
‘DAF is een 
           innovatief 
      hightech bedrijf’

Manufacturing Engineering & Innovation. Als ik wil, biedt DAF mij 
de ruimte om ook buiten Eindhoven te groeien: we zijn wereldwijd 
actief. Je wordt hier gezien en kunt jezelf blijven ontwikkelen.”
DAF is volgens Van den Oetelaar uitgegroeid tot een zeer innovatief 
én hightech bedrijf, wat onder meer tot uiting komt in de nieuwste 
generatie DAF-trucks. De XF-, XG- en XG -serie is eind vorig jaar 
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Jeroen van den Oetelaar (35) werkt al ruim tien jaar bij DAF Trucks, 
maar dat voelt niet zo. “DAF biedt je kansen en blijft je uitdagen. Ik 
begon in een overkoepelende projectmanagementrol, werd toen 
verantwoordelijk voor een deel van de afdeling voorontwikkeling 
binnen product development en ben nu bij productie verantwoor-
delijk voor strategie, site-development en projecten als manager 

DAF TRUCKS IS IN DE WOORDEN VAN JEROEN VAN DEN OETELAAR EEN GROOT KLEIN BEDRIJF. GOED EN BREED 

GEORGANISEERD MET EEN FOCUS OP INNOVATIE, MAAR MET BEHOUD VAN HET BRABANTSE KARAKTER. “IEDEREEN 

KENT ELKAAR EN DOOR DE OPEN CULTUUR LOOP JE MAKKELIJK BIJ ELKAAR BINNEN. DIE COMBINATIE SPREEKT MIJ 

ERG AAN EN MAAKT DAF TOT EEN FANTASTISCHE WERKGEVER MET VEEL DOORGROEIMOGELIJKHEDEN.”

DAF TRUCKS | Jeroen van den Oetelaar
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We spreken Business Architect Trishia 
Poplawska-Leijen en Trader Lars Holtap-
pels. Hoewel ze verschillende disciplines 
beoefenen, werken ze ook veel samen. 

Trishia, afgestudeerd in Computer Science, 
werkte hiervoor bij Goldman Sachs in 
Londen: “Ik wilde bij Flow Traders werken 
omdat wat je doet meer impact maakt; je 
bent meer betrokken bij het geheel. We 
bouwen ons eigen tradingplatform, trading-

strategies en algoritmes om te traden intern.
Dit is een nauwe samenwerking tussen 
trading en productdevelopment. We blijven 
dit continu ontwikkelen en optimaliseren. 
Je ziet meteen de impact van wat je maakt. 
Dit is een enorme stimulans.”

Ambitie en drive
Lars is in 2020 gestart als Trader: “Iedereen 
heeft hetzelfde doel bij Flow Traders. We 
werken veel samen met andere teams in 
een dynamische en innovatieve omge-
ving. Ambitie en drive zijn hier key. Als je 
start als Trader, is er een zeer uitgebreid 
onboardingprogramma en een training. 
Iedere nieuwe medewerker krijgt een goede 
onboarding omdat wij erin geloven dat dit 
de start is van je succes in de organisatie.” 

Hij vervolgt: “Ik ben recent naar een nieuwe 
tradingdesk gegaan en zit nu weer in een 
onwijs leerzame periode. Fantastisch, want 
het continu ontwikkelen van mijn skills en 
ervaring is belangrijk voor me. Ook als ik 

‘ Als je ambitieus en
ondernemend bent, 
is hier veel mogelijk’

betrokken wil zijn bij iets heel anders, zoals 
recruitment, dan kan dat. Dit maakt het 
werk bij Flow Traders afwisselend en extra 
leuk!”

Talenten ontplooien
Trishia beaamt: “Je hebt je carrière in eigen 
hand. Zo kon ik doorgroeien van een positie 
in softwaredevelopment naar Business 
Architect. Ik had aangegeven dat dit mijn 
ambitie was en ze hebben me deze kans 
gegeven. Nu kan ik mijn opgebouwde kennis 
inzetten in een nieuwe functie.”

Lars knikt: “Dit, in combinatie met een 
werkomgeving waarin zowel persoonlijke 
als professionele ontwikkeling en innovatie 
vooropstaan, maakt het uitdagend én extra 
aantrekkelijk om hier te werken. Je kunt hier 
je talenten optimaal ontplooien.”  

EEN GEDREVEN WERKSFEER, KANSEN DIE JE ZELF 

CREËERT EN MEER DAN UITSTEKENDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN. TEL HIER DE DYNAMISCHE SECTOR VAN 

DE INTERNATIONALE BEURSHANDEL BIJ OP EN JE KRIJGT EEN ERG AANTREKKELIJKE WERKGEVER VOOR 

AMBITIEUS, INTERNATIONAAL TALENT. WELKOM BIJ FLOW TRADERS!

DEEL ONLINE
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‘Samen impact maken 
voor het bedrijf’

‘ Bij DAF kun je je talent 
altijd ontwikkelen’

verkozen tot de International Truck of the Year 
2022. “We zetten met een relatief klein team een 
kwalitatief hoogstaand en innovatief product neer.”

Zo is DAF momenteel nog de enige fabrikant met 
een serie trucks volgens de nieuwe Europese 
regelgeving voor maten en gewichten. Deze regel-
geving is in het leven geroepen om emissies te 
verlagen enerzijds én de verkeersveiligheid en het 
chauffeurscomfort te verhogen. De extra vrijheid 
die deze Brusselse regels bieden, is zichtbaar in de 
zeer aerodynamisch vormgegeven nieuwe gene-
ratie DAF XF, XG en XG�. “Ook loopt DAF voorop 
in de ontwikkeling van alternatieve aandrijflijnen. 
We brachten in 2018 als eerste truckfabrikant 
een elektrische vrachtwagen op de markt én ont-
vingen afgelopen jaar de Innovation Truck of the 
Year-award voor onze – nog in ontwikkeling zijnde 
– baanbrekende waterstofverbrandingsmotor.”

Revolutionaire stappen
Zeker op het gebied van de inrichting en vorm-
geving van de cabine van de nieuwste generatie 
zijn revolutionaire stappen gezet, aldus Van den 
Oetelaar. “De aerodynamica is zo’n 19% verbeterd 
en de chauffeur wordt met allerlei systemen actief 
geholpen om nog zuiniger te rijden. Dat vertaalt 

zich in een zeer laag brandstofverbruik – en dat krijgen we 
ook van klanten teruggekoppeld.”
Deze transitie zie je terug in de ontwikkeling van de organisa-
tie, waar staal niet meer alleen ‘the core’ van het eindproduct 
is. Ontzorgende services en connectivity zijn anno 2022 
minstens zo belangrijk. Van conventionele techniek naar een 
hightech product dus. DAF richtte niet voor niets het DAF 
Digital Technology Center op, waar producten, toepassingen 
en diensten voor vandaag en morgen worden ontwikkeld en 
de focus ligt op ontwikkeling van software en de integratie 
hiervan. Van den Oetelaar: “Naast ons product zelf bieden we 
uiteraard allerlei fully connected diensten rondom het gebruik 
van de trucks aan. Onze klanten kunnen daardoor bijvoor-
beeld realtime hun vloot volgen om het beheer en de inzet van 
hun trucks te optimaliseren.”

DAF-gevoel
Om dat allemaal te realiseren, moet een organisatie samen-
werking faciliteren: binnen en tussen teams. Een cultuur waarin 
het gezamenlijke DAF-gevoel en inclusiviteit overheersen. Waar 
er voor iedereen mogelijkheden zijn om nieuwe richtingen in te 
slaan met opleidingen en mentoring op expert- en op manage-
mentgebied. “Dat doen we organisatiebreed. Waar je tien, 
twintig jaar geleden misschien bij DAF wilde werken omdat het 
puur ging om een prachtig product-met-wielen, zie je nu dat 
we óók veel specialisten aantrekken die de diepte in willen op 
het gebied van bijvoorbeeld de ontwikkeling van elektronica 
en software. Mensen die vanuit een intrinsieke motivatie duur-
zame aandrijflijnen helpen (door)ontwikkelen.”
DAF zoekt in deze transitie ook een steeds breder palet aan 
mensen en talenten. Van de meer (voor DAF) traditionele beroe-
pen binnen engineering en sales tot softwareontwikkelaars en 
IT-specialisten. Dat gebeurt onder meer via samenwerking met 
universiteiten en hogescholen, aanwezigheid op beurzen, meer 
zichtbaarheid online en mond-tot-mondreclame. 

Aantrekkelijke werkgever
Van den Oetelaar: “We laten zien dat DAF een aantrekkelijke, 
innovatieve en duurzame werkgever is. Onze activiteiten op 
het gebied van de energietransitie en onze maatschappelijke 
betrokkenheid zullen daar zeker bij helpen.”
Bovendien zijn doorgroeikansen voor medewerkers er niet bij 
DAF alleen. Het bedrijf heeft wereldwijd vestigingen en fabrie-
ken. Als dochter van het Amerikaanse PACCAR wordt met de 
zustermerken Peterbilt en Kenworth nauw samengewerkt op 
het gebied van innovatie – elk vanuit hun eigen aandachtsge-
bied. “Bij DAF is dat bijvoorbeeld de elektrische aandrijflijn en 
de waterstofbrandstofmotor, bij Kenworth ligt de focus op de 
brandstofcel, terwijl Peterbilt autonoom rijden onderzoekt”, 
vertelt Van den Oetelaar. “We maken grote stappen met elek-
trificatie én kijken naar juiste tussenstappen – zoals hybride 
trucks. Maar onze in Eindhoven zelf ontwikkelde motoren zijn 
ook geschikt voor duurzame brandstoffen als HVO. DAF én 
PACCAR zijn van alle markten thuis en voor enthousiast talent 
dat zich wil ontwikkelen, is bij ons eigenlijk altijd plek.”  
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