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DAT DE MAAKINDUSTRIE IN NEDERLAND WEL DEGELIJK TOEKOMST HEEFT, BEWIJST VOESTALPINE 

AUTOMOTIVE COMPONENTS BUNSCHOTEN. DOOR TE BLIJVEN ONTWIKKELEN, PERSPECTIEF TE BIEDEN  

AAN MEDEWERKERS MET EEN LEVEN LANG LEREN IN DE EIGEN BEDRIJFSSCHOOL ÉN VERGAANDE  

GROENE AMBITIES ZET DE ORGANISATIE OPTIMAAL IN OP EEN DUURZAME TOEKOMST.

Fränk Zwaans, Managing Director COO: “De technologie voor 
productieprocessen ontwikkelt zich in rap tempo en robotisering is 
niet meer weg te denken. Tegelijkertijd realiseren we ons het belang 
van het echte vakwerk, zoals kennis over het gedrag van metaal 
tijdens het dieptrekken. Alle disciplines zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, of je nu robots programmeert of op de millimeter 

Bij voestalpine Automotive Components in Bunschoten staan 
passie voor auto’s en trucks, innovatie en aandacht voor mens en 
milieu op één lijn. Het bedrijf levert sinds 1948 premiumkwaliteit 
carrosseriedelen aan gerenommeerdere auto- en truckfabrikanten 
in een zeer competitieve markt. Dit vraagt veel van de productie  
en van de mensen; de lat ligt hoog. 

‘Hoge kwaliteit 
         is onze standaard’
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Mega windturbine?
 Mega kraan! 

Software bouwen zonder
 programmeerkennis

DEEL ONLINE

DEEL ONLINE

MENDIFY | Patrick Smits

MAMMOET | Jeroen Overduin

Windenergie speelt een grote rol in de 
energietransitie. Voor het optuigen van 
windturbines op zee en op land zijn heel 
grote kranen nodig. Geen ander bedrijf ter 
wereld heeft daarvoor zo veel zwaar  
materieel als Mammoet, dat ook qua 
geografische spreiding en mankracht de 
grootste is. Logisch dus dat de organisatie 
actief is in deze markt. 
Voor deze activiteiten is nieuw personeel 
nodig: veel kraanmachinisten, die een lang-
durige interne training krijgen, en riggers 
(sjorders). Het werk is niet voor iedereen: de 
crews reizen de hele wereld over en zijn bijna 
altijd van huis. Maar het bedrijf zoekt ook 
projectmanagers en accountmanagers.  
“En we zijn voor engineers extra aantrek- 
kelijk geworden, nu we ons steeds verder  
op het terrein van de energietransitie  
begeven”, zegt Jeroen Overduin, Global 
Head of Marketing.

Veel bedrijven ervaren moeite om in korte 
tijd processen te digitaliseren of aan te pas-
sen aan nieuwe behoeften vanuit de markt. 
Hierdoor blijft innovatie uit, nemen de 
IT-kosten toe en staat de marktpositie onder 
druk. “Vaak sluit standaardsoftware niet aan 
bij de behoefte van het proces of is aanpas-
sen van bestaande software technisch of 
economisch onverantwoord”, zegt Patrick 
Smits, Sales Director bij Mendify. “Sinds 
2016 helpt Mendify bedrijven digitaal klaar 
te zijn voor de toekomst door middel van  
Mendix lowcode technologie. Hiermee 
modelleer je op een visuele wijze – en  
zonder programmeerervaring – software  
applicaties i.p.v. deze ouderwets te program-
meren. Zo kun je op een flexibele manier 5 
tot 10 keer sneller oplossingen bedenken 
en bouwen. Werkt iets niet zoals gepland? 
Pas het snel aan en binnen 2 weken gaat de 
aanpassing mee met de volgende release. 

Zo werkt het bedrijf aan het grootste offshore 
windpark van Schotland. De zee is er diep en 
het verschil tussen eb en vloed groot. “Daar 
kun je alleen met ons materieel de enorme 
componenten plaatsen. De jacket is bijna 
100 meter hoog en komt bijna geheel onder 
water te staan. Daarbovenop komen dan de 
monopile en de windturbine.” In Noorwegen 
werkt Mammoet mee aan een project met 
drijvende turbines op zee. De componenten 
zijn zo groot en zo zwaar dat ze alleen door 
superkranen kunnen worden opgetild. 

Mammoet is ondertussen bezig met elektri-
ficatie van materieel. “Dat is in deze branche 
vrij bijzonder. Zo ontwikkelen we een kraan 
voor de offshore windmarkt met een capa-
citeit van 6.000 ton, op basis van waterstof. 
Conventionele kranen verbruiken een flinke 
plas diesel, met de uitstoot en decibellen 
die daarbij horen. Deze niet, dat is ook voor 
civiele projecten interessant.”     

Hiermee wordt maatwerk software ontwikke-
ling en een snelle waardecreatie toegankelijk 
voor het MKB tot aan het grootbedrijf.”
Mendify werkt met een team van ruim 20 
experts in Nederland, België en Roemenië. 
Smits: “Naast het bouwen en integreren 
van applicaties richten wij ons steeds meer 
op applicatie lifecycle management en 
helpen we klanten met het toepassen van 
Mendix binnen de organisatie. Denk aan het 
opleiden van eigen medewerkers tot Mendix 
developer en het opzetten van een eigen 
Mendix team. Ook verzorgen we strategie-
sessies over wat je wel en vooral niet bouwt 
met Mendix, hoe je veiligheid en dataprivacy 
borgt en hoe IT je nieuwe businessmodel 
ondersteunt.”

Ook de waarde van lowcode ervaren? Daag 
ons uit met jouw ambitie! Met een 1-daagse 
workshop laten wij zien hoe we dit kunnen 
aanpakken.  DEEL ONLINE

nauwkeurig stempels voorbereidt voor productie.”
Zwaans vervolgt: “Het is best bijzonder dat zo veel mensen 
onze producten kennen zonder het te weten. Niet alleen heeft 
een aanzienlijk deel van de auto’s en trucks die in Nederland 
rijden een of meer carrosseriedelen die door ons zijn gemaakt. 
Ook de buitendelen van de safety car van de Formule 1 komen 
uit Bunschoten!” 

Aansprekend product
Bij voestalpine Automotive Components Bunschoten werken 
zo’n achthonderd medewerkers van 38 verschillende nationali-
teiten op een gigantisch oppervlakte van meer dan 165.000 m².

“Van de inkoop van staal en aluminium tot de verkoop van  
servicedelen, van engineering tot het bouwen van productie-
cellen met bijbehorend projectmanagement: wij hebben  
alles in huis”, verduidelijkt Zwaans. 
In de fabricagehallen staan meer dan driehonderd robots. “Als 
engineer of technicus gaat je hart daar gegarandeerd sneller 
van kloppen! Dit alles, in combinatie met de producten die we 
voor de auto-industrie produceren, spreekt veel mensen aan”, 
vult Lot Aarts, Manager Human Resources Management, aan.

Innovatie-DNA
Het bedrijf maakt deel uit van het wereldwijd opererende 
voestalpine AG. Dat concern kent zo’n vijfhonderd vestigingen 
in meer dan vijftig landen op alle vijf de continenten en telt 
bijna 50.000 medewerkers. Het is sinds 1995 genoteerd aan 
de beurs van Wenen en een toonaangevende partner voor  
de automobiel- en consumptiegoederenindustrie, de lucht-  
en ruimtevaart- en de olie- en gasindustrie. “Om hoge kwaliteit 
te leveren, is het cruciaal om continu te blijven innoveren. 
Daarom hebben wij een Manager Innovatie die samen met 

collega’s van verschillende afdelingen projecten 
initieert en begeleidt”, vertelt Aarts. Afhankelijk 
van de vraag of probleemstelling wordt een team 
samengesteld om tot een oplossing te komen. 
Zwaans: “Bij onze moederorganisatie in Oosten-
rijk staan wij bekend als creatief: voor complexe 
vraagstukken bedenken wij vaak vernieuwende 
oplossingen. Onze teams hebben al verschillende 
successen behaald, waardoor bijvoorbeeld het 
proces van het programmeren van productie- 
robots aanzienlijk is geoptimaliseerd. Daar zijn 
wij supertrots op.” 

Automotive academy Bunschoten
Het praktijklokaal van de interne bedrijfsschool is 
uitgebreid met robotcellen, die hetzelfde zijn als in 
de productie, én met een virtualrealityinstallatie. 
“Deze faciliteiten zetten we in om innovaties op 
haalbaarheid te onderzoeken, onze producten te 
testen én onze medewerkers op te leiden”, zegt 
Aarts. “Veel collega’s zijn hun loopbaan gestart in 
deze bedrijfsschool!” 
Om de toegevoegde waarde van interne oplei-
dingen in de toekomst te kunnen waarborgen, 
biedt de Automotive academy Bunschoten van 
voestalpine naast de bestaande mbo-(robotica)- 
opleidingen ook een hbo-traject, om talenten op te 
leiden tot robot- of PLC-programmeur. Aarts: “In 
een hightech omgeving bieden we studenten een 
vliegende start van hun loopbaan met internatio-
nale mogelijkheden binnen de automotive indus-
trie. Onze academy is daarmee dé plek voor het 
opleiden van al onze medewerkers, in het kader 
van een leven lang leren.” 

Groene toekomst
“Onze doelstelling is om CO2-neutraal te zijn in 
2035”, zegt Zwaans. “Uiteraard zijn we ons bewust 
van onze footprint. Er liggen al 34.000 zonne-
panelen op ons dak, die zorgen voor een derde 
van de totale stroomvoorziening. Onder andere 
de batterijen van alle heftrucks laden we op met 
zonne-energie. We zijn nog niet klaar. Er komen 
nog eens 11.000 zonnepanelen bij, we vervangen 
alle verlichting in de productiehallen door led, we 
onderzoeken mogelijkheden voor warmteterug-
winning en hebben de ambitie om gasneutraal 
te gaan produceren. Dit alles resulteerde in een 
formele certificering op de CO2-prestatieladder. 
Samengevat maken we onze ‘One step ahead’ 
waar: we zijn sterk in staal, we staan voor kwaliteit, 
de ontwikkeling van medewerkers en voor een 
groene toekomst.”  

Al 75 jaar sterk in staal
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