
open met elkaar om te gaan en elkaar te helpen.’ Heijwegen heeft er altijd 
op gehamerd om die open cultuur in de organisatie in te bedden. ‘Verder 
is Hittech zich altijd blijven focussen op materiaalkennis’, stelt Heijwegen. 
‘Samen met productietechnologie is dat ons hart. Daar zijn we uniek in.’

En nu? ‘Niks doen is niets voor mij’, lacht Heijwegen. ‘Waar ik energie van 
krijg, is om de talenten van mensen tot wasdom te laten komen. Via o.a. 
InnovationQuarter en Holland Instrumentation wil ik graag mijn kennis en 
ervaring overdragen op starters. Ook heb ik nog een paar commissariaten. 
Maar ik ga vooral rustiger aandoen, meer vakantie vieren en zeker ook tijd 
nemen voor mijn familie en hobby’s.’
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Cor Heijwegen: met een 
gerust hart afstand nemen
Deze zomer treedt Cor Heijwegen (72) terug als algemeen directeur van 
Hittech Group. En dat doet hij met pijn in zijn hart. ‘Ik vind het lastig om los 
te laten’, geeft hij grif toe, ‘en ik had best nog een paar jaar door kunnen 
gaan. De energie heb ik gelukkig ook. Maar het is goed om nu een stapje 
terug te doen.’ Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, 
wordt Heijwegen voorzitter van de raad van commissarissen van Hittech. 
Daarnaast blijft Heijwegen aandeelhouder.

Heijwegen laat Hittech met een gerust hart achter. De omzet steeg in 2017 
naar 105 miljoen euro (zonder de 12 miljoen van HSP) en de markt floreert. 
Er ligt een stevige groeiambitie om binnen een paar jaar door te groeien 
naar tweehonderd miljoen. ‘Om dat doel te kunnen halen, hebben we met 
veel investeerders gesproken’, vertelt Heijwegen. ‘Het moest natuurlijk 
een partij zijn die onze strategie ondersteunt. Maar het belangrijkste, we 
zochten iemand die zich voor tien tot twaalf jaar wilde committeren. De 
meeste investeerders gingen niet verder dan vijf jaar. Dan gaat het echter 
te veel over de korte termijn, over buy and build, over vlug zaken doen; dat 
wilden we niet. Het gevolg is dat we waarschijnlijk niet de topprijs hebben 
gekregen, maar dat vind ik niet zo interessant. De continuïteit staat voorop. 
In Emiel van Dommelen hebben we de juiste investeerder gevonden.’

Parallel aan de zoektocht naar nieuw kapitaal zocht Heijwegen naar een 
geschikte opvolger. ‘We wilden iemand die gevoel heeft voor wat we bij 
Hittech doen en daar helemaal achter staat’, aldus Heijwegen. ‘In Eric 
Driessen hebben we precies de goede persoon gevonden. Daar heb ik alle 
vertrouwen in.’ 

Wat maakt Hittech zo speciaal? ‘De productontwikkeling gaat steeds 
sneller, klanten willen steeds meer’, legt Heijwegen uit. ‘Dat betekent dat je 
heel snel moet kunnen reageren. We hebben die flexibiliteit vertaald naar 
onze cultuur en onze filosofie. Bijvoorbeeld met de eis dat een operationele 
eenheid binnen Hittech maximaal honderd man groot mag zijn. Op die 
manier kent de operationele directeur al zijn mensen, weet hij wat er 
technisch gaande is, en kan hij als ondernemer optreden.’
‘Daarboven staat een kleine, operationele holding’, gaat hij verder. ‘We 
doen veel op basis van vertrouwen, maar we hebben wel systemen 
opgebouwd die ervoor zorgen dat het een goede samenhang heeft. Het zijn 
zelfstandige bedrijven, maar ze zijn niet onafhankelijk. Je moet bereid zijn 

Hittech Group komt in een nieuwe levensfase
Elk bedrijf komt op een gegeven moment in 
een fase waarbij stappen nodig zijn voor de 
continuïteit. Zo ook de Hittech Group.
Allereerst zijn in september 2017 twee nieuwe 
aandeelhouders ingestapt. Zij zullen helpen 
de groeistrategie te laten slagen. Emiel van 
Dommelen is nu de meerderheidsaandeelhouder 
en blijft op de achtergrond. Chris Borgers heeft 
een minderheidsaandeel. Daarnaast blijven de Cor 
Heijwegen en Beer Wentink, de oprichters van de 
groep, samen met Tim Heijwegen aandeelhouders.
De oprichters, beide de 70 gepasseerd, hebben 
enige tijd geleden besloten terug te treden en 
goede vervangers te zoeken. Dat is goed gelukt.
Per 1 oktober 2017 is Beer Wentink als CFO 
opgevolgd door Chris Borgers.
Per 1 juli 2018 zal Cor Heijwegen terugtreden als 
CEO. Eric Driessen zal hem opvolgen.
Cor Heijwegen zal zich overigens niet helemaal 
terugtrekken. Hij zal als voorzitter van de Raad van 
Commissarissen nauw bij Hittech Group betrokken 
blijven
In deze newsletter kunt u interviews met Cor, Eric 
en Emiel lezen. 
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Eric Driessen:  
geen revolutie nodig 
Sinds oktober vorig jaar is Eric Driessen (49) bij Hittech Groep in dienst 
als Chief Operations Officer. Deze zomer wordt hij algemeen directeur, 
als opvolger van Cor Heijwegen. ‘Een gedegen inwerkperiode’, 
karakteriseert Driessen de afgelopen maanden. ‘We zijn samen langs 
alle Hittech-bedrijven geweest, en hebben een aantal klanten bezocht. 
In november hebben we de jaarplannen van alle bedrijven voor 2018 
besproken en leerde ik het bedrijf tot in detail kennen.’

Wat heeft Driessen geleerd van Heijwegen? ‘Cor hanteert een aantal 
basisregels die bepalend zijn voor de cultuur van Hittech’, zegt Driessen. 
‘De eerste is dat de bedrijven binnen de groep niet groter mogen 
worden dan honderd man. Daar heb ik in het begin wel over nagedacht. 
Schaalvergroting is soms beter, zeker als je langs de kosten-as kijkt. 
Maar ik zie dat Cor’s model bij Hittech heel goed werkt.’

‘Waar ik ook voor de volle honderd procent achter sta, is de open 
manier van communiceren binnen Hittech’, gaat Driessen verder. ‘Veel 
afstemmingsmomenten en dan de knoop doorhakken. Niet te lang 
dralen of praten om het praten, maar snel tot de kern komen en dan een 
beslissing nemen. En natuurlijk niet uit elkaar gaan zonder dat duidelijk is 
wie wat doet.’

Er is binnen Hittech geen revolutie nodig, vindt Driessen. ‘De grote lijnen 
staan. Daar kunnen de nieuwe cfo, Chris Borgers, en ik nog wel even op 
voortbouwen. Er is nergens brand, dus we hoeven niet direct van alles te 
veranderen. Natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar we nemen de 
tijd om eerst rustig rond te kijken.’
Driessen is ambitieus, maar realistisch. ‘We willen binnen een jaar 
of drie op een omzet van tweehonderd miljoen euro zitten. Dat is 
echter geen heilig doel. Met autonome groei alleen kunnen we die 
stap niet zetten; we zullen bedrijven moeten overnemen. En met onze 
nieuwe aandeelhouder aan boord is daarvoor ook voldoende ruimte. 
Maar de mogelijkheden moeten zich wel aandienen. We zijn geen 
bedrijvenverzamelaar; het moet passen en extra synergie geven.’

De competenties waarin Hittech wil uitbreiden, zijn de ontwikkeling 
van elektronica en software, en optica. ‘We hebben al veel 
optomechatronische kennis in huis, onder meer door de overname van 
Hittech Prontor en de opbouw van een ontwerpafdeling in de optica bij 
Hittech Multin, maar klanten komen nog niet automatisch naar ons toe 
met een opticavraagstuk. Daar willen we wel naartoe.’
De omzetverdubbeling is nodig omdat Hittech de hightechindustrie ziet 
veranderen. ‘Onze grote klanten trekken zich steeds meer terug op hun 

core. Voor de rest hebben ze de pakketten al klaar liggen en wachten 
ze op goede toeleveranciers die het van ze kunnen overnemen. Die 
rol willen wij graag invullen. Daarvoor moet je significant zijn voor je 
klanten. Dat betekent continuïteit, financiële zekerheid en schaalgrootte. 
Nu de eerste twee zijn afgetikt, werken we hard om het derde hokje te 
kunnen afvinken.’

Ook internationaal heeft Hittech groeiplannen. Driessen: ‘Met Hittech 
Prontor zitten we behoorlijk stevig in Zuid-Duitsland, waar veel te doen 
is. En we hebben vestigingen in Maleisië. Dat willen we uitbouwen tot 
een kleine Hittech Groep. Dat doen we langs drie poten: productie voor 
onze huidige klantenkring die ook in Azië zit, productie voor al onze 
klanten omdat het in Maleisië goedkoper kan, en productie voor lokale 
partijen.’ Sinds eind vorig jaar is Hittech ook aanwezig in de VS. ‘Het is 
nu nog een klein mechanisch bedrijf, met ASML en Zeiss als launching 
customers, maar er ligt een plan om daar flink te groeien.’

Emiel van Dommelen:  
langdurig betrokken
Voor hem hoeft al die aandacht niet, maar hij begrijpt het wel. Nu Emiel 
van Dommelen (52) via zijn investeringsbureau Maril Holding zestig 
procent van de aandelen in Hittech Group bezit, heeft hij immers een 
flinke vinger in de pap bij de belangrijke beslissingen die het bedrijf de 
komende tijd gaat nemen. ‘Ik zal zeker mijn advies geven bij strategische 
zaken’, zegt Van Dommelen. ‘Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de 
juiste mensen op de juiste plaats komen. Zoals Eric die Cor opvolgt. Dat 
zijn momenten waarop ik meedenk en meepraat.’

Naast zijn financiële bijdrage brengt Van Dommelen ook zijn netwerk 
mee. ‘En mijn kennis en ervaring. Ik heb de afgelopen jaren een 
specialisme opgebouwd in overnames. Als Hittech op overnamepad 
gaat – en dat is nadrukkelijk de bedoeling – wil ik graag meekijken en 
adviseren.’

Van Dommelen studeerde bedrijfseconomie en accountancy. Na een 
carrière van dertien jaar bij het Amerikaanse accountantskantoor Arthur 
Andersen startte hij in 2001 zijn eigen investeringsbureau. ‘Ik ben gaan 
doen wat ik heel leuk vind, namelijk investeren in bedrijven en heel 
nauw betrokken zijn bij de organisaties om ze sterker te maken en te 
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Wisseling van de wacht op Financiën

Emiel van Dommelen:  
langdurig betrokken

Per 1 oktober 2017 is Beer Wentink teruggetreden als financieel 
directeur van Hittech Group. Hij is opgevolgd door Chris Borgers.
De gepensioneerde Beer Wentink staat in voetbalkringen bekend 
als ‘Mr. Haarlem’. Zijn gehele voetbalcarrière kwam hij voor HFC 
Haarlem uit (back) en hij staat in de Top 10 van spelers met de meeste 
Eredivisiewedstrijden. 

Na zijn accountancy studie kwam hij bij Hoogovens terecht. Beer 
Wentink en Cor Heijwegen vormden vanaf 1989 als divisiedirectie van 

Hoogovens Industriële Toeleveringsbedrijven (HIT) -vandaar Hittech 
Group- een geolied duo. Uiteindelijk hebben ze van Hittech Group een 
succes gemaakt. ‘Ik had het voor geen goud willen missen, dit geweldige 
traject van ondernemen. Het was spannend om te doen. Maar net zoals 
in het voetbal heb je een team nodig dat goed op elkaar is ingespeeld en 
samengesteld. En dat hebben we kunnen bereiken. Er staat een prachtig 
flitsend team en daar ben ik trots op.’

Beer blijft aandeelhouder.

laten groeien.’ Van Dommelen heeft inmiddels in een tiental bedrijven 
geïnvesteerd in allerlei sectoren, van automotive en healthcare tot 
logistiek en vastgoed.

Wat trok hem aan in Hittech? ‘De hightech is een heel interessante 
industrie. Het heeft een grote impact op de maatschappij en biedt heel 
veel kansen.’ Toen hij via Tim Heijwegen in contact kwam met de Hittech-
directie, was er direct een klik. ‘We hebben dezelfde filosofie en dezelfde 
cultuur. We geloven allemaal in een langetermijnstrategie. Ik zit nog 
steeds in de bedrijven waarin ik heb geïnvesteerd, of ik heb ze heel lang 
in mijn portfolio gehad. Neem vastgoed. Dat is een markt waar je niet 
snel geld kunt verdienen. Daar moet je elke maand netjes de huur innen 
en na een jaar of tien heb je dan echt wat verdiend. Als je alleen oog 
hebt voor de korte termijn, dan ben je handelaar. Ik ben een investeerder; 
ik wil langjarig betrokken zijn. Ook bij Hittech.’

Van Dommelen is zeer te spreken over de no-nonsense mentaliteit 
binnen Hittech. ‘Er heerst hier zeker geen 9 tot 5 cultuur’, stelt hij. 
‘Klanten komen altijd op de eerste plaats. En er wordt heel open 
gecommuniceerd. Als er een fout wordt gemaakt, gaan ze naar de klant 
toe en vertellen ze hoe ze het gaan oplossen. Dat is de cultuur die Cor 
erin heeft gebracht en die is vrij uniek.’

‘Ook is er een zekere mate van conservatisme’, gaat Van Dommelen 
verder. ‘De dingen die goed gaan, blijven ze doen. En als er een klant 
voorbij komt met een opdracht waarin Hittech niet super goed is, durven 
ze dat ook te zeggen. Er wordt goed gekeken naar de eigen krachten. 
Waarin zijn we goed? En waarin niet? Soms is het sterker om ‘nee’ te 
zeggen, bijvoorbeeld omdat het niet je kerncompetentie is. Dat is een 
kwaliteit binnen een bedrijf die je niet heel vaak ziet. Het is ook niet 
makkelijk, wel eerlijk. Daar hou ik van.’

Chris Borgers is registeraccountant en begon zijn loopbaan bij Arthur 
Andersen. Chris is gespecialiseerd in fusies en overnames. Eén van zijn 
grote daden is de opbouw van een keten van tandartspraktijken onder 
de naam ‘Samenwerkende Tandartsen’. Van 2005 tot 2015 werkte hij 
hieraan, waarbij de keten groeide naar 45 vestigingen met meer dan 700 
medewerkers. 

Chris Borgers werkt veel samen met onze meerderheidsaandeelhouder 
Emiel van Dommelen. Ook Chris is aandeelhouder van Hittech Group 
geworden. ‘Hittech Group is een schitterende groep van bedrijven. In 13 
jaar tijd hebben Cor en Beer echt iets moois neergezet. En ik ben dan ook 
met heel veel plezier als aandeelhouder ingestapt. Ik vind het motiverend 
om Beer op te volgen als financieel directeur en mee te werken aan de 
verdere groei van Hittech Group.’

Beer als jonge profvoetballer  
bij HFC Haarlem
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Hittech Group Update
Stefan Vossen
Hoofd Ontwikkeling bij Hittech Multin

De afgelopen 6 maanden is een groot kwaliteitsmeetproject uitgevoerd. 
Bij dit project, dat in samenwerking met CZ IMT plaatsvond, waren 
Hittech Prontor, Hittech Bihca en Hittech USA betrokken. 
De totale investeringssom bedroeg een kleine € 400.000,-.

Het project bestond uit:
- een nieuwe, zeer nauwkeurige O-inspectmachine voor wit licht;
- een nieuwe C. Zeiss Duramax machine;
- de totale renovatie van twee Prismo machines en van een Contura G2;
- een C. Zeiss Duramax meetmachine voor Hittech USA.

Daarnaast is met CZ IMT overeengekomen hun nieuwe statistische 
programma PiWeb te introduceren en te gebruiken.
CZ IMT was een heel mooie partner in dit project.

O-Inspect meetmachine bij Hittech Bihca
 
Hittech Bihca produceert complexe delen met heel kleine gaten van 
0,02 mm diameter met een heel nauwe tolerantie van 0,001 mm. Een 
meetapparaat met taster is niet in staat dit te meten. Daarom is contact 
opgenomen met CZ IMT en gezamenlijk zijn verschillende apparaten 
getest. Tenslotte was de Zeiss O-Inspect 543 de beste keuze. Dit apparaat 
heeft drie mogelijkheden om te meten, te weten:
a. een taster sensor 
b. een camera sensor 
c. een confocale sensor.

Gekozen is voor een camera sensor. Met deze sensor zijn de gaten te 
meten en de hoogteafwijking is ca. 1 mu. De tijd om 10.000 gaatjes te 
meten bleek ca. 10 minuten.
Op de foto ziet u dit prachtige meetapparaat (foto is ter beschikking 
gesteld door C. Zeiss IMT, de leverancier).

Investeringsproject in C. Zeiss IMT Meetmachines

Een aangepaste werkwijze bij Hittech Prontor 

Besloten is om twee meetmachines (Contura G2 en Duramax) direct 
in de productie te plaatsen. Hierdoor wordt de logistiek vele malen 
beter. Men heeft veel minder wachttijden dan wanneer alles naar een 
centrale meetkamer moet.
Bovendien komt de verantwoordelijkheid veel meer bij de operators te 
liggen. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de kwaliteit van de delen.
Deze meetkamer heeft nu twee geheel gerenoveerde Zeiss Prismo 
machines, waar de eindcontrole van de delen plaatsvindt en ook de 
statistiek volgens het nieuwe statistische programma van Zeiss IMT 
PiWeb wordt gebruikt en toegepast.

Het doet me plezier me als nieuw lid van de Hittechfamilie 
te mogen voorstellen. Mijn naam is Stefan Vossen, ik ben 47 
jaar jong, en woon samen met Rosmary en onze twee zonen, 
Antoin en Leonard, in Nootdorp. Op 15 januari 2018 ben ik 
begonnen als Hoofd Ontwikkeling bij Hittech Multin. 
Ik heb Elektrotechniek gestudeerd aan de TU in Eindhoven 
en ben gepromoveerd in de elektromagnetisme. In 2002 
ben ik bij de afdeling Electronic Defence aan het TNO Fysisch en Elektronisch 
Laboratorium gestart als wetenschappelijk medewerker. Wat mij altijd 
geïnspireerd heeft, is het in de breedte toepassen van techniek om tot, vaak 
multidisciplinaire, oplossingen voor opdrachtgevers te komen. Naast research 
heb ik verscheidene rollen rondom kennis en commercie gehad. In 2010 ben ik 
Research Manager geworden van dezelfde afdeling. Omdat ik wilde leidinggeven 
aan een groep met andere technische disciplines en opdrachtgevers, heb ik de 
overstap gemaakt naar de afdeling Structural Dynamics in Delft. Als Research 
Manager was ik tevens verantwoordelijk voor twee grote testlaboratoria voor 
mechanisch- en materiaalonderzoek aan constructies onder hoog-dynamische 
condities en zware belastingen.
Rode draad in de afgelopen 20 jaar was mensen, techniek, toepassing, coaching, 
samenwerken en ondernemen. Die draad ga ik met veel plezier en enthousiasme 
doortrekken bij Hittech. 
In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met naar muziek luisteren, skiën, lekker 
eten, koken en in het bijzonder barbecueën.

Redactie Dr. Ir. C.P. Heijwegen
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