
Tukkers moderniseren paneelbouw met 
beproefde waarden



Moekotte: 
succesvol zonder kapsones

“Natuurlijk zijn we trots op het succes van 
Moekotte, maar daar lopen we niet mee te 
koop. Kapsones zit niet in de aard van de 
Tukker”. Moekotte directeur Rob van Loon, zelf 
een geboren Brabander, voelt zich naar eigen 
zeggen bijzonder thuis in Enschede, de stad 
van waaruit het familiebedrijf Moekotte uit-
groeide tot een internationale dienstverlener in 
de industriële automatisering, panelen- en mo-
dulebouw en werktuigbouwkunde. Van Loon: 
“Ons succesgeheim? We maken gebruik van de 
modernste technieken, maar blijven ook trouw 
aan onze eigen waarden.”

Na enig aandringen toont Van Loon zich alsnog 
bereid om het succes van Moekotte nader te 
verklaren: “Van onze engineers tot onze onder-
houdsmonteurs, op Moekotte medewerkers kun 
je bouwen - als klant maar ook als collega. In dit 
bedrijf heerst een oprechte collegiale sfeer. Wat 
ons allen hier bindt is een sterke pioniersgeest en 
een proactieve, klantgerichte werkhouding. Klan-
ten tevreden stellen is voor ons een erezaak. We 
delen onze fascinatie voor techniek en we innove-
ren graag, mits dat een praktische toegevoegde 
waarde voor onze klanten oplevert. We bouwen 
hier niet alleen aan technische oplossingen, maar 
ook aan duurzame relaties. Klanten en medewer-
kers blijven daardoor trouw aan Moekotte.”
 
Navigeren in een competitieve markt
Sinds de oprichting in 1966 gaat het Moekotte 
voor de wind, maar in de uiterst competitieve 
markt van de elektrotechniek moet het bedrijf wel 
alle zeilen bijzetten om concurrerend te blijven. 
Van Loon: “Paneelbouwers in lagelonenlanden en 

beunhazen uit eigen land die het met de regels niet 
zo nauw nemen lijken op het eerste oog goed-
koper dan wij, maar verstandige klanten weten 
wel beter: investeren in kwaliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid is altijd het beste recept voor een 
succesvolle toekomst. Met de oprichting van de 
Federatie Paneelbouw zien we dat vooraanstaan-
de Nederlandse paneelbouwers zich nu eindelijk 
samen sterk maken voor die betrouwbare kwaliteit 
en veiligheid, en voor het behoud van de werkge-
legenheid voor de BV Nederland. Daar zetten we 
ons graag persoonlijk voor in.”

Talent in techniek
Een van de speerpunten waarvoor Moekotte zich 
in de federatie inzet is het bevorderen van de in-
stroom van jong technisch talent. Van Loon: “Er is 
een groot gebrek aan vakbekwame medewerkers. 
Te weinig jongeren kiezen voor het vakgebied van 
de elektrotechniek, en dat terwijl er in deze sector 
zoveel interessante ontwikkelingen plaatsvinden. 
We zitten midden in een transitie van manuele naar 
machinale en van analoge naar digitaal aange-
stuurde processen. De mechanische voorbewer-



kingen van de montageplaten zijn hier al volledig 
geautomatiseerd en het duurt niet meer lang voor-
dat de eerste bedradingrobots op de werkvloeren 
zullen verschijnen. Bij Moekotte sturen we onze 
Rittal Automation Systems bewerkingsmachine 
direct digitaal vanuit onze hardware engineering 
softwarematig aan, waardoor we faalkosten mini-
maliseren. Dit werk wordt steeds intelligenter. We 
gaan naar de opleidingen toe en nodigen jongeren 
bij ons uit voor werkbezoeken en stages. Als zij 
eenmaal zien hoe boeiend en innovatief dit werk-
veld is kiezen jongeren graag voor een loopbaan in 
de elektrotechniek.“

Kieskeurig voor kwaliteit
De trend naar meer automatisering en procesop-
timalisatie wordt door de internationale concur-
rentiestrijd aangejaagd, die de marges onder druk 
zet en Moekotte dwingt om de efficiëntie van alle 
bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en te blijven 
innoveren. Van Loon: “Dat begint bij onze belang-
rijkste productiefactor: onze medewerkers. Hun 
proactieve en oplossingsgerichte werkhouding 
maakt het verschil, of dat nu de engineering, de 
installatie of het onderhoud van onze technische 
oplossingen betreft. Doordat zij bij elke handeling 
in het belang van de eindklant meedenken voegen 
zij waarde toe aan de totaaloplossing.”

Erik Ekkelenkamp, Hoofd Inkoop bij Moekotte: “Bij 
de keuze van de materialen en de toeleveranciers 
zijn we al even kieskeurig als bij de keuze van onze 
medewerkers. We werken uitsluitend met hoog-
waardige producten en betrouwbare leveranciers, 
want dat bevordert de efficiëntie van onze proces-
sen. Immers: het grootste deel van de kosten voor 
het bouwen van elektrotechnische panelen zit in 
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“Bij de keuze van de materialen is niet alleen 
de inkoopafdeling betrokken. We luisteren 
vooral goed naar de meningen van onze mon-
teurs die dagelijks met de producten werken. 
De compacte bouwvorm creëert meer ruimte 
en de hoge lichtopbrengst meer veiligheid 
voor onze monteurs en onderhoudsmonteurs. 
Daarnaast levert het hoge gebruiksgemak ons 
extra tijdwinst op.” 

Terwijl de Nederlandse welvaart in de jaren zes-
tig snel groeide, voltrok zich in Enschede een 
sociaal-economische ramp. Een groot deel van 
de lokale bevolking was economisch afhanke-
lijk van de textielbewerking, maar de produc-
tiecapaciteit van de Europese textielindustrie 
bleek veel te groot, waardoor veel Twentse 
textielfabrieken hun deuren moesten sluiten. 
Een deel van deze fabrieken werd omgevormd 
voor andere industriële productiedoeleinden. 

Het destijds nieuw opgerichte familiebedrijf 
Moekotte tekende voor het ontwerp en de aan-
leg van de nieuwe elektrotechnische bestu-
ringen die daarvoor nodig waren. Sindsdien 
heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld. 
Moekotte levert inmiddels vele diensten op het 
gebied van industriële automatisering, enginee-
ring, assemblage, installatie en onderhoud. 

In 2009 breidde de Moekotte Groep haar 
bestaande activiteiten op E-gebied in ge-
bouwengebonden installaties verder uit met 
ontwerp- en installatiediensten ten behoeve van 
werktuigbouwkundige installaties. Moekotte 
beschikt over alle hiervoor noodzakelijke cer-
tificaten en kreeg onlangs tevens het Breeam 
certificaat met de score “Outstanding” toege-
kend. Naast de hoofdvestiging in Enschede 
heeft het familiebedrijf inmiddels vestigingen in 
Veendam, Apeldoorn en het Duitse Münster.



Lichtwaarde 
Op de werkvloer van Moekotte toont men zich 
ook tevreden over de hoge lichtopbrengst van het 
belichtingssysteem. Ekkelenkamp: “Bij de keuze 
van de materialen is niet alleen de inkoop-
afdeling betrokken. We luisteren vooral goed naar 
de meningen van onze monteurs die dagelijks met 
de producten werken. De compacte bouwvorm 
creëert meer ruimte en de hoge lichtopbrengst 
meer veiligheid voor onze monteurs en onder-
houdsmonteurs. Daarnaast levert het hoge ge-
bruiksgemak ons extra tijdwinst op.” Van Loon: “In 
deze markt kunnen alleen organisaties die optimaal 
bijdragen aan de kwaliteit, duurzaamheid en vei-
ligheid van het eindresultaat succesvol zijn. Door 
innovatief en klantgericht te zijn blijven we waarde 
aan die eindoplossingen toevoegen. Daardoor kun-
nen we zelf blijven groeien. Zo zorgen we samen 
met onze klanten en partners voor het behoud van 
de werkgelegenheid in deze prachtige sector.”

de arbeidskosten. Elke kleine tijdsbesparing die bij 
het engineeren, assembleren, installeren en be-
heren van elektrotechnische installaties is van 
belang voor de winstgevendheid van onze acti-
viteiten. Daarom kiezen we graag voor de meest 
compacte en montagevriendelijke materialen. De 
nieuwe Rittal LED verlichting is daar een mooi 
voorbeeld van. ”
 
Lichtend voorbeeld van efficiëntie
Veel besturingskasten van Moekotte komen op 
slecht verlichte plaatsen terecht, bijvoorbeeld in 
technische ruimtes van ondergrondse infra pro-
jecten of in spaarzaam verlichte productiehallen. 
Ekkelenkamp: “Goed licht in de kast draagt bij aan 
de veiligheid van de Moekotte service engineers 
en bespaart zowel de onderhoudsmonteurs als de 
klanten veel kostbare tijd. Wanneer mogelijk kiezen 
we voor de Rittal LED verlichting omdat dit ver-
lichtingssysteem duurzaam en compact is en het 
inbouwen ervan extra tijdwinst oplevert.”
 
Een rondgang langs de werkvloeren van Moekotte 
in Enschede geeft een goede indruk van de inte-
grale werkwijze die aan de basis van de efficiënte 
workflow processen van Moekotte staat. Vanuit de 
afdeling engineering sturen de medewerkers de 
ontwerp- en werktekeningen die zij in de Eplan en-
gineering software hebben samengesteld naar de 
afdelingen waar hun collega’s de elektrotechnische 
panelen mechanisch bewerken,
assembleren en bedraden. De directe koppeling 
met de Rittal Automation Systems bewerkingsma-
chine minimaliseert de kans op fouten bij de me-
chanische voorbewerkingen van de montageplaten 
en kasten. Op de assemblageafdeling zijn ook de 
monteurs het erover eens dat het inbouwen van 
de Rittal LED belichtingsarmaturen veel tijdwinst 
oplevert.
 

Rob van Loon, directeur (links) & Erik Ekkelenkamp, hoofd inkoop (rechts). 
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