REPORTAGE

Tekst & Fotografie: Jan Hammink

Succes boeken met
partners door creativiteit

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Snel wisselende omstandigheden in de
wereld zorgen voor een snel wisselende
vraag in de markt.

Succes boeken met partners door creativiteit. Dit lijkt niet direct te passen bij een
toeleverancier van producten voor fabrikanten binnen de markt op het gebied van
energiewinning. Voor Menzing is dit echter de dagelijkse praktijk op alle gebieden
binnen de organisatie.

ONZE VISIE

Evert van Engelenhoven, sinds april dit
jaar mede-eigenaar en directeur van
Mechanische Industrie Menzing BV,
kan het heel goed uitleggen. “Wij zijn constant op
zoek naar de beste oplossingen om in de behoefte
van onze klanten te kunnen voorzien in een totale
dienstverlening. Daarbij is de techniek een zeer
belangrijk onderdeel voor het produceren van highend onderdelen in enkelstuks of klein seriewerk
voor onze klanten: eindproducenten in de olie- en
gasindustrie.”

» Structurele samenwerking met onze
partners en samen creatieve oplossingen
genereren geeft een win-win situatie en
daarmee continuïteit en groei.

Vanuit het verleden wordt het huidige Menzing nog
weleens geassocieerd met het grotere seriewerk in de
machine-industrie. Het zogenaamde stampwerk. De
huidige werkelijkheid is geheel anders. “Onze klanten opereren wereldwijd in een innovatieve markt
met zeer hoge kwaliteitseisen. Continu zijn wij met
hen in gesprek om te weten wat de behoefte is, nu
en in de toekomst. Wij willen de juiste oplossingen
bedenken om in deze behoefte te voorzien en zo hen
in staat te stellen om een passend eindproduct te
kunnen leveren aan de eindgebruiker.”

CREATIEVE DOENERS
Om dit binnen de interne organisatie te kunnen realiseren heeft Menzing in alle lagen en functies, klantgerichte medewerkers met een hoog technisch niveau,
die denken in creatieve praktische oplossingen met
als doel het succes van de klant. “Daarbij is vooral ook

de bijdrage van de productiemedewerkers cruciaal.”

RIJKE HISTORIE
Menzing kent een rijke historie als machinefabriek
en bestaat bijna zestig jaar.
De oprichter begon in een schuurtje en daarna is
het initiatief uitgegroeid tot een bedrijf dat vooral
gespecialiseerd was in het produceren van seriewerk
in verschillende markten.
Het laatste decennium is de strategie veranderd.
Er is gekozen voor de richting van klein seriewerk,
moeilijk verspaanbare materialen en onderdelen
met hoge kwaliteitseisen met name gericht op de
energiewinningmarkt. Ruim zes jaar geleden begon
Van Engelenhoven bij Menzing in eerste instantie als
productiemanager.

OOR WERELDWIJD
Van Engelenhoven heeft een sterke eigen visie:
“Omdat de vraag vanuit de markt zeer wisselend is,
moeten wij continu in gesprek zijn en blijven met de
klanten en luisteren naar wat de behoefte is en dit
omzetten naar een interne strategie. De onderdelen,
die worden geproduceerd, vinden onder meer hun
toepassing in afsluiters, pompen, gastribunes,
scheidingssystemen, sub-sea toestellen en olieboorinstallaties. De vraag blijft: wat is er nu nodig en wat in
de toekomst? We zijn daarover niet alleen in gesprek
met onze klanten, maar ook met hun partners.
Daardoor leggen we ons oor ﬁguurlijk wereldwijd

» Luisteren naar de wisselende behoefte van
de markt en daar in een invulling aan geven.

UW OPLOSSING

te luister. Vanuit dit principe gaan we daarom
alleen in zee met klanten die structureel met ons
willen samenwerken. Dat geeft mogelijkheden in
het uitwisselen van feiten en ideeën om samen
creatieve oplossingen te genereren en daarmee
samen succesvol te zijn. Een win-win situatie voor
iedereen.”

MEER MET MINDER
Bij Menzing in Haaksbergen werken momenteel
35 mensen. Een groei past zeker in de toekomstvisie. Van Engelenhoven: “Maar ik voorzie wel
een proces dat leidt tot een werkelijkheid waarbinnen we door nieuwe innovaties steeds meer
gaan maken met relatief minder mankracht.”
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