
De historie van

1938Henk Hamer start 
Installatiebedrijf Hamer
Henk Hamer is een van de velen die in 
dit jaar een bedrijf start. 1938 is het 
laatste jaar dat men een bedrijf kan  
starten zonder dat vestigingspapieren en  
vakdiploma’s vereist zijn. 

1938
Op 28 november 1938 krijgt Henk Hamer de erkenning gas- en  
waterfitter. Om de erkenning te krijgen, moet hij aan twee eisen  
voldoen: vakbekwaamheid en een ingerichte werkplaats. Voor de 
laatste eis leent hij voor een dag het gereedschap van zijn oude baas. 

1938
Eerste transportmiddel wordt aangeschaft: een tweedehands bakfiets 
van 25 Gulden. Op de zijkant wordt ‘Hamer’ en het telefoonnummer 
geschilderd. Het telefoonnummer was destijds 5782.

1944
1944
Henk leert Broer Bakker kennen. Bakker was destijds werkzaam voor 
Shell. 

1940
Eerste reclameuiting
Hamer begint als loodgieter en electricien. 
‘Enz.’ wordt aan de naam toegevoegd om-
dat al het werk welkom is. 

1940
Verhuizing naar de Zwolseweg 39. Het pand biedt ruimte aan een 
winkel, werkplaats en woongedeelte.

1940
De Tweede Wereldoorlog vraagt om een creatieve manier van 
ondernemen. Henk Hamer zet o.a. nieuwe bodems in oude 
pannen.

1952
1952
Verhuizing naar Koninginnelaan 96. Hierin is loodgietersbedrijf 
Van Bruggen gevestigd. Hamer koopt het pand en neemt het  
loodgietersbedrijf over. 

1952
Eerste pijpfitter in dienst voor pomp- en tankinstallaties voor Shell.

1952
Broer Bakker overlijdt op 10 september van dit jaar op 41-jarige  
leeftijd. Ter nagedachtenis aan Broer Bakker wordt de naam  
veranderd naar Firma Bakker-Hamer.

1956
1956
Verhuizing naar Hogekampweg-Kostverloren. Hamer heeft 20  
medewerkers in dienst.

1963
1963
Op 30 september overlijdt Henk Hamer op 52-jarige leeftijd.

1963
Wim Hamer en Piet Jonker nemen het roer over. Hiermee veran-
dert de naam naar N.V. Installatiebedrijf Hamer & Zn., gas, water,  
sanitair, dakbedekking en elektrische installaties. De afdeling pomp/
tank gaat verder onder de naam Hamer N.V.

1963
In de winter van 1963 krijgt Hamer de opdracht om opslagtanks op 
vrachtwagens te monteren. Door de strenge winter zijn de grote  
rivieren dichtgevroren en kunnen brandstofdepots niet bevoorraad 
worden. 

1969
1969
Andries Jans wordt aangetrokken om de leiding te versterken 
en meer breedte en diepte te geven aan de nieuwe afdeling  
werktuigbouwkunde.

1974
1974
Door de oliecrisis in ‘74 is de directie van Hamer genoodzaakt een 
aantal mensen te ontslaan. Dit was de eerste en hopelijk meteen 
de laatste keer.

1982
1982
Hamer verhuist naar het huidige pand aan de  
Stadhoudersmolenweg. 

1988
1988
Hamer bestaat 50 jaar. Om dit te vieren wordt op 23 september 
een open dag gehouden. Een dag later is er een feestavond voor het  
personeel.

1988
150 werknemers in dienst.

1988
Fons Jans start zijn werkzaamheden bij Hamer.

1972

1972
De pomp-service afdeling wordt opgericht naar aanleiding van een 
serviceopdracht van olie- en benzinemaatschappij Aral.

1972
Hamer Daken B.V. wordt opgericht in samenwerking met G. v. Essen. 
De afdeling is na vier jaar opgeheven.

1939

1939
Hamer verhuist naar de Koninginnelaan 39 omdat het pand aan de 
Groeneweg niet over de juiste mogelijkheden beschikt.

1939
Hamer verhuist naar de Groeneweg 35 in Apeldoorn.

1939
Hamer heeft de eerste nieuwbouw opdracht binnengehaald aan het 
pand dat nu bekend is onder de naam ‘Hof van Gelre’. Hier verzorgt 
Hamer het complete loodgieterswerk.

195112,5-jarig bestaan
Op 28 mei 1951 viert Hamer het 12,5-jarig 
bestaan. Dit houten bord is een cadeau 
van de elf medewerkers en hangt nog 
steeds in de hal.

1965 Eigen identiteit
Hamer krijgt een geheel eigen identiteit 
door een logo met moderne uitstraling. 
Voor een installatiebedrijf is dit in deze tijd 
een zeer exclusief ontwerp. 

hamer
installatietechniek

b.v.

1957 Bouw nieuwe hal
Hamer groeit. De nieuwe hal biedt naast 
ruimte voor de voertuigen ook kantoor-
ruimte voor de pomp-/ tankafdeling, lood-
gieterij en elektra. De winkel met kantoor 
blijft aan de Koninginnelaan. In 1969 volgt 
ook deze naar Kostverloren.

1978
1978
Andries Jans neemt plaats in de directie van Hamer. 

1978
De eerste computer wordt aangeschaft voor de boekhouding. 

1981
Overname door Andries Jans
Andries Jans neemt Hamer over van Wim 
Hamer. Hierbij komt, wat betreft de naam 
van de directie, een einde aan ruim 40 jaar 
Hamer.

1985
De afdeling c.v. en luchtbehandelingstechniek wordt aan het 
bestaande installatiepakket toegevoegd.

1985
Om financieel en organisatorisch de ontwikkelingen te kunnen  
beheersen, wordt een Systeem 36 van IBM aangeschaft. Met een 
geheugen van 1000kB en een harde schijf van 320 MB is de  
capaciteit  tien keer zo groot als de vorige computer. 

1985
Gemakkelijker en veiliger werken 
Door een zelf ontworpen werkplatform 
op een vrachtwagen te bouwen, kunnen 
monteurs sneller en veiliger werken. 

1995
Oprichting FOJA
De overname door Fons gaat gepaard met 
de oprichting van FOJA, de overkoepelen-
de organisatie van Hamer, ContrAll en FBS.

Van senior naar junior
In 1995 wordt het roer letterlijk 
overgedragen. Hamer gaat verder onder 
leiding van Fons Jans. Op dit moment 
heeft Hamer 220 medewerkers in dienst. 

1945
Einde Tweede Wereldoorlog. De wederopbouw brengt veel werk 
met zich mee. Hamer neemt zijn eerste drie werknemers en een 
leerling aan. 

1945
De afdeling Elektra wordt opgericht. 

1945

1989
Val van de Muur
De val van de Muur brengt veel werk 
met zich mee in voormalig Oost-Duits-
land. Door het ingenieuze idee om een 
vrachtwagen om te bouwen tot rijdend 
hotel, kan Hamer dit werk als voordeligste 
aanbieden en krijgt de opdracht om 220 
BP shops te bouwen.

1996
1996
De eerste interne nieuwskrant, het Hamer Belang, werd uitgegeven. 
Wordt nu uitgegeven onder de naam FOJA Belang.

1998
1998
Ondernemingsraad opgericht.

2002
2002
Hamer Zuid opent vestiging in Tilburg.

2003
2003
Nieuwbouw magazijn

2004
2004
ISO9001 + VCA behaald.

2008
2008
Introductie van Microsoft Dynamics AX. Nederland. 

2006
2006
De directe verkoopafdeling, nu beter bekend als Hamer Direct, 
wordt opgericht.

2010
2010
Hamer Zuid verhuist van Tilburg naar Rosmalen.

1995
ISO 9002 certificatie behaald.

2000
2000
Hamer Noord opent vestiging in Groningen. 

2000
Hamer gaat internationaal. Hamer België wordt opgericht om aan 
de groeiende vraag van onze zuiderburen te voldoen.

2001
2001
In 2001 heeft Hamer vijf vestigingen, waarvan een in België.  
De overige vier vestigingen staan op strategische plekken in  
Nederland om het gehele land te kunnen bedienen. 

2005
Hamer bouwt mee aan het eerste CO2-neutrale datacenter van 
Nederland. 

2005
Hamer Noord verhuist van Groningen naar Assen.

2005
Eerste ontmoeting met 
de Dakar Rally
Hamer sponsort Team van Deijne in de 
Dakar Rally. Fons Jans rijdt mee als  
chauffeur/ monteur op de  
servicevrachtwagen. 

2012
Expertise Brandbestrijdingstechniek opgericht

2012
Jans Uitzendbureau wordt opgericht. 2012

2013

2020

Hamer bestaat 75 jaar
In 2013 viert Hamer het 75-jarig bestaan.  
Dit wordt gevierd met meer dan 700 
relaties en een groot feest waar 1.000 
personen aanwezig zijn.

FOJA bestaat 25 jaar
In 2020 bestaat FOJA 25 jaar. Wij werken 
toe naar een sterke en toekomst gerichte 
organisatie.

Hamer bestaat 80 jaar
In 2018 viert Hamer het 80-jarig  
bestaan.  Dit wordt gevierd met een  
speciale relatiedag waar meer dan 700  
relaties aanwezig zijn. Ook is er een  
speciale open dag en feestavond voor alle 
medewerkers.

2013
In 2013 wordt besloten met eigen team deel te nemen aan de 
zwaarste rally ter wereld: de Dakar Rally. Het zevenkoppige team 
vertrekt onder leiding van Fons Jans. Met eigen Dakar truck, 
servicetruck en -auto wordt de rally aangegaan. 

2014
2014
Voor de tweede maal met het eigen team naar Dakar.

2014
De afdeling Asbestsanering wordt opgericht.

2016

2018

Verbouwing entree Hamer 
Apeldoorn
De entree van Hamer Apeldoorn is  
grondig gerenoveerd en verbouwd om een 
moderne en eigentijdse indruk te maken.

2016
Het magazijn in Apeldoorn ondergaat een verbouwing om aan de 
huidige leveringseisen te kunnen voldoen. 

2016
Hamer België breidt uit en verhuist naar een groter pand in  
Kruibeke.

2016
350 medewerkers in dienst.

2015
Hamer App en Portal worden gelanceerd om klanten en  
leveranciers gemakkelijk inzicht te laten verkrijgen in o.a.  
documentatie en voortgang van werkzaamheden en onderhoud.

2015

2018
Start met testen VR-bril als verlengstuk van onze monteurs.

2018
Onderzoeken hoe we 3D printen in kunnen zetten binnen de  
diverse expertises van Hamer.

2018
Testen met drones om inspectiewerkzaamheden uit te voeren.

2018
Wij zetten in op big data. De eerste data-analist gaat eerdaags aan 
de slag

1997
1997
FOJA Bedrijfswagen Service (FBS) wordt opgericht.

1999
1997
Brand in het magazijn bij Hamer in Apeldoorn. Het magazijn is  
hiermee volledig verwoest.

2009
2009
Haspeltechniek wordt opgericht als onderdeel van  
Hamer Direct.

1995
ContrAll wordt opgericht.


