
‘Mijn werk is ongelofelijk afwisselend’

Onderhoud, vernieuwingen en verbeteringen 
van productie-installaties. Daar houdt Berri 
Mulder (60) uit Voorthuizen zich als onderdeel 
van de technische dienst mee bezig bij 
Denkavit. De fabriek van deze producent van 
jongdiervoeding staat in zijn woonplaats.  

DERTIG GRADEN ONDER NUL Er is bijvoorbeeld 
een koeltoren, waarmee melkpoeder wordt 
gemaakt onder een temperatuur van -30 
graden. En voor het maken van brokken 
worden stoomketels gebruikt. Naast jongdier-
voeding levert Denkavit ook speciale grond-
stoffen aan de mengvoederindustrie.

AFWISSELEND Vijf dagen per week is er 24 uur 
bedrijvigheid op deze productielocatie. Er is 
dus altijd wel wat te doen voor de senior-me-
dewerker van de technische dienst. Mulder: 
,,Mijn werk is ongelofelijk afwisselend, omdat 
ik me met de productie-installatie bezig houd, 
en daarnaast ook met gas, water en licht. 
Geen uur is hetzelfde. Als ik begin aan mijn 
dag, dan staat eigenlijk maar vijftig procent 
vast. Natuurlijk zijn er routinecontroles, en is 
er periodiek onderhoud nodig. Maar het kan 
gebeuren dat ik onverwacht een storing moet 
oplossen.’’ 

[NACHTDIENSTEN De nachtdiensten worden 
verdeeld over een team van zeven mensen, 
onder wie drie vaste krachten. Dat gebeurt in 
onderling overleg, per week. ,,We beschikken 
over ruime en mooie faciliteiten om in en mee 
te werken. Kwaliteit staat bij ons hoog in het 
vaandel.’’

[FABRIEK IN FRANKRIJK Het bedrijf werkt naar 
eigen zeggen ‘continu aan de verbetering van 
de samenstellingen van het voer’. Efficiëntere 
productie, duurzame grondstoffen en het 
optimaliseren van logistieke processen zijn 
daarbij de uitgangspunten. Daar houdt Mulder 
zich dan ook mee bezig. Hij werkt nu vijftien 
jaar bij Denkavit. Bijzonder was de opening 
van een nieuwe fabriek in Frankrijk. Dat is nu 
zeven jaar geleden. De eerste jaren is hij daar 
geregeld op locatie geweest, om de nieuwe 
medewerkers wegwijs te maken. Ook was hij 
nauw betrokken bij het opzetten van een 
nieuwe automatische productielijn. 

Hij legt uit: ,,Vroeger waren er drie afzonderlij-
ke systemen voor het vullen en sealen van de 
zakken met melkpoeder. Nu hebben we één 
sealunit, zodat het proces veel efficiënter 
verloopt. Ik kijk met veel voldoening terug op 
de ontwikkeling daarvan.’’

‘Ik werk met een heel mooi stukje techniek’

,,Vrijwel ieder nieuw gebouw heeft tegenwoor-
dig een eigen bodemenergiesysteem’’, zegt 
Joost van Dijk. Zijn baan als beheertechnicus bij 
Insted in Nijkerk is dus heel relevant met het 
oog op de energietransitie. Hij verzorgt het 
beheer en onderhoud van deze WKO-systemen 
(warmte en koude-opslag) voor bedrijven door 
heel Nederland. 

COMPLETE ENERGIECENTRALES Met behulp van 
warmtepompen wordt warmte uit de grond 
onttrokken en afgegeven aan het gebouw. ,,Het 
is een heel mooi stukje techniek. Het werk is 
ontzettend veelzijdig en uitdagend, omdat we 
complete energiecentrales doen. Naast het 
bronsysteem pakken we ook de warmtepomp 
en de SKID mee. Dat is de bovengrondse 
installatie voor de energiedistributie. Er komt 
zowel een stukje regeltechniek als elektrotech-
niek bij kijken.’’

STORINGEN VOORKOMEN Het meeste werk 
vindt dus plaats op locatie, maar soms kunnen 
eventuele storingen ook op afstand worden 
verholpen. Medewerkers monitoren de 
samenhang en afstemming tussen de diverse 
onderdelen, inclusief de gebouwinstallaties. Zo 
wordt het aantal storingen geminimaliseerd. 
De monteurs signaleren, waar mogelijk, 
vroegtijdig afwijkingen.

GROTE NAMEN Het Unilever Foods Innovation 
Centre in Wageningen is een voorbeeld van een 
gebouw waarvoor Insted een duurzame 
WKO-installatie heeft geleverd. 

Ook de Ziggo Dome en RAI Amsterdam zijn een 
paar grote namen waar Van Dijk voor werkt. 
,,Ja, die hebben grote systemen, maar in 
principe is de techniek niet anders dan bij een 
kleinschaliger bedrijf”, zegt hij nuchter. Hij 
noemt daarnaast een datacenter op bedrijven-
terrein Schiphol-Rijk, waarvoor de koeling heel 
belangrijk is. ,,Dat is een bijzonder project, 
omdat er meerdere bronsystemen bij betrok-
ken zijn.’’

VEEL KENNIS De 37-jarige inwoner van 
Apeldoorn werkt nu vier jaar bij Insted. De 
buitendienst draait hij met vier collega’s. Op dit 
moment werkt hij met zijn team aan een eigen 
elektrische warmtepomp, die medio volgend 
jaar klaar moet zijn. 
Hij ziet het als een mooie uitdaging om bij het 
ontwerp én de ontwikkeling betrokken te zijn. 
,,Ik werk met een bijzondere club mensen. Er is 
heel veel kennis aanwezig. In de praktijk 
werken we weleens met systemen waarvan wij 
denken: dit kan beter. Het is leuk om dan zelf 
de grenzen van de mogelijkheden op te 
zoeken.’’

‘Hefbrug voor vliegtuigje op maat gemaakt’

Hefbruggen, krikken, uitlijnapparatuur… Zo’n 
beetje alle apparatuur die je in een autowerk-
plaats vindt, daar heeft Marcel Groeneveld 
(54) uit Barneveld verstand van. Hij werkt als 
monteur bij Fuchs Service Equipment. Vanuit 
Veenendaal gaat hij op pad met zijn bus naar 
werkplaatsen door het hele land. ,,In principe 
heeft iedere monteur z’n eigen regio. Maar 
omdat ik centraal in het land woon, word ik 
ook weleens gevraagd voor een klus in 
Zeeland. Voor mij is dat geen probleem; ik vind 
mijn werk leuk en houd van autorijden’’, 
glimlacht hij.

AUTO’S EN TRUCKS De apparatuur die 
Groeneveld installeert en onderhoudt, is 
uiteenlopend, voor zowel personenauto’s als 
trucks. Naast de eerdergenoemde producten 
zijn er balanceermachines voor de wielen en 
monteermachines voor het volautomatisch 
monteren van de banden. Ook een teststraat, 
wielenwasmachine en werkplaatsgereedschap 
behoren tot het assortiment. Om efficiënt 
trucks, bussen en trailers te heffen, wordt 
gewerkt met stempelhefbruggen. 

HEFBRUG VOOR VLIEGTUIGJE Groeneveld 
heeft zelfs een keer een hefbrug op maat 
gemaakt voor een Cessna, een vliegtuigje met 

drie wielen. Dat vond hij een bijzondere klus 
om te doen.
Fuchs koopt de apparatuur voor de klanten in 
en de monteurs zorgen voor de installatie en 
het onderhoud. Groeneveld: ,,Kennis van 
hydrauliek en pneumatiek is belangrijk voor 
dit werk. Ook moet je elektrische schema’s 
kunnen lezen.’’ 

AFWISSELEND WERK Het leukste aan dit werk 
vindt hij de afwisseling. ,,Ik houd me bijvoor-
beeld bezig met installeren, onderhoud, het 
ijken van gereedschappen en het kalibreren 
van uitlijnapparatuur. Vandaag kan ik nooit 
voorspellen waar ik morgen mee bezig ben. 
Het contact met de klanten vind ik ook een 
leuk aspect van mijn baan. Zeker als je ze blij 
kunt maken met de service. We vinden het 
belangrijk om kwaliteit te leveren, om de 
werkplaats netjes op te leveren. Dat geeft dan 
veel voldoening. Het gebeurt geregeld dat we 
mailtjes krijgen met een compliment. En soms 
zit er zelfs een fooi in voor ons als monteurs.’’

Zeven medewerkers werken er in de buiten-
dienst. ,,We hebben een hecht team met fijne 
collega’s. Het is een leuk bedrijf om stage te 
lopen. Er valt veel van onze mensen te leren’’, 
aldus Groeneveld.
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 p Berri Mulder (60) uit Voorthuizen werkt bij Denkavit: ,,Geen uur is hetzelfde.”

 p Joost van Dijk (37) is beheertechnicus bij Insted in Nijkerk.

 p Marcel Groeneveld (54) uit Barneveld werkt als monteur bij Fuchs Service Equipment.

BIJZONDERE BEROEPENVrijdag 26 
november 
2021 7


