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Kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit, klant-
gerichtheid en innovatiekracht - dit zijn de 
waarden waarop paneelbouwbedrijf Van der 
Sijs Techniek & Automatisering al sinds 1974 
een patent heeft. Door gebruik te maken van de 
Rittal Bewerkingsservice voegt het familiebe-
drijf uit Wijk bij Duurstede extra waarde toe aan 
productieketens. 

Passie voor kwaliteit en diversiteit
De medewerkers zijn bekwaam in het ontwerpen, 
engineeren, assembleren en installeren van be-
sturingskasten en energieverdelingen. In opdracht 
van overheden en waterschappen realiseerden zij 
talloze nieuwe gemaal- en rioolzuiveringsbestu-
ringen en schakel- en verdeelsystemen van 6 tot 
6300 Ampère voor retail-, telecom- en datacenter-
bedrijven. De industriële toepassingen zijn divers, 
van doseerinstallaties tot robotbesturingen. De 
liefde voor kwaliteitsproducten en innovatieve pro-
ductcombinaties resulteerde tevens in een reeks 
duurzame mobiliteits- en energieoplossingen, 
waaronder slimme stroomverdelingssystemen voor 
vraaggestuurde laadpalen en een handig stekker-
systeem voor een gebruiksvriendelijke installatie 
van wandcontact- en lasdozen. Onlangs ontving 
Van der Sijs Techniek & Automatisering de nieuw-
ste ISO 9001 en ISO 14001 certificaten voor de 
consistente verduurzaming van bedrijfsprocessen.

De toegevoegde waarde van kernwaarden 
Wat is de beste manier voor een paneelbouwbe-
drijf om klanten aan zich te binden? “Door waarde 
aan de productieketen toe te voegen”, aldus Hans 
Hackenberg, Teamleider Industrie bij van der Sijs 
Techniek & Automatisering: “Onze kernwaarden 
betrouwbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit, klantge-
richtheid en innovatiekracht brengen we dagelijks 

in de praktijk om onze klanten te ontzorgen. We 
bieden een compleet pakket aan diensten aan, van 
ontwerp tot installatie, en werken volledig project-
gericht: het project van de klant staat centraal en 
onze interne processen worden daarop afgestemd. 
Aan het begin van elk project is het van belang ‘de 
vraag achter de klantvraag’ te achterhalen. Want 
als we weten wat het uiteindelijke doel van de toe-
passing is kunnen we het ontwerp optimaliseren. 
Waar mogelijk dragen we verbetervoorstellen aan. 
We stellen ons graag flexibel op, want dat komt 
ten goede aan de kwaliteit van het eindresultaat 
en die staat voorop. Onze klanten waarderen het 
dat we niet alleen uitvoerend bezig zijn, maar ook 
actief meedenken. Indien gewenst kunnen we extra 
partners inschakelen om aanvullende diensten 
te verzorgen - dan hoeft de klant daar geen extra 
tijd en geld aan te besteden. Door waarde aan de 
keten toe te voegen ontzorgen we onze klanten. 
Dat verwachten we ook van onze eigen toeleveran-
ciers.”  

Ketenoptimalisatie met Rittal Bewerkings-
service
Van der Sijs Techniek & Automatisering streeft naar 
een zo efficiënt mogelijke workflow en maakt daar-
bij bewust gebruik van de Rittal Bewerkingsservice. 
Hackenberg: “Elke bewerking die we hier uitvoeren 
moet waarde toevoegen aan het eindproduct, dus 
we streven naar een optimale voorbereiding van 
elk deelproces. Dat doen we door het ontwerp en 
de stuklijsten van elk project uitvoerig te control-
leren en te optimaliseren. Door gebruik te maken 
van de Rittal Bewerkingsservice hoeven we ons 
geen zorgen te maken over faalkosten en mate-
riaalverlies. Als we de bewerkingen eigenhandig 
zouden uitvoeren, dan betekent het dat we een 
complete kast moeten vervangen als we ergens 
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een verkeerde uitsparing aanbrengen. Nu ligt dat 
risico bij Rittal - wij moeten er alleen voor zorgen 
dat het ontwerp foutloos is en Rittal doet de rest. 
De voorbewerkte modulaire racks, bodemplaten 
en deuren komen hier binnen op het moment dat 
we ze daadwerkelijk nodig hebben, waardoor we 
onze voorraadkosten beperken. De kwaliteit van de 
bewerkingen is hoog, en alle uitsparingen worden 
vooraf netjes afgelakt. Daardoor kunnen onze 
medewerkers zich volledig op de engineering en 
de assemblage richten. Deze aanpak levert op dit 
moment de grootste toegevoegde waarde voor de 
eindklant op.”    

Investeren in informatie
Bij de keuze voor de Rittal Bewerkingsservice ging 
Van der Sijs Techniek & Automatisering bepaald 
niet over één nacht ijs. Het paneelbouwbedrijf ziet 
de ketensamenwerking met Rittal dan ook als een 
bewuste strategische stap op weg naar volledig 
digitaal aangestuurde bewerkings- en assembla-
geprocessen. Hackenberg: “Natuurlijk hebben we 
overwogen om zelf een bewerkingsmachine aan te 
schaffen, maar we hebben ook gezien wat er nodig 
is om de productiecapaciteit van zo’n machine 
goed te benutten, namelijk een consistente stroom 
bewerkingen en een correcte aansturing op basis 
van betrouwbare informatie. Heb je dat niet op 
orde, dan staat die dure machine te verstoffen en 
ruimte in te nemen en krijgt iedereen er een hekel 
aan. Met de Rittal Bewerkingsservice blijven de 
bewerkingskosten variabel, is de kwaliteit van de 
bewerkingen overeenkomstig IEC-EN-NEN 61439 
gegarandeerd en omdat we toch al gebruik maken 
van de systeemkasten van Rittal, combineren we 
het bestel- en het bewerkingsproces en krijgen we 
alles netjes voorbewerkt hier binnen. Het resultaat 
is een schone werkvloer en tevreden medewer-
kers.” 

Het gebruik van de Rittal Bewerkingsservice geeft 
Van der Sijs Techniek & Automatisering alle nodige 
ruimte om het onderliggende digitale informatie-
platform te completeren. Hackenberg: “Wij maken 
gebruik van Eplan P8 software en voor actuele 
data over componenten raadplegen we het Elec-
tronic Data Interchange (EDI) platform. Samen met 
onze opdrachtgevers zorgen we voor zo volledig 
mogelijke digitale engineering documenten. Het is 

het eerste wat we doen als we een nieuw pro-
ject aangaan: actief aansturen op het verkrijgen 
van alle nodige informatie, liefst zo gedetailleerd 
mogelijk en in digitale vorm. Als alle engineering 
informatie klopt, dan zullen ook de ontwerpteke-
ningen en stuklijsten kloppen, en hebben we een 
foutloze basis voor het aansturen van het volledige 
productieproces. Deze informatiebasis gebruiken 
we ook om de kastbewerkingen door Rittal te laten 
uitvoeren. De Rittal Bewerkingsservice ontvangt 
onze informatie in dxf- of pdf-formaat en geeft waar 
nodig aan of er details ontbreken. Daarbij geldt de 
stelregel: hoe later in het proces, hoe kleiner de 
foutmarge die we ons kunnen permitteren, dus als 
de deuren niet passen, dan loopt het hele project 
vertraging op. Daarom is het goed om te weten dat 
Rittal altijd klaar staat om een kink in de kabel snel 
op te lossen. Bovendien volgen zij de ISO-richt-
lijnen goed op, dus als er eens iets mis gaat, dan 
zoeken ze de oorzaak ervan tot op de bodem uit en 
besteden zij aan de controle van de volgende le-
veringen extra aandacht. Zo optimaliseren wij onze 
samenwerking en creëren we samen een betrouw-
bare informatiebasis voor de volgende stap in onze 
procesautomatisering.” 

Next Level 
De volgende stap in de ketensamenwerking is 
volgens Rittal Account Manager Industrie Rob 
Jansen een verdere procesintegratie op basis van 
een gedeeld informatieplatform: “De voortschrij-
dende digitalisering van industriële processen biedt 
nieuwe kansen voor de moderne paneelbouwbe-
drijven als Van der Sijs Techniek & Automatisering. 
Zij kiezen voor een decentralisatie van hun proces-
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“Met de Rittal Bewerkingsservice blijven de 
bewerkingskosten variabel, is de kwaliteit van 
de bewerkingen overeenkomstig IEC-EN-NEN 
61439 gegarandeerd en omdat we toch al ge-
bruik maken van de systeemkasten van Rittal, 
combineren we het bestel- en het bewerkings-
proces en krijgen we alles netjes voorbewerkt 
hier binnen. ”



sen en verhogen de betrouwbaarheid en efficiëntie 
van hun processen, en daarmee de kwaliteit van 
het eindresultaat. Onze ketensamenwerking vindt 
op een steeds gedetailleerder niveau plaats, denk 
bijvoorbeeld aan het op maat opbouwen van klem-
menstroken in de kast om het bekabelen te ver-
eenvoudigen. Verder streven we naar een nieuwe 
vorm van just in time levering die naast logistieke 
ook financiële voordelen oplevert. De klant kiest 
voor een totaalproduct, maar kan straks aanvinken 
in welke volgorde hij de afzonderlijke onderdelen 
zoals montageplaten, zijpanelen en racks aange-
leverd wil krijgen. Het resultaat: nog lagere voor-
raad- en financieringskosten. We verwachten dat 
de extra vervoerskosten ruimschoots zullen worden 
overtroffen door de besparingen die deze werkwij-
ze oplevert.”  
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