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#crossthinkerswanted

Soms is winnen niet een

kwestie van sneller zijn,

maar van een andere

afslag nemen.
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Klopt het dat Russische oligarchen crypto mo-
menteel gebruiken om sancties te omzeilen?
En zo ja, wat kunnen wij daar dan aan doen?
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WAT ALS ECONOMEN HET VOOR HET ZEGGEN KRIJGEN
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I N D U S T R I E

VoormaligbeursfondsBatenburg
Techniek ziet omzet verdergroeien
Pien van Engen enCaitlin Stooker
Vlaardingen

Batenburg,demeerdanhonderd jaar
oude technischdienstverlener, heeft
naar eigenzeggen ‘eengoed jaar’ ach-
terde rug.Hetbedrijf levertnaastbestu-
ringssystemennuook trainingsmoge-
lijkheden.

Vijfgrotecomputerschermenhangenbij
elkaar in eenhoek vande kantine, naast
een grote roestvrijstalen keuken. Op de
schermeniseenanimatie tezienvaneen
deinende zee, een groot schip en palen
voorwindmolens.Met inhetmiddeneen
stoel en een industriële controller.Wie
degeurvantomatensoepnegeert,waant
zichhiereven ineenkraancabineopeen
schipopdeNoordzee,klaaromzwareob-
jecten tehijsen.

Hier, in de kantine van Batenburg in
Vlaardingen, kunnen klanten oefenen
met het besturingssysteemdat het tech-
niekbedrijfaanbiedtvoorkranenopzee.
Deweersomstandighedenengolfhoogtes
zijnallemaal intestellen.Windkracht6?
Eendrukopdeknopenoefenenmaar.

‘Het ismakkelijkerhier teoefenendan
middenopdeNoordzee’, zegt Jojanneke
Langevoord,marketingmanager bij het
bedrijf vrolijk. ‘Wij simuleren alles, zo-
dat de bemanning alvast gewend raakt
aanwat ze op zee gaandoen.’

Het is een van de innovaties waar het
voormaligebeursfondsBatenburgTech-
niek op inzet, zegt ceo Ralph van den
Broek even later in een vergaderzaal. En
dathet indekantinestaat,geeftmaaraan
dathetbedrijfeigenlijksnelleruitzijnjas-
je groeit dan zehadden voorzien.

Batenburg, demeerdanhonderd jaar
oudetechnischdienstverlener,heeftdan
ook‘eengoedjaar’achterderug,zegtVan
den Broek tegen het FD. De omzet over
2021isgestegennaar€262,1mln,eenjaar
eerderwasdatnog€236mln.Hetonder-
liggende bedrijfsresultaat komt uit op
€19,3mln.In2020wasdatnog€16,2mln.

De circa 1250werknemers zijn gespe-
cialiseerdinindustriëleautomatisering,
leverenindustriëlecomponentenenver-
zorgendeinstallatieervan.Hetbedrijfbe-
staatuit deonderdelen industriële auto-

Met de simulatie kunnen klanten van
Batenburg alvast oefenenmet het
besturingssysteem van een kraan op
zee. FOTO: BASCZERWINSKI VOORHETFD

matisering (goed voor €9,7mln van het
resultaat), installatietechniek (€4,1mln)
en industriële componenten (€6,9mln)
enlevertondermeeraandetuinbouwen
maakindustrie.

Van den Broek is sinds 2014 betrok-
ken. Hij was er dus ook bij toen Baten-
burg in2019na63jaarvandebeurswerd
gehaald. Het kwamdaarmee volledig in
handen van VP Exploitatie, het beleg-
gingsvehikel van de familie Van Puijen-
broek.Batenburgwas sindseind2015al
voormeer dan driekwart in handen van
de familie.

Sinds april vorig jaar is DeHogeDen-
nen,deinvesteringsmaatschappij vande
familie De Rijcke, toegetreden als aan-
deelhouder. ‘Hetgroteverschil tusseneen
familiebedrijfenbeursgenoteerdbedrijf
is dat we iets verder vooruitkijken’, zegt
Van den Broek. De families willen echt
iets doenmet verduurzaming, vervolgt

hij. ‘Vroeger deden we veel op zee met
gas, nudoenwedatmet kabels enwind-
molens.Alsweover100 jaarooknogwil-
len bestaan, danmoet jemeebewegen.
We kijken naar demarkt en vragen ons
af:welkestapkunnenwetoevoegeninde
techniek?Het staat nooit stil.’

Volgens marketingmanager Lange-
voordhoudthetbedrijfbijhoeveelprojec-
tenbijdragenaanSDG’s—deduurzaam-
heidsdoelenvandeVerenigdeNaties. ‘Nu
is dat 61%. Onze doelstelling is 75% in
2030 en100% in2050.’

Toch is Batenburg ook nauw betrok-
ken bij fossiele bedrijven. Volgens Van
denBroek zijn voor de toekomst van de
industrietweedingenvanbelang:ontwik-
kelen vannieuwe, schonere technieken
éndebestaandeindustrieverbeteren.Zo
kunnende simulaties, zoals in de kanti-
ne, klantenhelpenomefficiënter tewer-
ken, zegt hij.

‘We kijken naar de
markt en vragen ons
af: welke stap kunnen
we toevoegen
in de techniek?’

‘Het is gemakkelijker
hier te oefenen.
Windkracht 6? Een
druk op de knop en
oefenen maar’


