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De oorsprong van het bedrijf ligt -

zoals bij veel collega's in de

branche in Friesland- lang geleden

in een smederij. Tegenwoordig legt

Leenstra in Drachten zich echter

toe op het hooggekwalificeerd las-

sen van producten, waarbij veilig-

heid een grote rol speelt.
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Leenstra maakt onderdeel uit van de

Consolis Group, een onderneming die

wereldwijd actief is in beton. "Dat lijkt

wat merkwaardig: een metaalbedrijf als

onderdeel van een onderneming die

vooral betonproducten maakt", lacht

Taco Mulder, directeur van Leenstra.

"Wij maken al sinds de jaren zeventig be-

tonbewerkingsmachines voor VBI, die

ons in 1990 hebben overgenomen. Nog

steeds maken we machines voor VBI,

maar hebben we geleidelijk aan de om-

slag gemaakt naar een hooggekwalifi-

ceerd lasbedrijf."

Bij Leenstra werken zo'n zeventig pro-

fessionele medewerkers aan halffabrika-

ten als haakarmsystemen voor

vrachtwagens, constructiedelen voor wo-

ningen, producten voor de offshore en -

heel bijzonder- reuzenraderen. "Van die

laatste hebben we er al verscheidene ge-

maakt. Op dit moment werken we aan

nieuwe order waarvoor we binnenkort

letterlijk en figuurlijk ruimte vrij gaan

maken. Door alle werkzaamheden secuur

en strak op elkaar af te stemmen, kun-

nen we straks in een relatief korte peri-

ode een groot deel van ons bedrijf op

deze megaklus zetten. Alle onderdelen

gaan vervolgens in twintig zeecontainers

naar de plek van bestemming om daar

als een honderd procent passend 'Mec-

canopakket' in elkaar gezet te worden."

Het aspect 'veiligheid' vereist dat Leen-

stra aan de meest strenge veiligheids-

voorwaarden voldoet. Zo worden voor

het reuzenrad de meeste lassen door een

extern bureau gekeurd. Elk rad wordt ge-

heel met de hand gelast door de toplas-

sers van Leenstra. Daarnaast is een deel

van lasproces bij Leenstra gerobotiseerd.

Taco: "Maar ook dan blijft het altijd men-

senwerk. Je kunt een robot wel het werk

laten doen, maar je zult hem dan wel

eerst moeten 'vertellen' hoe hij dat werk

moet doen. Dat vereist veel technische

kennis van lassen. Veel van onze mede-

werkers zijn intern opgeleid om de ba-

siskennis die ze vanuit hun opleiding

gekregen hebben te vergroten naar het

niveau dat voor ons type werk nodig is.

En dat niveau, die kwaliteit maakt nu

juist het verschil!”
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Leaders in laswerk

JANCO DE JONG

JAnus en JAcobus:
winnaars in warmte
We schrijven het jaar 1981. Neder-

land verkeert in een economische

crisis en we proberen allemaal op

van alles te besparen. Vooral op

stookkosten. Het is dan dat Janco

de Jong zijn unieke JAnus houtka-

chel ontwerpt. Een stijlvol en tijd-

loos model met een uniek

verbrandingssysteem. Ruim drie

decennia later is de JAnus nog al-

tijd buitengewoon populair en

heeft hij er met JAcobus pas voor

het eerst een echt broertje bij ge-

kregen.
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De eigenlijke stiel van Janco was naast

het maken van kachels ook het vervaar-

digen van allerhande siersmeedwerk als

hekwerken, buitenlampen, naamborden

en kandelaars. Van die tak is in 2009 af-

scheid genomen en legt het bedrijf zich

sindsdien alleen nog toe op het maken

van houtkachels en aanverwante acces-

soires als haardstellen, kookgerei en

houtbakken. Jaarlijks vinden zo'n vier-

duizend houtkachels via een dealernet

hun weg naar gebruikers in Nederland,

Duitsland, Frankrijk, België en Zweden.

De klassieker JAnus heeft met de JAco-

bus een nóg duurzamer variant gekregen.

Een nieuw, gepatenteerd verbrandings-

systeem zorgt voor een bijzonder lage

CO-en fijnstof uitstoot en de kachel heeft

de mogelijkheid om lucht van buiten toe

te voeren. Dat maakt de JAcobus bij uit-

stek geschikt voor plaatsing in goed ge-

ïsoleerde (nieuwbouw)woningen.

Behalve houtkachels ontwerpt en ver-

vaardigt Janco de Jong een exclusief bui-

tenassortiment, zoals de JAbq tuinhaard,

vuurschalen, tuintafels en schoorsteen-

kapen (met of zonder windwijzer). De

tuintafels zijn gemaakt van corten staal -

al dan niet in verzinkte uitvoering- met

een blad van natuursteen. Dit maakt dat

de tafel zonder problemen honderd jaar

buiten kan staan.

Vanzelfsprekend verzorgt Janco de Jong

ook de aanleg en montage van de kachel

en het rookkanaal. Meer dan dertig jaar

ervaring staat borg voor een vlotte en

deskundige plaatsing, ongeacht waar de

opdrachtgever de kachel ook maar ge-

plaatst wil hebben.
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Aan een wand in de plaatwerkerij

van Empatec in Sneek hangen een

aantal weeklijsten met daarop de

verschillende orders die verwerkt

moeten worden, in welk stadium

van productie ze zitten en -in per-

centages- hoe hoog ze scoren bin-

nen de marges van de met de

opdrachtgever afgesproken lever-

tijd. Opvallend detail: zonder uit-

zondering schommelt het

percentage voor alle orders tussen

de 95 en 98 procent.
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"Onze medewerkers zijn daar supertrots

op", vertelt Peter van Velsen, bedrijfslei-

der Industrie bij Empatec. "Zonder dat

er echt druk op ze wordt uitgeoefend,

vinden ze het prachtig dat ze het werk op

tijd klaar krijgen. Het werk zelf geeft ze al

een boost in hun gevoel van eigenwaarde

en als ze met elkaar dan ook nog eens de

gestelde doelen halen, slaat die voldoe-

ning terug op de hele groep."

Empatec Metaal is een volledig uitge-

ruste plaatwerkerij voor de verwerking

van plaatwerk tot 4 mm dikte en lichte

constructies. Het werknemersbestand

bestaat voor 70 procent uit vakmensen

met een SW-indicatie en voor 30 procent

uit vaklieden die sinds januari 2015 val-

len onder Participatiewet. Jappie van

Hes, productiebureau Metaal"Door mid-

del van ontwikkelingstrajecten leiden we

de mensen op naar arbeid. We werken

vanuit drie kernwaarden: passie voor

mensen, ondernemend en veelzijdig. En

ook nadrukkelijk in die volgorde. Het

werken, het produceren is geen doel op

zichzelf, maar middel tot een doel."

"Het één hoeft het ander echter niet uit te

sluiten", aldus Van Velsen. "Integendeel.

Juist omdat we onze medewerkers oplei-

den tot vaklieden, kunnen ze zowel in de

eigen werkplaats van Empatec als in het

bedrijfsleven breed worden ingezet. Je

komt ze dan ook overal tegen, bij non-

profit zowel als bij profit instellingen. Ze

zijn uitstekend inzetbaar voor het tijde-

lijk of structureel oplossen van een per-

soneelstekort of het uitbesteden van

werkzaamheden. De werkwijze van Em-

patec past dan ook uitstekend in het Mkb

in Friesland, onder voorwaarde dat onze

missie weerklank vindt bij de opdracht-

gever. Voorop staat immers dat onze me-

dewerkers vooral groeien als mens."

Empatec

Tingieterstraat 1, Sneek
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EMPATEC

Met hart en verstand
Pastiel

Binnen Empatec speelt Pastiel een be-

langrijke rol. Pastiel werkt samen met

tien gemeenten in West-Fryslân en

zorgt voor een toegevoegde waarde

voor degenen die via de Participatie-

wet een beroep op haar doen. De mis-

sie van Pastiel is om mensen zo snel

mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Dit doet zij door een integrale bena-

dering, waarbij een team van profes-

sionals zich richt op werkgevers én

potentiële werknemers. Pastiel zorgt

dat die laatste categorie via ervarings-

en ontwikkelingsplekken bij onderne-

mers of bijvoorbeeld bij de Metaalaf-

deling van Empatec de juiste

vaardigheden en benodigde kennis

opdoen om een passende baan te vin-

den.


