Expertisecentrum Mobiele Techniek

maart 2015
Jaargang 4 - Nummer 1

BUIGEN OF BARSTEN
LEARNING BY DOING
In dit nummer o.a.:

BBL-opleiding melkwinning
Met half werk win je niet
Tom maakt de muziek

Expertisecentrum Mobiele Techniek

Nieuwe BBL-opleiding bij PTC+

SLEUTELEN AAN MELKWINNINGSAPPARATUUR IS VAK APART

POWER+ Magazine
Inhoud
3

4

6

8

Sleutelen aan melkwinningsapparatuur is vak apart
Nieuwe BBL-opleiding bij PTC+
‘Een pijpleiding is zelden recht’
Maats uit Goor maakt machines voor het leggen van
pijpleidingen
‘Met half werk win je niet’
Het beste LMB-bedrijf is trots op zijn status
C’est Tom qui fait la musique...
Junior accountmanager Mobiele Techniek

Het Expertisecentrum Mobiele Techniek van
PTC+ in Ede begint in september 2015 met

TROTS!

specialistische technische opleidingen op het

“Onze mensen zijn onze sleutel tot succes”. Dat zeg ik in onze
nieuwe bedrijfsfilm, die sinds enkele weken is te zien op onze
website. Ik denk dat je sommige dingen niet vaak genoeg kunt
zeggen, daarom doe ik dat hier nóg eens. Niet alleen voor PTC+
geldt dat mensen de sleutel vormen tot succes; het gaat ook op
voor uw medewerkers en uw bedrijf.
In onze nieuwe bedrijfsfilm laten we in luttele minuten zien hoe
PTC+ in de afgelopen jaren is meegegroeid met de technische ontwikkelingen in onze sector. De noodzaak tot energiebesparing en
ontwikkelingen rond duurzaamheid hebben een stroom technologische vernieuwingen in gang gezet. Dat proces gaat nog steeds
door, wereldwijd. Met onze praktische trainingsaanpak onder het
motto ‘learning by doing’ dragen we bij aan de ontwikkeling van
de deelnemers aan onze trainingen. En daarbij dragen we ook bij
aan hún succes, waar ook ter wereld. Daar zijn we trots op.
In dit POWER+ magazine maakt u kennis met onze junior-accountmanager Tom Leteux. Als PTC+ geven we ook zelf graag de ruimte
aan talentvolle mensen die zich willen ontwikkelen. ‘Practice
what you preach’, zeggen ze zo mooi in het Engels. Ofwel: we willen zelf graag het goede voorbeeld geven.
In dit magazine vertellen we bovendien het verhaal over een van
onze nieuwe opdrachtgevers: hoe Maats in Goor uitgroeide van
dorpssmid tot wereldspeler. Over trots gesproken!
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gebied van onderhoud, reparatie en installatie
van melkwinningsapparatuur. “Melkwinning
wordt steeds grootschaliger en technisch steeds
geavanceerder”, legt accountmanager Harrie
Woudwijk van PTC+ uit. Daardoor ontstaat steeds
meer vraag naar goed opgeleide installateurs en
monteurs.
Behalve techniek, zijn ook hygiënerichtlijnen belangrijk bij melkwinning.
PTC+ komt aan die vraag tegemoet met een opleiding die is opgezet
volgens het succesvolle BBL-concept van de PTC+-bedrijfsscholen. “We
richten ons vooral op de niveaus 3 en 4. Met deze opleidingen reageren we in feite op de behoefte die we hebben bespeurd bij de grote
fabrikanten van melkwinningsapparatuur. Deze bedrijven werven nu
hun technische mensen nog vanuit de klassieke landbouwmechanisatie. Maar het installeren en onderhouden van een grote melkstal is
toch een totaal andere tak van sport dan het onderhouden van een
trekker”, zegt Woudwijk. “Het is daarom tijd voor een specialistische
opleiding.”

Andere techniek
Monteurs in de melkwinning hebben te maken met andere technische
vakken dan trekkermonteurs. Woudwijk: “Maar het allerbelangrijkste
is misschien wel dat technici in de melkwinning ook affiniteit moeten
hebben met koeien. Mensen met zowel passie voor koeien als techniek,
zijn er niet zoveel. Een monteur in de melkwinning moet met de melkveehouder in gesprek kunnen gaan over mastitis, over melkgift, over
hygiëne en bijvoorbeeld over de toediening van het voer. Al die zaken
hebben een directe relatie met zowel de melkwinning als met de techniek. Het is mede daarom een prachtig vak”, zegt Woudwijk.
De melkveehouderij in ons land is sterk in beweging, vooral als gevolg van het afschaffen van de melkquota vanaf 1 april dit jaar. “Veel
melkveehouders hebben daarop al geanticipeerd met uitbreidingen
van hun bedrijven. Het wordt aantrekkelijker om meer melk te produceren. De zuivelindustrie reageert met de bouw van nieuwe grote
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kaasfabrieken. Het afschaffen van de quota leidt tot optimisme en investeringsdrang. Het gevolg is dat ook de capaciteit van de melkwinningsapparatuur moet worden aangepast”, zegt Woudwijk, zelf telg uit
een geslacht van melkveehouders.

Spektakel
Dat betekent dus dat ook meer mensen nodig zijn voor het aanleggen
en het onderhouden van melkwinningsinstallaties. De nieuwe opleiding gaat diep in op elementen uit de elektronica, de pneumatiek,
hydrauliek, koeltechniek, elektrotechniek, software-vaardigheden,
constructietechniek en uiteraard de communicatie. “Een goede monteur kan in goed contact en overleg met de melkveehouder uitleggen
wat hij doet, waarom hij dat doet en hoe de melkveehouder het meeste
rendement uit zijn machine kan halen. Het punt is: de boer heeft de
passie voor zijn vee en de techniek interesseert hem meestal niet zo.
Toch is hij op die techniek aangewezen. Dat vereist veel inlevingsvermogen.”
Het is een pittige opleiding, zegt Woudwijk. De opleiding gaat in op
alle technieken die momenteel in ons land worden toegepast: de
meest voorkomende visgraat melkstallen, de roterende carrousels en
uiteraard ook de robots. De eerste groepen starten in september.

Meer informatie over de opleiding melkwinningsapparatuur is te vinden op www.ptcplus.com of bij
Harrie Woudwijk: H.Woudwijk@ptcplus.com.
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Maats uit Goor maakt machines voor het leggen van pijpleidingen

luisteren naar de ervaringen van deze aannemers constateerde Maats
dat bestaande machines voor verbetering vatbaar waren. Zo ontstond
het idee voor het ontwikkelen van een hydraulische pijpenlegger. Voor
de ontwikkeling ervan zocht Maats samenwerking met een van de
grote fabrikanten op het gebied van pijpleiding-equipment: Liebherr.
“Samen hebben ze die hydraulische pijpenlegger ontwikkeld”, vertelt
Lycke Koersen, marketing coördinator van Maats in Goor. “Daaruit is
een bijzondere samenwerking voorgekomen tussen Maats en Liebherr.
Maats werd wereldwijd exclusief dealer voor Liebherr Pipeline Equipment en maakt bovendien gebruik van Liebherr-componenten bij de
constructie van machines van het eigen merk. Klanten kunnen specifieke onderdelen voor zowel Liebherr als Maats-machines betrekken
van het wereldwijde Liebherr-servicenetwerk.”

‘EEN PIJPLEIDING
IS ZELDEN RECHT’

Huisstijl

Dankzij veel doorzettingsvermogen, visie en

onderhoudspoot van het bedrijf uitbouwde. Kennelijk

Overal ter wereld worden pijpleidingen aangelegd. Olie en gas uit
Rusland zijn essentieel voor grote delen van Europa. De spectaculaire
olie- en schaliegasvondsten in de Verenigde Staten en Canada zorgen
voor grote bouwactiviteiten in dat werelddeel, net als in Peru, Colombia en Venezuela. Over Hollands Glorie gesproken: Nederland is de
‘gasrotonde’ van Europa en ligt natuurlijk ook vol met pijpleidingen.
Om die aan te leggen worden vaak heel specifieke machines gebruikt:
pijpenbuigers, pijpenleggers en lastractoren. Of het nu gaat om een
dikke pijp, middelmaat of een dunne; bestemd voor olie, gas of welke
vloeistof dan ook.

heeft hij die kunst van het uitbouwen goed afgekeken:

Holten

van Siberië tot Peru en van Canada tot Nigeria worden

Na zijn studie scheepvaarttechniek trad Maats aanvankelijk in dienst
bij een oliemaatschappij, daarna ging hij als sales director aan de slag
bij een fabrikant van grondverzetmachines. Daar maakte hij kennis
met een voor hem nog heel nieuwe sector: de pijpleidingindustrie. Immers, de grondverzetmachines werden ingezet om stroken te graven
voor de pijpleidingen.

De buigmachines die Maats bouwt zijn van een bijzonder concept, vertelt technisch manager Geert Dieperink. “Tijdens het buigen komen
onvoorstelbare krachten vrij, anders buig je zo’n buis niet. De staalkwaliteit van de pijpleidingen is in de afgelopen tien jaar bovendien
sterk verbeterd. Dat betekent dat de krachten tijdens het buigen alleen maar groter worden. “Zeker onder extreem koude omstandigheden, bijvoorbeeld in arctische gebieden, gebeurt het geregeld dat het
frame van een buigmachine onder de druk bezwijkt en gewoon door
midden scheurt. Staal wordt bij extreme kou kwetsbaarder. Met die gegevens zijn we aan de slag gegaan. We maken nu frames die door een
aangepast productieproces van taaier staal zijn gemaakt en ook onder
de meest extreme omstandigheden goed blijven functioneren.”

Maats begon zijn eigen bedrijf en reisde de hele wereld over om contacten te leggen met aannemers in de pijpleidingindustrie. Met goed te

De componenten voor de eigen Maats buigmachines – in vijf verschillende groottes – worden deels gemaakt bij een staalbedrijf in het na-

ondernemerschap groeide het bedrijf van Wilhelm Maats
uit tot een wereldspeler op het gebied van ‘pipeline
equipment’. Zijn vader had een smederij in Holten
en was Hanomag-dealer. In zijn jeugd was Maats er
daardoor getuige van hoe zijn vader de verkoop- en

tegenwoordig pijpleidingen aangelegd met behulp van
machines uit Overijssel.
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En zo groeide Maats uit tot een wereldspeler, vanuit bedrijventerrein
in het naburige Goor. Daar worden de lastractoren, pijpenleggers en
buigmachines gebouwd en geassembleerd om over de hele wereld te
worden verscheept. Een deel van de machines is van het merk Liebherr,
een ander deel is van het eigen merk Maats. De samenwerking is intensief en ook complex: Maats is ‘preferred manufacturing partner’
van Liebherr voor basismachines die worden aangepast voor specifieke toepassingen. Daarnaast bouwt Maats eigen machines op basis
van Liebherr-machines, die op de markt komen onder het merk Maats.
Daarbij komt dat Maats ook van de grond af machines van eigen merk
bouwt – bijvoorbeeld buigmachines – waarin voor een groot deel wel
losse componenten van Liebherr (cylinders, motoren) worden toegepast, vanwege de hoogwaardige kwaliteit en omdat de onderdelen wereldwijd via het Liebherr-netwerk verkrijgbaar zijn.
Ook onder eigen merk maakt Maats dus ook complete lastractoren, pijpenleggers en buigmachines. Met name die laatste machines zijn echte mannetjesputters. Ze buigen pijpen met een diameter van wel een
meter en een wanddikte van enkele centimeters op de millimeter precies in de goede boog, tot zo’n 15 graden. “De buigmachine staat aan
de basis van het hele bouwproces tijdens het leggen van pijpleidingen.
Een pijp moet niet alleen links- of rechtsaf, maar ook de contouren
van het landschap volgen: het is zelden vlak terrein. En zelfs in vlak
terrein komt het vaak voor dat je met een pijpleiding vaarten, kanalen
of dijken moet passeren. Een pijp is dus zelden recht”, zegt Koersen.
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Geert Dieperink en Lycke Koersen.

Maats in zee met PTC+
Een aantal monteurs, mensen van de technische afdeling en de
werkplaats-chef van Maats in Goor volgen dit voorjaar praktijktrainingen op maat, geheel verzorgd door PTC+. Het gaat om toegepaste elektronica-trainingen. “We willen het theoretisch niveau
van ons mensen verder omhoog brengen en met name bij het
diagnose stellen bij storingen gebruik maken van de modernste
technieken en inzichten. Bij PTC+ zijn ze in staat om de training
precies op ons lijf te schrijven. Veel van de in het grondverzet
gebruikte techniek is immers ook van toepassing op onze piplineequipment”, vertelt technisch manager Geert Dieperink.

Meer info?
Kijk op www.maats.com; www.ptcplus.com

Taaier
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burige Neede. Ook de regeltechniek, hydrauliek en elektronica komen
van leveranciers uit de regio. De losse componenten worden in Goor
geassembleerd, waarna de complete machines via de havens van Rotterdam of Hamburg hun weg vinden over de hele wereld.

Verhuur
Behalve dat Maats fabrikant en leverancier is van pipeline-equipment,
beschikt het bedrijf over een grote vloot materieel voor de verhuur.
“Je ziet dat in tijden van recessie aannemingsbedrijven terughoudend
zijn met investeringen. In dat geval zien we de verkopen wel afnemen,
maar kunnen we dat opvangen met een toenemende groei in de verhuur, vertelt marketing-coördinator Lycke Koers. En zo is het Overijsselse Goor zomaar een van de ‘hotspots’ geworden in de internationale
pijpleidingindustrie.
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Het beste LMB-bedrijf is trots op zijn status

‘MET HALF WERK WIN JE NIET’

Bedrijfsleider Robert van Rijswick
van Abemec in Sevenum raadt ieder
collega-bedrijf aan om mee te doen

Dat sluit goed aan op de akker- en tuinbouwcultuur in deze regio met
veel zandgronden. We streven naar een zo compleet mogelijke relatie
met onze klanten: advies, verkoop en service.”

Spannend
Van Rijswick herinnert zich dat zo’n zestig bedrijven zich hadden aangemeld voor de wedstrijd van het Beste LMB. “Toen we bij de beste
tien zaten werd het echt spannend. Toen hadden we echt zoiets van:
we gaan ervoor. Het was zaak om een goede presentatie te houden in
Ede, waar alle halve finalisten, de tien beste bedrijven, werden uitgenodigd voor het houden van hun presentatie. Het maken daarvan was
een tijdrovende klus. Als je het goed doet, ga je extra kritisch naar het
functioneren van je eigen bedrijf kijken. Het heeft me vijf avonden op
rij gekost om alles scherp te krijgen. Je komt aardig wat dingen tegen
die je dan nog wilt aanpakken, of scherper wilt formuleren.”
De ‘finalekoorts’ bij Van Rijswick en zijn mensen brak echter pas echt
los, toen Abemec samen met nog twee andere bedrijven was doorgedrongen tot de eindronde. “Ja, dan komt de jury letterlijk in de keuken
kijken. Met z’n allen hebben we ervoor gezorgd dat alles er piekfijn
uit zag. Van de bestickering op de busjes tot dat rommelhoekje in de
garage. Alle gereedschapskisten werden extra netjes opgeruimd en
olievlekken van de vloer gepoetst. Kijk, dat is goed voor de teamgeest:
we wilden winnen en iedereen kon daaraan bijdragen.”

Te vroeg
Ze verwachtten het al een beetje: “Natuurlijk kwamen een paar van
de juryleden iets te vroeg, waarschijnlijk voor een extra check. Ze
vroegen ons het hemd van het lijf, over opleiding, het begeleiden van
leerlingen en stagiaires, omgang met de klanten, vakkennis en bedrijfsvoering. Het bedrijfsbezoek duurde de hele middag en was erg
gezellig. We vonden het gewoon erg leuk om ons bedrijf zo in optima
forma te laten zien.”
Toen in april de grote finaleavond werd gehouden, had Van Rijswick
eigenlijk het gevoel dat de winst niet naar Sevenum zou gaan. Dat uiteindelijk toch de champagnekurken knalden was een grote meevaller.
“Maar goed dat we met z’n allen met de bus naar Ede waren gegaan, zo
konden we gerust een glaasje drinken.”
Na de winst bracht Abemec in Sevenum en persbericht uit dat in de regionale kranten en vakbladen werd gepubliceerd. “Ook op onze eigen
website en social media hebben we er natuurlijk melding van gemaakt.
De reacties kwamen al gauw los: klanten vinden het superleuk dat ze
klant zijn bij het beste LMB van het land. Dat schept natuurlijk wel verwachtingen, daar krijg je wel grappen over. In het najaar hebben we
nog een open dag gehouden, waarbij we zeker 1500 bezoekers hebben
rondgeleid in het bedrijf. De erkenning komt binnen en de teamgeest
is gebleven. Het was een mooi avontuur”.

aan de verkiezing van het ‘Beste
Landbouwmechanisatiebedrijf (LMB) van
het Jaar.’ “Maar pas op hè, je moet het
wel écht willen, je moet er serieus tijd
insteken. Want met zo’n verkiezing is het
als met alles in je bedrijf: met half werk
kom je er niet.”
Robert van Rijswick: “Het initiatief om mee te doen aan de verkiezing,
kwam vanuit de medewerkers.”
Van Rijswick kan dat weten, want zijn bedrijf werd in april vorig jaar
winnaar van de verkiezing tot Landbouwmechanisatiebedrijf van het
Jaar 2014. In de finale versloeg Abemec de twee overgebleven concurrenten Bakker Ulrum uit Ulrum en Vlaming uit Zwaagdijk. “We zijn die
dag met alle 22 medewerkers met een bus naar Ede gegaan. Het werd
een echte feestdag”, zegt Van Rijswick.
Op de website www.bestelmb.nl is inmiddels de voor-inschrijving begonnen voor de verkiezing van het beste LMB van 2015. Met de verkiezing beogen de initiatiefnemers PTC+ en het vakblad LandbouwMechanisatie de LMB-sector in Nederland te stimuleren om te werken aan
verhoging van het serviceniveau en algehele imagoverbetering. Het
leveren van betere producten en diensten is niet alleen goed voor de
boeren en loonwerkers maar ook voor de kwaliteit van het Nederlandse
machinepark en het imago van de Nederlandse landbouw. Ieder LMB in
Nederland kan zich voor de verkiezing inschrijven. De aanmelders krijgen formulieren toegezonden op basis waarvan eerst tien halve finalisten worden gekozen. Zij krijgen de kans zich te presenteren, waarna
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drie finalisten worden gekozen. Bij deze drie finalisten gaat de jury op
bedrijfsbezoek; daarna wordt de winnaar aangewezen.

Initiatief
Van Rijswick bewaart goede herinneringen aan de wedstrijd. “En niet
alleen omdat we hebben gewonnen”, zegt hij. “Het begon meteen al
goed, want het initiatief om mee te doen kwam van onze medewerkers
zelf: onze magazijnmedewerker en onze chef-monteur. Kijk, dan heb je
meteen een goed draagvlak. Zo’n initiatief kan ontstaan omdat we in
ons bedrijf een cultuur hebben waarin we elkaar overal zoveel mogelijk
bij betrekken. We vormen een hecht team dat door de deelname alleen
maar hechter is geworden.”
Abemec Sevenum is onderdeel van de grotere Abemec-groep, die in
de afgelopen jaren is ontstaan als gevolg van diverse fusies in landbouwcoöperaties. “Vanuit onze vestiging bedienen we het hele gebied
tussen Arnhem en Maastricht en ook een deel van Duitsland, met name
op het gebied van Fendt tractoren en Agrifac zelfrijdende veldspuiten.
POWER+ Magazine - Nr. 1 - maart 2015
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Junior accountmanager Mobiele Techniek

C’EST TOM QUI FAIT LA MUSIQUE...
Hij is enthousiast, communicatief, jong,
veelzijdig en internationaal georiënteerd.
Met het aanstellen van de 23-jarige junioraccountmanager Tom Leteux heeft het
Expertisecentrum Mobiele Techniek van
PTC+ nieuwe dynamiek binnengehaald. Met
een Franse vader en een Engelse moeder is
Tom opgegroeid in twee Europese talen en
culturen. Zijn vader is ingenieur, zijn moeder
kunstenares. Jazeker: “Ik ben opgegroeid
met een hybride kijk op het leven.”
“Allo?” Als Tom de telefoon opneemt klinkt een vleugje Frankrijk. Maar
even gemakkelijk schakelt hij over naar vlekkeloos Engels. Hij werd geboren in het Zuid-Franse Toulouse en groeide aanvankelijk op in het
zuidwesten van het land, op het randje van Frans Baskenland. Na de
scheiding van zijn ouders woonde hij een tijdje met zijn moeder in Dorseth, Zuidwest Engeland, om weer terug te keren naar het Baskische
dorpje Barcus, zijn echte thuishaven. Recent studeerde hij nog economische en politieke wetenschapen aan de universiteit van Newcastle.
“Engelse universiteiten zijn beter dan Franse”, zegt hij. “Maar toch,
de universitaire studie was te theoretisch voor me, ik wil in de praktijk
aan de slag. Ik hou, zeg maar, teveel van de échte wereld.”
Het interview gaat in het Nederlands. Althans, bijna helemaal. “Ik ben
net terug van een week taaltraining in Spa, in België”, vertelt Tom. “Er
is daar een gerenommeerde taalschool, waar ik met name aan mijn conversatievaardigheden heb gewerkt. Het waren heel intensieve dagen.
Het meeste wat ik in het Nederlands hoor, kan ik verstaan en ook goed
begrijpen. Veel woorden kan ik visualiseren in het hoofd. Maar complexe
gesprekken in het Nederlands zijn nog moeilijk. Ik werk er hard aan,
dat zal de komende weken en maanden zeker snel verbeteren. Gelukkig
spreken bijna alle Nederlanders goed Engels, het is geen belemmering.”
Dat Tom nu in Nederland woont en werkt is wellicht het resultaat van
moderne Europese integratie, waarbij grenzen steeds meer wegvallen. Tom raakte bevriend met een Nederlander die een huis heeft in de

regio waar Tom woont en bovendien professionele relaties heeft met
PTC+. Hij bracht hem als talentvolle jongere in beeld voor een stage in
het najaar van 2014. “Et voilà, hier ben ik dan met een jaarcontract”,
zegt Tom trots.
Hij gaat zich in het komende jaar als junior-accountant bezig houden
met relatiemanagement en het aan de man brengen van trainingen
voor PTC+, op het gebied van de Mobiele Techniek. “Als zoon van een
ingenieur wil ik weten hoe de dingen werken. In Frankrijk groeide ik
op in een boerenomgeving. Trekkers en ander agrarisch materieel zijn
niet vreemd voor me. De trainers van PTC+ spijkeren me bovendien aardig bij over de technieken en de trainingen. Het concept van learningby-doing spreekt me erg aan. Ik ben iemand die gauw enthousiast raak
voor de dingen waarin ik geloof. Dit onderwijsconcept en de technische trainingen van PTC+ zijn zulke dingen. Ik houd van netwerken,
contacten leggen, gewoon omdat ik geïnteresseerd ben in mensen en
omdat ik geloof in het concept van PTC+.”
In zijn vrije tijd houdt Tom zich overigens bezig met wellicht onvermoede zaken. Hij schrijft gedichten en publiceert die met enige regelmaat. En in zijn hoofd zit al het verhaal en de plot voor een science
fiction boek. Het schrijven zal wellicht nog even op zich laten wachten.
“Alle aandacht nu op het werk. Ik heb enorm leuke collega’s en de directe manier waarop Nederlanders met elkaar communiceren vind ik
heerlijk.”

LEARNING BY DOING

