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WERKINA WERKENDAM
WHAT’S IN A NAME? 

>

Werkina ontwikkelt en produceert scheepselektrotechniek die 
doet wat het moet doen: werken. En dat op een intelligente, 
efficiënte en begrijpelijke manier. 
Wie geavanceerde techniek weet te koppelen aan plezierig 
gebruiksgemak, mag terecht spreken van vernieuwing. Schippers 
kunnen met deze innovatieve lading aan boord veilig, snel en 
kostenbewust hun werk doen. 

Werkina werkt uitsluitend met materialen die hun betrouwbaarheid hebben 

bewezen. En niet te vergeten: met gekwalificeerde mensen in een IVW 

gecertificeerd, NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd, Kenteq opleidingsbedrijf. 

Onze activiteiten verbreden zich nog steeds. Op de volgende pagina’s geven 

wij u met trots een overzicht van de scheepvaart waarvoor wij werkzaam 

zijn. 



De Joline op de Rijn nabij de Lorelei



> INNOVATIEVE 
LADING VOOR DE 
BINNENVAART
De Nederlands/Belgische binnenvaart is toonaangevend in de 
wereld. Nergens zijn zulke moderne schepen te vinden als 
hier rond het ARA-gebied. Met deze vloot kan de binnenvaart 
uitstekend voorzien in de groeiende behoefte aan snel, efficiënt 
en groen vervoer.

Werkina heeft bijgedragen aan de innovatie van onder andere de binnen-

vaart. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het DBS, het inmiddels 

gestandaardiseerde 2-draads besturingssysteem. Momenteel worden er 

uitstekende resultaten behaald met elektrische voortstuwing, gebaseerd op de 

nieuwste DC-technieken. Zo werkt Werkina permanent aan verbetering. 

  complete elektrische installaties

  nautische pakketten

  AC / luchtbehandelingsinstallaties (CROW 132)

  tankmeting en -alarmering

  motorbedieningssystemen

  elektrische voortstuwing

  entertainmentsystemen

Mon Desir Vinotra X



ESTUAIRE 
SCHEEPVAART
SPECIALISME OP 
GROOT WATER
Met een gestage groei heeft de estuaire vaart de afgelopen jaren 
bewezen een succes te zijn. Met speciaal aangepaste en gekeurde 
binnenvaartschepen zorgt zij voor een betere verbinding van 
kusthavens met het achterland. 

Werkina is goed bekend met de speciale regelgeving en heeft inmiddels een 

aanzienlijk aantal projecten in deze branche opgeleverd.

  complete elektrische installaties

  nautische apparatuur

  elektrische voortstuwing

  besturingstechnieken

  motorbedieningssystemen

  AC / luchtbehandelingsinstallaties

  entertainmentsystemen

>

Breitling



SPECIALISME OP
GROOT WATER



NEDERLAND
BAGGERLAND

De Alberto Aleman Zubieta, ‘s werelds grootste backhoe dredger



BAGGERSCHEPEN
NEDERLAND
BAGGERLAND
Met spraakmakende projecten wereldwijd zet Nederland 
zich prominent op kaart van het baggeren. Veel technische 
know-how komt uit ons land, ontstaan vanuit de innovatieve 
bedrijfscultuur van de maritieme toeleveringsindustrie.

Werkina draagt daar aan bij. Het steeds breder en geavanceerder 

producten- en dienstenpakket is toegesneden op deze snel groeiende 

tak van sport.

  complete elektrische installaties

  nautische apparatuur

  besturingstechnieken

  elektrische voortstuwing

>

Alberto Aleman Zubieta



PIEKSPANNING 
OP VOLLE ZEE

De Vantage op de helling bij TeamCo, Heusden



ZEEVAART
PIEKSPANNING OP 
VOLLE ZEE
Op volle zee kan het er ruig aan toe gaan. Op die momenten 
moet een schip ‘diep’ kunnen gaan. En dat stelt speciale eisen 
aan man en machine. Apparatuur moet niet alleen geavanceerd 
zijn, maar ook onfeilbaar.

Werkina heeft door de jaren heen tal van schepen geïnstalleerd, zoals 

droge lading coasters, container feeders en chemicaliëntankers. Wij weten 

dus wat er komt kijken, als schepen buitengaats gaan.

  complete elektrische installaties

  nautische apparatuur

  tankmeting en -alarmering
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Vantage Filia Nettie



JACHTEN
GENIETEN VAN 
COMFORT
Een jachteigenaar stelt heel specifieke eisen aan zijn 
apparatuur. Betrouwbaarheid is vanzelfsprekend, maar van 
de installaties wordt ook verwacht dat ze de laatste snufjes 
bevatten, die perfect geïntegreerd in stilte opererend en 
eenvoudig bedienbaar, een geweldig gevoel van comfort 
oproepen.

Werkina is thuis in de wereld van elektronisch comfort. Als installateur, 

maar ook als liefhebber. In de jachtbouw kunnen wij ons uitleven en al 

onze kennis en ervaring een plekje geven.

  complete elektrische installaties

  nautische apparatuur

  elektrische voortstuwing

  motorbedieningssystemen

  toegangscontrole 

  monitoring

  entertainmentsystemen 

>

Jaguar Sherakhan



GENIETEN VAN 
COMFORT

Sherakhan



GASTVRIJ & 
STORINGSVRIJ

De Plancius op Antarctica



PASSAGIERSVAART
GASTVRIJ & 
STORINGSVRIJ
Geen branche wordt zo direct en kritisch gevolgd door 
zijn klanten als de passagiersvaart. De standaard die u 
aanbiedt is de standaard die u ontvangt. Dan is het fijn als 
u voor die complexe mix van installaties één betrouwbaar 
aanspreekpunt hebt.

Werkina is aanbieder van het volledige elektronische pakket voor 

de passagiersvaart: van navigatie- tot entertainmentsysteem, van 

binnenwaterveerboot tot arctisch cruiseship.

  complete elektrische installaties

  nautische apparatuur

  tankmeting en -alarmering

  entertainmentsystemen

  communicatie

  veiligheid en beveiliging 

  toegangscontrole 

>

De Excellence Queen en Excellence Royal Interieur Excellence Royal



Werkina Werkendam BV

Biesboschhaven Noord 1b

4251 NL Werkendam

Nederland

T +31 (0)183 502688

F +31 (0)183 504548

E info@werkina.nl

W www.werkina.nl


