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MEER AANDACHT VOOR WERKVOORBEREIDING

Slimmer werken is      
het paroolTEKST EN BEELD: LEON VAN 

VELZEN

Dijkhof bv in Borne maakt al meer dan een halve eeuw trappen, treden en 
hekwerken. De hele bedrijfstak verkeert in een periode waarin grote veran-
deringen nodig zijn: bij de werkvoorbereiding, productie en montage. Direc-
teur Evert Kolk van Dijkhof: “Voorbereiding is de sleutel tot succes.”

Dĳ khof maakt trappen en treden. Directeur is 
Evert Kolk die het bedrĳ f ruim acht jaar onder 
zĳ n hoede heeft. Gestaag vormt hĳ  de onderne-
ming om van een klassiek metaalbedrĳ f met 
een zware focus op de productie naar een onder-
neming die vooral slim wil opereren. Kolk: “We 
opereren in een weerbarstige markt. De bouw 
heeft sowieso een moeilĳ ke tĳ d achter de rug, 
maar als je zoals wĳ  gespecialiseerd bent in 
trappen, treden en hekwerken krĳ g je te maken 
met specifi eke wensen en eigenaardigheden van 
de bouw.”

‘Niet alleen het aantal mensen in de werkvoorbereiding zal stijgen, ook hun niveau moet omhoog’, voorspelt 
Evert Kolk

O P T I M A L E  V O O R B E R E I D I N G
Overcapaciteit op de markt voor trappen en tre-
den dwingt bedrĳ ven tot innovatief onderne-
merschap. “Daarbĳ  moet je contra-intuïtieve 
besluiten niet uit de weg gaan. Een algemene 
wĳ sheid is dat je de overhead op je kantoor zo 
klein mogelĳ k moet houden en het zwaarte-
punt van je aandacht op de productievloer moet 
richten. Ik zie dat anders. De werkvoorbereiding 
is al belangrĳ k en zal nog veel belangrĳ ker wor-
den. Niet alleen het aantal mensen in de werk-
voorbereiding zal stĳ gen, ook hun niveau moet 

omhoog. Voor een order naar de fabriek gaat, 
moet deze volledig zĳ n doorgerekend en uitge-
tekend. We moeten veel meer gaan rekenen. 
Vroeger zag je nog wel eens resten metaal lig-
gen in het magazĳ n. Na een jaar liggen die er 
nog, omdat ze niet bruikbaar zĳ n. Daar wil ik 
van af. We investeerden in computergestuurde 
laser-stansmachines en werken met standaard 
formaten plaat.” 

S L I M M E R  W E R K E N
Eenzelfde beweging ziet Kolk bĳ  de montage-
ploegen. “Ook hier luidt het parool: slimmer 
werken. Net als de productie begint de montage 
met een optimale voorbereiding. Om snel en 
veilig te kunnen werken, beschikken we over 
geavanceerde hĳ s- en hefmiddelen. De trend is 
toch al lichter, dunner en betere staalsoorten.” 
De wensen van de klant veranderen in de loop 
der jaren. “De combinatie van staal en glas is op 
dit moment populair. Daar hebben we speciale 
machines voor aangeschaft. Onbehandeld staal 
vinden de mensen op dit moment prachtig.”

‘De combinatie van staal 
en glas is op 

dit moment populair’

O P L E I D E N
De werkelĳ ke toegevoegde waarde zoekt Kolk 
in het waar mogelĳ k digitaliseren van de pro-
ductie. “Van huis uit ben ik geen werktuigbou-
wer, ik ben opgeleid in de elektrotechniek. Dan 
kĳ k je net even anders aan tegen bedrĳ fsproces-
sen. Software is de sleutel tot succes. Zo zĳ n 
onze lasapparaten volledig digitaal gestuurd en 
de instellingen worden bepaald op basis van de 
lasmethodebeschrĳ vingen. Dat stelt eisen aan je 
vakmensen. Zĳ  moeten er aan wennen dat ze 
zich blĳ ven ontwikkelen in hun vak. Daar stu-
ren we zeer nadrukkelĳ k op aan. We hebben op 
het bedrĳ f altĳ d circa zes stagiaires lopen. Het 
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Vakmensen  moeten zich blijven ontwikkelen in hun vak

Nederlandse Trappen Fabrikanten
Ron den Toom is branchemanager van de Nederlandse Trappen Fabrikanten (NTF). “De belangrĳ kste functie van 
de NTF is dat de ondernemers een platform hebben waar ze over hun vak en bedrĳ f kunnen fi losoferen. Er komt 
op deze ondernemers veel af. Dan is het prettig als je van tĳ d tot tĳ d de telefoon kunt pakken om een collega te 
bellen.” De NTF kent vier speerpunten. Het vertaalt complexe regelgeving naar de praktĳ k, adviseert over juiste 
toepassing van normen, onderhoudt contacten met alle belangrĳ ke organisaties en ontwikkelt cursussen. 
Den Toom: “Uiteraard promoten we de branche waar we kunnen en ondersteunen we de ondernemers onder 
andere met de montagerichtlĳ n. Dit document heeft geen offi  ciële status, maar is zo goed opgezet, dat veel van 
onze leden deze dagelĳ ks gebruiken.”

houdt je fris, want de computergeneratie komt 
nu aan het werk. Een getalenteerd constructeur 
volgt nu de avond-HTS waarbĳ  we een deel van 
de opleiding betalen. Het is ons antwoord op de 
vergrĳ zing van de branche.”

G E N U A N C E E R D E R 
Even doorrĳ den na Borne en je bent in 
Duitsland met het Ruhrgebied in zicht. Een 
prachtig gebied om te pionieren, zo lĳ kt het op 
het eerste gezicht. “Ons werk speelt zich vooral 
af in de economische hotspots van Nederland: 
het westen en het zuiden. Je zou zeggen dat bin-
nen Europa met zĳ n vrĳ  verkeer van personen 
en goederen de Duitse markt gemakkelĳ k te 
betreden is. In de bouw ligt dat net iets genuan-

ceerder. Om het populair te zeggen: de Duitse 
overheid bouwt een juridische, papieren muur 
om bouwprojecten heen, waardoor het voor 
niet-Duitse bedrĳ ven moeilĳ k werken is. Het 
kan, maar vergt dan heel veel aandacht en ener-
gie.” Liever richt Kolk zich op zĳ n collega-bedrĳ -
ven. Mede als voorzitter van de Nederlandse 
Trappen Fabrikanten (NTF) houdt hĳ  keer op 
keer een pleidooi voor slimmer samenwerken. 
“Het slimmer samenwerken zou zich in de prak-
tĳ k kunnen vertalen in het zoeken van part-
ners, waarbĳ  voor het aannemen van projecten 
elke partner zĳ n sterke punten inbrengt.”

M A X I M A A L  I N S P A N N E N
Kolk ziet voor zowel Dĳ khof als de branche 

mogelĳ kheden. “Trappen, treden en hekwerken 
zĳ n producten die je lokaal maakt. Er zĳ n grote 
culturele verschillen in de bouw. Een huis in 
Duitsland ziet er al anders uit dan een huis hier 
in Borne. Voor concurrentie uit China hoeven 
we in dit geval niet bang te zĳ n. Dat wil niet 
zeggen dat alles bĳ  het oude blĳ ft. We zullen 
ons maximaal moeten inspannen om slim voor 
te bereiden, digitaal te gaan produceren, snug-
ger te monteren en waar mogelĳ k scherpzinnig 
samen te werken.”•

www.dijkhof.com
www.trappenfabrikanten.nl




