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HYDRAULICS NIEUWSBRIEF

BEVAKO op volle kracht!

Het team van BEVAKO. Er ontbreken enkele krachten.

BEVAKO is in 2017 op volle kracht bezig geweest. In 2013 was de omzet bijvoorbeeld
veertig procent lager dan het jaar ervoor, maar nu zitten de activiteiten weer op het
niveau van de beste jaren van oprichter Bert van Koppen. Aldus de huidige directeur/
eigenaar Peter Wester die aan zijn zevende jaar bezig is.
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In 2017 had BEVAKO een record aantal nieuwbouwprojecten. Dat waren er liefst 85 in alle
soorten en maten voor een groot arsenaal uiteenlopende opdrachtgevers.
Het bedrijf aan de Distributieweg op Ruijven in
Delfgauw kan met een team van rond de vijftien
uitstekende medewerkers de werkvoorraad aan
door de nieuwbouw goed voor te bereiden en zo
efficiënt mogelijk ter hand te nemen.
“We kunnen efficiënter werken doordat de
truckleveranciers in een vroeger stadium meer
en betere informatie verschaffen. Door zelf onze
werkvoorbereiding eerder en gedetailleerder uit te
voeren, kunnen we tijdens het nieuwbouwproces
met minder klantcontacten een sneller en beter
eindresultaat kunnen bereiken. Dat is voor alle
partijen prettig en nuttig.”

Naast de nieuwbouw heeft BEVAKO ook het
onderhoud en de reparatie uitstekend op orde
door meer en meer gepland periodiek onderhoud
te plegen, zodat systemen minder vaak incidenteel kapot gaan. Preventief onderhoud leidt tot
minder stilstand en uitval, wat voor iedere klant
prettig is!
“Het draait allemaal lekker, al moeten we met
onze huidige formatie flink aanpoten om al het
werk bijtijds af te krijgen en er voor te zorgen dat
onze opdrachtgevers bijtijds over hun auto’s en
opgebouwde systemen kunnen beschikken.”
BEVAKO kan altijd goede nieuwe mensen gebruiken en is bezig jonge talentvolle technici op te
leiden. Het bedrijf en het team blijven werken aan
de verbetering van het product en de dienstverlening.
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Open Dag op 10 maart
BEVAKO houdt op zaterdag 10 maart een gezamenlijke Open Dag,
samen met overbuurman ZF Services Nederland BV.

ZF Services Nederland B.V. vertegenwoordigt ZF Friedrichshafen AG, de
Duitse fabrikant van producten op het
gebied van besturings-, aandrijf- en
chassistechniek voor met name de
automobiel- en vrachtwagenindustrie. Naast complete units levert de
organisatie in Nederland ruil-, vervangingscomponenten, onderdelen
en reparatieservice voor vrijwel alle
ZF-producten.
Iedereen is op 10 maart tussen tien
uur ’s morgens en drie uur ’s middags
bij beide bedrijven van harte welkom
om de werkplaatsen en magazijnen

aan de Distributieweg te bezoeken en
te bekijken.

Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor
de inwendige mens.

De medewerkers van BEVAKO zullen
laten zien wat er allemaal voor komt
kijken om een hydraulisch systeem
op een vrachtwagen op te bouwen en
hoe je die systemen netjes onderhoudt
en zonodig repareert. ZF Services zal
haar specialisme tonen op het gebied
van onderhoud en reparatie van versnellingsbakken, aandrijfassen, etc.
Een goede en leuke gelegenheid voor
een nadere rondgang bij beide bedrijven.

Het is voor BEVAKO meteen een
mooie gelegenheid om de bedrijfsruimtes netjes op te ruimen en schoon
te maken. Er heeft overigens in 2017
al een midlife-update van het bedrijfspand plaatsgevonden.

Peter Wester nodigt iedereen uit een kijkje te komen nemen op zaterdag 10 maart tussen tien en drie uur.

Jonge aanstormende talenten
BEVAKO staat altijd open voor jonge mensen die het vak willen
leren. Op dit moment zijn er twee enthousiaste en leergierige
jongens bij het bedrijf actief. Dat zijn de negentienjarige Sander
Steenhuizen die graag servicemonteur wil worden en de zestienjarige Sjors van Schie die de ambitie heeft om allround constructeur te worden, maar uiteindelijk wil gaan tig-lassen.

Sander vervangt een lampje van
een vrachtwagen.
Sander en Sjors werken vier dagen
bij BEVAKO en hebben één dag in de
week theorieles. Voor Sander is dat de
vrijdag. Hij vindt dat een mooie opmaat
naar het weekend. Voor Sjors is het de
maandag en hij vindt het juist wel een
relaxte start van de nieuwe werkweek.
“Ik vind het leuk om vrijdag hier te
werken. Dan drinken we aan het eind
van de dag nog wat om daarmee het
weekend te beginnen. Er heerst dan
een gezellige sfeer.”
Over de sfeer bij BEVAKO zijn de
mannen toch wel tevreden. Een team
van rond de vijftien mensen is aardig
overzichtelijk en van zodanige omvang
dat iedereen elkaar persoonlijk kent.
Er is ook een grote bereidheid bij de
medewerkers om nieuwe mensen
iets te leren. “Ik heb heel veel geleerd
van collega Domingus, vooral op het
gebied van lassen”, zegt Sjors van
Schie uit Pijnacker die op zijn veertiende als zaterdagkracht bij BEVAKO
terecht is gekomen. Zijn vader Frans
heeft een loonbedrijf en is al jaren lang
klant bij BEVAKO.
De jonge mannen volgen een tweejarige MBO-opleiding via de organisatie
Metalent*. Naast het ritme vier dagen
werken op locatie en één dag theorie
is er nog een ander ritme: ze werken

drie weken bij BEVAKO en dan weer
een week op de praktijkschool. Net
als de theorieles is de praktijkschool
gevestigd in een ruimte van Damen
Ship Repair in Schiedam.
Sander uit Capelle a/d IJssel wist op
de MAVO helemaal nog niet wat hij
later wilde gaan doen. Een beetje
toevallig is het de techniek geworden,
terwijl dat helemaal niet in de familie
zit. Zijn vader werkt in een casino!
Hij vindt de service- en reparatiekant
wel groot. “Het mooie van dit werk
is dat het verrassend is. Dan doe je
dit en dan dat. Als je met nieuwbouw
bezig bent, weet je vrij aardig wat
je die dag gaat doen en moet je ook
honderd procent precies werken. Bij
reparatie en service weet je dat niet
en is het vooral belangrijk dat iets het
weer goed gaat doen”, aldus Sander
die eind augustus 2017 bij BEVAKO is
begonnen en het daar prima naar zijn
zin heeft.
Dat geldt ook voor Sjors van Schie die
het bedrijf al wat langer kende maar
tegelijk met Sander eind augustus aan
de opleiding is begonnen. “Het is een
leuk bedrijf maar dat wist ik al. Ik ben
nu vooral nog bezig met reparatie,
zoals opneemhaken vervangen van
haakarmsystemen en laadschoppen
en grijpers te repareren. Als ik tijd over
heb, help ik mee bij de nieuwbouw.”
Sjors is geen zaterdagkracht meer.
Dan is hij thuis bezig, liefst met lassen.
“We hebben een nieuwe brug en daar
ben ik nu een hek voor aan het maken.
Dat is ook mooi werk”, aldus Sjors.
* Metalent is een samenwerkingsverband van bedrijven voor bedrijven. Wij
willen de instroom van jongeren in de
metaal-, industrie en maritieme sector
bevorderen. Metalent onderhoudt om

Sjors wil uiteindelijk tig-lasser worden.
die reden al jarenlang intensieve contacten met bedrijven, bedrijfsvakscholen en het beroepsonderwijs (vmbo,
mbo en hbo) om de aansluiting tussen
bedrijfsleven en onderwijs in deze sectoren te verbeteren.

Steun voor
Alpe d’HuZes
BEVAKO sponsort dit jaar Team
Chalet.nl tijdens de Alpe d’Huzes.
Peter Wester staat honderd procent achter deze actie.”Afgelopen
zomer heb ik zelf als ongeoefende
en ongetrainde fietser de berg
beklommen en zelf ervaren hoe
pittig de beklimming is. Ik had al
respect voor de deelnemers aan
deze sponsoractie, maar dat is
door de eigen ervaring alleen maar
toegenomen! Graag leveren wij
ook een bijdrage in de strijd tegen
kanker. Succes mannen op 7 juni
2018!”

Team Chalet kan rekenen op
een constructieve bijdrage van
BEVAKO.

Nieuwbouw in beeld
BEVAKO heeft de laatste jaren heel veel verschillende nieuwe systemen opgebouwd en afgeleverd aan een groot scala van opdrachtgevers die in allerlei sectoren ‘hydraulisch actief’ zijn.
Hier per categorie een fotoreportage van de verschillende objecten.
Epsilon kranen en VDL systemen

Kettingsystemen

Kabelsystemen

Speciale projecten

Renewi

Haakarmsystemen

Neem ook eens een
kijkje op onze website:

www.bevako.nl

Volg ons op Twitter:

@Bevakobv

Volg ons op Facebook:

Bevako Hydrauliek

Portaalarmsystemen

Kranen met laadbak

OPEN HUIS
op 10 maart
van 10.00 - 15.00 uur
bij Bevako en ZF !

