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‘Groei leidt tot uitbreiding’
Techniek

IVS Dielissen verder als IVS Doseertechniek

[Jacqueline Wijbenga]

Specialist in stoom- en doseertechniek IVS Dielissen opereert
sinds september vanuit Veghel. De locatie in Dinther werd te
klein voor de toenemende activiteiten. De nieuwbouw is aangegrepen voor een naamsverandering; het bedrijf gaat verder
onder de naam IVS Doseertechniek.
Dat er wat moest gebeuren om de ontwikkelingen in het bedrijf meer ruimte
te geven, werd een aantal jaren geleden
al duidelijk. ,,Als al onze medewerkers
aanwezig waren, was er simpelweg te
weinig ruimte. We begonnen elkaar in
de weg te lopen’’, vertelt Frank Dielissen,
die samen met Hans den Otter de directie voert van IVS Doseertechniek.
Uitbreiding in Dinther was niet mogelijk.
Overname van het bedrijfspand van de
overburen kwam in beeld, maar op dat
moment klopte ook de gemeente Veghel
aan met de mededeling dat er een kavel
vrijkwam op industrieterrein Doornhoek.
De keus viel op nieuwbouw. ,,Dat heeft
als voordeel dat je iets kunt neerzetten
dat helemaal aan je eigen wensen voldoet’’, aldus Dielissen.

Nieuwe naam

Eisen
Op het industrieterrein in Veghel verrees
een imposante bedrijfshal van 30 bij 40
meter. De uitstraling van het geheel,
kantoor en bedrijfspand, is in lijn met de
overige activiteiten op dit deel van het
bedrijventerrein. Voor de inrichting hebben Dielissen en Den Otter ook het
eigen personeel ingeschakeld. ,,We hebben hen laten meedenken over de ideale
looplijnen en scheidingen van werkzaamheden. Niet alle suggesties zijn ten
uitvoer gebracht, maar er zaten dingen
bij waar we zelf niet op die manier aan
hadden gedacht.’’ De hal is onder andere uitgerust met meerdere vaste werkplekken, ieder met individuele afzuigsystemen. De plaatwerkerij van de isolatieafdeling is in een aparte ruimte
geplaatst. De twaalf medewerkers hebben veel werkruimte. Daarnaast is
het gebouw van alle
gemakken voorzien.
Daarin was

IVS Dielissen bestaat 25
jaar. Het bedrijf werd in
1984 opgericht door Jo
Dielissen, vader van de huidige mede-eigenaar Frank
Dielissen. ,,We hebben de
verhuizing aangegrepen
om de naam aan te passen.
Natuurlijk is het jammer
dat de familienaam niet
meer verbonden is aan het
bedrijf. Toch hebben we
gekozen voor een naam
die meer past bij onze
werkzaamheden: IVS
Doseertechniek. ‘’

de opdrachtgever niet geheel vrij,
bekent Dielissen. ,,Bouwen op dit bedrijventerrein betekent dat je aan veel specificaties van duurzaam bouwen moet
voldoen.’’ Gescheiden afvalwaterstromen, energie-efficiëntie en het mogelijk
maken dat op termijn ook zonnepanelen
op het gebouw kunnen worden geïnstalleerd, maakten deel uit van het eisenpakket. Daarmee werd de bouw aanzienlijk duurder dan vooraf was voorzien. ,,Dat heeft nog wel wat hoofdbrekens gekost, maar uiteindelijk hebben
we wel doorgezet. Wij hebben een
gezond bedrijf, een gemotiveerde groep
deskundige medewerkers, een goed
gevulde orderportefeuille en vertrouwen
in de toekomst van deze sector. Dat is
een goede basis om zo’n stap te zetten.’’
Internationaal
Doseertechniek, de expertise van IVS,
blijkt niet alleen in Nederland nog altijd
veel gevraagd. Ook internationale
ondernemingen weten het bedrijf in
Veghel goed te vinden. ,,Momenteel zit
een team van vier mensen in Zweden
voor het installeren van de vloeistofdosering van een nieuwe diervoederfabriek, maar de vraag komt uit alle delen
van de wereld.’’ Dielissen constateert
dat het aandeel opdrachten uit het buitenland verhoudingsgewijs steeds groter
wordt. ,,We proberen dat wel uit te voeren in samenwerking met lokale partijen, maar in een aantal gevallen geeft de
opdrachtgever toch de voorkeur aan
onze eigen mensen.’’ De (internationale) orderportefeuille kan nu met
een gerust gevoel verder worden
uitgebreid. ,,We hebben nu de
ideale omstandigheden om tegemoet te komen aan de wens van de
klant, zowel nationaal als internationaal.’’
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Het nieuwe pand
van IVS
Doseertechniek
werd in september in gebruikgenomen. Op 27
november is er
een open dag
voor genodigden.
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