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Goederentransportverzekering
MEVAS heeft een goederentransportverzekering met
een uitgebreide dekking. Er wordt rekening gehouden
met alle mogelijke risico’s die u tijdens het transport,
maar ook tijdens het laden en lossen en het intern
vervoer loopt.
Voor ieder transport is een passende dekking
Als u goederen vervoert of deze laat transporteren, dan is een goederentransportverzekering van groot
belang. De Metaalunie-voorwaarden voorzien hier namelijk niet in.
De verzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van materiële schade gedurende het transport.
Of het nu gaat om stukgoederenvervoer of zwaar vervoer, binnenlands transport of transport naar de
andere kant van de wereld, eigen vervoer of vervoer door een beroepsvervoerder, voor ieder transport is
een passende dekking mogelijk.
Aansprakelijkheid beroepsvervoerder beperkt
Het is belangrijk te weten dat ook wanneer het vervoer is uitbesteed aan een beroepsvervoerder, een
goederentransportverzekering vaak noodzakelijk is. De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt op
basis van vervoerscondities. Daarbij is zijn aansprakelijkheid beperkt tot een bepaald bedrag per kilogram.
Maatwerk

Wilt u meer informatie over de

Om de financiële gevolgen van deze risico’s op te vangen

goederentransportverzekering?

kunt u een eenmalige (aflopende) of een doorlopende

Neemt u dan contact op met MEVAS,

goederentransportverzekering afsluiten. Deze verzekering

telefoon 088 456 54 00 of via

is maatwerk; afhankelijk van uw situatie bekijken wij de

www.mevas.nl

mogelijkheden.
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Volgens Daan Kersten, juryvoorzitter van de Metaalunie New
Business Award, kijken technische ondernemers vaak vanuit de
techniek naar zaken. “Maak gewoon eens een rondje langs je
belangrijkste klanten. Daar begint new business.”
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basis voor de toekomst’
Daan Kersten, juryvoorzitter
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In dit thema aandacht voor ondernemen in buitenlandse markten.
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enige andere manier, zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever. Hoewel dit
tijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt
samengesteld, kan de uitgever niet instaan
voor de juistheid of volledigheid van de
informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden
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Kijkje bij metaalbedrijven

20

Voorsprong door kennis

Drie prachtbedrijven kregen onlangs bezoek van een delegatie van
het ministerie van Economische Zaken, onder leiding van secretaris-generaal Maarten Camps. De problemen van het mkb-metaal
werden hierbij niet uit de weg gegaan.

Slimme productie

34

Blomix, producent van hoogwaardige matrijzen, overleefde zonder
kleerscheuren de crisis. “Blomix is in balans. We zijn altijd blijven
investeren in de nieuwste CNC-machines”, zegt directeur Rob
Jepkes.

Verder in dit nummer
Nieuws
Interview symposium
bouwcluster
Juryleden New Business
Award stellen zich voor
Rekentool Ecodesign
Octrooi op dekreiniger
voor foliekassen
Metaaltechniek

MT03_inhoud_column 5

6
22
24
27
28
29

Modelmaker RP2 print
vormen voor gietmallen
Blik op Branches
Product
Vakkanjers
Rechtgezet
Agenda
Tot slot

32
34
38
41
43
45
46

Michaël van Straalen
Voorzitter Koninklijke
Metaalunie

Tijdens twee goed bezochte symposia hebben veel
mkb-metaalondernemers kennis genomen van de
mogelijk- en onmogelijkheden van 3D-printing in
de metaal. Uiteraard stond voorop welke
kansen additive manufacturing biedt aan
het mkb-metaal, maar het tweede doel
vind ik net zo belangrijk: het ‘kennisnemen van…’ Weten waarover het gaat, ook
al ga je er misschien nu nog niets mee
doen, is belangrijk. Ik denk dat vroeg of
laat een klant de vraag zal stellen ‘waarom
doe je dit niet of waarom doe je dit wel?’
Urgentiebesef heet dat. En dat geldt net zo
goed voor andere veelbelovende onderwerpen zoals composieten, nanotech,
laser 2.0, artifical intelligence, robotics,
sensoring en alles wat met de circulaire
economie te maken heeft. Hiermee
noem ik gelijk ook de belangrijkste thema’s die het door Metaalunie gelanceerde
‘Kenniscentrum Innovatieve Technologieën
Mkb-metaal’ ter hand neemt.
Van sommige nieuwe technieken kun je nu
al zeggen dat die bij gebruik het complete
business model van een bedrijf zal veranderen. Ik vind de technologie van additive
manufacturing op zich interessant, maar
daarnaast is het goed te weten dat hiermee
bijvoorbeeld ook het ontwerpproces er
compleet anders uitziet. Optimalisatie
vindt in de toekomst plaats via de computer. Maar het gaat veel verder: je gaat bijvoorbeeld je product veel langer digitaal
op voorraad leggen dan fysiek. En dat
betekent dat als op die manier de keten
anders ingericht gaat worden, dat ook invloed heeft
op de rest van de keten.
Het is dus interessant om te kijken naar zowel de
technologie als naar het business model. Je moet je
afvragen wat een nieuwe technologie of nieuw materiaal betekent voor de strategie, voor de klanten die
je hebt en hoe die daar naar kijken. Over deze vragen, maar vooral de kansen die nieuwe technieken
en materialen brengen, gaat het kenniscentrum voor
mkb-metaalbedrijven informatie ontsluiten. Want
kennis geeft de voorsprong die we hard nodig hebben als de economie full speed aantrekt.
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NIL en LAC bundelen krachten
Het Laser Applicatie Centrum (LAC) is als
zelfstandige stichting een integraal
samenwerkingsverband aangegaan met het
Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).
De afgelopen tien jaar heeft het LAC zich ingezet
om de toepassingen van lasertechnologie in
Nederland onder de aandacht te brengen. Het NIL
is al meer dan tachtig jaar actief op het gebied
van lasopleidingen en certificering in de lastechniek. Gezamenlijk zal er een sterke focus komen
op gerobotiseerd lassen en geautomatiseerde
lasprocessen. Met de samenwerking tussen beide
organisaties zullen de mogelijkheden en voordelen van lasertoepassingen in de markt onder de
aandacht worden gebracht. De operationele taken
van het LAC worden sinds 1 maart 2014 uitgevoerd
door het NIL.

De huidige medewerkers van het LAC blijven
werkzaam op hun bestaande locatie op de campus van Universiteit Twente. Ard Hofmeijer, die
per 3 maart 2014 is gestart bij het NIL, wordt operationeel manager bij het LAC. Hij kan zijn kennis
op het gebied van robotisering en laserlastechniek uitstekend aanwenden binnen het LAC. Het
management van het LAC wordt vanuit het NIL
aangestuurd. Paul Hartgers, die tien jaar actief is
geweest als directeur van het LAC, beëindigde per
1 maart zijn functie.
Beide besturen, directies en de Universiteit
Twente zijn verheugd dat deze integrale samenwerking tot stand is gekomen. Ze hebben veel
vertrouwen in de toekomst waarbij de voordelen
van de lasertechnologie voor de Nederlandse
industrie nog beter onder de aandacht gebracht
gaan worden.

Megaklus staalfabriek Tata Steel
Met een bijzonder transport op 5 maart 2014
bij Tata Steel in IJmuiden, is een omvangrijke
operatie van start gegaan. “In zes maanden
tijd wordt Converter 23 van de Oxystaalfabriek vervangen. Een grote klus”, aldus
Annemarie Manger, directeur Engineering
& Site Services.
Een converter is een groot vat waarin vloeibaar
staal wordt gemaakt. Vier metersgrote en duizenden kilo’s wegende onderdelen van de nieuwe
converter en de draagring waaraan hij wordt
opgehangen, zijn in de haven van Tata Steel uit
een schip op een speciaal voertuig getakeld. Het
transport bracht ze in drie dagen tijd naar de
laadhal van de Oxystaalfabriek. Zelfs lantaarnpalen langs de route moesten tijdelijk worden verwijderd. De draagring van de nieuwe converter
heeft een gewicht van 185 ton en een diameter
van twaalf meter. Alleen al met het aan elkaar lassen van de onderdelen van de converter zal een
ploeg van vijftig lassers twee maanden lang in de
weer zijn.
“De aanschaf van een nieuwe converter is van
groot belang voor de stabiliteit van het productie-

Het transport
van de draagring van de
nieuwe converter naar de
staalfabriek
van Tata Steel
in IJmuiden
(foto: Tata
Steel).

proces in onze staalfabriek”, zo stelt Hans van
den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel
van Tata Steel in IJmuiden. “Hiermee kunnen wij
onze klanten de hoge kwaliteit staal blijven leveren waarmee zij in hun markten het verschil kunnen maken. En dat is dé manier om ervoor te zorgen dat je tot de top van de staalproducenten
blijft behoren.”

Net als zijn voorganger heeft de nieuwe converter
een inhoud van 350 ton. De aandrijving en
ophanging van de nieuwe converter behoren tot
de grootste ter wereld en zijn ontworpen volgens
de laatste stand der techniek, waardoor minder
onderhoud nodig is. De converter wordt gebouwd
door SMS Siemag uit Duitsland.
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Ervaringsdeskundigen 3D-printen delen
kennis
De interesse voor de toepassing van
3D-printen groeit. Daarom vindt op 27 maart
2014 in Eindhoven de Additive World Conference plaats. De conferentie biedt een
podium voor gelijkgerichte 3D-printprofessionals uit de industrie om elkaar te ontmoeten, te inspireren en van elkaar te leren.
De eigenschappen van deze nieuwe additieve
technologie zorgen voor een grote vormvrijheid,
ontwerp van lichtgewicht en toch stijve constructies, geïntegreerde samenstellingen, geoptimaliseerde temperatuurbeheersing en een verkorting
van het innovatieproces. Experts van verschillende industrieën delen hun visie op de toepassing van additive manufacturing, de eisen die dit
stelt aan de ontwerpen en de ervaringen met verschillende materialen. Ook geven zij hun visie op

wat nodig is om deze veelbelovende technologie
van prototyping (lab) naar de reguliere maakindustrie (fab) te brengen.
De eerste internationale sprekers zijn inmiddels
bekend: Paul R. Brody, Vice President & Global
Industry Leader, Electronics van IBM; Bastian
Schäfer, Innovation Manager van Airbus en Kevin
McAlea, Senior VP & GM Production Printers van
marktleider 3D Systems. Daan Kersten, co-founder en CEO van Additive Industries treedt op als
dagvoorzitter.
De Additive World Conference is voornamelijk
gericht op beslissers uit de industrie en biedt een
kans om bijgepraat te worden over de actuele
stand van zaken rondom 3D-printen.

Lezersonderzoek:
doe mee!
Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan
het lezen van Metaal & Techniek? Welke
rubrieken leest u graag? Zou u het blad
digitaal willen ontvangen? Het zijn voorbeelden van vragen die worden gesteld in
het lezersonderzoek, dat bij deze uitgave
van Metaal & Techniek is bijgesloten.
Koninklijke Metaalunie hoort graag uw
mening over dit vak- en verenigingsblad,
zodat de redactie u zoveel mogelijk in uw
informatiebehoefte kan voorzien. Het
onderzoek kost slechts enkele minuten en
kan zowel schriftelijk als digitaal worden
ingevuld. Online kan dat via
www.metaalunie.nl/lezersonderzoek.

Meer info: www.additiveworld.com.

Meiden kiezen vaker voor technische opleiding
Dat steeds meer meisjes voor een technische
studie kiezen, blijkt uit de nieuwste cijfers
van het Platform Bèta Techniek. In 2013 jaar
steeg het aantal studentes dat een technische hogeschoolopleiding begon met twintig
procent.
Ook op de universiteiten is de instroom van vrouwen bij exacte studies gestegen. In 2012 begonnen 6.253 studentes aan een bètastudie, vorig
jaar waren dat er bijna duizend meer. Bij mboopleidingen is de toename wat minder.
Al jaren wordt er stevig ‘campagne’ gevoerd om
meisjes te interesseren voor een loopbaan in de
techniek. Ook Metaalunie zet zich hiervoor in via
initiatieven zoals Techniektalent.nu en Vakkanjers. Op 24 april 2014 vindt de landelijke Girlsday
plaats voor jonge meisjes die een kijkje willen
nemen bij een van de vele technische prachtbedrijven die Nederland rijk is.
Michelle (links) en Laura poseren voor een aantal
stansen, gemaakt met een matrijsmachine.
Ze werken met veel plezier in de auto-industrie
(foto: TechniekTalent.nu/Oscar Seykens).
METAAL & TECHNIEK • maart 2014 •

MT03_nieuws_ 7

7

13-03-2014 12:05:41

Interview

daan kersten,
voorzitter
jury award
TEKST: TONY VAN DER MEER.
FOTOGRAFIE: FOTO BURO
BRABANT.
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‘New business begint bij
de klant’
De inschrijving van de Metaalunie New Business Award is
bijna gesloten. Juryvoorzitter Daan Kersten, medeoprichter en
algemeen directeur van Additive Industries, reikt deze award op
19 juni 2014 uit aan het mkb-metaalbedrijf dat zich onderscheidt door continu nieuwe kansen te creëren die leiden tot
new business. Kersten heeft een grote affiniteit met de metaal
en in het bijzonder met Koninklijke Metaalunie.

“Ik heb de metaalindustrie en dan met name de Metaalunie-achterban leren kennen door mĳn eerste bedrĳf dat ik heb opgezet: ‘Co-makers.com’, een inkoopmarktonderzoekbureau. In die tĳd werkte ik samen met Metaalunie en heb ik
toen veel bedrĳven bezocht”, vertelt Kersten.

Hoe zou u het mkb-metaal op dit moment willen omschrijven?
“Als heel divers. Je hebt bedrĳven die echt voorop lopen in een bepaald domein,
die heldere strategieën hebben uitgestippeld, die keuzes hebben gemaakt, die
weten waar hun onderscheidend vermogen zit en waar de focus moet liggen. Dat
zĳn de bedrĳven die over het algemeen zeer succesvol zĳn en ook hard groeien.
Daarnaast zĳn er veel bedrĳven die heel goed hun vak uitoefenen, daarin stabiel
zĳn en geen grote uitschieters naar boven of beneden hebben. En je hebt bedrĳven die worstelen met de keuzes, soms geen keuzes maken en dan moeite hebben
het hoofd boven water te houden.”
In hoeverre sluit dit aan op de New Business Award?
“Met het thema van de award wil Metaalunie juist die bedrĳven die net achter de
koplopers zitten, laten zien hoe je verder kĳkt, hoe je een visie formuleert en hoe
je een heldere strategie kunt ontwikkelen. En hoe je invulling geeft aan de strategie door new business te creëren.”
Hoe zou dat volgens uw visie kunnen?
“New business begint bĳ de klant, bĳ een bestaande of nieuwe klant. Dat is iets
wat veel bedrĳven vergeten. Dat klinkt misschien raar, maar met name technische
ondernemers kĳken vaak vanuit de techniek naar zaken. En bedenken zelf wat ze
als competentie kunnen toevoegen aan hun bestaande palet. Het zou metaalbedrĳven een ander perspectief bieden als ze gewoon eens een rondje maakten langs
hun belangrĳkste klanten. Niet om een order af te leveren of om te praten over
openstaande orders, maar gewoon om eens met die klant te filosoferen over waar
METAAL & TECHNIEK • maart 2014 •

MT03_interview 9

9

13-03-2014 13:21:50

succesvolle
toeleveranciers denken
twee stappen verder

ze over vĳf jaar staan en welke competenties de klant verwacht
om ze goed te blĳven bedienen. Daar begint wat mĳ betreft new
business. Dat is overigens ook hoe wĳ met Additive Industries
zĳn gestart. We hebben een marktopportunity gezien die we vervolgens getoetst hebben en op basis waarvan we een bedrĳf hebben gebouwd.”
“Voor toeleveranciers is dat helemaal belangrĳk. Omdat je dan in
je businessmodel eigenlĳk vaak in de positie zit dat je maakt wat
die klanten vragen en niet wordt uitgedaagd twee stappen verder
denken. Succesvolle toeleveranciers maken juist wel die stap. Zĳ
denken na over wat die klant over een jaar of drie tot vĳf aan ze
zal vragen. Vervolgens ontwikkelen ze daar een visie op en die
toetsen ze weer bĳ dezelfde klant. Wat je dan vaak terugziet, is
dat die klant daar enthousiast over is en ziet dat het bedrĳf als
strategische partner heel waardevol is. Omdat deze juist zĳn kennis inzet om met de klant mee te denken in zĳn primaire proces.”

Kun je dat als mkb-bedrijf tegenwoordig nog wel alleen?
“Of je moet iets heel unieks kunnen, maar anders is samenwerken de basis voor de toekomst. Als je niet samenwerkt, op wat
voor manier dan ook, wordt het gewoon heel lastig. Zeker in

Nederland waar we een kleine thuismarkt hebben. En zeker als je
een eigen product hebt. Daar komen zo ontzettend veel disciplines bĳ kĳken, die heb je niet allemaal in eigen huis. Je moet dan
wel samenwerken met anderen die ook een belang hebben bĳ
samenwerking. Dan ga je veel sneller vooruit. Nederlanders kunnen dat ook goed. Dat is een extra competentie van Nederlandse
bedrĳven. We kennen nauwelĳks hiërarchie en dat maakt het
gemakkelĳk om samen te werken. We zĳn redelĳk open en uitgesproken, ook dat helpt. Juist dat moeten we denk ik benutten
als het gaat om waarin wĳ ons kunnen onderscheiden.”

Dit alles gezegd hebbend: wat verwacht u van de inzendingen?
“Ik verwacht verrast te worden door de kwaliteit van de inzendingen, want onder de inmiddels bĳna 14.000 Metaalunieleden
zitten een heleboel verborgen pareltjes. Bedrĳven die met een
award beloond worden, krĳgen extra aandacht. Hierdoor wordt
de drempel ook voor andere bedrĳven lager om te laten zien wat
ze kunnen. En dat is wat ik hoop dat wĳ als jury kunnen bĳdragen. Dat soort bedrĳven een podium geven om uit die schaduw te
stappen. Daarmee de aandacht geven die ze verdienen om daarmee als inspiratiebron te dienen voor anderen.” •
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De kans om te starten!!!!
Beschikbare bedrijfsruimte met machines en omzetgarantie!
Schimminck 13 te Zaltbommel

- functionele bedrijfsruimte met ruim buitenterrein
- nabij de A2 en op loopafstand v/h station Zaltbommel
- circa 2.400 m2 bvo. Deelverhuur vanaf circa 500 m2
- flexibele huurperioden zijn mogelijk

- omzetgarantie mogelijk tot circa 20 % van de capaciteit
- medegebruik van de aanwezige machines
- aanvaarding in overleg, doch spoedig
- medehuurder Repcon (www.repcon.nl)

Deze machines hebben o.a. de navolgende functionaliteiten:
• buigen
• verjongen van buizen
• walsen
• lassen: staal, roestvast staal, aluminium
• boren
• zetten van stripprofiel
• ponsen en knippen
• afkorten en afpersen van kabel versterkt touw
• uitkappen
• montage van netten
• zagen
• kruisverbinding van kabel versterkt touw

Voor meer informatie:
M 06-19868292
T 0411-211253
peter@rubenvastgoed.nl
www.rubenvastgoed.nl
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buitenlandse
markten
TEKST: EWALD LOHMANN.
FOTOGRAFIE: CHOOSE CHICAGO.

HISTORISCH GOEDE KAARTEN VOOR BEDRIJFSLEVEN

No-nonsense in
Amerika’s Midwest

De grootste industriebeurs van het westelijk halfrond, de IMTS in Chicago,
breekt dit najaar alle records. Chicago – ‘The city that works’ – is het centrum
van Amerika’s Midden-Westen, dat over 2013 met 6,4 procent economische
groei de rest van Amerika (2,9 procent groei) royaal achter zich laat. Voor
Nederlandse ondernemers staan de seinen in de ‘Midwest’ op groen, met
het Nederlands Consulaat-Generaal als kundig bruggenbouwer.

De ‘rustbelt’ is gesublimeerd tot ‘trustbelt’. Zo
karakteriseert Stephan van de Wall Amerika’s
Midden-Westen als industriegebied, dat zichzelf
opnieuw uitvindt, maar dan schoner, duurzamer, efficiënter en leaner. Van de Wall is hoofd
Economische Afdeling van het Nederlands Consulaat-Generaal in Chicago. Samen met collega’s
Myria van Raemdonck en Herbert Wennink
behartigt hĳ de belangen van het Nederlandse
bedrĳfsleven in de Midwest. Dit werkterrein, zo
groot als West-Europa, vertegenwoordigt een
BNP van 3300 miljard dollar. Dat is meer dan
een derde van de totale Amerikaanse productie.
In een telefonisch interview laat de consul alle
hoeken van de Midwest zien, mét de kansen die
er liggen voor Nederlandse ondernemers. In de
maakindustrie in het algemeen en in specifieke
sectoren waarin Nederland uitblinkt: zoals
waterbeheersing, zuivel- en voedingsmiddelen-

industrie, agro-industrie, duurzaamheidstechnologie of automotive en medische techniek. Van
de Wall: “De technisch directeur van een Europees voedingsmiddelenconcern in St. Louis
(Missouri) reisde speciaal naar Nederland om
nieuwe machines te kopen, om de overgang
naar volledig duurzame productie te realiseren.”
Het is een voorbeeld uit een lange reeks: onder
de 1500 buitenlandse bedrĳven zĳn er meer dan
tweehonderd Nederlands.
WIN-WINVRAAG
De onbekende Midwest is uitgegroeid tot de
populairste overzeese zakenbestemming voor
Nederlanders. Van de Wall: “Op goede gronden.
Als erfenis van de immigratiegolven van de
zeventiende, negentiende en de jaren vĳftig
van de twintigste eeuw sluit de mentaliteit
goed aan. Natuurlĳk zakelĳk en no-nonsense,

Het Nederlandse bruggenhoofd naar de Midwestmarkt: v.l.n.r. Herbert Wennink, Myria van Raemdonck
en Stephan van de Wall.

dus verkoop je goed en benut de kans om je
voorstel op tafel te leggen, maar minder snoeihard ‘time is money’ dan we gewend zĳn van
de oost- en westkust. Alleen al in Michigan
woont een half miljoen mensen van Nederlandse afkomst. Het is een vakbekwame, hardwerkende en coöperatieve beroepsbevolking
die afspraken nakomt, op tĳd betaalt en de
samenwerking zoekt. Men doet graag zaken
met Nederland en vaak wordt ons gevraagd
interessante partĳen aan te dragen. De winwinvraag ‘what’s in it for both of us’ wordt
snel ‘let’s do this together’: arbeids- en handelsethiek sluiten goed aan. Illustratief voor de
belangstelling voor Nederlandse handelsrela-

Metaalunieleden in de Midwest
De maakindustrie is stevig aanwezig in het Nederlandse bedrijfsleven in het Midden-Westen. Meerdere Metaalunieleden opereren hier met succes. Zo heeft zaagspecialist Kinkelder vestigingen in Rockford (Illinois), Canton (Michigan), Louisville (Kentucky) en in Pell City (Alabama). Castle Metal is de naam van de nieuwe
Amerikaanse dochteronderneming in Pella (Iowa) van Kasteel Metaal uit Zoeterwoude, gespecialiseerd in engineering en productie van hoogwaardige onderdelen en in modules voor onder meer zuivel- en voedingsmiddelenindustrie, chemie
en pharmacie. Verder opende bijvoorbeeld KS Profiel uit Moerdijk – producent van
koudgewalste/koudgevormde profielen – in 2013 een vestiging in Grand Rapids
(Michigan).

Chicago ligt ideaal als financieel en logistiek centrum, met een gunstige
tijdzone voor Nederland.
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Chicago, centrum van de
Midwest, waar
de win-winvraag ‘what’s
in it for both of
us’ al snel ‘let’s
do this together’ wordt.

ties is het unieke, officiële verzoek van de staat
Michigan aan de Nederlandse overheid om het
consulaat in bezuinigingsoperaties te ontzien”,
aldus Van de Wall. “In het Midden-Westen weet
men dat Nederlandse bedrĳven doen en leveren wat ze beloven, met goede leveringscondities en in hoge kwaliteit. Wat men in de VS
niet direct vindt of op een hoger plan wil brengen, zoekt men graag in Europa en Nederland.

IMTS-beurs
De IMTS-beurs (International Manufacturing
Technology Show) in Chicago vindt plaats van
8 tot en met 13 september 2014. In mei organiseren Metaalunie en het Consulaat een inspiratiedag, in september gevolgd door een
oriënterende handelsmissie met de IMTS als
episch centrum. Op de beurs is een Holland
Info Stand, waar Nederlandse ondernemers
afspraken kunnen maken en kleine producten
kunnen tonen. De stand is een uitvalbasis voor
nadere beursafspraken en matchmaking. Het
Consulaat-Generaal stelt ook zakenpartnerscans op, met informatie over de markt, beurzen, brancheorganisaties en contactgegevens
van potentiële zakenpartners.
Meer info: www.imts.com.

Oók als het iets duurder is, mits toegevoegde
waarde en samenwerking dat rechtvaardigen.
De maakindustrie is belangrĳk: zónder kunnen
de veelbesproken topsectoren niet gedĳen.”
LOKALE PRESENTIE
Van de Wall benadrukt dat zakendoen met de
Midwest lang niet zo lastig is als wordt aangenomen. “Het is een volwassen markt met één taal
en één munt, waar de kans van slagen veel groter is dan in landen zoals China of andere opkomende markten. Ik heb vier jaar gewerkt in
China en ondervonden dat het voor mkb-bedrĳven niet gemakkelĳk is de juiste partners te vinden. Bedenk dat ‘made in USA’ belangrĳk is:
probeer eventueel samen met lokale partners
hier iets op te zetten. Goede voorbereiding
neemt veel vooringenomenheid weg. Het consulaat kan Nederlandse ondernemers in contact
brengen met de juiste consultants en juristen.
Procedures kunnen iets langer duren, maar met
goede voorbereidingen en de juiste partners is
ook dit aspect van zakendoen absoluut gemakkelĳker dan in de BRICS-landen. Wie wil internationaliseren en verder wil kĳken, is bĳ ons
van harte welkom. Wĳ kunnen uitstekend intermediëren in business-to-business en tevens richting overheden: daar kan het Consulaat-Generaal als geen ander fundamenten leggen voor
nieuwe activiteiten, waaruit nieuwe kansen
voortvloeien.” •

Economie
De Midwest beslaat een derde van de Verenigde Staten en is qua inwonertal en economie-omvang vergelijkbaar met Duitsland. Dit
werkgebied van het Consulaat-Generaal in
Chicago telt veertien staten. De beste kansen
voor Nederland liggen in Illinois, Michigan,
Ohio, Wisconsin, Minnesota en Indiana. Daarnaast liggen mogelijkheden in Iowa, Kansas,
Kentucky, Missouri, Nebraska, North & South
Dakota en Tennessee. Chicago ligt ideaal als
financieel en logistiek centrum, met een gunstige tijdzone voor Nederland. De regio heeft
zich bewezen als representatieve testmarkt
voor heel Amerika. De sterke economische
groei is het gevolg van een inhaalslag in onder
meer aerospace, automotive, de energiesector, voedingsmiddelenindustrie en metaalbewerking. Er wordt flink geïnvesteerd in nieuwe
technologie en productie-innovatie, ook
gericht op duurzame productie. Dit hangt
samen met het terughalen van productie uit
derdelanden en herontwikkeling van de eigen
industrie. Recent bevestigde president Obama
de vestiging in Chicago van een nieuw Digital
Manufacturing Institute. Een hard bewijs voor
de rol van Chicago als centrum van advanced
manufacturing in de Midwest.
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buitenlandse
markten
TEKST: EWALD LOHMANN.
FOTOGRAFIE: WEST END EN
ETCHFORM.

METAALUNIEPAVILJOEN OP HANNOVER MESSE

Unieke kansen voor
partnerland Nederland

De Nederlandse maakindustrie is zeer aanwezig op de Hannover Messe, de
belangrijkste industriële vakbeurs. Nederland is officieel partnerland, met
een groot mkb-paviljoen en vooral veel kansen voor zowel exposanten als
bezoekers. Koninklijke Metaalunie faciliteert beursdeelnemers en bezoekers
met complete standverzorging, trainingsprogramma, beursreis en
matchmaking.

Van 7 tot en met 11 april 2014 liggen de kansen
voor de Nederlandse maakindustrie voor het
oprapen. Op de Hannover Messe staat partnerland Nederland volop in de schĳnwerpers onder
het devies ‘Global challenges, smart solutions’.
Premier Mark Rutte en bondskanselier Angela
Merkel openen de beurs en brengen een bezoek
aan het collectieve mkb-paviljoen in hal 4: het
domein van de industriële toelevering.
Koninklĳke Metaalunie, Nevat, Mikrocentrum
en Brainport faciliteren hier de beurspresentie
van 75 ondernemingen op 1250 m² standoppervlak. Centrale lounges binnen de eilanden laten
de bezoekers nader kennismaken met de troe-

ven van het Nederlandse mkb-metaal. Nog eens
150 Nederlandse bedrĳven zĳn met een eigen
stand present.
“De status ‘partnerland’ betekent ongekende
publiciteit voor Nederlandse ondernemers”,
zeggen adviseur Internationaal Ondernemen
Ivonne Dentjens en branchemanager Toeleveren
& Uitbesteden Richard Schuitema van
Koninklĳke Metaalunie. “Een kans die eens in
de twintig jaar voorbĳkomt. Op elf plaatsen in
evenveel beurshallen speelt het Nederlandse
bedrĳfsleven zĳn troeven uit. Voor exposanten
en voor bezoekers uit Nederland is de Hannover
Messe dé plek waar het gebeurt.”

Exportbevordering is een Metaaluniespeerpunt.
Ivonne Dentjens en Richard Schuitema maken
voor het mkb-metaal intensief werk van de
Duitse markt, met de Hannover Messe als dominante industriebeurs. Zĳ schetsen verschillende
actuele en structurele succesfactoren voor
export naar Duitsland:
- Uniek internationaal podium dankzĳ Partnerland Nederland;
- Het is Nederlands belangrĳkste exportmarkt;
- De Duitse industrie groeit en biedt kansen;
- De Nederlandse maakindustrie beheerst de
dynamiek van ‘toeleveren en uitbesteden’ en
speelt in op de tendens naar meer en gespecialiseerde toelevering;
- De Nederlandse maakindustrie is uitstekend
toegerust voor het Duitse innovatieprogramma
‘Industrie 4.0’ met de speerpunten productieen procesflexibilisatie en versnelde reactie op
marktontwikkelingen.
Duitse ondernemingen – waaronder veel grote
familiebedrĳven – zoeken betrouwbare handelspartners die toegevoegde waarden bieden in een
langdurige relatie. Prĳs is een onderdeel van de

West End: stevig imago
West End uit Lisse staat voor het eerst op de Hannover Messe, op het Metaaluniecollectief in hal 4.
Trofee is de plaatsing van een reddingsbootsimulator op het RVO-Hollandpaviljoen. West End is
toeleverancier in engineering, productie en testen/meten, met klanten in uiteenlopende sectoren waaronder lucht- en ruimtevaart. Algemeen
directeur Ben van Berge Henegouwen: “We zetten
ons mobiele meetequipment op de beurs neer om
in één klap een stevig hightech-profiel neer te zetten. We laten klanten in een andere omgeving
zien dat zij niet zomaar zaken doen met een
‘fabriek’, maar met een wereldspeler. Daarnaast
leggen we contacten met bekende en nieuwe

potentiële klanten, in sectoren in het verlengde
van onze specialismen. We zijn in tien jaar
gegroeid naar zeventig procent ‘hightech simulation’ activiteiten. Over tien jaar ligt dat weer
anders, daarvan is deze beurs het startpunt. Het
collectief, keurig strak verzorgd, is ideaal: een
klant doet zaken met West End, maar ook met het
Nederlandse netwerk dat onze zestig vakmensen
aanvult met oppervlaktebehandeling, halffabrikaten of logistiek. Belangrijk bijkomend beurseffect: in de voorbereiding ga je ook nog even
met de stofkam door je eigen organisatie.”
Reddingsbootsimulator op motionplatform.
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mix, maar niet allesoverheersend. Nederlandse
toeleveranciers hebben een goede naam.
Terecht, verklaren Dentjens en Schuitema:
- De technische kennis ligt op hoog niveau;
- Inhoudelĳk sterke participatie in productontwikkeling;
- Specialistische dienstverlening in prototyping
en engineering;
- Kwalitatief sterk én oplossingsgericht;
- Doorgaans verloopt de communicatie soepel,
al valt er wel wat te schaven aan de Duitse taalvaardigheid.
VOORBEREIDING
Deelnemers aan het collectieve mkb-paviljoen
kunnen zich concentreren op ondernemen.
Standbouw, catering, hostesses en hotelfaciliteiten zĳn van A tot Z geregeld. De exposanten
wordt een compact voorbereidingsprogramma
aangeboden. Dit bestaat onder meer uit een
stoomcursus zakelĳk Duits bĳ Taleninstituut
Regina Coeli en adviezen voor soepel zakenverkeer met onze oosterburen.
Hoe belangrĳk Hannover 2014 ook is, er is
meer. Hannover Messe 2015 bĳvoorbeeld, waarvoor Metaalunie opnieuw een collectief in de
steigers zet. Of exportondersteuning middels
het programma ‘Starters International
Business’ (SIB) met praktische en financiële
ondersteuning. Marktinformatie en speciale
startersmissies met bedrĳfsbezoeken en matchmaking hebben menig mkb-ondernemer begeleid. Schuitema: “Besef dat Duitsland naast
Siemens en BMW talloze minder bekende,
maar interessante bedrĳven telt. Alleen al de
omgeving van Bielefeld – in het oosten van het
nabĳe Noordrĳnland-Westfalen – en Nedersaksen kennen belangrĳke spelers in de agro- en
voedingsmiddelensector, speciaalmachinebouw, elektro en meubelindustrie.”
BEURSREIS
Terug naar april 2014: Metaalunie organiseert
een efficiënte ééndaagse uit- en thuisreis vanaf
Rotterdam en Eindhoven. De reistĳd is nuttig,

Geëtste zonnepaneelverbinders.

Etchform: brede exposure
“Nieuwe contacten die de mogelijkheden ontdekken van etsen en elektroformeren. We hebben
geen eenduidige doelgroep, maar zijn dienstverlenend voor ontwikkelaars en bedrijven die specialistische oplossingen zoeken. Te weinig mensen hebben een goed beeld van de mogelijkheden
van onze ‘exotische’ technologieën, terwijl elke industrie – niet alleen de medische – vele toepassingen kent.” Dit zegt Johan van der Kraan, directeur-eigenaar van Etchform uit Hilversum.
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd, onder meer in een modern machinepark
en in een uitgebreid opleidingsprogramma. In combinatie met uitbreiding van activiteiten en
inzet op flexibele productie van kleine series met korte doorlooptijden, heeft dit geresulteerd in
verdubbeling van het aantal klanten.
Etchform staat evenals vorige jaren op de Hannover Messe, dit jaar binnen het collectief van
Metaalunie en partnerorganisaties. “Een ideale situatie: Nederland is partnerland. Dan biedt
deze collectieve stand maximale exposure. Precies wat wij nodig hebben om onze niches aan te
boren. Compliment aan de samenwerkende organisaties voor dit effectieve collectief.” Het bedrijf
laat allerlei producten zien. Het treft dat niemand er vanaf kan blijven, want aanraken mag: “Dat
geeft gevoel”, aldus Van der Kraan, die techniek graag laat (be)leven.

voor beursvoorbereiding en contacten met collega’s. In Hannover wacht u breed en diep inzicht
in de internationale industriële ontwikkeling.
Om maar één segment te noemen: bedrĳfsautomatisering, zoals snel ontwikkelende pick- &
placerobots waarmee vaak efficiëntiewinst
tegen relatief geringe investering te behalen
valt. Of, op maandag 7 april, het inloopsymposium ‘Suppliers Convention’ waar de relatie
Nederlandse aanbieder/Duitse klant van weers-

zĳden wordt belicht. In samenwerking met
B2Fair biedt Metaalunie ook een internationaal
matchmakingprogramma. Bezoekers en exposanten maken met behulp van hun online
bedrĳfsprofiel één-op-één zakenafspraken op
de Hannover Messe. Deze internationale businessdatabase is efficiënt te gebruiken. Kĳk op:
www.B2Faironline.com. •

www.hannovermesse.de
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buitenlandse
markten
TEKST: JAN KLOEZE.
FOTOGRAFIE: ITEQ EN LUCASSEN
GROEP.

BOOMING INDUSTRIE IN ZUIDOOST-AZIË

Grote kansen
voor mkb-metaal

Vanaf 2015 werken de zogenoemde ASEAN-landen Cambodja, Laos, de
Filippijnen, Indonesië, Singapore, Thailand, Myanmar, Brunei en Vietnam
samen in een model dat sterk lijkt op dat van de Europese Gemeenschap.
Het Nederlandse mkb-metaal kan van deze ontwikkeling profiteren. Mede
daarom ging Paul Verlinden, beleidssecretaris Internationaal Ondernemen
bij Metaalunie, eind december op een factfindingmissie naar Vietnam.

Lucassen Precision Asia succesvol
In Nederland liggen beide bedrijven ver uit elkaar, maar in Vietnam op het industrieterrein
bij Ho Chi Minhstad zijn plaatbewerker Iteq en verspaningsbedrijf Lucassen Groep bijna
buren. Na de voorbereidingsfase startte Lucassen Precision Asia bijna twee jaar geleden
met een man of tien, die in de begintijd vooral werden opgeleid. Inmiddels is iedereen
volop aan het werk en heeft de Vietnamese vestiging al dubbel zoveel mensen in dienst.
“En we groeien door, over een paar jaar misschien wel naar 200 man. Wie zal het zeggen?”, zegt Daniël Gulikers, sinds acht jaar eigenaar van Lucassen Groep uit Sittard.
Hij heeft het Vietnamese bedrijf samen met de vorige eigenaar van Lucassen Groep
opgezet om zo snel mogelijk voor de lokale markt te gaan produceren. “We merkten dat
grote klanten waarvoor we hier in Nederland werkten, zich in Azië gingen vestigen. Toen
dachten we: misschien moeten we ook die kant op”, vertelt Gulikers. Hij merkt nu dat de
grote OEM’ers in Azië blij zijn met de lokale vestigingen van Europese bedrijven. “We
bieden snelheid, ervaring en kwaliteit. We weten waar we over praten en doen wat we
beloven. Plaatselijke ondernemers zijn gewoon minder betrouwbaar en zien een levertijd meer als een indicatie dan als een afspraak.”

“Waarom Vietnam? Omdat Vietnam het in deze
landengroep economisch heel goed doet. Het
land heeft een langgerekte kust aan zee en goed
ontwikkelde havens.” Het zuiden van Vietnam is
volgens Verlinden de meest voor de hand lig-

‘De zakencultuur in het
zuiden is gunstiger voor
Westerse bedrijven’
gende regio voor het Nederlandse mkb-metaal,
ondanks dat de hoofdstad Hanoi in het noorden
ligt. “De overheid stimuleert buitenlandse vestigingen in de buurt van de hoofdstad, maar de
zakencultuur in het zuiden is gunstiger voor
Westerse bedrĳven”, zegt Verlinden. Hĳ noemt

Wereld als huiskamer
Het eerste jaar heeft de Vietnamese vestiging echter vooral voor de Europese markt
gewerkt. “Ze zijn gestart met werk van hier. Zo konden we alles wat uit Vietnam naar ons
toekwam, goed controleren op kwaliteit. Inmiddels weten we dat ze aan onze standaarden kunnen voldoen.” De vestiging in Vietnam werkt alleen met de beste materialen, die
uit de hele wereld worden gehaald. Er staan Zwitserse machines in een op 20 graden
Celsius geconditioneerde fabrieksruimte. Het personeel wordt permanent opgeleid.
Een concrete omzetdoelstelling heeft Gulikers niet. “Ik wil mijn klanten volledig ontzorgen en bedienen op prijs, kwaliteit en levertijd. Als die drie dingen goed zitten, moet je
eens kijken wat er met de omzet gebeurt.” Zijn compagnon reist regelmatig naar Vietnam. Gulikers zelf iets minder vaak, want hij heeft ook nog een Nederlandse vestiging te
managen. “Maar de wereld is een huiskamer geworden”, zegt hij. “We zien per dag wat
daar gebeurt. In Nederland kijken ze vaak even mee met calculaties en offertes. Facetime en Skype bieden een voortdurende verbinding met Vietnam.”
Frezen in de op 20 graden Celsius geconditioneerde fabriek
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Iteq Vietnam
groeit als kool

Het team waarmee Iteq vorig jaar uit het niets is begonnen, met links directeur Christiaan Romme.

het noorden van oudsher wat stĳver, behoudender en communistischer. Terwĳl de zuidelĳke
regio qua zakendoen meer een mediterraan
karakter heeft en rondom het grote Ho Chi
Minhstad (voorheen Saigon) veel industrie herbergt (zie de kaders bĳ dit artikel).

Daar investeren bedrĳven als Honda en het
Nederlandse Friesland Campina fors in lokale
activiteiten. “Friesland Campina is marktleider
voor zuivelproducten in deze regio”, aldus
Verlinden. Ook grote Chinese bedrĳven kiezen
voor dit gebied.
HIGHTECH OPLOSSINGEN
De grote, buitenlandse OEM’ers hebben toeleveranciers uit de metaalsector nodig. Maar de
industriële toeleverketen is in Vietnam nog
slecht ontwikkeld. “Wat de grote OEM’ers vragen, is er eenvoudig niet of het is te lowtech,
terwĳl men juist mid- en hightech oplossingen
zoekt.”
Andere kansen in Vietnam zĳn er voor het mkbmetaal dat gewend is te leveren aan de agroindustrie en dan met name de kassenbouw.
Metaalbedrĳven die leveren aan ondernemingen
verderop in de keten van de voedselverwerkingsindustrie, net als toeleveranciers van de
verpakkingsindustrie, zullen in Vietnam eveneens hun kansen zien toenemen.
In mei kunnen geïnteresseerden naar een seminar over Vietnam, georganiseerd door het CBI in
samenwerking met Metaalunie en FME (www.
cbi.eu/ecpscf). In oktober 2014 vindt een handelsmissie plaats naar Vietnam, waarvoor de
inschrĳvingen binnenkort starten. •

van Lucassen Precision Asia.

Lees ook het CBI-rapport over Vietnam, te vinden op de
site van het CBI: http://cbi.eu.

Sinds april 2013 is plaatbewerkingsbedrijf Iteq
operationeel in Zuid-Vietnam en nu is de vestiging al gegroeid naar veertien man personeel.
Het eerste jaar moet een omzet van drie ton
opleveren. In het tweede jaar wil Iteq groeien
naar krap dertig medewerkers en ruim een miljoen euro omzet, waarna het derde jaar met
vijftig man al 2,5 miljoen euro moet bijdragen
aan de omzet. Dat vertelt directeur/medeeigenaar Theo Tolboom, die er overigens op
wijst dat de groei nu weliswaar hard gaat,
maar dat de voorbereiding enkele jaren heeft
gekost.
In het eerste jaar werkte Iteq Vietnam honderd
procent voor Europa. “De markt in Europa is
gewoon erg concurrerend. Daarom brengen we
een bepaald deel van de productie onder in
Azië.” Het gaat volgens Tolboom met name om
de grotere series met een sterk repeterend
karakter en veel toegevoegde waarde, waardoor handkracht rendabel is. “Er moet minimaal vierhonderd uur mensenwerk in een zeecontainer passen”, zegt hij.
Booming business
De nulseries, de kleinere producties en werk
met een lagere toegevoegde waarde doet Iteq
in Nederland, omdat het bedrijf hier sterk is
geautomatiseerd. Tolboom verwacht al over
een jaar of twee zijn hooggespecialiseerde
werk naar de ASEAN-regio te kunnen exporteren. “De vraag is enorm. Het is booming.” Hij
vergelijkt de ASEAN-situatie met de jaren van
de wederopbouw in Nederland. “In Vietnam
moet veel nog worden aangelegd en gebouwd.
Het is een echte groeimarkt in tegenstelling tot
de vervangingsmarkt in Europa. En de overheid stimuleert de industrialisering, zodat we
de wind mee hebben.”
Daarom denkt Tolboom dat Iteq Vietnam in het
tweede jaar al zo’n dertig procent van de
omzet haalt uit lokale afzet. En de prognose is
dat de vestiging in Vietnam in het derde jaar
zelfs zeventig procent van de omzet in de
ASEAN-regio behaalt. “We hebben dan met
nieuwe business het bedrijf flink uitgebreid.”
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buitenlandse
markten
TEKST: BIRGIT VOORHUIS EN
TESSA DE ROOIJ.

België kansrijker dan
gedacht

Buitenlandse handel levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse
welvaart. Bij minimale binnenlandse economische groei neemt het belang
van export toe. Ondanks dat het Nederlandse mkb steeds meer exporteert,
blijkt dat het nog veel geld laat liggen. Zo liggen er kansen in België, de
tweede grootste afzetmarkt en handelspartner voor het Nederlandse mkb.
Met elf miljoen consumenten is België een kansrĳke markt voor het mkb. Het is een nabĳe, overzichtelĳke markt, waar Nederlands bovendien de
meest gesproken taal is. Dit maakt België een
laagdrempelige markt voor startende exporteurs.
De verwachte economische groei voor 2014 is
1,4 procent. Kansrĳke sectoren zĳn voedselverwerking, bouw, duurzame mobiliteit (fietseninfrastructuur) en de ouderenzorg. Ondanks dat

ook de Belgische bouw in zwaar weer zit, wordt
er meer gebouwd en liggen er specifieke kansen
voor Nederlandse bedrĳven. Denk aan duurzaam
bouwen en grote publieke projecten.
GROEISECTOREN
Het zuiden van België is minder bekend in
Nederland, maar sterk in opkomst met interessante groeisectoren. Dit komt mede door een
jarenlang investerings- en ontwikkelingsbeleid.
De Waalse regering voert een actieve economische koers gericht op innovatie en hoogtechnologische industrie. Groeisectoren zĳn agro &
food, bouw en transport & logistiek. Ook de
bodemsanering biedt kansen.

‘Zo dichtbij, dezelfde taal,
sympathieke mensen’
Zo dichtbĳ, dezelfde taal en sympathieke mensen. Je zou denken dat zakendoen in België niet
veel verschilt van zakendoen in Nederland.
Niets is minder waar. Een goede voorbereiding
is belangrĳk. Kennis van het land, de cultuur,
het economische en politieke klimaat is daarbĳ
onontbeerlĳk. België biedt veel mogelĳkheden
voor het Nederlandse mkb-metaal, maar het
blĳft het buitenland.

België biedt veel mogelijkheden, maar het blijft
buitenland.

ONDERSTEUNING
Het team Internationaal Ondernemen van
Metaalunie ondersteunt bĳ uiteenlopende vragen over het zakendoen met België. Vragen worden ook kosteloos beantwoord door de Neder-

landse Kamer van Koophandel voor België en
Luxemburg, steunpunt voor Metaalunieleden.
Juridische vragen – onder meer over contracten
en leveringsvoorwaarden – kunnen gesteld worden aan de ledenadviseurs van Metaalunie. De
Nederlandse ambassade in Brussel helpt onder
meer bĳ het leggen van nuttige contacten, het
beantwoorden van handelsvragen en het vinden
van zakenpartners. Het ministerie van Economische Zaken biedt via de Rĳksdienst voor Ondernemend Nederland kosteloos informatie en
advies over België. •

Inspiratiedag België
Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met de ambassade in Brussel op
5 juni 2014 de ‘Inspiratiedag België’. Deze dag
is bedoeld voor alle mkb-metaalbedrijven en
de technologische sector die interesse hebben
in zakendoen met België of dit al doen, maar
dit willen uitbreiden. Het programma bestaat
uit een algemeen gedeelte met een ontvangst
en beschouwing door de Nederlandse ambassadeur van België en een vraaggesprek met
bedrijven die ervaring hebben met België.
Daarnaast worden workshops georganiseerd
met thema’s zoals ‘werken in België’, ‘hoe
krijg ik de (eerste) order?’ en ‘kansen in België’. Ook kunt u op de netwerkmarkt informatie inwinnen en vragen stellen aan diverse
overheidsorganisaties en commerciële instanties. Er is ook aandacht voor de overheidssubsidie ‘Starters International Business (SIB)’,
voor gratis coaching en ondersteuning bij het
opzetten van export. In november volgt een
matchmakingdag gericht op België.
Meer informatie: www.metaalunie.nl > thema’s
> internationaal ondernemen of via team Internationaal Ondernemen, internationaal@
metaalunie.nl, tel. 030 - 605 33 44.
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WERKBEZOEK ECONOMISCHE ZAKEN

metaalunie

Aandacht voor
problemen mkb-metaal

Een delegatie van het ministerie van Economische Zaken, onder leiding
van secretaris-generaal Maarten Camps, bezocht onlangs drie Metaalunielidbedrijven. Camps maakte kennis met de diversiteit van het mkb-metaal
bij Dolderman bv en SST Staalsnijtechniek bv in Dordrecht en bij Bos
Nieuwerkerk bv in Nieuwerkerk aan den IJssel. Behalve deze kennismaking
met drie prachtbedrijven werden ook een paar problemen aangesneden
waar het mkb-metaal tegenaan loopt.

Bĳ Dolderman kwam het onderwerp ruimtelĳke
ordening uitvoerig ter sprake. Dit bedrĳf is
sinds de jaren vĳftig op de huidige locatie in
Dordrecht actief in de beroepsvaart. De circa
tachtig medewerkers installeren, reviseren en
onderhouden voortstuwingsmotoren, generatorsets, keerkoppelingen en de bĳbehorende elek-

trische systemen. Behalve deze werkzaamheden
verzorgt het bedrĳf naar wens de gehele projectbegeleiding, vanaf aankomst casco tot en met de
proefvaart en oplevering van verschillende soorten binnenvaartschepen. Dolderman beschikt
over 550 meter kade en heeft een mooie ligging
qua bereikbaarheid voor klanten: aan beide kan-

Directeur Martine Goedegebuure van Bos Nieuwerkerk (vooraan) vroeg
aandacht voor het opleiden van goede vakmensen (foto: Peter Schilthuizen).

ten van het bedrĳf is water. Net als steeds meer
Metaalunieleden kreeg Dolderman te maken
met een overheid die de bedrĳvigheid bemoeilĳkt of zelfs onmogelĳk dreigt te maken. “Ons
bedrĳf werd eigenlĳk weg bestemd in het
bestemmingsplan door het een verkeerde
milieucategorie te geven”, vertelde directeur
Van Rĳn. “We gingen hiertegen in beroep bĳ de
Raad van State en het beroep werd gegrond verklaard. Daarna heeft de Raad van State het
bestemmingsplan gedeeltelĳk vernietigd.”
De regels voor werkzaamheden, aantal ligplaatsen en de bereikbaarheid per vrachtwagen, die
jarenlang geen issue zĳn geweest, worden zodanig aangescherpt dat deze moeilĳk tot onmogelĳk zĳn na te leven. Het lĳkt wel dat de gemeente het bedrĳf liever kwĳt dan rĳk is. Een alternatieve locatie voor verplaatsing is er echter

Secretaris-generaal Maarten Camps (vooraan links) in gesprek met directeur Van
Rijn van Dolderman (foto: Martijn van Dam).
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Directeur Van Poele van SST Snijtechniek (links) luistert aandachtig naar Camps (foto: Martijn van Dam).

niet. “Een bedrĳf zomaar verplaatsen kan lang
niet altĳd. Opportunistische politiek kan het
leven van een ondernemer wel heel zuur
maken”, gaf Jos Kleiboer, Metaaluniedirecteur
Beleid, de secretaris-generaal mee.
FINANCIERING
Het tweede bedrĳf dat het gezelschap bezocht,
was SST Staalsnĳtechniek. Dit bedrĳf telt
45 medewerkers en is actief op het gebied van
lasersnĳden, plasmasnĳden, autogeen snĳden
en plaatbewerking van platen tot een dikte van
dertig centimeter. Behalve het specifieke contoursnĳden van staal, kan SST Staalsnĳtechniek
ook diverse markeringen aanbrengen voor
zowel tekst als belĳningen in de vorm van inkjetmarkering en/of poedermarkeerlĳnen. Daarnaast valt het aanbrengen van diverse afschuiningen en laskanten onder de werkzaamheden.
Sinds enige tĳd heeft SST Staalsnĳtechniek een
zusterbedrĳf in de regio Nĳmegen: SBW Staalbewerkingstechniek Wĳchen. Bĳ dit bedrĳf
kwam het probleem van financiering aan de
orde, juist nu het voorzichtig weer beter gaat.
In een aantrekkende economie komen er weer
orders los, die vaak een voorfinanciering eisen.
Omdat de banken nog uitgaan van de afgelopen

moeilĳke jaren en kredietlimieten hebben
teruggeschroefd, lopen bedrĳven keihard tegen
de grenzen aan. “Een bank adviseerde ons zelfs
af te zien van een grote order, omdat het lastig

‘Bank adviseerde zelfs
van grote order af te zien’
bleek deze voor te financieren”, meldde directeur Van Poele. Metaalunievoorzitter Michaël
van Straalen vroeg zich dan ook oprecht af wie
de groei in Nederland gaat financieren.
TOTAALOPLOSSINGEN
Het werkbezoek werd afgesloten bĳ Bos
Nieuwerkerk. Dit in 1973 opgerichte bedrĳf telt
28 medewerkers en levert schoorstenen aan de
tuinbouw, de utiliteitsbouw zoals ziekenhuizen
en grote kantoorpanden, raffinaderĳen, powerplants en bĳvoorbeeld aan food & feed bedrĳven. Het bedrĳf adviseert en biedt totaaloplossingen zodat klanten onder meer aan hun
milieueisen kunnen voldoen bĳ emissies van

rookgassen, geur, geluid, alsmede warmteterugwinning. Bos Nieuwerkerk produceert schoorstenen van één meter lengte tot zelfs 220 meter
hoogte. Bĳ zulke hoge schoorstenen zorgt het
bedrĳf ook voor de berekeningen en bouw van
de noodzakelĳke, zeer zware funderingen.
De schoorstenen worden turn-key opgeleverd.
ONDERWIJS
Bĳ Bos Nieuwerkerk werd aandacht gevraagd
voor het opleiden van goede vakmensen. Een
steeds terugkerend probleem, dat bĳ het aantrekken van de economie weer relevanter
wordt. “Anders vrees ik dat de aanwas van
onderaf voor ons soort bedrĳven stagneert”, zei
directeur Martine Goedegebuure. “Aandacht
voor onderwĳs is dus belangrĳk. De theoretische kennis is goed, maar spits het toe op het
vakgebied. Het bedrĳfsleven zit te wachten op
mensen die echt een vak leren.” Goedegebuure
zag veel in het initiatief om meer kinderen
bedrĳven te laten bezoeken en zei dat mensen
met een technische opleiding veel meer kans
hebben op een baan.
Camps toonde zich zeer onder de indruk van de
diversiteit van de bedrĳven en nam uitgebreid
de tĳd de ondernemers te woord te staan. •
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SYMPOSIUM WIL ONDERNEMERS OP WEG HELPEN

bouw

‘Ik wil bouwen. Wat nu?’

TEKST: HANS KOOPMANS.
FOTOGRAFIE: GER THIJSSEN.

Met als titel ‘De gebouweigenaar vertelt’ vindt op 3 april 2014 een
symposium plaats bij Metaalunie in Nieuwegein. Centraal daarbij staat de
vraag hoe kan worden ingespeeld op ideeën en wensen van de eigenaar of
beheerder van een gebouw die plannen heeft voor nieuwbouw, renovatie of
verbouwing. Hoe kunnen architecten en aannemers de bouwkundige droom
van een toekomstgerichte ondernemer realiseren? En dat binnen het
beschikbare budget? Leo Oosterveen, Lars Courage en Tony Leurink geven
tekst en uitleg.

V.l.n.r.: Lars Courage, Tony Leurink en Leo Oosterveen bij Intermontage.

Het lĳkt niets nieuws: een ondernemer wil zĳn
bedrĳf uitbouwen en legt zĳn wensenlĳstje
voor aan een architect die een ontwerp maakt
en aan een aannemer die zorgt voor de uitvoering, liefst binnen het budget. Zo ging het altĳd,
toch? Ja, maar dat is, anno 2014, niet het hele
verhaal. Lars Courage, directeur van Courage
Architecten en spreker op het symposium: “Er is
een subtiel onderscheid tussen ‘doen wat de
opdrachtgever vraagt’ en ‘leveren wat hĳ – diep
in zĳn hart – wil’. Traditioneel is het adagium in
de bouw: wie betaalt, bepaalt. Dat geldt nog
altĳd, maar diegenen die de plannen, van tekentafel tot oplevering, omzetten in een concreet
bouwproject, kunnen een belangrĳke meerwaarde bieden. Vooral bĳ familiebedrĳven leeft
de wens om de ziel van het bedrĳf, het ondernemings-DNA, tot uitdrukking te laten komen in
het te bouwen object. En dan als geheel bezien:
zowel het interieur als het uiterlĳk. Als je er als
architect en aannemer in slaagt die wens concreet vorm te geven, help je die bedrĳven te
groeien en gezond te blĳven. Nederland staat
vol met zielloze gebouwen; het kan ook anders.”
VISITEKAARTJE
Leo Oosterveen, voorzitter bouwcluster en organisator van het symposium: “Dat is precies waar
het bĳ het symposium om gaat. Ondernemingen in de bouw moeten de motieven boven tafel
krĳgen van de opdrachtgevers die een nieuw
kantoor, showroom of werkplaats willen neerzetten. Dat gaat verder dan pure functionaliteit.
Zo’n opdrachtgever wil bĳvoorbeeld een
bepaald imago of zienswĳze naar zĳn klanten
toe uitdragen. Hĳ wil misschien de diversiteit of
de kwaliteit van het leveringsprogramma uitstralen. Vaak zal de nieuwbouw fungeren als het
visitekaartje van het bedrĳf, in zekere zin zelfs
als ‘communicatiemiddel’. Hier ligt de uitdaging, in de eerste plaats voor de opdrachtgever
zelf. Hoe geef je invulling aan de behoefte aan
een verbouwing, renovatie of nieuw gebouw?
Gebouweigenaren – Metaalunieleden – hebben
de kans hierover veel te leren op 3 april.”

22 • maart 2014 • METAAL & TECHNIEK

MT03_interview_sympiosium_bouwcluster 22

13-03-2014 13:20:39

Kijkje in het gloednieuwe bedrijfspand van Intermontage in Terwolde, dat tegelijkertijd als showroom voor de klanten fungeert.

Het hagelnieuwe bedrĳfspand van Intermontage
in Terwolde, waar het interview plaatsvindt,
vormt een schoolvoorbeeld van deze benadering. Tony Leurink, eveneens spreker op het
symposium, zit in een dubbelrol: hĳ heeft visie
en uitgangspunten in de eigen nieuwbouw gerealiseerd en levert als interieurbouwer ook de
producten waarmee klanten hun panden kunnen inzetten als middel om hun ‘familiebedrĳfDNA’ uit te dragen. Leurink: “Mĳn ouders
begonnen dit bedrĳf in 1977. Eerst aan huis,
later in een voormalige meubelfabriek die met
eigen materialen is aangepast. Maar hoe gaat
zoiets bĳ een succesvolle onderneming: gaandeweg groei je uit je jasje en voldoet de werkomgeving steeds minder aan eigentĳdse maatstaven. Vĳf jaar geleden maakten we al plannen
voor een grondige modernisering om de stap
van servet naar tafellaken te maken. Maar toen
kwam de crisis en verdwenen die plannen in de
koelkast. Niet voor heel lang: een waterhuishoudkundig probleem vormde letterlĳk de
druppel die de emmer deed overlopen. Het deed
ons besluiten de plannen van stal te halen. We
hebben ons toen afgevraagd: wat willen we met
dit gebouw uitstralen? Dat is vervolgens concreet uitgewerkt en het resultaat kunt u hier
zien.”
Het nieuwe bedrĳfspand van Intermontage is
inderdaad veel meer dan een optelsom van kantoren en werkplaatsen. Voor de klanten – van
particulieren tot multinationals – fungeert het

als showroom. In elke afzonderlĳke ruimte ligt
het accent op één sector uit het veelkleurige
afzetgebied: zorg, industrie en bĳvoorbeeld
onderwĳs. Potentiële afnemers krĳgen zo een
idee wat er mogelĳk is op het gebied van (scheidings-)wanden, plafonds, kasten en andere interieurelementen. Maar ook op het gebied van
domotica, gebruik van licht en bĳvoorbeeld
geluidsisolatie. Met het nieuwe pand wil Leurink tevens communiceren dat het bedrĳf een

‘Bestek en tekening moeten
echt honderd procent
op elkaar zijn afgestemd’
totaalconcept levert – dus als one-stop-supplier
kan fungeren – en dat het zelf produceert in de
eigen werkplaats en de montage verzorgt bĳ de
klant.
SLUITEND BESTEK
Het aardige is dat alle wensen en ideeën, die
ook aspecten zoals duurzaamheid en een prettige werkomgeving omvatten, redelĳk binnen
het beschikbare budget konden worden gerealiseerd. Dat ging overigens niet altĳd van een
leien dakje. Leurink benadrukt dat een waterdichte afbakening van verantwoordelĳkheden

bĳ de uitvoering cruciaal is. “Je moet een bestek
opstellen om te voorkomen dat uitvoerenden
hiaten gaan zoeken of zaken op elkaar gaan
afschuiven.”
Courage beaamt dit. “Demarcatieproblemen leiden in een traditioneel uitvoeringsproces vaak
tot afstemmingsproblemen en dus tot een zeker
wantrouwen. Bestek en tekening moeten echt
honderd procent op elkaar zĳn afgestemd, want
het risico op meerwerk – dus hogere kosten –
ligt altĳd op de loer. Daarom is de juiste advisering in de beginfase extreem belangrĳk. Bewĳs
je meerwaarde als architect en laat opdrachtgevers zien dat er meer bouwwĳzen zĳn om tot
het gewenste resultaat te komen. Denk hierbĳ
bĳvoorbeeld aan ‘design & build’ met open
begrotingen vanaf het begin van het project.
Maak als opdrachtgever gebruik van de opgedane kennis van de adviseurs. ‘Erin ontwikkelen
in plaats van eruit bezuinigen’, is ons devies.
Het eindresultaat wordt beter, bĳ lagere kosten.”
Vertrekpunten bĳ de eigen behuizing van
Courages architectenbureau waren het integreren van woon- en werkfunctie, overvloedig
gebruik van daglicht, werkplezier en vooral het
uitstralen van ‘wie wĳ zĳn’. Ook in dit geval
wordt het eigen pand als laboratorium voor
nieuwe technieken gebruikt. Het is voor 95 procent gelukt zĳn ideeën te verwezenlĳken, schat
Courage in. En, niet onbelangrĳk: binnen het
beschikbare budget. •
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AANMELDEN KAN NOG EEN PAAR DAGEN!

award

Juryleden New Business
Award stellen zich voor

De eerste aanmeldingen voor de Metaalunie New Business Award 2014 zijn
inmiddels binnen. Op 19 juni zal de vijf leden tellende deskundige jury
beslissen welk mkb-metaalbedrijf zich het meest onderscheidt door met
slimme oplossingen nieuwe kansen te verzilveren.

Elk jaar buigt een vakkundige jury zich over alle
inzendingen en gaat bĳ de beoordeling niet over
één nacht ĳs. Dat maakt deelnemen een serieuze aangelegenheid die dan ook in dezelfde mate
wordt beloond en aandacht genereert. Als op
28 maart de inschrĳving gesloten is, gaat de jury
als volgt te werk. Elk bedrĳf dat zich inschrĳft,
heeft een vragenformulier ontvangen, ingevuld
en teruggestuurd. Uit de aanmeldingen stelt de
jury in de eerste bĳeenkomst per regio een winnaar vast. Tĳdens de bĳeenkomst van de award-

uitreiking worden de tien regiowinnaars gepresenteerd. De juryvoorzitter maakt aan de hand
van een juryrapport de drie genomineerden
bekend, waarna per genomineerd bedrĳf een
uitgebreide film wordt vertoond. Elk genomineerd bedrĳf wordt door de jury kritisch
bevraagd. Daarna, na een laatste beraad, wordt
de definitieve winnaar bekend.
Deze maand stellen wĳ de juryleden voor. Een
uitgebreid interview met juryvoorzitter Daan
Kersten vindt u op pagina 8. •

Juryvoorzitter
Daan Kersten
Juryvoorzitter Daan Kersten komt uit een nest
van sigarenfabrikanten en werd al snel
gegrepen door de industrie. Na een studie
werktuigbouw in Delft is hij in verschillende
rollen betrokken geweest bij industriële
bedrijven, als adviseur,
directeur en als ondernemer. Samen met zijn
compagnon Jonas Wintermans heeft hij een
nieuw bedrijf opgericht:
Additive Industries. Hiermee wil hij een bijdrage
leveren om industriële
additive manufacturing
of 3D-printen in metaal
van de laboratoriumomgeving, waar het zich nu
nog in bevindt, naar de
fabrieksvloer te brengen.
Dit door de volgende
generatie 3D-metaalprint
productielijnen te ontwikkelen en te bouwen. Kersten heeft ervaring op het gebied van strategie, ontwikkeling en toepassingen, industriële marketing
en verkoop, global (out)sourcing, open innovatie en internationalisatie in de automotive
en (hightech-)industrie.
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Heleen van Oord

Wouter Peijzel

Heleen van Oord werd in 2013 verkozen als Zakenvrouw van
het Jaar. Komend uit een ondernemersfamilie van baggeraars
is zij een eigentijdse ondernemer geworden. Dat media voor
Van Oord een passie is, werd
duidelijk met de keuze voor
haar hbo-studie aan de Hogeschool InHolland die geënt was
op radio en televisie. Al vroeg
herkende ze de kansen van digitale media. In 1998 begon ze bij
AdValue, dat later GroupM werd.
Met haar achtergrond was Van
Oord in de beginjaren bij
AdValue voornamelijk gericht op
sales. Als een van de eerste
medewerkers maakte zij hier de
dotcom-hype van dichtbij mee.
In 2001 richtte ze DQ&A Media
Group op. Daarnaast is zij
medeoprichtster en partner bij
investeerdersmaatschappij
Peak Capital.

Wouter Peijzel is directeur van NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders), de beroeps- en
kennisorganisatie van
uitvinders en productontwikkelaars in Nederland. Daarnaast is hij
directeur van ProtoSpace/FabLab. Bij
ProtoSpace kunnen
voornamelijk studenten
gebruik maken van de
machines en kennis die
ze daar hebben. Dit kan
zijn om een prototype te
vervaardigen, een maquette of bijvoorbeeld een kunstvoorwerp te
maken. Een fablab is een digitale werkplaats, waar gebruikers met
computergestuurde machines ideeën kunnen omzetten naar concrete
producten. Peijzel studeerde af op de TU Delft in de richting ‘mechanical engineering’. Daarna volgde hij in de Verenigde Staten de studie
‘innovation management’.

Arthur Baars
Arthur Baars is samen met Rob Jaspers sinds 2000
directeur-eigenaar van Ventil bv uit Rijswijk. Dit bedrijf
won in 2013 de Metaalunie Smart Solution Award.
Baars volgde een opleiding lts en mts werktuigbouw
en startte in 1993 bij Ventil om het nieuwe, zelfontwikkelde product ‘de Ventil testunit’ gestalte te geven. Hij
reisde in die tijd veel naar
het Midden- en Verre Oosten om de producten te
promoten, maar ook
machines ter plaatse te
installeren en bedienend
personeel te trainen. In de
verkoop van de volledige
Ventilgroep pakte hij de
kans om de ‘B.V. Ventil
Test Equipment’ (met in
die tijd drie werknemers)
over te nemen. Baars
omschrijft zijn huidige
activiteiten als ‘ondernemen’.

Sjoerd
Hauptmeijer
Sjoerd Hauptmeijer studeerde internationale
bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Samen
met Mario van Vliet is hij
initiatiefnemer van Ondernemen in 2020, dat als
missie heeft ondernemers
te ondersteunen in het realiseren van hun ambities
en ze zo klaar te maken
voor de toekomst. Inspiratie en het delen van kennis
en inzicht staan hierbij
centraal. Ondernemen in
2020 doet dit door het produceren van communicatie-uitingen
(zoals het boek Ondernemen in 2020 en de website
www.2020mag.nl), het verzorgen van presentaties, workshops
en opleidingen en het begeleiden van ondernemingen met de
transitie met het 2020-Actieplan.
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VACUÜMHEFAPPARATUUR !
Een verbetering voor de
arbeidsomstandigheden !

Kennis voor CAD Engineers
Cursussen bij het CADCollege

AutoCAD • Inventor
• Revit • 3ds Max
Cursussen

De zwaargewicht kampioen 10-20.000 kg
Toepasbaar in o.a.:
de metaal-, hout-, kunststof-. glas-, beton- en
natuursteenindustrie.
Zowel voor gladde, geprofileerde en ruwe oppervlakken.
- zeer sterk in vacuümheffers t.b.v. dak-en gevelplaten
- eigen ontwerpafdeling. Klantgerichte adviezen.

- Levering CE conform !
Vacu Stone Lift B.V.
Zuiderkoggeweg 8
1607 MV, Hem
Tel.:++ 31- (0) 228-545200
Fax.:++ 31-(0) 228-545209
Email: info@vacustonelift.nl
Website: www.vacustonelift.nl
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de titel ACE, Autodesk Cetified Engineer
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PROCOOL®
watermengbare koelsmeermiddelen
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koelsmeermiddelen met
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NEDERLANDSE PRAKTIJKRICHTLIJN ECODESIGN

milieu

Handige rekentool
gepresenteerd

Koninklijke Metaalunie en FME hebben met input van Federatie NRK een
rekentool ontwikkeld voor de Nederlandse praktijkrichtlijn Ecodesign. Hiermee wordt het toepassen van Ecodesign bij het ontwerpen en verbeteren van
producten eenvoudiger. De rekentool is voor leden van de branches gratis
beschikbaar. De Nederlandse praktijkrichtlijn CEN/TS 16524 en rekentool worden door NEN uitgegeven. Tijdens een bijeenkomst bij het NEN in Delft werd de
rekentool gepresenteerd en de Nederlandse praktijkrichtlijn toegelicht.

Presentatie van de rekentool voor de Nederlandse praktijkrichtlijn Ecodesign. V.l.n.r.: Ronald Boon (NEN),
Martin van Dord (Federatie NRK), Robert van Beek (Vereniging FME-CWM), Koen de Snoo (ministerie I&M),
Hans Weber (NEN) en Frans van der Brugh (Koninklijke Metaalunie).

Rob van Beek van FME vertelde tĳdens de bĳeenkomst wat de Ecodesign-richtlĳn eigenlĳk
inhoudt. “Deze richtlĳn biedt een kader, een proces om milieueisen te stellen aan energiegerelateerde producten, uitgezonderd transport. Ecodesign is een directe omzetting van de Europese
CEN/TS 16524; ‘Mechanical products – Methodology for reduction of environmental impacts in
product design and development’. Deze Technical
Standard is in samenwerking met branches en
normalisatie-instituten uit Europese landen ontwikkeld en daardoor Europeesbreed door het
bedrĳfsleven geaccepteerd. Dat maakt niet alleen
dat de praktĳkrichtlĳn bĳ uitstek geschikt is

voor OEM-bedrĳven en hun toeleveranciers om
een mechanisch product te evalueren en te verbeteren, maar ook om hierover met Europese
klanten te communiceren. Het stelt bedrĳven in
staat de milieubelasting van hun product te verlagen, rekening houdend met de mogelĳkheden
van het bedrĳf”, aldus Van Beek. “Door bĳ de
productontwikkeling de Ecodesign-methode toe
te passen, komen bĳ het ontwerpproces productkenmerken zoals functionaliteit, kwaliteit, levertĳd, kosten, materiaalgebruik, productiemethoden en ook milieuaspecten aan de orde. Met een
internationale Ecodesign-richtlĳn kan een bedrĳf
over het toepassen hiervan eenvoudiger met

klanten communiceren en worden de uitkomsten Europabreed sneller geaccepteerd.”
Jeannette Levels van Stichting Adviescentrum
Metaal legde de werking van de rekentool uit.
“De rekentool begeleidt een ondernemer stap
voor stap door de NPR CEN/TS 16524. Door middel van een Excelmodel van de normelementen
worden snel en eenvoudig de milieuprestaties
vastgelegd, de effecten van verbeteringen gemeten en communicatie-informatie samengesteld.
Het praktĳkhulpmiddel bevat waar relevant verwĳzingen naar de norm.” Volgens Levels is de
methode geschikt voor de analyse van complete
producten (samenstellingen), maar ook voor de
analyse van componenten (halffabricaten) die
elders (door een andere producent) worden geassembleerd.
Koen de Snoo, directeur Duurzaamheid van het
ministerie van I&M, beschreef in heldere
bewoordingen hoe Nederland op weg is naar
een circulaire economie en wat het kabinetsbeleid op dit thema inhoudt. Hĳ noemde de
Nederlandse praktĳkrichtlĳn Ecodesign een ‘uitstekend initiatief’ en een ‘noodzakelĳke eerste
stap naar circulair ontwerpen’.
Kees de Boer, ontwerper bĳ Ahrend, gaf aan hoe
Ahrend producten ontwerpt en produceert die
aan een zeer hoog mvo-gehalte voldoen. Als
voorbeeld gebruikte hĳ zĳn eigen bureaustoel. •

Vijf stappen
De rekentool bestaat uit vijf stappen: een
milieuprofiel van het product opstellen, het
selecteren en prioriteren van ontwerpopties,
het bepalen van objectieve indicatoren voor
de ontwerpopties en milieuaspecten, de
evaluatie van de milieuprestaties en de
afronding en implementatie. Bij aanschaf
van de richtlijn wordt deze rekentool aan
leden gratis ter beschikking gesteld.
Meer info: www.dutchecodesign.nl.
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WERELDPRIMEUR UIT HAZERSWOUDE:

octrooi
TEKST: MARC MIJER.

Dekreiniger voor
foliekassen

Negentig procent van alle daken van kassen in de wereld is gemaakt van
kunststof. Maar een machine om deze te reinigen, bestond nog niet. Daar
brengt Van der Waay Machinebouw uit Hazerswoude verandering in, met
de Top Cleaner Poly. Deze kasdekreiniger is uitgerust met innovatieve en
geoctrooieerde technologie.

traject volg je niet dagelĳks, dus ik heb eerst
enkele gesprekken gevoerd met een octrooiadviseur van RVO.nl. Hĳ heeft mĳ uitgelegd hoe een
octrooiaanvraag werkt en waar je op moet letten.
Ik vond dat heel prettig. Het stelde mĳ in staat
goed voorbereid het gesprek aan te gaan met het
bureau dat de aanvraag voor ons verzorgt.”

Met de enorme hoeveelheid kunststof (ook wel:
folie-)kassen wereldwĳd, rĳst al snel de vraag
waarom er tot voor kort geen dekreiniger voor
deze kassen bestond. “Veel tuinders zĳn gewend
het folie van hun kassen eens in de drie tot vĳf
jaar te vervangen”, weet Tom Zwanenburg van
Van der Waay. De trend om grotere kassen neer
te zetten, brengt verandering in deze situatie.
Grotere kassen doen nog meer gewassen nog
sneller groeien. De regelmatige vervanging van
het gehele folie-oppervlak wordt dan een dure
aangelegenheid. Met deze kennis in het achterhoofd ontwikkelde Van der Waay bv de Top
Cleaner Poly. Deze reinigingsmachine, gemaakt
van aluminium en rvs, bestaat uit een rĳdend

BUITENLANDSE MARKTEN
Het bedrĳf uit Hazerswoude levert al ruim twintig jaar machines aan tuinders en loonbedrĳven.
Het overgrote deel van de omzet komt van buitenlandse markten zoals Scandinavië, NoordAmerika, Rusland en Australië. “Wĳ zouden
daarom het liefst een wereldwĳd octrooi aanvragen”, aldus Zwanenburg. “Maar dat is voor een
klein bedrĳf als het onze onbetaalbaar. Bovendien is het niet overal ter wereld even gemakkelĳk de bescherming van je product te handhaven. Wĳ vragen dus alleen octrooi aan voor een
beperkt aantal landen.” Zodra het octrooi verleend is, kan Van der Waay met een veilig
gevoel de markt op. •

middendeel met aan weerszĳden lange armen
vol ronddraaiende borstels. De reiniger kan ook
ingesteld worden op andere afmetingen en op
diverse dakconstructievormen.
OCTROOI
Op het rĳdende deel van de Top Cleaner Poly
heeft Van der Waay al octrooi. Voor het innovatieve borstelsysteem loopt de aanvraag nog bĳ
Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rĳksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Zwanenburg: “We hebben veel geld en tĳd in
onze nieuwe machine gestoken. Het zou nogal
zuur zĳn als een andere partĳ het zomaar zou
namaken. Vandaar de octrooiaanvraag. Zo’n

NL Octrooicentrum
NL Octrooicentrum, onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland, heeft samen
met Metaalunie afspraken gemaakt over het
adviseren en ondersteunen van ondernemers
bij de bescherming van octrooien. Voor
informatie en advies over de verschillende
soorten bescherming kunt u in eerste instantie
kosteloos terecht bij bedrijfsjuridisch ledenadvies van Metaalunie (meer informatie:
bj@metaalunie.nl).
Concrete vragen over het beschermen van een
vinding of over octrooiliteratuur kunnen direct
worden voorgelegd aan NL Octrooicentrum.
Voordat u een octrooi aanvraagt, kunt u door
NL Octrooicentrum een ‘lightversie’ van het bij
een octrooiaanvraag gebruikelijke ‘nieuwheidonderzoek’ laten verrichten.
De reinigingsmachine voor foliekassen, gemaakt van aluminium en rvs.
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metaaltechniek
TEKST: KO BUIJS. FOTOGRAFIE:
REYER VAN DER EEMS.

Nikkel: opgewassen
tegen corrosie

De metaalindustrie heeft behoefte aan metalen die een lange levensduur
hebben en bovendien onderhoudsvriendelijker zijn. Het gebruik van
hoogwaardige metalen wordt verder gestimuleerd door de toenemende
milieueisen en de stijgende onderhoudskosten. De hogere aanschafprijs
gaat daardoor een geringere rol spelen. Een goed voorbeeld hiervan is een
nikkellegering. Hoewel er vele nikkellegeringen ontwikkeld zijn, beperkt dit
artikel zich hoofdzakelijk tot het industrieel gebruik van ongelegeerd nikkel.
Nikkelerts is op meerdere plaatsen in de aardbodem te vinden. Het ruwe nikkeloxide wordt
geroosterd waardoor er nikkeloxide overblĳft.
Dit wordt met koolstof geperst tot tabletten die
daarna verhit worden. Tĳdens deze verhitting
vindt de volgende chemische omzetting plaats:
NiO+C --> Ni+CO. Dit nikkel heeft een zuiverheid van circa 99,25 procent. Met elektrolyse is
een hogere zuiverheid mogelĳk. Door diverse
elementen toe te voegen, kan men diverse nikkellegeringen creëren.
Specifieke voordelen van nikkel zĳn behalve de
zeer goede corrosiebestendigheid, de constante
magnetische permeabiliteit en de goede eigenschappen. En dat ook bĳ hogere temperaturen.
Nikkel wordt ook vaak als legeringelement
gebruikt in voornamelĳk ĳzer- en koperlegeringen. Voorbeelden zĳn onder meer roestvast
staal, cunifer en aluminiumbrons. Commercieel
zuiver nikkel is verkrĳgbaar in alle productvormen. Er zĳn twee typen beschikbaar, namelĳk
200 en 201. De werkstofnummers van nikkel 200
en 201 zĳn respectievelĳk EN 2.4066 en 2.4068
en de UNS-aanduidingen N02200 en N02201.

tegen onder meer natronloog, droge chloorwaterstoffen en droog broom. Ook blĳkt dat commercieel zuiver nikkel een prima bestendigheid
heeft tegen spanningscorrosie, zowel in alkalische als in chloridenhoudende oplossingen.
Commercieel zuiver nikkel is zowel koud als
warm goed vervormbaar. Het metaal dient voor
de warmtebehandeling altĳd ontdaan te worden
van olie, vet, koolstof- en zwavelhoudende
bestanddelen. Zwavelopname moet met nikkel-

legeringen altĳd worden tegengegaan, omdat de
kans op vorming van het schadelĳke nikkelsulfide bĳzonder groot is. Daarom is ontvetten en
reinigen voor het lassen erg belangrĳk. Nikkel
200 en 201 zĳn zeer goed lasbaar met TIG en
MIG, alsmede met beklede elektroden. Ook is
het laserlassen sterk in opkomst waardoor de
thermische belasting laag blĳft.
Ongelegeerd nikkel wordt toegepast als muntmateriaal en als katalysator ten behoeve van de
ontzwaveling van aardolie. Daarnaast wordt er
procesapparatuur van vervaardigd voor de chemische industrie. Denk aan vaten, warmtewisselaars en leidingsystemen. Hierbĳ wordt vooral
plaat en buismateriaal verwerkt. Het grootste
deel van het wereldwĳd geproduceerde nikkel
wordt echter gebruikt voor de productie van
roestvast staal en nikkellegeringen. •

www.innomet.nl

Het lassen van nikkel.

CORROSIEBESTENDIGHEID
Door de zuiverheidsgraad en kristalstructuur
heeft nikkel relatief lage mechanische waarden.
Nikkel 201 is nagenoeg identiek aan nikkel 200,
het koolstofgehalte is echter niet hoger dan
0,025 procent. Beide kwaliteiten bieden vooral
onder reducerende omstandigheden een goede
corrosiebestendigheid. In oxiderende milieus
ontstaat een passieve oxidefilm aan het oppervlak die ervoor zorgt dat het nikkel bestand is
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Engineering Event: Safety 2014

Machineveiligheid: van manipulatie tot markttoezicht
Learnshop 2: Gestructureerde aanpak van
een risicobeoordeling volgens EN-ISO 12100
Henrie Verwey, Verwey Safety Services

08.45 uur Ontvangst en registratie + bezoek Safety-markt
09.25 uur Opening door Paul Hoogerkamp

Learnshop 3:
Machineveiligheid bij systemen van beweegbare
bruggen en natte kustwerken
Chris Tettero en Leon Uijttewaal, Rijkswaterstaat GPO

09.30 uur Markttoezicht: met elkaar méér effect
Ineke Lemmen, Inspectie SZW
10.15 uur Consequenties van de nieuwe anti-manipulatienorm ISO 14119:2013
Vladimir Dragosavic, Euchner

15.15 uur Borrel op de Safety-markt

11.00 uur Pauze op de Safety-markt

15.45 uur VERVOLG LEARNSHOPS
Learnshop 4: CE-markering bij export van
machines naar Noord-Amerika (VS/Canada) en Azië
Paul Hoogerkamp, Mecid

11:30 uur Sessies Safety Doctors
12.00 uur Certificering van constructieve onderdelen
volgens EN 1090-1, een update
Bert van Beek, Telfort Consult

Learnshop 5: PL en SIL, het ontwerp V-model
in de praktijk
Nick de With, Fusacon

12.45 uur Lunch op de Safety-markt

Learnshop 6:
ATEX 137 in relatie tot machines
Willem van der Bijl, Produca

13.15 uur Sessies Safety Doctors
14.00 uur PARALLELLE LEARNSHOPS
Learnshop 1: Beginselen van CE-markering
Martijn Drost, Pilz

17.00 uur Einde programma
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Locatie: Evoluon Eindhoven

Een dag vol antwoorden
Op vragen rondom Toezicht SWZ, Anti-manipulatienorm,
Certificering, CE-markering, Risicobeoordeling,
Machine export, PL en SIL: het V-model
ATEX 137 en aanverwante thema’s

EARLY BIRD
TARIEF: €99,-

Regulier: €150,Meld u dan snel aan,
er zijn een beperkt aantal plaatsen.

engineersonline.nl/safetyevent2014

Interessant hoe door de keuze
van andere invalshoeken
nieuwe opties ontstaan.
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Verhelderend event, oplossingsgericht.
Leerzame kijk voor in de praktijk.

“

Informatief. Vooral de praktische
invulling van normen en regels!

“

Quotes van
vorige deelnemers:

Zeer goede, adequate antwoorden
op de vragen die gesteld werden.
Zeer nuttig.
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MODELMAKER RP2 PRINT VORMEN VOOR GIETMALLEN

techniek
TEKST: ERIK STEENKIST.
FOTOGRAFIE: HEIDI BORGART.

‘Meer bieden dan alleen
3D-printen’

Modelmaker RP2 zet meerdere hightech 3D-printtechnologieën in voor de
productie van onder meer basisvormen voor gietmallen. Het bedrijf is de
enige in Nederland die deze technologie inzet om gietmallen te maken voor
gietwerk in onder meer metaal. Een bewerkelijk en ambachtelijk proces,
maar volgens oprichter en eigenaar Mike de Winter goedkoper dan
rechtstreeks printen uit metaalpoeder.
RP², dat staat voor Real Parts/Rapid Production,
maakt prototypes en eindproducten in kleine
aantallen van tien tot twintig stuks met uitschieters tot soms honderd stuks. Wie denkt dat
het bedrĳf vol staat met 3D-printers waaruit
producten komen die direct naar de klant worden verstuurd, heeft het mis. Mike de Winter:
“3D-printen is bĳ ons een onderdeel van het
productieproces, waarbĳ de 3D-printers voornamelĳk de basis vormen voor het hele proces van
modellen maken. De focus ligt vooral op nabewerking, mallen maken en gietwerk. Daarvoor
beschikken we over een complete productiehal
waar de producten worden gegoten en afgewerkt. Daarnaast hebben we een professionele
spuitcabine waar de producten in kleur worden
gespoten.”

Mike de Winter met een vacuümgegoten kunststof
model.

METAAL EN KUNSTSTOF
Om modellen te kunnen gieten, zĳn mallen
nodig. Hiervoor is het noodzakelĳk eerst een
tegenvorm van het moedermodel te maken.
Dat is een bewerkelĳk en ambachtelĳk proces,
waarin RP² is gespecialiseerd. Onlangs investeerde het bedrĳf in een hoognauwkeurige
3D-printer, de ProJet 3510 SD van 3D Systems.
Hiermee print de modelmaker de vormen voor
de verloren (was-)modeltechniek, waarmee de
gietmallen gemaakt worden. Als printmateriaal
wordt VisiJet M3 black gebruikt. Dat materiaal is
geschikt om, ingebed in een keramische massa,
gemakkelĳk te worden uitgebrand. De Winter:
“De keramische vorm kan vervolgens met vloeibaar metaal worden gevuld. Dit gebeurt in een
speciale vacuümgietmachine waarin het benodigde metaal met inductiewarmte wordt ge-

smolten. In één dag kunnen vele verschillende
legeringen worden verwerkt. Onze klanten kunnen we daarmee snel prototypes in meerdere
metaalsoorten leveren, zoals in duplex rvs,
gereedschapsstaal en aluminium-, koper- en
zinklegeringen.”
Behalve prototypes in metaal maakt RP² ook
modellen in kunststof. De route in het productieproces komt overeen, met dat verschil dat de
kunststof producten in siliconenmallen onder
vacuüm worden gegoten. “Onder vacuüm worden de twee componenten (PU + harder) gemixt
en in de mallen gegoten, waarbĳ de zwaartekracht ervoor zorgt dat het materiaal de holtes
maximaal vult. Voordeel van vacuümgieten van
zowel kunststof als metaal is dat daarmee ook
kleine wanddiktes kunnen worden gegoten”,
legt De Winter uit.
3D-PRINTTECHNIEK
De ProJet 3510SD 3D-printer is specifiek aangeschaft voor het printen van kleine producten die
uiteindelĳk worden gebruikt om gietmallen te
kunnen maken. De ProJet doseert het printmateriaal in een laagdikte van 32µ op de bouwplaat, waarbĳ de printkop in de hoogterichting
beweegt en de bouwplaat in de langsrichting
(X-richting). Bouw- en supportmateriaal worden
door honderden spuitmondjes geprint.

‘Met de conversie naar
giettechniek leveren we
meer toegevoegde waarde’
Het materiaal wordt hierbĳ met behulp van UVlicht uitgehard (gepolymeriseerd). “Wĳ zetten
alleen VisiJet M3 black als printmateriaal in,
maar daarmee benutten we niet de volledige
mogelĳkheden van deze 3D-printer”, vervolgt
De Winter. “Met de andere hoogwaardige
VisiJet-printmaterialen kun je complete producten met bewegende onderdelen in hoge precisie
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die ik in die periode opbouwde, ben ik in dat gat
gestapt. Nu, vĳftien jaar later, zie je een prĳsdaling in 3D-printsystemen, waardoor steeds meer
bedrĳven zelf in die technologie investeren. Met
de conversie naar giettechniek kunnen we meer
toegevoegde waarde leveren en zĳn we minder
gevoelig dan wanneer je alleen 3D-printen aanbiedt.”
Inmiddels heeft RP² tien medewerkers in dienst
en zĳn grote ontwerpbureaus in Nederland,
België en Duitsland klant. Het bedrĳf groeit elk
jaar met vĳf tot tien procent in omzet. “Ik verwacht dat tempo zeker aan te houden, zolang ik
daar maar geschikte vakmensen voor weet te
vinden.” •

Door de focus te
verleggen naar
nabewerking is
RP2 minder
gevoelig voor
toenemende
concurrentie van
3D-printshops.

maken tot een maximale afmeting van 298 x
185 x 203 mm. De nauwkeurigheid, de nieuwste
techniek en onze goede ervaringen met 3D
Systems waren voor ons doorslaggevend. De ProJet is geleverd en geïnstalleerd door Landré. Wĳ
hebben de kennis van de toepassing en Landré
levert ons de service en printmaterialen.”
MEERDERE TECHNIEKEN
Naast de ProJet beschikt RP² ook over een PolyJet-printer en twee SLA-printers. De Winter:
“Deze stereolithografieprinter was de eerste
printer die we in huis hadden en is nog steeds
vol in productie. Bĳ het SLA-proces wordt een
vloeibare hars (fotopolymeer) door het licht van
een laserstraal laagje voor laagje uitgehard
(gepolymeriseerd). Na het uitharden van een
laag zakt het bouwplateau in de vloeistof over
een afstand die overeen komt met de laagdikte.
De vloeistof stroomt over het uitgeharde deel
van het product en er kan een nieuwe laag worden uitgehard. Op deze wĳze wordt het gehele
product laag voor laag opgebouwd.”
RP² gebruikt de nieuwste stereolithografiematerialen, ontwikkeld om de functionele aspecten

www.rp2.nl
www.landre.nl

van prototypes te verbeteren. Deze materialen
bieden uitstekende mogelĳkheden om sterkte,
nauwkeurigheid, flexibiliteit en een goede
oppervlaktekwaliteit te combineren. De gemaakte prototypes zĳn daarmee niet alleen
geschikt als zichtmodellen en gietmasters,
maar ook als functionele prototypes.
Volgens De Winter wordt de keuze tussen de
verschillende 3D-printtechnieken bepaald door
de toepassing, vorm en gevraagde materiaaleigenschappen, zoals temperatuurbestendig,
flexibel of stĳf en kleur. “Daarnaast heeft elke
techniek een eigen kostenplaatje. Je hebt dus
meerdere 3D-printtechnieken nodig om voor
elke opdracht de meest geschikte techniek in
te kunnen zetten.”
TOEGEVOEGDE WAARDE
Toen Mike de Winter zĳn bedrĳf in 1998
oprichtte, stond de 3D-printtechniek nog in de
kinderschoenen. “De systemen waren nog te
kostbaar, de kennis was nog beperkt en vaak
ontbraken de mogelĳkheden de producten naar
wens af te werken. Bĳ mĳn toenmalige werkgever importeerde wĳ 3D-printers. Met de kennis

Inmiddels heeft RP² tien medewerkers in dienst.
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TEKST EN FOTOGRAFIE:
LEON VAN VELZEN.

MDI-LID BLOMIX:

‘Continu op zoek naar
slimmere productie’

Blomix in Brunssum maakt blaasmatrijzen voor de internationale markt.
Blaasmatrijzen worden gebruikt voor producten met holle vormen in alle
maten, van piepklein tot megagroot. Directeur Rob Jepkes solliciteerde op
jonge leeftijd bij het bedrijf om er nooit meer weg te gaan. Blomix overleefde
zonder kleerscheuren de crisis, mede doordat het bleef investeren in
‘manarm’ produceren.
Directeur Rob Jepkes trok midden jaren zeventig van Amsterdam naar Limburg. Een ongebruikelĳke keuze, zeker in een tĳd dat de streek
geconfronteerd werd met de gevolgen van het
sluiten van de mĳnen. Begin jaren zeventig vestigden zich in en rond Zuid-Limburg meer industriële maakbedrĳven. De overheid subsidieerde en faciliteerde hun komst genereus met
als doel de werkloosheid onder de voormalig

Blomix-directeur Rob Jepkes: ‘Onze belangrijkste
markten liggen in het buitenland.’

mĳnwerkers omlaag te brengen. Jepkes: “Van
die keuze heb ik geen dag spĳt gehad.”
Blomix maakt vooral blaasmatrĳzen voor de
internationale verpakkingsindustrie. De range
producten varieert van een miniflesje van 20 cc
voor personal care tot en met vaten van 220 liter
voor de petrochemische industrie. Belangrĳke
markten voor Blomix zĳn de voedsel- en melkindustrie, ‘house hold’ en ‘personal care’ producten en de verpakkingsindustrie voor de
minerale oliën en grootindustriële toepassingen.
“Blomix heeft nooit stilgestaan. Al vanaf het
begin investeerde het bedrĳf in nieuwe processen en materiaal”, vertelt Jepkes. “In de jaren
zeventig was er veel aandacht voor de techniek
en voor commercie. In die tĳd werkten hier
ruim veertig mensen. Blomix investeerde vooral
vanaf het begin van de jaren tachtig in de
nieuwste machines. De administratieve processen waren toen nog niet geautomatiseerd. Als je
ergens nieuw binnenkomt, is dat heerlĳk. Tenminste, dat vind ik. Er valt volop werk te doen
en je ziet snel resultaat. Ik kwam uit Amsterdam en was al gewend te werken met kantoormachines, een telex, ietsje later met de fax; in
de transportwereld normaal, maar hier was die
aandacht voor de automatisering van je kantoor
een nieuw fenomeen.”
MANARM
Wie uit het raam bĳ Blomix kĳkt, ziet Duitsland
aan de andere kant van de straat en een paar
kilometer verderop ligt België. “Onze belangrĳkste markten liggen in het buitenland. Mede-eigenaar en commercieel directeur Roger Staessen is
Belg en zĳn leven lang actief in vooral Frank-

rĳk. Op Duitsland zĳn we ons na enige jaren
opnieuw gaan richten en niet zonder resultaat.
Duitsers kennen voortreffelĳke matrĳzenmakers, maar wat betreft prĳs en kwaliteit kunnen
we de concurrentie met hen prima aan.”
In 1995 werd Jepkes directeur, waarna hĳ samen
met Roger Staessen het bedrĳf in 1999 kocht
van de toenmalige eigenaar. “Blomix is in
balans. We zĳn altĳd blĳven investeren in de
nieuwste CNC-machines. Ook hebben we een
paar jaar geleden met onze vĳfassige freesmachine met robot een prima investering gedaan.
Stapje voor stapje produceren we zo ‘manarm’
mogelĳk. We werken hier nu nog met veertien

‘We zijn niet bang om in
een klant te investeren’
mensen. De productietechniek is dik in orde.
Roger Staessen bewaakt de commerciële kant
van de zaak. Hĳ kent al onze klanten door en
door. De derde poot onder ons bedrĳf is de
administratieve automatisering. De post die binnenkomt, wordt gescand en komt digitaal in
ons informatiesysteem terecht. We zien in ons
ERP-systeem het onderscheid tussen de uren die
onze mensen aan een vorm bezig zĳn en de
machine-uren. Bĳzonder handig voor de nacalculatie en het uitbrengen van offertes. Sommige
medewerkers zien het liefst nog een tekening,
maar we zouden zo goed als papierloos kunnen
werken. De website is daarbĳ wat stiefmoederlĳk bedeeld, omdat onze klanten ons toch wel
weten te vinden. Maar daar wordt nu aan
gewerkt en de komende maanden gaan we ook
dat laatste stukje leggen.”
INVESTEREN IN KLANTEN
Tĳdens de crisis liep het werk bĳ Blomix
gewoon door. Jepkes: “We hebben het geluk dat
we op een wereldwĳde markt opereren. We
konden doorwerken zonder mensen te moeten
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Bovenstuk blaasmatrijs voor een drukvat met variabele afmetingen.

ontslaan. Uiteraard wil dat niet zeggen dat je op
je lauweren kan gaan rusten. Het schept wel
rust en zorgt ervoor dat je onophoudelĳk kunt
blĳven zoeken naar slimmere manieren om
blaasmatrĳzen te bouwen: duurzamer, lichter,
met minder materiaal en met verbeterde eigenschappen. Dat zĳn belangrĳke trends op onze
markt.”
Blomix heeft een eigen cad-tekenaar in dienst
met veel gevoel voor vormgeving en materiaalkennis. “We kunnen klanten adviseren bĳ het
ontwerp van een verpakking, maar als ze een
eigen tekening aanleveren, is dat ook prima.”
Het ontwikkelen van een matrĳs kan in sommige gevallen wel oplopen tot twee jaar. “We
weten dat er bĳ onze klanten lastige en ingewikkelde processen spelen, waarbĳ verschillende professionals met elk hun eigen expertise
betrokken zĳn. We zĳn ook niet bang om in
zo’n klant te investeren. Ik heb nooit meegemaakt dat iemand na een langdurig ontwerptraject zei: ‘Bedankt, maar ik ga naar een ander.’
Onze platte organisatie staat toe dat we erg
korte lĳnen hebben, zelfs tot direct op de werkvloer. Je moet in de maakindustrie servicegericht kunnen en durven werken. Ik kende de
uitdrukking niet, maar mĳn Belgische collega
zegt altĳd: ‘Je moet een appel smĳten om een

koe te vangen.’ Wĳ zouden zeggen: ‘De kost
gaat voor de baat uit.’ Onze trein rĳdt. Daar hebben we met zĳn allen hard voor moeten werken. Maar het mooie van een rĳdende trein is
dat deze niet zo snel stilstaat. Als ik zie wat niet
alleen wĳ, maar ook onze collega-matrĳzenbou-

wers in Nederland produceren, dan ligt er voor
de jonge mensen die hier werken een prachtige
toekomst in het verschiet.” •

www.blomix.nl
www.mouldsdies.nl

Moulds & Dies Industry voor topbedrijven

Branchemanager Frans van
der Brugh.

Rob Jepkes is behalve directeur van Blomix, ook bestuurder van
Moulds & Dies Industry, de vereniging van gereedschapsmakers in
Nederland. Deze branchegroep van Koninklijke Metaalunie ondersteunt en vertegenwoordigt de aangesloten bedrijven op alle
niveaus. Branchemanager is Frans van der Brugh. “Het is een hechte
groep bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. We wisselen
onderling kennis uit, bemoeien ons met de vakopleidingen en zijn
druk doende de leveringsvoorwaarden met de modelmakerijen te
integreren”, vertelt Van der Brugh. “Vergaande samenwerking met
de NVvM (Nederlandse Vereniging van Modelmakerijen - red.) en
internationale samenwerking met onze Duitse evenknie Modell und
Formenbau staan op stapel. Dankzij hun schaalgrootte zijn ze bijvoorbeeld in staat een eigen vaktijdschrift uit te geven dat ook in
ons land veel gelezen en geprezen wordt. Verder onderzoeken we de
mogelijkheden van een gezamenlijke conjunctuurenquête. Dat is
echt een vraag die bij de leden leeft.”
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FOTOGRAFIE: GER THIJSSEN.

THE COATINC COMPANY, LID VERENIGING ION:

‘One-stop-shopping
steeds belangrijker’

Fantasieloze bouwwerken met veel grijs en weinig kleur. John Hendrikx,
directeur bij The Coating Company, gruwelt ervan. Creëer een ‘identity’,
maak gebruik van kleur, is zijn motto. Hij wil klanten niet alleen een perfecte
corrosiebescherming bieden, maar zich profileren als totaaloppervlaktebehandelaar. Daar hoort ook het one-stop-shopping concept bij.
De bedrĳfsnaam The Coatinc Company bestaat
nog niet zo lang. Tot 1 juli 2013 stond deze
oppervlaktebehandelaar in Nederland bekend
als NedCoat. “De Siegener Verzinkerei Gruppe
had al een derde van de aandelen van NedCoat,
maar heeft in 2011 de rest van de aandelen
gekocht. We wilden een toegankelĳke en internationale naam, een afspiegeling van een bedrĳf
dat groeit en vol ambities zit”, vertelt directeur
John Hendrikx van de holding. “Coatinc is afgeleid van coating en zinc, wat direct duidelĳk
maakt wat onze corebusiness is.” De roots van
het bedrĳf gaan terug naar 1885, destĳds ontstaan in het Duitse Siegerland. Inmiddels staat

de vĳfde generatie aan het roer. Het familiebedrĳf heeft zich ontpopt tot een belangrĳke
Europese speler in thermisch verzinken en technologieën voor oppervlaktebehandeling, met
achttien vestigingen in Nederland, Duitsland en
België en een tiental participatie-ondernemingen in Duitsland, Tsjechië, Slowakĳe en Turkĳe.
In totaal telt The Coatinc Company ongeveer
1.400 medewerkers.
KLEURANODISEREN
“Hoewel we verschillende vestigingen hebben,
fungeren we echt als één bedrĳf”, zegt Hendrikx. “We willen het de klant zo gemakkelĳk

Thermisch verzinkbad van 12,5 meter op de vestiging in Alblasserdam.

mogelĳk maken: niet van het kastje naar de
muur sturen, maar één contactpersoon bieden.”
Klanten kunnen bĳ The Coatinc Company
terecht voor tien verschillende oppervlaktetechnologieën: van thermisch verzinken en passiveren tot anodiseren en poedercoaten. “Wĳ gaan
niet alleen voor een perfecte corrosiebescherming, maar willen die zinklaag ook van een
mooie kleur voorzien. Waarom zou zink altĳd
grĳs moeten zĳn? Het imago van ‘de grĳze verzinker’ is voor ons passé, we willen ons profileren als totaaloppervlaktebehandelaar. Ga voor
kleur, creëer een identity, is onze boodschap.
Onze vestiging Coatinc Anox in Scherpenzeel,
gespecialiseerd in het anodiseren van aluminium, is bĳvoorbeeld sterk in kleuranodiseren.
Met dit proces kunnen we ontwerpen een optische meerwaarde meegeven.”
Anodiseren is een kunstmatig versneld elektrochemisch oxidatieproces dat zorgt voor een relatief dikke en transparante oxidehuid op aluminium. De aluminiumoxide is moleculair verbonden met het basismateriaal. Dit resulteert in
een zeer goede hechting. De gevormde aluminiumoxide kan direct na het anodiseren nog additieven opnemen. “Dat is het moment om kleurstoffen te impregneren”, legt Hendrikx uit. “Bĳ
het sealen sluiten de poriën en zit de kleurstof
ingesloten in de laag. Op die manier kunnen we
producten klantspecifiek kleuren. Daarnaast
kunnen we met kleuranodiseren bepaalde
kleureffecten realiseren en is een breed scala
aan glansgraden mogelĳk. Coatinc Anox kan
aluminium dus in veel kleuren en finishes
behandelen.”
MARKTEN
Als we op het bedrĳfsterrein in Alblasserdam
een kĳkje nemen, komen we uiteenlopende
producten tegen: van minuscule schroefjes tot
lange stalen balken. “Op deze locatie beschikken we over een thermisch verzinkbad van
12,5 meter. In het Duitse Kreuztal is ons verzinkbad 19,5 meter. Daarmee zĳn we de enige in
West-Europa. We kunnen daarin lengtes tot
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34,5 meter, in twee keer diagonaal, verzinken.
Hierdoor kunnen bouwers met hoge constructies werken. Dat scheelt tĳd en geld, omdat je
lassen of bevestigingen uitspaart.” Coatinc richt
zich met name op de staalbouw, maar is ook
goed vertegenwoordigd in andere sectoren. De
staalhandel, metaalbedrĳven, de automotive,
de agrarische sector, maar ook bedrĳven uit de
telefonie en luchtvaart zĳn klant. Jaarlĳks verwerkt Coatinc zo’n 400.000 ton staal per jaar.
“We leveren bĳvoorbeeld aan acht van de tien
grootste Nederlandse kassenbouwers. In de agrarische sector zien we nog veel groeimogelĳkheden op het gebied van speciaalvoertuigen. Meststoffen en chemicaliën zĳn erg corrosief, daar
heb je een goede bescherming voor nodig.”
12.000 TON STAAL
Zo divers als de markten waarin het bedrĳf
actief is, zo divers zĳn ook de projecten. Een bĳzonder project is een nieuwe chemische fabriek
die BASF momenteel laat bouwen in Ludwigshafen. Het gaat om een productiefaciliteit waarmee maar liefst 12.000 ton staal is gemoeid. RĳnDĳk Construction Noord BV uit Schagen haalde
de bouwopdracht binnen. “Ze hadden ook een
verzinkerĳ nodig die zo’n enorme opdracht aankan. Wĳ werden gezien als de geschikte partner
dankzĳ onze kennis en capaciteit”, licht
Hendrikx toe. “Op drie verschillende vestigingen houden we ter plekke voorraad aan en leveren we de verzinkte en gelakte producten justin-time op de bouwplaats.”
INNOVATIE
Precisieverzinken en nanotechnologie zĳn in
opkomst in oppervlaktebehandelend Nederland.
En hoewel Coatinc voortdurend op zoek is naar
innovatieve materialen en processen, zit de
innovatie momenteel meer in service dan in
technologie, vindt Hendrikx. “Het principe van
one-stop-shopping wordt in onze markt steeds
belangrĳker. We zitten middenin de transitie
naar een belevingseconomie, waarin het ontzorgen een grote rol speelt. Complete service bie-

John Hendrikx (links), directeur The Coatinc Company en Egbert Stremmelaar, managing director Vereniging
ION.

den en de klant centraal stellen, vinden we
uitermate belangrĳk. Klanten kunnen bĳ ons
terecht vanaf de engineering van een product
tot en met het logistieke eindproces. Door te
zorgen voor ketenintegratie behaal je tĳd- en
margewinst en daar profiteert ook de klant van.

Ik zeg het altĳd maar zo: wĳ willen de dromen
van onze klanten niet alleen waarmaken, wĳ
veredelen dromen!” •

www.coatinc.com
www.vereniging-ion.nl

Vereniging ION maakt indruk
De Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION) is de brancheorganisatie voor de oppervlaktebehandelende industrie. De
organisatie ontstond officieel op 1 januari 2014 en is voortgekomen uit de afzonderlijke brancheverenigingen VOM, VISEM, STANOD, NGO-SBG en VTO. “Het creëren van schaalgrootte was een belangrijke reden van de fusie”, vertelt Egbert Stremmelaar, managing director van Vereniging ION. “We
vertegenwoordigen nu ongeveer 320 lidbedrijven, zo’n zeventig procent van de markt. De 6.000
personeelsleden zijn verantwoordelijk voor 600 miljoen euro omzet. Daarmee maak je indruk bij de
overheid in Den Haag én in Brussel.”
Belangenbehartiging is een belangrijk speerpunt van de brancheorganisatie. “We praten op diverse
plaatsen met de overheid om regelgeving voor onze branche goed georganiseerd te krijgen. We willen bijvoorbeeld voorop lopen op het gebied van milieuwetgeving, maar tegelijkertijd ook de industriebelangen verdedigen.”
Netwerken, promotie van de branche en kennisoverdracht zijn andere belangrijke pijlers. Stremmelaar: “We organiseren cursussen die in het reguliere onderwijs niet of nauwelijks beschikbaar zijn.
Op dit moment werken we nog aan een cursus op het gebied van een kwaliteitsstructuur in bedrijven. Deze cursus moet bedrijven ook helpen om te komen tot de invoering van de nieuwe NEN-EN
1090 norm.” Kennisoverdracht vindt ook plaats met het eigen vakblad Oppervlaktetechnieken, dat
twaalf keer per jaar verschijnt. Het blad wordt al sinds 1956 uitgegeven.
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product
AAN TWEE KANTEN
KOELEN
In maart is het aanbod aan wisselplaten en duurzame gereedschappen voor CoroCut QD uitgebreid met een koelmiddel dat
zowel vanaf de bovenkant als
de onderkant kan worden toegepast. CoroCut QD is het
systeem van Sandvik Coromant
voor het maken van diepe sleuven en het afsteken bij lange
overhangen. Met direct inzetbare adapters voor extra
gebruiksgemak en een efficiënte toevoer van koelmiddel
blijft de temperatuur aan de
snijkant laag, treedt er minder
slijtage op en zijn prestaties
stabieler, terwijl tegelijkertijd
een efficiënte spaanafvoer
wordt gerealiseerd.
Het systeem werd geïntroduceerd in oktober 2013 en bouwt
voort op de Q-Cut- en CoroCutseries die zichzelf al bewezen
hebben. De mogelijkheden die
deze processen bieden, worden
nu verder uitgebreid.

BOREN IN COMPOSIET
Kennametal introduceert de nieuwe B55_DAL
boor voor het boren van CFRP-laminaat in diameterbereik van 3/16 tot 5/8” (4,763 tot
15,875 mm). Deze boor wordt toegepast in de
meeste laminaatcombinaties: CFRP-Ti-Al,
CFRP-Ti, CFRP-Al maar ook in Ti of Al. Deze
boren zijn inzetbaar met interne koeling, MQL
of droog.
Nieuwe materialen vragen om nieuwe oplossingen. Met het oog op een maximale sterkte
bij een minimaal gewicht blijft de lucht- en
ruimtevaartindustrie onderzoek doen naar
het toepassen van CFRP (composiet en vezel
versterkte polymeren) in combinatie met titanium, aluminium en andere materialen. Dit
biedt hoogwaardige oplossingen bij de constructie van vleugels, rompen, cockpits en
vele andere componenten. Door de sterk uiteenlopende materiaaleigenschappen is de gereedschapsgeometrie evenals de weerstand
tegen slijtage van groot belang. Boringen van hoge kwaliteit d.w.z. braamvrij en zonder
delaminatie is een vereiste.
Het dubbele boorpuntontwerp van de nieuwe B55_DAL zorgt voor een uitstekende centrering en zuiver aanboren in CFRP-laminaat. Ook het uittreden zonder braamvorming in de
titanium- of aluminium onderlaag is gewaarborgd. De fijnkorrelige hardmetaalsoort Beyond™ KN15™ is hoogglans gepolijst en garandeert een uitstekende spaanafvoer zelfs bij
MQL of droog bewerken.
De B55_DAL is naslijpbaar volgens de originele specificaties.
Kennametal, tel. 026 38 44 850, www.kennametal.com.

Sandvik, tel. +44 (0) 208 429 6542,
www.sandvik.coromant.com/nl.

Journalistieke en redactionele projecten
• reportages
• interviews
• persberichten
• nieuwsbrieven

• huis- en relatiemagazines
• jubileumuitgaven
• columns & blogs
• jaarverslagen

Ewald Lohmann, Wingerdstraat 63, 6641 BM Beuningen
T +(31) (0) 24 675 18 93 – E info@alinea-stokvisch.nl – W www.alinea-stokvisch.nl
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Staalkabels
Staalkabelnetten
product
KRACHTIGE PREMIUM
MOTOR VOOR
BEVELTOOLS
Beveltools, producent van frezen
voor het afkanten en afronden van
metaal, heeft een eigen motor ontwikkeld voor de Bevel Mate™ frezen:
de Bevel Mate™ Premium. Niet
alleen is bij de ontwikkeling van
deze motor gelet op kracht en kwaliteit, maar ook de verkoopprijs is laag
gehouden.
De nieuwe Premium motor heeft een
vermogen van 1530 watt en een
regelbaar toerental, wat de motor
flexibel in het gebruik maakt. De
inzetbaarheid van de nieuwe motor
wordt verder vergroot door de aanwezigheid van een flenskop met
hoogte-instelling. Gebruikers kunnen de frezen gebruiken voor een
scala aan freeswerkzaamheden in
staal, sinds kort zelfs tot 12 mm
dikte.
In totaal zijn nu voor de Bevel
Mate™ drie motoren verkrijgbaar:
de Bevel Mate™ Basic (700 watt), de
Bevel Mate™ Premium (1530 watt)
en de Bevel Mate™ Air, voor gebruik
op lucht.
Beveltools, tel. (0)26 369 92 22 www.
beveltools.nl.

MEER METAALBEWERKERS VAN MAKITA
De nieuwe dwarsgat- en conische verzinkboren van Makita zijn dankzij hun
grote boorbereik geschikt voor snel en
precies boren in plaatstaal, non-ferro
metalen en kunststoffen. Voor het plat
verzinken introduceert Makita vier
dwarsgatverzinkboren van 5% HSS-Co
met cilindrische schacht, leverbaar in
diameters van 2-5, 5-10, 10-15, en 15-20
mm. De zeven nieuwe conische diepverzinkboren zijn leverbaar in
diameters van 6,3 mm tot 25,0 mm. De spiraalvormige trappenboren
zijn voorzien van een handige maataanduiding bij elke trap. Tijdens
het boren is de gewenste boordiameter altijd zichtbaar. Twee trappenboren hebben 9 trappen, een opname van 1/4” en een boorbereik van 4-12 mm of 4-20 mm. De derde boor is uitgerust met 15 trappen, heeft een opname van 6 en een bereik van 4-32 mm.
Makita, tel. (040) 206 40 40, www.makita.nl.

BEGINNEN MET AUTOMATISCH STRALEN
De firma HEVAMI oppervlaktetechniek uit Veghel
heeft op de Techni-Show de
nieuwste compacte Muldenband (ook wel trommelband genoemd) werpstraalmachine van RUMP
Strahlanlagen gepresenteerd. De machine kan in
vele industrieën ingezet
worden en is met name ontwikkeld om die klanten te
bedienen die tot op heden de stap naar het automatisch stralen te groot vonden. De basis van de nieuwe machine ligt in
bestaande technieken die zich reeds velen jaren bewezen
hebben maar nu dus in een compacte uitvoering zijn ondergebracht. De machine heeft weinig vloeroppervlakte (ca. 3x3
meter) nodig en is in combinatie met de geringe hoogte van 4
meter veelal probleemloos op te stellen. Ondanks de compacte bouwwijze is de machine geschikt voor een vulvolume
van 200 liter bij een maximaal chargegewicht van 400 kg en
maximaal stukgewicht van 20 kg met een maximale lengte
van 300 mm. Naar wens is de machine eventueel ook te leveren met een automatische belader.
Deze eerste compacte uitvoering van de Muldenband is reeds
verkocht aan de firma Waayenberg Coatings in Barneveld.
HEVAMI, tel: 0413-376602, www.hevami.nl.
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Hans Jansen Staalkabels/Tuigerij is
gespecialiseerd in het verwerken van
staalkabels met eindverbindingen voor
bouw & industrie zoals gespannen
overkappingen, balustraden, trappen,
r.v.s. staalkabelnetten e.d.

Meten • Maken • Monteren • Kijk voor meer info op:

WWW.STAALKABELNETTEN.NL
Hans Jansen Staalkabels/Tuigerij
Koperweg 11 M
(industrieterrein Heimanswetering)
2401 LH Alphen aan den Rijn
tel.: 0172-519172
fax: 0172-518913
info@tuigerij.nl
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ALMELO B.V.

8 redenen om te adverteren in
METAAL & TECHNIEK
1. Het vergroten van de bekendheid van uw
bestaande producten en merken
2. Het presenteren van uw innovaties
3. Metaal & Techniek heeft een kwalitatief
hoog bereik: de totale oplage gaat naar
de leden van de Koninklijke Metaalunie
4. Het versterken van uw imago
5. Meer deelnemers werven voor uw evenement
en aankondigen van uw deelname aan beurzen
6. Werven van professionals uit de metaalbranche via nieuwsbrief en het vakblad
7. Metaal & Techniek is een betrouwbaar en sterk
merk met een gemiddeld bereik van 37.617
lezers en is een autoriteit bij het midden- en
kleinbedrijf in de metaalindustrie
8. Metaal & Techniek biedt u ook diensten om
u te laten scoren met Google en diverse
cursussen en opleidingen
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bellen!
073 - 521 9125
brons

aluminium brons

www.hemimex.nl

messing

koper

gietijzer

kunststoffen

GOED IN VORM
Forceren

Dieptrekken

Flenswalsen

Lassen

Vraag online
uw offerte aan!

Apparatenbouw

www.orfavisser.nl
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vakkanjers

Kampioenen Vakkanjers
richten vizier op EuroSkills

Bij het verschijnen van deze editie van Metaal & Techniek zijn de finales van
de VakkanjerWedstrijden 2014 net achter de rug. Een terugblik op de weg
naar goud. En: wat staat de kampioenen verder te wachten?
November 2013. Ruim 200 aanstormende vakmensen van ROC’s en bedrĳven verschĳnen aan
de aftrap van de VakkanjerWedstrĳden. Inzet
van de voorronden: een plaats in de finale. Tussen al het mannelĳke Vakkanjersgeweld staan
twee meiden hun mannetje. Carmen Nales
(Norma, Hengelo) is allesbehalve bang voor de
concurrentie. “Voor mĳ zĳn meisjes in de techniek de normaalste zaak van de wereld. In dit
werk zĳn vrouwen misschien wel beter dan
mannen”, zegt de 22-jarige CNC-frezer.
Ze krĳgt gelĳk: Carmen laat in voorronden
meerdere jongens achter zich en pakt een ticket
naar de finale. Lasser Sanne Janssen (Marel Stork
Poultry Processing BV) doet vooral mee om te
leren: “Je werkt met andere materialen, andere
posities. Daar steek je veel van op, ook door alle

trainingsuren. Dus eigenlĳk is mĳn deelname
nu al geslaagd: je groeit sowieso.”
MENTALE TRAINING
Groeien doen de Vakkanjers niet alleen technisch. Ook de ‘mentale gereedschapskist’ telt:
staan de finalisten straks stevig genoeg in hun
schoenen op het moment suprême? Daarom
kregen alle finalisten eind januari een mentale
training. De resultaten tellen voor twintig procent mee in de eindscore.
Daarna is het weer trainingsuren maken. Op
school, thuis, bĳ de werkgever. TIG-lasser Tom
den Otter (IVS Doseertechniek, Veghel) neemt
geen genoegen met half werk bĳ zĳn tweede
deelname aan de VakkanjerWedstrĳden. “Er zĳn
al heel wat platen en pĳpen doorheen gegaan.

De vorige keer was het brons. Nu telt eigenlĳk
alleen goud.”
PODIUM
Maart 2014. De finales. CAD-tekenaar Glenn
Crooĳmans (ROC Ter AA, Helmond) legt de lat
hoog voor zichzelf. Hĳ trainde zich ‘bĳna een
muisarm’. “Alle finalisten zĳn goed in hun vak”,
zegt Glenn Crooĳmans. “Ik doe mee om te
leren, maar vooral om te winnen. De kampioen
mag het straks misschien ook laten zien op de
Europese en wereldkampioenschappen. Dan sta
je tegenover de absolute top. Wie wil er niet op
dat podium staan?”
KRIEBELS
De kampioenen gaan verder in het traject richting EuroSkills en mogelĳk WordSkills. TIG-lasser Tom den Otter hoopt er nog lang bĳ te zĳn
als Vakkanjer. “Ik heb in de klas gezeten bĳ Tom
Smits, die als lasser naar WorldSkills in Leipzig
is geweest. Die verhalen zĳn prachtig. Je moet
er keihard tegenaan, maar je maakt iets mee dat
niemand anders meemaakt. Bĳ het woord Brazilië (WorldSkills 2015 - red.) begint het al te kriebelen.” •
Wie zĳn de nieuwe Nederlands kampioenen? Kĳk voor
alle uitslagen op www.devakkanjers.nl of volg de Vakkanjers via www.facebook.com/vakkanjers.

EuroSkills 2014
De Europese kampioenschappen voor jonge
vakmensen vinden plaats van 2 t/m 4 oktober
in Lille, Frankrijk. Aan EuroSkills 2014 doen
honderden deelnemers uit 27 landen mee.
Zij strijden om de Europese titel in 44 verschillende wedstrijdvakken, van metselen tot lassen. Tijdens EuroSkills 2012 pakten de Vakkanjers Richard Grootjans (CAD-tekenen) en
Robin van Wijngaarden (CNC-verspanen) beiden goud.
TIG-lasser Tom den Otter: ‘De vorige keer was het brons. Nu telt eigenlijk alleen goud’
(foto: TechniekTalent.nu/Timon Jacob).

Meer info: www.euroskills2014.org.

METAAL & TECHNIEK • maart 2014 •

MT03_vakkanjers 41

41

13-03-2014 12:22:15

WEST-FRIESLAND METAGIS

TM

brons & non ferro gieterij
APPROVED
MANUFACTURER

Centrifugaal gegoten bronzen bussen en kraagbussen

www.wfmbrons.nl

straalmiddelen
ontbraammachines
bandschuurmachines

www.hevami.nl
Tel.: +31 (0)413 376602
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rechtgezet

Over de brug komen

TEKST: MR. MIRJAM BOS.
ILLUSTRATIE: LUUK POORTHUIS.

In opdracht van de gemeente gaat de firma Spijl een hekwerk om een speelterrein aanleggen. De speeltuin ligt middenin een park omgeven door water.
De kortste route naar de speeltuin is via een bruggetje, uitsluitend bedoeld
voor fietsers en voetgangers. Dit staat ook op het verkeersbord voor de brug.
Als Spijl ter plaatse is, gebeurt er iets opmerkelijks.

schade die het gevolg is, komt voor Spĳl’s rekening. Dat anderen er ook overheen reden, doet
er niet toe, vindt de rechter. De gemeente had
echter moeten weten dat het hekwerkbedrĳf
zwaar materieel te vervoeren had. Daarom had
zĳ Spĳl vooraf moeten waarschuwen voor de
maximale draagkracht van de brug. Hierdoor
moet de gemeente de helft van de schade dragen. •

Informatie inwinnen
Uit deze kwestie blijkt dat u nog steeds zelfstandig informatie moet inwinnen om te
beoordelen of wat er is afgesproken wel kan
en of er geen schade uit voort kan vloeien. In
dit geval vond de rechter het duidelijk dat de
klant had moeten weten wat de opdrachtnemer van plan was en dat dit een risico vormde.
Daarom had de opdrachtgever hiervoor moeten waarschuwen.

Het hekwerkbedrĳf ziet grote maaiers van de
gemeente en even later ook voertuigen van de
vuilnisophaaldienst over het bruggetje af en aan
rĳden. Daarop besluit Spĳl ook voorzichtig met
wagen en aanhanger, beladen met ĳzeren
onderdelen en machines, het bruggetje over te
steken. Halverwege de brug gaat het met veel
gekraak mis; Spĳl zakt erdoor.
Gelukkig is het water niet diep, maar Spĳl heeft
flink wat schade. Wat het nog erger maakt, is de
factuur van de gemeente die later op de mat
valt. De gemeente schrĳft dat Spĳl de reparatiekosten van de brug moet vergoeden. Hĳ is
immers tegen de regels in toch over de brug
gereden. Spĳl is woest en weigert de factuur te

betalen. Als ze later allebei voor de rechter
staan, betoogt Spĳl dat het allemaal de schuld
van de gemeente is. In hun contract stond dat
hĳ over de brug mocht rĳden. De gemeente had
hem moeten waarschuwen voor de maximale
asdruk, aangezien ze wisten dat Spĳl met zwaar
materieel naar het speeltuintje moest. Bovendien rĳden gemeentediensten zelf ook over het
bruggetje. Het leek daardoor verantwoord.
RISICO
De rechter is het met de gemeente eens dat Spĳl
niet voldoende informatie heeft opgevraagd
over de draagkracht van de brug. Het hekwerkbedrĳf heeft daarmee een risico genomen. De

Metaalunie Rechtsbijstand behandelt in deze rubriek interessante
juridische kwesties op een luchtige manier. De namen en plaatsen
zijn verzonnen, gelijkenissen met personen of bedrijven zijn louter
toevallig.
Juridische professionals tegen gunstige tarieven
Metaalunie Rechtsbijstand is een zelfstandige dienst. Door de
relatie met deze organisatie, weet zij als geen ander waar u als
ondernemer in de metaalsector behoefte aan heeft. Zij biedt u een
zorgvuldig geselecteerd netwerk van deskundige advocaten en een
speciaal voor leden ontwikkelde advocatenpolis.
U kunt bij Metaalunie Rechtsbijstand terecht voor:
Advocaten
Octrooigemachtigden
Juridische bedrijfsanalyse
Incasso
Maatcontracten
Algemene voorwaarden
Meer weten? 030-605.33.44 of
www.metaalunierechtsbijstand.nl.
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CAD/CAM

kompas
AFVALWATERBEHANDELING

INDUSTRIEEL REINIGEN

Pimpel Benelux B.V.

Keplerlaan 16
6716 BS EDE
t 0318 – 582 508 f 0318 – 582 501
e workflow@pimpel-benelux.eu
i www.pimpel-benelux.eu
• ESPRIT – CHECKitB4 – WinTool

Dekracoat BV
Previ Service b.v.

Bijlmermeerstraat 20a
2131 HG Hoofddorp
t 023-5621313
e office@previservice.nl
i www.droogijsstralen.nl
• reiniging machines / parken
• reiniging zonder water
• verwijderen spouwmuurisolatie

Afvalwatertechniek
Natuurbeton Milieu BV

Nieuwstraat 1-B
6031 NG Nederweert
t 0495-461212
f 0495-461210
e info@natuurbetonmilieu.nl
i www.afvalwatertechniek.nl

TEC / CAD College

Kerkenbos 1018 B
6546 BA Nijmegen
t 024-3565677
e info@cadcollege.nl,
i www.cadcollege.nl

DIENSTVERLENENDE GROOTHANDEL

ALUMINIUM

Comhan Holland BV

Joh. Enschedeweg 11
1422 DR UITHOORN
t +31 297 513636
f +31 297 513639
e comhan@comhan.com
i www.comhan.com

AUTOMATISERING

Staalmarkt Nederland B.V.
Postbus 123
4100 AC Culemborg
t 0345 54 77 33
e info@staalmarkt.nl
i staalmarkt.nl

Komdex BV

Vennestraat 10
2161 LE Lisse
t 0252 68 29 18, F 0252 68 26 38
e info@komdex.nl
i www.komdex.nl
• ERP, CRM, Boekhouding en Urenregistratie
voor Metaalunieleden

C&E Draad Bewerking BV
Jan van de Laarweg 30
2678 LH De Lier
t 0174-512419, F 0174-515893
e info@ce-bv.com

GEREEDSCHAPPEN, VERSPANEND

Lintelerweg 15, 7556 PD Hengelo
t 074-2423654
f 074-2914934
e info@mkg.nl
i www.mkg.nl
• ERP software voor MKB metaalbedrijven

Postbus 17
7490 AA Delden
t 074-3765050, f 074-3764646
e info@denheuker.nl
i www.denheuker.nl

GIETEN
Brabantse Non Ferro Gieterij BV

Ridder ERP software

Lorentzstraat 36-38, 3846 AX Harderwijk
t 0341-412984, f 0341-412980
e info@ridder.nl
i www.ridder.nl / i www.erp.nl
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Postbus 92, 4870 AB Etten-Leur
t 076-5012950, f 076-5020975
e info@bnfgieterij.nl, i www.bnfgieterij.nl

• Aluminium en brons: zand- en coquillegieten

• PVD coating verbetert de levensduur
van uw gereedschappen;
• 24 uurservice;
• Ook plasmanitreren icm coaten.

Oerlikon Balzers Coating
Benelux

Richter Staalservice BV
Postbus 208
7500 AE Enschede
t 053-2030680
f 053-2030681
e info@richter.nl
i www.richter.nl

Postbus 6180, 4000 HD Tiel
t +31 344 655 490 / f +31 344 655 287
e info.balzers.be@oerlikon.com
i www.oerlikon.com/balzers/be
• BALINIT® coatings zijn harder dan staal
en verminderen wrijving en slijtage.

ROBOTS

• Lasersnijden max. 12000x3000mm, 3D!
• Waterstraalsnijden max. 6.000 x
3.000mm, 3D!
• Autogeensnijden max. 12.000 x 3.000mm

MECHANISATIE EN AUTOMATISERING

AWL-Techniek B.V.

Nobelstraat 37, 3846 CE Harderwijk
Postbus 245, 3840 AE Harderwijk
t 0341-411811
f 0341-411822
e info@awl.nl
i www.awl.nl
• Geautomatiseerde lasinstallaties voor alle
vormen van verbindingstechniek. Automatisering met en zonder robots.

AWL-Techniek B.V.

Nobelstraat 37, 3846 CE Harderwijk
Postbus 245, 3840 AE Harderwijk
t 0341-411811
f 0341-411822
e info@awl.nl
i www.awl.nl
• Geautomatiseerde lasinstallaties voor alle
vormen van verbindingstechniek. Automatisering met en zonder robots.

Valk Welding B.V.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Postbus 60
2950 AB Alblasserdam
T 31 (0)78 69 170 11
e info@valkwelding.com
I www.valkwelding.com

LOA Lak B.V.

SLIJPEN

Technisch Bureau Den Heuker
MKG ERP software

Hoppenkuil 29b
5626 DD EINDHOVEN
t 040 262 80 70
e info@dekracoat.nl
i www.dekracoat.nl

LASERSNIJDEN

• Uw partner in metalen en kunststoffen.
• Vestigingen in: Alkmaar, Almelo, Almere,
Beuningen, Breda, Culemborg, Den Bosch,
Doetinchem, Hapert en Nederweert.

DRAADBEWERKING

PVD COATING

Siriusstraat 11
5015 BT Tilburg
t: 013-5427627
f: 013-5427607
e: info@loa.nl
i: www.loa.nl
i: www.loa-sp.nl
• Voor stralen, kataforese lakken,
poedercoaten en natlakken
• Wij verzorgen ook transport,
assemblage en warehousing
• Van enkele stuks tot grote series

Van Geenen BV Metaalfinishing
Industrieweg 13
7461 AA Rijssen
t 0548-543793
f 0548-519565
e info@vangeenen.nl
i www.vangeenen.nl

• Slijpen en polijsten
• Reinigen en CLEANROOM verpakken
• Meer info zie website
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CURSUSSEN/WORKSHOPS
27 MAART 2014

agenda
= door Metaalunie geïnitieerde activiteiten

Cursus Ondernemen, risico’s en
algemene voorwaarden

LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:
INFO:

Hannover Messe

LOCATIE:
INFO:

Hannover, Duitsland
www.metaalunie.nl

Workshop FPC-systeem CE-Markering
stalen en aluminium constructiedelen
LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:

INFO:

3 - 5 JUNI 2014
Stuttgart, Duitsland
www.metaalunie.nl

Cursus Werkgeversaansprakelijkheid
LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:
INFO:

EVENEMENTEN
2 APRIL 2014

Bijeenkomst Industriekring Zuidwest,
district Zuid-Holland

LOCATIE:
TIJD:
INFO:

Lely Campus
15.30 - 19.00 uur
www.metaalunie.nl > actueel > agenda

INFO:

LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:

15 APRIL 2014

INFO:

LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:
INFO:

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
10.00 - 16.00 uur
€ 275,- (niet-leden € 395,-)
www.aluminiumcentrum.nl

17 APRIL 2014

Cursus Jaarstukken lezen geoefenden
LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:
INFO:

11 APRIL 2014

LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:
INFO:

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
9.45 uur - 16.45 uur
€ 350,- (excl. btw) (€ 423,50 incl. btw)
per deelnemer
www.metaalunieacademie.nl
info@metaalunieacademie.nl

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
9.30 - 17.00 uur
€ 350,- (excl. btw) (€ 423,50 incl. btw)
per deelnemer per dag
www.metaalunieacademie.nl
info@metaalunieacademie.nl

Cursus Ontwerpen van aluminium
gietstukken

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
9.45 - 16.30 uur
€ 350,- (excl. btw) (€ 423,50 incl. btw)
per deelnemer
www.metaalunieacademie.nl
info@metaalunieacademie.nl

Cursus De regelingen van de CAO
in de Metalektro

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
9.30 - 16.45 uur
€ 350,- (excl. btw) (€ 423,50 incl. btw)
per deelnemer
www.metaalunieacademie.nl
info@metaalunieacademie.nl

23 APRIL 2014

Cursus Ontwerpen en toepassen
van extrusieprofielen
Delft
14.00 - 20.00 uur
€ 175,- (niet-leden € 275,-)
www.aluminiumcentrum.nl

14 APRIL 2014

3 APRIL 2014

Cursus Jaarstukken lezen (ongeoefenden)

Seminar De Gebouweigenaar vertelt

LOCATIE:
TIJD:
INFO:

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
9.00 - 17.00 uur
€ 1.100,- p.p. voor Metaalunieleden
(€ 1.200,- voor twee personen uit één bedrijf.
SNS-leden krijgen korting. SFN-leden betalen
€ 1.250,- resp. € 1.350,-)
www.metaalunie.nl > actueel > agenda

10 APRIL 2014

MEDTEC Europe; Holland stand

LOCATIE:
INFO:

LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:

10 APRIL 2014

VAKBEURZEN
7 - 11 APRIL 2014

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
9.30 - 16.45 uur
€ 350,- (excl. btw) (€ 423,50 incl. btw)
per deelnemer
www.metaalunieacademie.nl
info@metaalunieacademie.nl

15 APRIL 2014

Cursus Het overnemen van een bedrijf

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
16.00 - 20.00 uur
www.metaalunie.nl > actueel > agenda

LOCATIE:
TIJD:
KOSTEN:

16 APRIL 2014

INFO:

Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein
9.30 - 16.45 uur
€ 350,- (excl. btw) (€ 423,50 incl. btw)
per deelnemer
www.metaalunieacademie.nl
info@metaalunieacademie.nl

Bijeenkomst China Ronde Tafelsessies,
deel uw ervaringen!

LOCATIE:
TIJD:
INFO:

nader te bepalen
14.30 - 17.00 uur
www.metaalunie.nl > actueel > agenda

HANDELSREIZEN

7 - 9 MEI 2014

3 - 5 NOVEMBER 2014

International Laser Technology Congress

LOCATIE:
INFO:

Aken, Duitsland
www.lasercongress.org

SIB Startersmissie

LOCATIE:
INFO:

Nordrhein-Westfalen, Duitsland
www.metaalunie.nl
internationaal@metaalunie.nl

Data en locaties van evenementen zijn aan
verandering onderhevig. Gelieve daarom eerst
contact op te nemen met de betreffende
organisatie. De redactie van Metaal & Techniek
neemt geen verantwoording voor gemaakte
(reis)kosten.

Koninklijke Metaalunie verzorgt diverse (branche)
bijeenkomsten en essentiële evenementen. De meest
actuele agenda vindt u op www.metaalunie.nl.
METAAL & TECHNIEK • maart 2014 •
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Een aluminium blokje...

Op lage toeren wil ik veel vermogen uit mijn Subarublok halen (2,5 liter,
semi closed deck, EJ257). Maar we lopen steeds tegen hetzelfde probleem
op: het aluminium vervormt teveel onder vollast.

De eenvoudigste manier om vermogen in
je auto te krĳgen, is een grote motor. Probleem is alleen dat een grote motor zwaar
is. Dat gaat je opbreken in bochtsnelheid.
Je mist balans in de auto. Daarom heeft
een rallyauto een kleinere motor met een
turbo. Je wilt geen grote turbo. Die levert
wel meer druk, maar alleen bĳ hogere toerentallen. Je wilt voor het korte werk juist
veel vermogen bĳ lagere toeren.
GESMEED ALUMINIUM
Dat rallyblokje, dat kun je van ĳzer maken.
Dat is namelĳk supersterk. Een kleiner
blokje van ĳzer is echter ook zwaar. Dat is
op te lossen met een aluminium blok. Aluminium is licht en sterk, maar het vervormt onder druk en het kan broos zĳn.

‘Niets went sneller
dan vermogen’
Toen ik mĳn blok opblies, is door vervorming uiteindelĳk de koppakking eruit
geblazen. Vervolgens valt je smering weg
en loopt de boel op een hoop. Breken er
stukjes van je zuiger af. Allemaal geen

feest. Dat hebben we opgelost met
gesmeed aluminium. Dat is sterker en vervormt minder. Door andere kopbouten te
gebruiken, konden we de pakkingen steviger aandraaien en daar rĳd ik alweer een
jaartje probleemloos mee rond.
Alleen… niets went sneller dan vermogen.
Je wilt altĳd meer. Dat blokje kan dat best
leveren. Een duurdere kleine turbo die
supersnel opspoelt en meer druk levert.
Je rommelt wat aan je inlaat. Een betere
intercooler voor een lagere inlaattemperatuur. Van die dingen. Probleem is alleen
dat boven de 550 Nm de kopbouten het
niet houden. We komen er langzaam achter dat het aluminium in combinatie met
de kopbouten het gewoon niet meer kan
hebben.
DIESEL
Nu kan ik gaan voor een Subaru aluminium 6-cilinder met meer inhoud. Ik kan
er een ĳzeren lĳnblok in lepelen. Als de zilvervloot aankomt misschien een Porscheblok, da’s ook een boxer. Overstappen op
diesel? Of misschien beter: lekker blĳven
rĳden. •
DAAN QUAKERNAAT
PROFESSIONEEL SPREKER
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www.demag.nl

www.demag.be

Demag KBK-hangbaansystemen
Elke werkplaats verdient KBK
• De ideale toepassing voor uw werkplaats en magazijn

• Geschikt voor toepassing met kettingtakel of balancer

• Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen zoals monorail of hangkraan

• Met de hand licht te verrijden

• KBK is flexibel, ergonomisch, houdt uw vloer vrij en verhoogt de eﬃciency

• Eenvoudig te monteren, te verplaatsen en uit te breiden

• Een bewezen lange levensduur van alle losse componenten

• Uitvoerbaar in staal en aluminium

• Compleet assortiment: bochten, wissels, draaistations en afzetstations

• Kosteloos ontwerp voor uw specifieke toepassing

Veel Demag
voor weinig geld
Bijvoorbeeld:
X-Y hangbaansysteem 250kg,
5.000mm x 5.000mm

voor € 2.900,-

Inclusief:
- Bevestigingsmaterialen
- Demag DC-Com kettingtakel
- 4 meter hijshoogte
Exclusief:
- BTW
- Montage en afname
Franco geleverd binnen
Nederland en België.

van den Berg Transporttechniek
Sinds 1946 de Demag importeur voor Nederland en België

Nederland
Tel 0031 (0)70 40 20 100
info@demag.nl
www.demag.nl
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België
Tel 0032 (0)3- 213 3030
info@demag.be
www.demag.be
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