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Met de ingebruikname van het
nieuwe pand, begin dit jaar, is de
verzelfstandiging van de gemeen-
telijke werkplaatsen Arnhem en
Rheden praktisch afgerond. Een
stap die voor alle partijen een ware
cultuuromslag betekende. In 1994
werden de twee werkplaatsen van
Arnhem en Rheden onder de naam
ARA Technische Dienst samenge-
voegd. Deze dienst verzelfstandig-
de onder druk van de landelijke en
gemeentelijke politiek begin 1997.
Maar er was één groot probleem:
het bedrijf had totaal geen ervaring
om zich als marktgerichte onder-
neming te presenteren.

Dan maar met z’n twee
De economie draait zo snel, dat de
vroegere Technische Dienst het
zich niet kon permitteren om fou-
ten te maken die een startende on-
derneming nu eenmaal eigen zijn,
daarvoor waren de belangen te
groot. Gezocht werd daarom naar
een partner die voldoende markt-
kennis had om de stap naar een
marktconforme organisatie te ver-
snellen. Deze werd gevonden in
EBAG, de regionale DAF dealer

met vestigingen in Arnhem, Ede en
Nijmegen. Zij waren op zoek naar
een nieuwe locatie, uitgangspunt
daarbij was dat het moest liggen op
een centrale plaats omringd door
‘hun’ klanten. De directeur, Harry
van Zuilen, zag wel wat in de toe-
komstmogelijkheden van een onaf-

hankelijk bedrijf dat zich zou spe-
cialiseren in service en onderhoud
van reinigingsmaterieel. Besloten
werd om een BV op te richten met
twee aandeelhouders die ieder een
even grote vinger in de pap zouden
hebben: ARATECH was geboren.
De rol van EBAG in deze is, naast
uiteraard aandeelhouder, dat men
samen kijkt naar de organisatie en
zaken als begrotingen, salariëring,
bedrijfstijden en automatisering
onder de loep neemt en met elkaar
doorspreekt; in het kort gezegd
kennisoverdracht over hoe je een
economisch gezond bedrijf het
beste runt én expandeert. Want had
ARATECH in den beginne maar
één klant, een grote en een goede,
het bedrijf moest uitbreiden!

Ambtenaar af
Zonder al te veel in vooroordelen
te denken, het bedrijf moest letter-
lijk en figuurlijk af van zijn ‘amb-
tenaren’ status. Dit betekende voor
het personeel een grote omschake-

Sinds begin dit jaar behuizen ARATECH en EBAG trucks één pand op het indu-

strieterrein aan de A12 in Duiven. Partnership dat bouwt op optimaal gebruik

van elkaars sterke punten; synergie die de efficiëntie ten goede moet komen.

Een pand met twee voorkanten of
zo u wilt twee achterkanten.Hier
de entree van ARATECH met links
de zes ingangen van de werk-
plaats.Aan de achterkant (aan de
A12) de voorkant van EBAG
trucks.De routing om het pand is
met de klok mee zodat de ver-
keersstromen van beide bedrijven
nooit met elkaar in conflict komt.

Een hal met maar liefst vier recep-
ties, twee voor de klanten van re-
spectievelijk ARATECH en EBAG
en twee loketten voor het ophalen
van onderdelen van de beide be-
drijven.De monteurs nemen de
onderdelen aan een aparte balie in
ontvangst. In het midden van de
ontvangsthal bevindt zich nog een
algemene informatiebalie.
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ling; de negen tot vijf mentaliteit
paste daar niet meer in. Gelukkig
heeft het overgrote deel van het
‘oude’ personeel zich verenigd met
die overgang en zit nu in het ‘be-
drijfsleven’ inclusief de bijbeho-
rende CAO.

Het management van ARA-
TECH heeft grote inspanningen
verricht om die stap gestalte te ge-
ven. Allereerst was de noodzaak
daar om zich als een concurrerend
bedrijf te kunnen presenteren, an-
derzijds is men dit wel verplicht,
bijvoorbeeld ten aanzien van pen-
sioensregelingen van het perso-
neel. Inmiddels is de overstap naar
de CAO klein metaal een feit, zijn
de werktijden verruimt (drie ploe-
gendienst), wordt er met de klant
samen bekeken hoe het voertuig zo
snel mogelijk weer ingezet kan
worden en zijn de activiteiten uit-
gebreid. Weliswaar is de ARA nog
steeds een grote klant (50%) maar
staan er inmiddels acht nieuwe
(particulieren en andere gemeen-
ten) in het bestand.  En het resul-
taat van de onderneming heeft niet
bepaald geleden onder deze om-
schakeling; de omzet is verdrie-
voudigd en er is een efficientie
winst geboekt van 25%!

De activiteiten zijn aanzienlijk
uitgebreid. Naast vuilinzamelings-
voertuigen onderhoudt men ook
veegmachines, gladheidsbestrij-
dingsmaterieel, perscontainers,
mobiele- en wijkcontainers, auto
laadkranen en laadkleppen, ver-
zorgt men de wettelijke keuringen,
heeft men een vloot van vervan-
gend materieel klaar staan ingeval
van reparatie of verhuur, is men
bezig om een regionaal magazijn
van reinigingsonderdelen in te
richten, kan men in stillere tijden

reparaties van bijvoorbeeld EBAG
trucks overnemen, is men het aan-
spreekpunt als het gaat om zaken
als de aanschaf van materieel en
zorgt men voor de verwerking van
afgeschreven materiaal. Kortom,
naast het  reguliere onderhoud en
reparatiewerkzaamheden  heeft

men de rol van een ‘totale’ dienst-
verlener op zich genomen.

En daarmee zijn we er nog niet.
Het management realiseert zich
heel goed dat stilstand achteruit-
gang betekent en is terdege bezig
met de lange termijn visie. Zo zijn
in het afgelopen jaar de verhuur-
inspanningen behoorlijk uitge-
breid. Momenteel heeft men een
park van 25 eenheden zoals kol-
kenzuigers, veegmachines en af-
valinzamelingsvoertuigen in het

pakket. Alles om reinigend Neder-
land ten dienste te zijn.

Specialistenwerk
We hebben al eerder vermeld dat
de werkplaats in rustige tijden
werk kan overnemen van EBAG.
Omgekeerd geldt dit voor een deel
ook. Zo maakt bijvoorbeeld EBAG
een nieuw reinigingsvoertuig ge-
bruiksklaar voor de buurman.
Daarnaast delen ze de wasstraat en
worden de APK keuringen van
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De werkplaats van ARATECH
heeft zes straten waarvan de bin-
nenste twee zijn ‘doorgetrokken’
en van voor tot achter zijn ‘beput’.
De overige vier zijn opgedeeld met
in het midden de werkbanken en
het equipment.Over de uitrusting
van de werkplek mogen de mon-
teurs absoluut niet klagen,de
loopcat neemt fysiek zwaar werk
over en de afzuiging werkt,zoals
het overigens hoort,perfect.

In de laatste straat van het EBAG deel
bevindt zich de wasstraat waarin naast
voertuigen van beide bedrijven ook
voor derden gewassen wordt.Het ma-
nagement denkt eraan om in het week-
einde de moeilijke wasklussen in te
plannen,de voertuigen worden in dat
geval bij de klant gehaald en later weer
spik en span afgeleverd.

De EBAG werkplaats  heeft vijf
doorgangen.Achter de auto van
Hoevers een nieuwe vuilinzame-
lingstruck die voor ARATECH ge-
bruiksklaar gemaakt wordt.
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EBAG uitgevoerd bij ARATECH.
Onderhoud en reparatie aan een

reinigingsvoertuig behelst eigen-
lijk alleen het reinigingsdeel. Revi-
sies en zware reparaties aan de
aandrijflijn van de vrachtauto ko-
men tegenwoordig nauwelijks
meer voor. Redenen zijn verbeter-
de techniek en het toegenomen
vermogen van de vrachtauto.

Blijft over het servicen van het
reinigingsdeel. Nu moet u zich
voorstellen dat hydraulica, pneu-
matiek en elektronica hier de
dienst uitmaken en daardoor is bij-
voorbeeld storingzoeken en repa-
reren specialistenwerk. Hier be-
staat geen pasklare opleiding voor,
met uitzondering van cursussen bij
de leveranciers.

Met name het ‘beveiligingsge-
deelte’ is een bron van veel voor-
komende problemen. De ‘oude’
machines zijn nog mechanisch in

die zin dat het proces via relais en
schakelaars gestuurd wordt, de
moderne machines worden via een
PLC aangestuurd. Deze zijn voor-
zien van LED’s die over het alge-
meen in een oogopslag voor de
kenner aangeven waar de machine
gestopt is. Mocht dit geen soelaas
bieden dan kan de werkplaats altijd
een beroep doen op de helpdienst
van de leverancier. Er bestaat nog
niet de mogelijkheid om voertui-
gen via de GSM te monitoren.

Gezocht: monteurs
Bovenstaande betekent automa-
tisch dat aantrekken van adequaat
personeel voor een dergelijk groei-
end bedrijf een probleem is. ARA-
TECH werkt momenteel met ze-
ventien monteurs en heeft de
intentie dit aantal uit te breiden tot
twintig. Dit probeert men onder
meer te realiseren door de goeie
stagiaires aan zich te binden. Ver-
der richt men zich op monteurs uit
de landbouwmechanisatiesector,
deze zijn immers gewend om da-
gelijks met die verschillende disci-
plines te stoeien. Ook lopen er
‘jongens’ uit de vrachtautobedrij-
ven. Deze hebben de overstap be-
wust gemaakt omdat de werkvloer
van ARATECH voor hun veel
meer uitdaging biedt.

Maar ook de receptionist, tevens
werkindeler, heeft hierin een taak.
De werkvloer kent productspecia-
listen die bijna alles weten over
een bepaalde machine. Maar in
sommige gevallen, als de agenda

het toe laat, wordt er bewust geko-
zen voor de ‘tweede’ man zodat
deze de kans krijgt om zich op te
werken. Het feit dat zo’n iemand
dan wel eens vast kan lopen tijdens
een reparatie is alleen maar meege-
nomen, het komt namelijk het leer-
effect ten goede!

Waar het bij ARATECH omgaat
is dat men meedenkt met de klant
en hem middelen en diensten aan-
biedt zodat de kernactiviteiten zo-
veel mogelijk geëxploiteerd kun-
nen worden, zowel voor de klant
als voor ARATECH.

Hans Doornbos

De werkplaats van ARATECH is uitgerust met een APK straat.Hierin wor-
den ook de keuringen voor EBAG verricht.

Een vuilinzamelingstruck krijgt het in be-
drijf zwaar te verduren.Eens in de vier
jaar komt het voertuig binnen voor zwaar
onderhoud hetgeen wil zeggen dat bij-
voorbeeld de vloer en andere sluitdelen
vervangen worden.Dit voertuig heeft
zich verslikt in een opgerold tapijt met
als gevolg een verbogen ‘mes’,vervan-
gen is dan de enige remedie.

Onderhoud en reparatie aan der-
gelijke voertuigen is bijzonder
veelzijdig,pneumatiek,hydrauliek
en elektronica vormen een samen-
spel.Daarbij is het inzamelings-
deel voorzien van een uitgebreid
stelsel aan beveiligingen dat,ze-
ker op oudere voertuigen, toch be-
hoorlijk storingsgevoelig is.

De olie-,vet- en luchthuishouding
zijn gemeenschappelijk.Door bei-
de werkplaatsen liggen leidingen
die het betreffende medium naar
de plaats van bestemming vervoe-
ren.De monteur ‘tikt’op het pis-
tool zijn behoefte in,de afgifte
wordt dan automatisch gedecla-
reerd op de rekening van de klant.

ARATECH is servicedealer van Ravo
veegmachines.Naast onderhoud en re-
paratie verhuurt het bedrijf ook dit soort
machines.Men onderzoekt de mogelijk-
heid om de service- activiteiten in een
ruime straal rond het industrieterrein
Centrepoort in Duiven uit te breiden.
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