Organische groei van Hittech Group in 2018 en verder
Hittech Group groeit via overnames maar zeker ook organisch. Onze
doelstelling is duidelijk: groeien van 100 mln Euro omzet in 2017 naar 200
mln in 2021. Hierbij denken we aan het overnemen van enkele bedrijven
die goed bij de groep passen en dus de groep nog krachtiger maken en
we denken bij voortduring aan organische groei. Dit artikel gaat over de
organische groei en de maatregelen die we daarvoor genomen hebben en
aan het nemen zijn. Dat dit succesvol is moge blijken uit de verwachting dat
we in 2018 een organische groei zullen hebben van ca. 20%. Het mooie is
dat deze groei breed bij alle bedrijven in de groep plaatsvindt.
Hittech strategie
Einde maart heeft het kernteam (20 personen) van Hittech Group 3 dagen bij
elkaar gezeten in Westelbeers. Doel van deze bijeenkomst was tweeledig.
We wilden na 4 jaren de strategie van de groep weer eens goed tegen het
licht houden. Dit hebben we gedaan door in workshops en in sessies te
praten over onze organisatiestructuur, over onze kernwaarden, over ons
imago en onze positie in de markt. De resultaten hiervan zijn uitgewerkt,
waar nodig omgezet in actieplannen en gedeeld met al onze medewerkers.
We wilden ook tijd besteden aan het nog beter leren kennen van elkaar. Dit
gebeurt natuurlijk ook al tijdens de workshops en de groepssessies, maar
het is zeker zo leuk om daar ook andere activiteiten voor te gebruiken. Het
samenwerken werd geoefend bij het (blind-) schapen drijven, en het bubble

News Letter 2018/2

10 vestigingen in Nederland, Duitsland en Maleisië | Bezoek ons op www.hittech.com

voetbal was een uitgelezen manier om even stoom af te blazen en hier
en daar nog een openstaande rekening te vereffenen. Onze “oude” chef,
Cor Heijwegen, hield zich trouwens kranig staande. Het waren drie zeer
geslaagde dagen.

Maatregelen die we genomen hebben en aan het nemen zijn
We zijn reeds jaren bezig om consequent en consistent maatregelen te nemen
om de groei, die we sinds onze oprichting in 2004 hebben, mogelijk te maken en
goed in te bedden. De organisatiefilosofie is dat we een netwerk van kleine(re)

GEBOUWEN

Na de nieuwbouw in 2016,
met een verdubbeling
van het vloeroppervlak,
investeert Hittech Multin
in haar cleanroom om
het grade 2 compatible te
maken. De investeringen
zijn een schoon opererende
overheadkraan, olievrije
perslucht (XCDA),
cleanroomkleding met
hoofdbedekking en
duidelijke UV-inspectie
zones voor grade
2 producten. Deze
investeringen maken het
mogelijk voor Hittech Multin
om grotere modules te
maken.

bedrijven (willen) zijn. Maar om nog verder te groeien is twee jaren geleden al
een divisiestructuur ingevoerd. Ook zijn vorig jaar nieuwe aandeelhouders aan
boord gekomen, zodat verdere snelle groei ook financieel mogelijk is.
Door de zeer snelle groei van Hittech Comac met een verdubbeling van de
omzet (van 4 naar 8 miljoen Euro) in de laatste jaren is de tijd gekomen om
een groter pand te gaan betrekken. Om maximale flexibiliteit en vrijheid in
ontwerp te hebben is er voor gekozen om in eigen beheer een nieuw pand
te gaan bouwen in de gemeente Deurne. Het gebouw zal, met 2300 m2,
dubbel zo groot worden als de huidige locatie en de verwachting is dat er
volgend jaar in het derde kwartaal verhuisd kan worden. Door de aankoop
van een grote kavel bestaat tevens de mogelijkheid om op deze locatie in
de toekomst verder uit te breiden.

COLUMN
In de vorige newsletter is uitgebreid stil gestaan
bij de wisseling van de wacht, zoals die heeft
plaatsgevonden bij Hittech Group. Het zal dan ook
geen verrassing zijn, dat er een andere foto dan
voorheen bij deze column staat. Met veel genoegen
heb ik deze column van Cor Heijwegen overgenomen.
Ik ben van plan daar nog lang mee door te gaan!

Het thema van deze newsletter is organische groei, en dat kun je breed
opvatten. We groeien in volume en dus hebben we het over verhuizen,
over investeren, over competenties en kennis en zeker over een nieuw ERP
systeem.
We zetten weer flinke stappen, en zien dat er nog geen grenzen zijn aan onze
groei.
Eric Driessen CEO Hittech Group
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Hittech Bihca is bezig met plannen om haar gebouwen uit te breiden
met 1000 m2. De grond is al beschikbaar gemaakt. Hiermee wordt het
mogelijk Hittech Bihca verder te laten groeien.
In Maleisië is medio augustus de verhuizing van Hittech Wemac naar een
modern, nieuw gebouw met een uitstekende logistiek en bereikbaarheid
uitgevoerd. Hiermee is het productieoppervlak verdubbeld naar 2000 m2.
Het gebouw is gelegen in het Penang Science Parc.

Bij de verhuizing is meteen ook het aantal machines uitgebreid en de
stap naar 4-en 5-assige machining gemaakt.

Bij Hittech Prontor is de lay-out sterk verbeterd, met name in de
machining. Hier is de verhuizing van de 5 draai/frees (Stama) machines
naar een nieuwe ruimte een belangrijke stap naar een betere lay-out van
de gehele freesafdeling. Er is meer ruimte gecreëerd (500 m2) waardoor
we in staat waren de productie met 5S optimaal te verbeteren. We hebben
dan ook vele verbetermogelijkheden gevonden en uitgevoerd. Zo is de
materiaalvoorziening bij de machines sterk verbeterd, zijn de loopwegen
verkort en is de gehele machining business unit visueel vernieuwd.
Infoborden zijn geplaatst en de kantine is geheel vernieuwd. Ook nieuwe
markeringen en verbeterd gereedschapsmanagement geven veel rust.

INVESTERINGEN

Hittech Gieterij Nunspeet investeert in het robotiseren van het
gietprocedé door middel van het plaatsen van twee gietrobots. De
voordelen zijn een hogere productiviteit en kwaliteit, en het stelt Hittech
Gieterij Nunspeet tevens in staat om nog complexere delen te gieten.
Aangezien de klanten geen hinder mochten ondervinden van de
inbedrijfstelling, is er besloten om de inbedrijfstelling gedurende de
vakantieperiode te laten plaatsvinden.
Na enkele proefgietingen waren de parameters onder controle en zijn de
eerste producten succesvol gegoten.
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van
de 2e robot. De gehele installatie zal medio november operationeel zijn.
Hittech Gieterij Nunspeet blijft hiermee de beste zandgieterij van Europa
in het kleinere segment.
Bij Machining heeft Hittech MPP de stap gemaakt naar het bewerken
van producten van grotere dimensies met hoge nauwkeurigheid.
Hittech Bihca zet heel duidelijke stappen naar nog meer
titaanbewerking, nauwkeurig frezen, draaien en eroderen, met een zeer
complex wit licht meetapparaat als steun (zie kader).
Bij Hittech Prontor is geïnvesteerd in een nieuwe reinigingsinstallatie,
nieuwe lakcabines en nieuwe draai- en freesmachines (zie kader).
In de VS in North Carolina is een nieuw bedrijf, Hittech Machining
& Assembly USA, succesvol opgestart met 5-assige machining.
De komende jaren willen we zodanig investeren dat jaarlijks een
verdubbeling van de omzet wordt bereikt. Daarna zal de stap naar
assemblage worden gezet.
De grote proefinstallatie van Hittech RSP Technology wordt zodanig
aangepast dat ook hoogsmeltende legeringen kunnen worden
geproduceerd. Daarnaast is het gelukt om in deze proefinstallatie
magnesium te flitsgieten.
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Investeringen Hittech Bihca

Nieuwe Mori NHX5500 & Haas VF6SS voor het bewerken van titaan en
superduplex
Hittech Bihca maakt sinds 2008 grote nauwkeurige onderdelen uit titaan
grade 5. De vraag naar deze grote titaan producten is zodanig toegenomen
dat hiervoor additionele machinecapaciteit nodig is. Een ander nieuw
product voor Hittech Bihca waarvoor uitbreiding noodzakelijk is, is
een superduplex product van 220 kg. Door het hoge nikkelgehalte van
superduplex is verspanen moeilijk en daarnaast heeft dit product ook nog
eens diepe kamers die lange gereedschappen vereisen.
Lange gereedschappen oefenen een groot moment uit op de
gereedschaphouder en om dit aan te kunnen is gekeken welke
gereedschaphouders mogelijk zijn.
Naast de steilconusgereedschaphouder en de HSK houder is er ook
een bigplusgereedschaphouder leverbaar. Big plus heeft een langer
contactvlak dan HSK en een steilconus waardoor deze een groter moment
kunnen opnemen.
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Haas VF6SS

Naast de Mori is ook een 2e nieuwe machine, een HAAS VF6SS, in
gebruik genomen. Deze is in staat om titaan producten van 1600*800*800
mm te bewerken. Deze machine heeft een Superspeed uitvoering, wat
inhoudt dat bewerkingssnelheden bij gelijke nauwkeurigheid hoger zijn.

Investeringen bij Hittech Prontor

Hittech Prontor heeft geïnvesteerd in twee nieuwe reinigingsinstallaties
van het merk Höckh. De twee systemen zijn begin augustus
geïnstalleerd. Hittech Prontor maakt met dit nieuwe wassysteem een
grote technologische stap vooruit.
De grootste van de twee machines reinigt milieuvriendelijk op
waterbasis en vervangt twee oude schoonmaakmachines die met PER
en isopropanol werkten.
De moderne faciliteit heeft een vacuümcel voor grote componenten, een
zeer korte cyclustijd en een groot laadvolume. Hiermee is Hittech Prontor
optimaal toegerust voor het reinigen van grote statiefsystemen.
De tweede, kleinere, machine is een modern reinigingssysteem speciaal
voor met olie verontreinigde onderdelen. Het systeem werkt met
gemodificeerde alcohol en vervangt de REK-machine.
De twee nieuwe faciliteiten staan op een centrale locatie, goed
bereikbaar voor alle afdelingen.
Om de lakafdeling naar de nieuwste stand van de techniek te brengen,
investeert Hittech Prontor in een nieuwe lakkerij voor grote delen. Deze
faciliteit omvat twee grote cabines en een nieuwe, grotere drogerij.
De nieuwe installatie betekent een snellere doorvoertijd, betere
werkomstandigheden, en is gunstiger voor de economie en het milieu.
Door de waterrecirculatie in het systeem wordt stof geminimaliseerd;
goed voor onze collega’s in de fabriek en goed voor de kwaliteit van de
gelakte producten. Hittech Prontor is hiermee uitstekend voorbereid op
de toekomst bijvoorbeeld voor het overschakelen op lak op waterbasis.
De installatie van het nieuwe systeem en de ontmanteling van de oude
fabriek zal in oktober plaatsvinden.

Mori NHX 5500

ALGEMENE MAATREGELEN

Centraal is de sales organisatie verder geoptimaliseerd en is de aanpak
nog meer gefocust op onze vier hoofdmarkten en op de klanten die we
graag willen hebben en houden.
Het projectmanagement systeem van de groep is overal ingevoerd
en extra (senior) projectleiders zijn aangetrokken. Elk bedrijf heeft nu
projectleiders. De directeur Projecten stuurt deze projectleiders voor de
gehele groep aan.
De ontwikkelingsafdelingen van Hittech Multin en Hittech Prontor
hebben een goede samenwerkingmodus gevonden zodat projecten
gezamenlijk worden opgepakt. Bovendien is bij Hittech Multin in 2014
binnen Ontwikkeling de groep Optica opgericht welke steeds meer
gestalte krijgt, en de groep Value Engineering is verder uitgebreid.
Een belangrijke voorwaarde voor de groei van een bedrijf is de
toekomstbestendigheid van het ERP systeem. Omdat het huidige ERP
systeem hierin de beperkende factor zou kunnen zijn, is besloten
om een nieuw ERP systeem te implementeren. Na een gedegen
selectieprocedure is gekozen voor de samenwerking met Fujitsu Glovia.
Glovia G2 is een pakket dat zich heeft bewezen in de maakindustrie
en dat alle mogelijkheden in zich heeft om de groeidoelstellingen van
Hittech Group te helpen realiseren. De wijze van implementeren komt
overeen met de specialisatiefilosofie van Hittech Group. Er wordt
maximaal gebruik gemaakt van de kracht van Glovia op het gebied van

Nieuwe lakcabines

bijvoorbeeld productieplanning en supply chainmanagement, maar
functies die minder ERP gerelateerd zijn worden door andere systemen
uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan HRM, salarisverwerking,
Electronic Data Interchange (EDI) en kwaliteitsmanagement. Deze
‘best-of-breed’ oplossing wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken
van de Fujitsu middleware oplossing waardoor
uiteenlopende systemen met elkaar
kunnen samenwerken. Deze middleware
oplossing maakt het ook mogelijk om
automatisch digitale data te delen
met klanten en leveranciers. Ook op
dit vlak zal daarom een grote stap
voorwaarts worden gezet. Zeer recent
is het eerste bedrijf van de groep,
Hittech Bihca, succesvol overgegaan. De
andere bedrijven volgen nu snel.
0
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Het investeren in kennis gaat continu door. Voor de interne opleiding
van onze experts is in 2017 de Hittech University opgezet. Het
programma wordt stelselmatig uitgebouwd met modules voor specifieke
onderwerpen en met medewerking van externe (hoog)leraren.
Na jaren van investeren in competenties, mensen, machines en
gebouwen komen nu versneld de revenuen in de vorm van nieuwe
klanten en nieuwe projecten van bestaande klanten binnen.

WE WERKEN CONSEQUENT EN CONSISTENT AAN ONZE ORGANISCHE GROEI
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Directiewisseling bij Hittech Group
In de vorige nieuwsbrief is er al uitgebreid bij stilgestaan, maar op
donderdag 28 juni was het echt zo ver. Tijdens een speciaal daarvoor
georganiseerd event in Den Haag heeft de directiewisseling van Hittech
Group plaats gevonden. Na een inspirerende lezing van Martijn Aslander
en in het bijzijn van zo’n 100 genodigden heeft Eric Driessen daar letterlijk
en figuurlijk het stokje overgedragen gekregen van Cor Heijwegen.

1000ste Easyscan geproduceerd
Eind juni heeft Hittech Multin de 1000ste Easyscan retina scanner
geproduceerd voor haar klant Easyscan BV. De samenwerking tussen
Easyscan en Hittech Group gaat al terug tot de tijd van de oprichting
van Easyscan en is in de loop der jaren steeds verder geïntensiveerd.
Tijdens een gezamenlijke lunch met alle betrokken medewerkers van
beide bedrijven is deze bijzondere milestone gevierd. Beide bedrijven
zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en zetten er gezamenlijk de
schouders onder om het succes van de Easyscan retina scanner verder
uit te bouwen.
Voor meer info zie: www.easyscantest.com/nl/easyscan-device

Hittech Group Update
Marianne van Essen

Operations Manager Hittech Comac
Mijn naam is Marianne van Essen, ik ben 52 jaar, getrouwd en
heb een zoon van 13 en een dochter van 12 jaar. Wij wonen in
Deurne. Sinds 1 oktober 2017 ben ik werkzaam als operations
manager bij Hittech Comac. Tot die tijd heb ik 20 jaar gewerkt
bij Rabobank Nederland. Daar heb ik met name leiding
gegeven aan afdelingen met businessverantwoordelijkheid
voor klantsystemen waaronder CRM en internet bankieren. Ik
heb hierdoor veel ervaring opgedaan op allerlei gebieden. Ik ben een voorstander
van het vereenvoudigen van processen en alleen dat doen wat toegevoegde
waarde biedt voor de klant. Samenwerken vind ik erg belangrijk evenals een
goede werksfeer en vooral niet stilstaan, altijd kijken wat er beter kan.
Na 20 jaar Rabobank was ik toe aan verandering en wilde ik een andere branche
leren kennen. Uiteindelijk ben ik in de metaal terecht gekomen, wat goed aansluit
bij mijn studie Technische Bedrijfskunde. Ik ben blij deze stap te hebben kunnen
maken. Hier liggen mooie uitdagingen. Fijn om een bijdrage te mogen leveren om
Hittech Comac nog succesvoller te laten zijn.
Buiten het werken is er thuis ook veel te doen als moeder. Daarnaast tennis ik. Een
andere passie is fietsen; op de fiets naar het werk is natuurlijk geweldig.

Peter Somers

Operations Manager Cleanroom Hittech Multin
Ik wil me graag voorstellen als nieuw lid van de Hittech
familie. Mijn naam is Peter Somers, ik ben 49 jaar oud,
getrouwd met Kristi en we hebben twee dochters in de
leeftijd van 13 en 11 jaar. Ik ben op 22 mei jl. begonnen bij
Hittech Multin in de nieuwe functie van operations manager
cleanroom. Na mijn diensttijd in het leger ben ik gestart
als mechanisch ontwerper en na enkele jaren raakte ik
geïnteresseerd in kunststof spuitgieten.
In die periode ben ik afgestudeerd in de werktuigbouwkunde aan de HTS in
Rotterdam. De afgelopen 14 jaar vervulde ik de functie van operations manager
bij een kunststof spuitgietbedrijf. Ik vind het leuk om te werken met mensen in
multidisciplinaire teams om continue productie mogelijk te maken.
Ik heb altijd genoten van het werken in een bedrijf dat technische onderdelen
produceert en vind het mooi om dat met Hittech Multin voort te zetten.
In mijn vrije tijd hou ik van lezen, videobewerking en pistoolschieten. Op vakantie
houden we alle vier van wandelen in de bergen afgewisseld met een duik in de
zee of het zwembad.

Oliver Keicher

LEA van Robot Care Systems in productie
Na een intensieve samenwerking en afronding van een gezamenlijk New
Product Introduction project is in mei bij Hittech Multin de productie
gestart van de LEA (Lean Empowering Assistant) van Robot Care
Systems. LEA is een rollatorrobot, volgepakt met slimme technologie
zoals zelflerende algoritmes (kunstmatige intelligentie),
sensoren, camera’s, een tablet, speakers en motortjes. Het
gaat om een autonoom rijdende robot, die zelfstandig naar
de patiënt toe kan rijden om bijvoorbeeld ondersteuning
te geven bij het opstaan. Al met al een prachtig
mechatronisch product dat met de nodige kwalificatieeisen gebouwd moet worden. Precies daar waar
Hittech Multin sterk is.
Bij de feestelijke productiestart waren vertegenwoordigers van de
belangrijkste aandeelhouders, leveranciers en Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) aanwezig.
De marktverwachtingen zijn hooggespannen gezien de
steeds groter wordende zorgvraag waarin de LEA
voorziet. Zowel Hittech als Robot Care Systems zijn
klaar om de roll-out in de markt tot een groot succes te
maken. Voor meer info zie: www.robotcaresystems.nl

Website (www.hittech.com)
In september is onze geheel vernieuwde website live gegaan. Een website
in een moderne vormgeving en met het nieuwste beeldmateriaal waarin
onze medewerkers met trots hun werk laten zien. In één oogopslag is te
zien wat we te bieden hebben op het gebied van ontwikkeling, assemblage,
manufacturing en materialen. De site is zo ingericht dat al onze relaties
zo direct mogelijk geïnformeerd worden, van klanten, medewerkers en
sollicitanten tot toeleveranciers en andere geïnteresseerden.

HR Manager Hittech Prontor
Mijn Naam is Oliver Keicher, ik ben 43 jaar oud en ik
woon met mijn vrouw aan de rand van het Zwarte Woud.
Per 01.09.2018 ben ik HR Manager bij Hittech Prontor in
Bad Wildbad. Na een gedegen opleiding tot elektrische
installateur en gewerkt te hebben als instructeur in het
leger, heb ik besloten om professioneel nieuwe wegen in
te slaan. Mijn eerste stappen in de HR leidde me aan het
einde van de jaren ‘90 naar de personele dienstverlening. Als intercedent en later
als unitmanager heb ik veel ervaring opgedaan in personeelszaken. Ik voltooide
een opleiding in human resource management met een diploma in business
administration aan de Fernuniversiteit in Hagen.
Vanaf 2007 ben ik gaan werken in het bedrijfsleven in verschillende sectoren om
mijn ervaring uit te breiden. Voor mij persoonlijk is het altijd belangrijk om deel uit
te maken van een team. Door de bijzonder mooie portfolio van de Hittech Group
zal dit mij zeker gemakkelijk vallen. In mijn vrije tijd gaan mijn vrouw en ik graag
naar concerten of koken met vrienden. Mijn passie is het rijden met de motor.
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