
Van installateur tot 
volwaardig bouwteampartner

Elektropartners: 
alles onder één dak

Zestien jaar geleden had Elektropartners dertig 
mensen in dienst. Nu zijn dat er honderd. Dat 
die stijgende lijn doorzet, lijkt onwaarschijnlijk. 
“Ik ben bij elke nieuwe aanstelling betrokken en 
ken iedereen die hier werkt. Dat is voor mij een 
absolute voorwaarde”, zegt eigenaar Barry Gaal 
(45). “Misschien komen er in de toekomst nog wat 
mensen bij, maar ergens ligt voor mij toch echt de 
magische grens.”

Barry is een mensenmens en wil weten wat er bij 
zijn medewerkers speelt en leeft. “Ik moet er niet 
aan denken om in een ivoren toren te zitten en het 
bedrijf vandaaruit aan te sturen. Ik wil weten wat er 
bij hen speelt en leeft. Wat dat betreft dragen wij 
de normen en waarden uit van een familiebedrijf: 
sociaal, warm en betrokken.”  
Met andere woorden, groei is geen doel op zich. 
Barry: “Als het gebeurt, prima, maar dan gestaag en 
zonder concessies te doen aan deze voorwaarde.” 
Overigens werken zijn medewerkers niet alleen 
voor Elektropartners. Barry is tevens eigenaar 
van Protectiepartners en Domoticapartners, 
die qua werk in het verlengde liggen van het 
elektrotechnisch installatiebedrijf. 

Gepokt en gemazeld

Even terug in de tijd. Elektropartners werd in 
1962 opgericht. René Gaal, de vader van Barry, 
nam het bedrijf in 1987 over. Barry werd in 2004 
door zijn vader gevraagd om toe te treden tot 
Elektropartners. Aanvankelijk in loondienst, 
maar een jaar later kon Barry het bedrijf van hem 
overnemen. Die kans greep hij met beide handen 
aan. Hij vertelt: “Toen ik de overstap maakte, had 
ik een leuke carrière in de telecom en de ICT. Maar 
ik kreeg als jong broekie bij Elektropartners te 
maken met mensen die hier al jarenlang werkten 
en dus gepokt en gemazeld waren. Ik wilde een 
aantal veranderingen doorvoeren, wat intern op 
weerstand stuitte. Achteraf ben ik blij dat ik voet 
bij stuk hield, want het bedrijf was als een koperen 
pot, stabiel en sterk, maar die mocht wel een 
beetje opgepoetst worden.”

Toekomstplannen uitvouwen

“Mijn vader was technisch onderlegd. Ik ben 
daarentegen vooral bedrijfskundig en commercieel 
van aard. De vaste klanten behielden we, maar 
we kregen er daardoor nieuwe klanten bij, 
wat in groei resulteerde. Die groei was toen 
belangrijk, want ik wilde gaan werken met een 
managementteam en daar is omvang voor nodig.” 
In 2012 was Elektropartners uit zijn jas gegroeid en 
verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie aan 
de Newtonstraat in Heerhugowaard: een bestaand 
pand. “Dat verbouwden we tot een modern en 

energieneutraal pand, all elektriek en met een 
Label A++ certificaat. Met deze vestiging konden 
we onze toekomstplannen uitvouwen.”
Nu, negen jaar later, begint deze vestiging 
eigenlijk alweer te klein te worden. Ondanks dat 
Protectiepartners drie jaar geleden verhuisde 
naar de Costerstraat in Heerhugowaard. Barry: 
“Vroeger bestond ons werk vooral uit tekenwerk en 
de uitvoering op locatie. Nu is er veel engineering 
en kantoorwerk bijgekomen. Het tekenwerk is 
geïntensiveerd, begrotingen zijn leidend en dus 
is er veel calculatiewerk. Omdat ons werk ook   

  R
ep

or
ta

ge

12

	 ‘Wij	dragen	de	normen	en	waarden	
uit	van	een		familiebedrijf:	sociaal,	warm	en	
betrokken’

Commercieel manager: Roald de Jong.

 Barry Gaal



1514

ELEKTROPARTNERS B.V.
Newtonstraat 5 | 1704 SB Heerhugowaard
072 - 571 51 41
info@elektropartners.nl
www.elektropartners.nl

complexer is geworden, voeren we anno 2021 veel 
meer besprekingen met klanten. Dit alles neemt 
hier op kantoor veel ruimte in beslag.”

Bouwteampartner  

De techniek krijgt meer en meer de overhand in 
de aannemerij. Elektropartners is om die reden 
en dankzij haar expertise geen onderaannemer 
meer, maar een volwaardig bouwteampartner. Dat 
stemt Roald de Jong tevreden. Het 43-jarige MT-lid 
is een techneut en een relatiemanager pur sang. 
Samen met Barry is hij het gezicht naar buiten toe. 
Roald stuurt de commerciële afdeling aan. “In de 
loop der jaren is ons werk door alle toepassingen 
en mogelijkheden gecompliceerder geworden”, 
vertelt Roald. “Door de ervaring van onze mensen, 
die constant bijgeschoold worden, is er een enorm 
knowhow binnen het bedrijf ontstaan. Daardoor 

doen we alles zelf, van ontwerp tot realisatie, en 
treden we dus op als bouwteampartner. In dat team 
zitten gelijkgestemden met eigen specialisaties.”
“Hoewel het werk van onze drie bedrijven in elkaars 
verlengde liggen en soms zelfs overlappingen 
bevatten, hebben we er bewust aparte 
entiteiten van gemaakt. Zo benadrukken wij de 

verschillende expertises. Met Domoticapartners 
en Protectiepartners maken wij onze portfolio 
compleet.”

Doen wat je belooft

Barry is trots op zijn klanten, waarvan een aantal 
al decennialang aan Elektropartners verbonden is. 
Zoals K_Dekker bouw & infra, Vezet, Bejo Zaden, 
De Geus Bouw, Martinez Chocolade en Bouwbedrijf 
De Nijs. Wat opvalt is dat deze ondernemingen, 
net als Elektropartners, in de regio gevestigd zijn 
en familiebedrijven zijn. “Wij werken met open 
begrotingen, korte communicatielijnen, hebben 
geen dubbele agenda en staan voor ons werk. Dat 
geldt voor deze bedrijven net zo goed. Daarnaast 
merk ik dat er gunning is. Familiebedrijven 
begrijpen heel goed dat er ook wat verdiend moet 
worden. Weet je wat vooral belangrijk is? We 
kunnen op elkaar bouwen. Als het een keer niet 
loopt zoals het zou moeten lopen, dan lossen we 
het op. Zonder zeuren, zonder extra te rekenen, 
gewoon doen wat je belooft.”

Elke opdracht is uniek

Elektropartners heeft klanten in heel Noord-
Holland en zelfs daarbuiten, waaronder 
aansprekende namen als Univé, AZ, Spaarne 
Gasthuis en Vue Cinemas. Deze ondernemingen 
worden op elektrotechnisch gebied gefaciliteerd 
door de medewerkers van Barry, waarvan 

de meesten in de omgeving van stamplaats 
Heerhugowaard woonachtig zijn. Het is algemeen 
bekend dat technische bedrijven een tekort 
hebben aan mensen. Voor Elektropartners gaat 
dat in mindere mate op. Hierover zegt Barry: 
“Voor onze mensen zijn er geen lange reistijden 
en zij vinden uitdaging in hun werk. Wij doen geen 
seriematige woningbouw, waardoor elk project 
uniek en de variatie groot is. Van ziekenhuis tot 
distributiecentrum, van villa tot datacenter en van 
winkel tot kantoor, onze mensen houden zich altijd 
met maatwerk bezig.” 
“Veel mensen werken hier al heel lang. Dat heeft 
met loyaliteit te maken maar ook met het feit dat 
wij hen dankzij onze drie bedrijven voldoende 
doorgroeimogelijkheden kunnen bieden. Wij zijn een 
erkend leerbedrijf, maar ik ben ook geïnteresseerd 
in zij-instromers die misschien niet alle technische 
kennis in huis hebben, maar wel over het juiste 
karakter en de goede motivatie beschikken. Want 
daar begint het mee. In principe kunnen we iedereen 
alles leren.” Om daaraan toe te voegen: “En we zijn 
een leuk bedrijf: een presentje en een borrel op zijn 
tijd, daar maken we maar wat graag tijd voor vrij.” 

Klimaatpartners

De stip aan de horizon komt ter sprake. Wensen 
voor de toekomst zijn er zeker. Zoals fysieke 
ruimte om uit te breiden, want de capaciteit van 
de huidige vestiging is niet oneindig groot. Barry: 
“Met onze drie bedrijven hebben we alles onder 
één dak en hoeven we bijna niets uit te besteden. 
We ontzorgen onze klanten volledig. Daar ligt de 
nadruk ook op voor de toekomst. Ondertussen 
gaan we mee in de technologische ontwikkeling en 
blijven we intern zo goed mogelijk samenwerken.” 
Hij denkt even na en zegt dan tot slot: “Ik heb 
nog wel een wens, maar die zit nog in mijn hoofd: 
Klimaatpartners. Dat lijkt logisch gezien de 
duurzame doelstellingen die wij voor ogen hebben, 
maar heeft niettemin veel voeten in de aarde. 
Airco’s en warmtepompen vereisen namelijk een 
heel andere expertise. Maar goed, ze passen heel 
goed bij wat wij nu doen.”   
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Woonhuis Bergen.

Nieuwbouw Bejo Zaden

VUE bioscoop in Alkmaar.

Showroom met werkplaats van Kraakman te Middenmeer.


