daarom 
zijn we na gaan denken over een nieuwe -of noem het een andere- manier waarop 
wij ons personeelsbestand in kunnen vullen. Want bij Markhorst zijn we er heilig van 
overtuigd dat talent altijd aanwezig is. Het kan niet zo zijn dat er geen mensen meer 
rondlopen met een voorliefde voor techniek, in het bijzonder elektrotechniek. Hoe 
we kwamen tot de academy?  >>

de start
Markhorst bracht verschillende processen in kaart als basis voor het zelf opleiden van mensen. Om 
het in beginsel niet te ingewikkeld te maken is er gekozen voor werkzaamheden met een seriematig / 
repeterend karakter. Wanneer men deze werkzaamheden eigen heeft gemaakt ontstaat er ruimte voor 
specialisatie.

1

2
een officieel diploma
We vinden het belangrijk om écht waarde toe te kennen aan het academy-traject. De geslaagden 
ontvangen dan ook een officieel diploma na het succesvol doorlopen van de theoretische en 
praktijkgerichte modules.

effect en resultaat
We merken dat de zij-instromers het écht leuk vinden om op deze manier te leren. Ze leren het vak 
significant sneller en beter. Ze voelen zich ook razendsnel thuis én gewaardeerd binnen de organisatie.

3

4
toekomstvisie
Idealiter zien we een continue doorstroom van zij-instromers, met als resultaat een alsmaar groeiend 
personeelsbestand. Samen groeien en beter worden, een win-win situatie voor iedereen, dat is ons 
devies.

De Markhorst Connect Academy 
is door MKB!dee (een initiatief van 
de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland), uitgeroepen tot het 
beste MKB!dee van Nederland in 
2021.

WINNAAR!
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sluit aan bij markhorst

bij dit brabantse familiebedrijf kun jij aan de slag
scan de QR-code en bekijk onze brandmovie
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markhorst | elektro | beveiliging | toekomst energie | keuring | service & onderhoud

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl


