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Huidig directeur/eigenaar Jeroen van de 

Ven vertelt dat hij in 2005 als medewerker 

begon bij dit bedrijf, maar dat het zelfstandig 

ondernemerschap lonkte. ‘Er waren toen ook 

al gesprekken gevoerd over een overname 

maar daar was het toen nog te vroeg voor’, 

aldus Van de Ven. ‘In 2016 heb ik een eigen 

bedrijf opgericht, gespecialiseerd in chemie-

vrije onkruidbestrijding. We groeiden hard 

en ik zocht daarom naar capaciteit. Zodoende 

kwam ik opnieuw in gesprek met  de toen-

malige eigenaar van Intrak. Eigenlijk wilde 

ik alleen een nauwe samenwerking, maar 

ik kende het bedrijf uiteraard goed en zag 

ook mogelijkheden om de activiteiten uit te 

breiden. Dus werden eind december 2019 de 

overdrachtspapieren getekend. Amper drie 

maanden later barstte de coronapandemie 

los. We merkten dit vrij snel aan het feit dat 

de levering van machines en onderdelen 

vertraagde, maar ook aan een haperende 

omzet omdat de agrarische sector pas op 

de plaats maakte. Voor zowel landbouw- als 

veeteelt bedrijven vielen belangrijke afzet-

kanalen zoals de horeca, van het ene op het 

andere moment weg waardoor ook investe-

ringen in nieuwe machines werden uitgesteld. 

We hadden ons uiteraard een betere start 

gewenst, maar inmiddels is de markt weer 

aardig hersteld en zijn we nu bezig met een 

strategieproject dat is gericht op verbreding 

van ons toekomstperspectief.’

Behoudende sector

‘Waarom verbreding en vernieuwing nodig 

zijn? Omdat deze branche van nature redelijk 

behoudend is, wat absoluut niet meer past 

bij de snelheid en de veranderingen van de 

huidige tijd’, geef t Van de Ven als antwoord op 

de vraag waar hij met Intrak naartoe wil. ‘In het 

kader van hun bedrijfscoachingprogramma 

heef t Metaalunie/Fedecom een QuickScan ont-

wikkeld die op basis van vragen en analyses en 

benchmarking in beeld brengt waar je staat en 

welke strategische keuzes je kunt maken. Dit 

is lastig zelf te bepalen omdat de markt waarin 

wij opereren heel veel technisch innovatieve 

richtingen kent die in feite allemaal interessant 

zijn. Maar alles doen is geen optie, dus moet 

je keuzes maken. Belangrijke ontwikkelingen 

zijn bijvoorbeeld de energietransitie van 

brandstofaangedreven machines en apparaten 

naar elektrisch en accu-aangedreven syste-

men. Maar ook is er sprake van een opmars 

van bio-landbouw, al dan niet in combinatie 

met hightech ontwikkelingen gebaseerd 

op intelligente en nauwkeurige vision- en 

GPS-systemen. Daarnaast heb je te maken 

met een veranderende agrarische cultuur in 

Nederland en een andere houding omtrent het 

omgaan met onze schaarse natuur. Zie daar als 

leverancier van machines en gereedschappen 

maar eens een goede toekomstbestendige 

strategie voor te ontwikkelen. Mede op basis 

van de resultaten van de QuickScan begint 

onze nieuwe strategie echter al aardig gestalte 

te krijgen. Waren we, mede als hoofddealer 

van New Holland, aanvankelijk vooral een 

landbouwmechanisatiebedrijf, inmiddels is 

daar een breed programma bijgekomen met 

Met vestigingen in Weert en Voerendaal en een historie die teruggaat tot 1963 is Intrak als leverancier van machines voor landbouw, bosbouw, tuin/

park en infrastructuur een bekende speler in Zuid-Nederland. Vooral omdat de agrarische sector in ons land steeds meer onder druk komt te staan 

is Intrak bezig met imagoversterking en uitbreiding van haar activiteiten. Hierbij wordt het bedrijf bijgestaan door branchevereniging Fedecom en 

financieel ondersteund via de SLIM subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.

FEDECOM

Jeroen van de Ven nam 

het bedrijf eind 2019 over, 

vlak voordat de corona

pandemie losbrak.

MT_BlikOpBranches.indd   39MT_BlikOpBranches.indd   39 14-09-2021   11:3314-09-2021   11:33



40  |       ME TA AL + TECHNIEK  |    SEP TEMBER 2021

tuin- en parkmachines, alsmede (industriële) 

reinigingsmachines waarmee we ons richten 

op hoveniers, industriële bedrijven, gemeen-

tewerken en andere professionals. Maar ook 

hebben we nu machines voor de veeleisende 

particulier die ook graag met top-apparatuur 

wil werken. We zijn ook bezig met een web-

shop waarop deze machines en accessoires on-

line gekocht kunnen worden. Naast de levering 

verzorgen we uiteraard ook service, onderhoud 

en reparaties. Dit zowel in onze werkplaatsen 

als op locatie waarvoor we een deskundige 

servicedienst hebben.’

Focus op personeel

‘In combinatie met het verbeteren van de 

bedrijfsprocessen kijken we ook naar het 

optimaliseren van onze workforce’, vervolgt 

Van de Ven. ‘Bij onze twee vestigingen werken 

nu zo’n 26 mensen, maar dat moeten er meer 

worden. We hebben echter moeite om goede 

technische medewerkers te vinden. Dat komt 

ook omdat er bekende hightech bedrijven in 

deze regio actief zijn, denk aan ASML, DAF en 

VDL/Nedcar, die een sterke aanzuigwerking 

hebben en als het ware zorgen voor een tekort 

aan beschikbare technici. Dat betekent dat ook 

wij ervoor moeten zorgen dat we een ijzersterk 

imago hebben als mooi bedrijf dat leuk en 

interessant is om voor te werken. Velen weten 

niet dat een tegenwoordige tractor technisch in 

feite veel interessanter en innovatiever is dan 

een auto. In zo’n tractor zit alles. Hydrauliek, 

pneumatiek, GPS, vision, digitale technologie, 

etc. Punt is dat agro-techniek geen sexy imago 

heef t en ook daar proberen we verandering in 

te brengen. We zetten daar onder meer social 

media voor in waarmee we een bredere markt 

bereiken. Belangrijk is dat we over tien jaar nog 

steeds een gezond en zowel voor onze werkne-

mers als onze klanten aantrekkelijk bedrijf zijn. 

Dat voor elkaar krijgen gaat echter niet vanzelf 

en vandaar dat we daar keihard en enthousiast 

met ons team aan werken.’

www.intrak.nl

www.fedecom.nl

Foto boven: Sleutelen aan een moderne 

trekker is echt een uitdaging. Je moet als 

service technicus verstand hebben van 

brandstofmotoren, hydrauliek, pneuma

tiek, elektronica en digitale techniek.

Foto rechtsboven: Een moderne trekker, 

zoals deze T7 van New Holland, zit 

bomvol techniek, hee�t achterwielen van 

bijna 2 meter hoog en kost al gauw meer 

dan tweehonderdduizend euro!
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FEDECOM ‘Bedrijven in onze branche drijven op techniek 
en innovatie en dan is het van groot belang dat ze over 
goed personeel kunnen beschikken. Momenteel is er 
echter een tekor t aan voldoende opgeleide medewerkers’, 
stelt Gerard Heerink. Hij is directeur van Fedecom dat met 
zo’n 950 leden de grootste branchevereniging is onder 
de vlag van Koninklijke Metaalunie. De leden zijn actief 
in de landbouw- en veehouderijtechniek, groentechniek, 
tuinbouw techniek en industrie & intern transpor t. ‘Om 
aan de toenemende vraag naar goede technici te voldoen 
zetten we onder meer in op een sterke samenwerking 
tussen bedrijfsleven en onder wijs’, aldus Heerink. ‘Dit 
bijvoorbeeld via platform TIM, waarbij we als Fedecom 
onder meer samenwerken met BMWT en mbo-instellingen 
die de opleiding ‘Mobiele Techniek’ aanbieden. Onze 
gezamenlijke inspanningen werpen hun vruchten af, 
want de instroom van de opleiding ‘Mobiele Techniek’ 
is de laatste jaren met 5 tot 8 procent gestegen! Naast 
mond-tot-mondreclame doen we hier voor veel met social 

media en uiteraard 
zorgen we voor goed 
lesmateriaal. Naast het 
opleiden van nieuwe 
talenten focussen we 
ook op verbetering 
van het kennis- en 

er varingsniveau van bestaande medewerkers door middel 
van bijscholing/training. Daar voor kunnen bedrijven 
aanspraak maken op een t weetal subsidieregelingen, 
te weten SLIM en ‘NL leer t door’ die door Fedecom 
gecoördineerd worden. Bedrijven die bovendien ook 
hun ondernemingsstrategie en bedrijfsprocessen willen 
verbeteren, ondersteunen we met de QuickScan en de 
leergang ‘Ambitieus Ondernemen’. We zijn hier erg actief 
in, want het is cruciaal dat we deze belangrijke branche, 
die met 16.500 mensen een jaaromzet van zo’n 5,5 miljard 
euro genereer t, zo gezond en innovatief mogelijk weten te 
houden.’

Directeur Fedecom 

Gerard Heerink.

Directeur Fedecom 

Gerard Heerink.
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VERBREDING EN 
VERNIEUWING

TEKS T EN BEELD: FR ANK SENTEUR

M E T  S L I M -S U B S I D I E  N A A R  E E N  B R E D E R  T O E KO M S T P E R S P E C T I E F

BLIK OP BRANCHES
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