De hele hal is blauw.

‘Ik wil een blauwe’
‘Wat wij maken, moet nog niet bestaan.’ ‘Wij
pakken het altijd anders aan dan anderen.’
‘We willen wegblijven van prijsconcurrentie.’
Zo maar een paar uitspraken van Mark
Fikkers, mededirecteur en -eigenaar van
Havatec, het bedrijf achter de kenmerkende
blauwe verwerkingsmachines voor de
sierteeltsector. Hoe komen die machines tot
stand? Greenity mocht langskomen voor een
rondleiding op het bedrijf in Nieuw-Vennep.

W

e maken een afspraak met Mark Fikkers
van Havatec om een beeld te krĳgen van de
werkwĳze van de machinebouwer. Hoe komt
een Havatec Tulipstar of een Havatec Twister
nou tot stand, van tekentafel tot eindproduct? We verwachten een verhaal in chronologische volgorde, maar zo blĳkt
het niet te werken bĳ de ‘mechanisatiewhizzkids’ in de
Haarlemmermeerpolder. “Soms komt de klant met een idee
en werken we dat uit, maar net zo vaak ontstaan innovaties
door ideeën die we zelf hebben. We combineren concepten
met elkaar, of we bedenken verbeteringen op bestaande
machines en gaan daarna op zoek naar klanten die daar iets
aan kunnen hebben. Dat kan ook buiten de bollensector
zĳn. Nu werken we bĳvoorbeeld aan een machine voor de
verwerking van hortensia.” Arbeidsbesparing en kwaliteitsborging zĳn belangrĳke uitgangspunten bĳ de ontwikkeling.
“De rest is bĳvangst.”
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Fikkers neemt ons mee op een ronde door het relatief nieuwe pand, gevestigd op het Businesspark Nieuw-Vennep Zuid.
In een kantoor naast de entree zit het team van de serviceafdeling. Op een groot scherm is real time zichtbaar waar
welke servicebus van Havatec zich op dat moment bevindt.
“Van elke bus is ook de voorraad bekend. Monteurs kunnen
zo nodig inspelen op calamiteiten bĳ klanten als ze onderweg zĳn en onderdelen leveren vanuit de bus. Ze zĳn altĳd
compleet uitgerust, het zĳn net rĳdende snoepwinkels.”
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Een engineer aan het werk.

De bussen staan overigens het grootste deel van het jaar stil.
“We hebben ze vooral nodig van november tot en met april,
het hoogseizoen in de tulpen. Dan zwerven ze alle kanten
uit, ook naar Polen, Engeland, Scandinavië en de Oekraïne en hebben we ze keihard nodig om service te kunnen
verlenen. Dat is die investering van een half jaar stilstaan
absoluut waard.”
Havatec heeft een eigen team voor werving en selectie in
dienst. “Wij hebben jaarrond goede mensen nodig en willen
de kennis die in ons bedrijf aanwezig is graag behouden.
Medewerkers worden intern opgeleid en kunnen op die
manier hun functie verrijken. Via www.werkenbijhavatec.nl
communiceren we over ons bedrijf, over Havatec als werkgever en over de vacatures die we hebben. Het werkt goed om
dit zelf in de hand te hebben, dan kun je snel schakelen en
precies uitstralen wat je voor ogen staat.”
Havatec heeft 130 medewerkers in dienst. Fikkers verwacht
dat daar het komende jaar nog veel medewerkers bij komen.
“We kennen weinig verloop. We zorgen dan ook goed voor
onze mensen. Dit is een prettig gebouw om in te werken
en we betalen een prima salaris. Je moet wel van een beetje
avontuur houden, soms is er druk op de ketel.”

MEER TECHNOLOGIE
Op de eerste verdieping werkt engineering. Een collega
opent een bestand om te laten zien hoe de machines worden
getekend en vastgelegd in de database. “We bewaren de
gegevens van alle projecten, zodat we ze altijd kunnen terugvinden en nakijken welke onderdelen we waar gebruikt
hebben.” Fikkers merkt op dat machines technologischer
worden. “We werken steeds meer met visionsystemen, x-ray,
cameratechnieken en infraroodsystemen.” In het aangrenzende ‘testhok’ worden apparaten getest. “Daar testen we
ook onderdelen die we inkopen, om te zien of ze doen wat
wordt beloofd.”
Als we de kantoorruimte verlaten, komen we in de grote hal
waar de machines worden gebouwd. In een aparte, stofvrije
ruimte, werkt een groep collega’s aan de bouw van schakelkasten en panelen. “Ook deze ontwerpen wordt vastgelegd in onze data, zodat we precies weten wat we voor wie
gebruikt hebben.”
Op de eerste verdieping van de hal is ruimte gereserveerd
voor voorraad. “Wij bouwen sub-assemblees, dus onderdelen
van machines. Op het moment dat een bestelling binnenkomt, hoeven we die onderdelen alleen nog maar in een
frame te hangen, kabels eroverheen, en afleveren maar.

Ook het laswerk gebeurt in eigen huis.

Klanten hoeven geen halfjaar op een nieuwe machine te
wachten. Als we begin december een bestelling binnenkrijgen, kunnen we die nog voor de kerst leveren.” Er staan onder andere lopende banden, elevatoren en bosbanden klaar.
“Doordat we snel kunnen leveren, zijn we altijd een serieuze
optie voor de eindgebruikers.”

HAVATEC FAMILIE
Als we vanaf de eerste verdieping de hal inkijken, zien we
een zee van blauwe machines. “Daar hebben we bewust over
nagedacht, de kleur is onderdeel van onze branding. De combinatie blauw-wit is fris, de machines zien er strak uit. Wij
willen ‘het merk’ onder de machines zijn en ervoor zorgen
dat onze klanten trots zijn op hun aankoop.” En het werkt,
glimlacht Fikkers. “Dikwijls horen we klanten zeggen: ‘Ik
wil een blauwe.’ Dat vinden wij een mooi compliment. Het
liefst willen wij de hele boekettenwereld ‘blauw’ maken.”
Wie eenmaal een Havatec-machine koopt, ‘hoort bij de familie’. “Klanten moeten altijd kunnen rekenen op onze service
en ondersteuning.”
Fikkers wijst op de verschillende machines waaraan wordt
gewerkt. “Dat is de Havatec Twister, een nieuwe machine
die volautomatisch handboeketten maakt voor de retail
en de bloemen in de goede volgorde legt. Daarmee kun je
twee maal zo snel handboeketten maken.” Verderop staat
de Havatec Tulip Star. “Die hebben we zo aangepast dat je
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Havatec bouwt de schakelkasten en panelen zelf.

Volledig geautomatiseerde lades met onderdelen.

Altijd voorraad zodat er snel geleverd kan worden.

afgerond, kun je daarna met dezelfde machine overschakelen op pioenen. Dat is een mooie aanvulling.” In de hal
hangt een bovenloopkraan, waarmee materialen in en uit de
hal getakeld kunnen worden en op een vaste plek in de hal
worden verzameld voor transport. “Zodra een plek leeg is,
wordt die direct opgevuld door een nieuwe klus. Gemiddeld
bouwen we zo’n honderd machines per jaar.”

INNOVATIETIJD VERKORTEN
In de lasbox naast de assemblagehal werken lassers aan
machineonderdelen. “Dit werk doen we bewust in eigen
huis. Zo kunnen we de kwaliteit optimaal bewaken, hoeven
we nooit op toeleveranciers te wachten en kunnen we snel
schakelen als dat nodig is.”
Het expeditieteam begeleidt de ontvangst en uitgifte van
onderdelen. Fikkers wĳst op de volautomatische, computergestuurde voorraadliften, waarin meer dan 10.000
verschillende onderdelen zoals bouten en moeren, een eigen
plek hebben in een van de lades. “De voorraad is volledig geautomatiseerd, als een onderdeel op raakt, wordt dit direct
aangevuld. Op deze manier vinden we sneller wat we nodig
hebben en kunnen we efficiënter werken.” En dan is er nog
de ruimte waar de 3D-printer staat. Hier mag de fotograaf
zĳn camera niet gebruiken. “Hier maken we onderdelen
voor machines en nieuwe innovaties.”
Belangrĳk is dat de apparaten die Havatec ontwikkelt ‘onderscheidend’ zĳn. “Elk jaar ontwikkelen wĳ twee nieuwe
concepten. Op dit moment werken we onder andere aan een
bollenplanter en we willen de Tulip Star upgraden om nog
meer arbeidsbesparing te realiseren. Een concept moet sluitend zĳn, toegevoegde waarde bieden en nog niet bestaan.
Wĳ willen het altĳd anders doen dan anderen. Dan kun je
wegblĳven bĳ de prĳsconcurrentie. Marktverzadiging is de
grootste concurrent. Je moet blĳven ontwikkelen, zodat je
altĳd vooroploopt en het verschil maakt.”
Een innovatie mislukt ook wel eens. “Maar de opgedane
kennis gaat nooit verloren en wordt regelmatig weer in andere project toegepast.” Wat ook belangrĳk is, vindt Fikkers:
“Service, betrouwbaarheid en innovatie. Verder moeten de
machines zo goed zĳn dat ze zichzelf verkopen.” Met een
brede glimlach: “Het is onze kwajongensdroom om de beste
bloemenverwerker van de wereld worden.”
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Mark Fikkers: “Het liefst willen wij de hele boekettenwereld
blauw maken.”

Havatec – van toen naar nu
Havatec kent zijn oorsprong in machines voor het sorteren en
snijden van champignons. Oprichters waren Hans Valk en Rien de
Vos. De onderneming ging in 2000 van start, op het bedrijventerrein in Noordwijkerhout. Toen in 2003 de ontwikkeling van een
zuurzoekmachine voor tulpenbollen bij het bedrijf terechtkwam,
volgde de omschakeling naar de sierteeltsector. Havatec ontwikkelde een insteek- en bosmachine voor een gerberakweker. Deze
techniek werd later geschikt gemaakt voor onder andere tulp en
calla. Zo rolde Havatec het bollenvak in. Drie jaar geleden verhuisde het bedrijf naar het Businesspark in Nieuw-Vennep, waar
een pand van 4.500 m2 werd neergezet. Voor 2021 zijn er nieuwbouwplannen voor uitbreiding. Sinds 2013 runt Mark Fikkers het
bedrijf samen met compagnon Jan Kok. Onlangs is Johan Immink
toegetreden als adjunct-directeur voor research & development
en financiën. Sinds 2013 is het bedrijf gegroeid van circa 30 naar
130 medewerkers. Havatec exporteert naar 32 landen.
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