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‘Omdenken leidt tot hogere
flexibiliteit en productiviteit’
Omdenken – een kreet die je steeds vaker terug hoort komen. Met
name bij bedrijven die het anders willen doen. Beter, sneller, slimmer. Omdenken is precies wat de broers Erik en Koen Heij doen.
Sterker nog, ze hebben er hun business van gemaakt. Sinds één
jaar zijn ze met hun bedrijf Bright Birds actief. Een spin-off van
hun andere activiteiten – een digitaal bedrijfsbureau dat zich richt
op flexibilisering van werkprocessen.

W

e spreken Koen en Erik op
het Bright Birds-kantoor in
Ermelo. Sinds jaar en dag is
de familie daar gevestigd. Een familie
van ondernemers. Ook Koen en Erik
zijn dat. Koen met het vervaardigen
van dun- en dikwandig leidingmateriaal; Erik met het ontwikkelen,
vervaardigen en installeren van
industriële afzuigsystemen. Goed
lopende bedrijven waar steeds meer
tijd in ging zitten. ‘Toen we op een
avond weer tot laat stonden door te
werken, beseften we dat het beter
en slimmer kon’, licht Erik toe. ‘Beter
georganiseerd, overzichtelijker en
beter beheersbaar. Met dat besef
groeit ook de neiging om snel te willen veranderen. Maar om het beter te
kunnen doen, is in veel gevallen juist
een pas op de plaats nodig.’
Die pas maakten de broers en maken
ze nog steeds voor bedrijven. ‘Wat
voor ons geldt, geldt immers ook
voor veel andere bedrijven’, aldus
Koen Heij. ‘Nadat we de stap hadden
genomen om zaken anders te
organiseren, beseften we dat ook
veel andere bedrijven met hetzelfde
probleem kampen. De stap naar
een digitaal bedrijfsbureau dat voor
derden de zaken organiseert, was
toen snel gezet.’

De kracht van de combinatie
Een digitaal bedrijfsbureau, is daar
dan behoefte aan? Erik Heij: ‘Absoluut. Als je de keten van eerste idee
tot uiteindelijke oplevering bekijkt,
zijn er heel veel facetten die bij
bedrijven hetzelfde zijn of overeenkomsten vertonen. Het maken van
tekeningen, de ontwikkeling en
engineering, de productie en zelfs
de levering – op al die deelprocessen

valt winst te boeken door krachten te
combineren. Als je hier in Ermelo om
je heen kijkt, zijn er legio bedrijven
met lasersnijmachines; machines die
bijna nooit ten volle worden benut.
Die restcapaciteit biedt uitkomst
voor bedrijven die behoefte hebben
aan snijwerk. Door samen te werken,
kunnen de bedrijven hun werkzaamheden makkelijker uitbesteden of
hun restcapaciteit opvullen. Bright
Birds fungeert daarbij als schakel die
kennis, capaciteit en vaardigheden
samenbrengt.’

belang zijn. Heel basaal kan het daarbij gaan om een beter georganiseerd
tekeningenarchief. Van meer impact
is de inzet van een extern digitaal
bedrijfsbureau als antwoord op het
groeiend tekort aan vakmensen.’
Erik licht verder toe: ‘Jaarlijks stromen
er meer vakmensen uit dan er in de

industrie bijkomen. Dat wringt nu al
maar zal alleen nog maar nijpender
worden. Slim omgaan met de aanwezige kennis en het vakmanschap
wordt dan ook steeds belangrijker. Dat
kan via ons op meerdere manieren.
Allereerst door bestaande restcapaciteit in te vullen, maar ook door
processen anders in te richten of pro-

ductiemethoden aan te passen. Onze
expertise is daarbij waardevol.’ Bright
Birds ontpopt zich daarbij als bureau
dat het mkb ondersteunt bij ontwerp,
advies en uitvoering van productieprocessen. De komende maanden ziet
u de heldere vogels van Bright Birds
hier terugkeren om hun eigentijdse
aanpak verder toe te lichten.

Koen Heij vult aan: ‘Zo meldde zich
een lokale producent van koperen schoorsteenkappen. Met zijn
machinepark bleek hij geen uitslag
te kunnen maken. Dan is het zoeken
naar een partij die dat wel kan. Bright
Birds is daarbij betrokken als tussenliggende schakel. Datzelfde geldt
voor het bedrijf dat in de engineeringfase ondersteuning nodig had
in de vorm van een 3D-model. Ook
daar bieden wij de helpende hand.’

Profiteren van voordelen
De aanpak van Koen en Erik ruikt
naar ‘smart industry’ maar dan wel
met een luchtje van Nederlandse
nuchterheid. Volgens Erik zijn de
quick wins duidelijk: ‘Het tijdelijke
of langdurige capaciteitstekort kan
via Bright Birds snel en zorgeloos
worden opgevangen. Daarbij kan het
om een productievraagstuk gaan,
maar net zo goed om 2D- of 3D-tekenwerk, engineering, etc.’ De échte
voordelen liggen echter op de wat
langere termijn. ‘Met het inschakelen
van Bright Birds los je niet alleen de
huidige capaciteitsproblemen op,
maar wordt er ook structuur aangebracht in processen die voor de
toekomst van een bedrijf van vitaal

Erik (links) en Koen (rechts) Heij zijn de drijvende krachten achter Bright Birds.

