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ELIY HUITINGA:'We z;itten op deiuisteweg'
Er is in een jaar tijd veel gebeurd bij het nieuwe metaal- en tech-

niekbedrijf Bimetec in lulianadorp. De vier eigenaren hebben

nog geen minuut spijt van hun gemaakte stapp en.Ze hebben al

veel bereikt sinds de starl.
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l, Ta het faillissement van Antha van Hie-

| \l nen uit Breezand op 5 november 2013,
I ! i. er veelverander<l voor de oud-werk-
nemers van het bedrijf. Kort na het faillisse-
ment zaten vier oud-collegas bij elkaar. Toen

ontstond het idee om samen een eigen bedrijf

op te starten. Zo was het plan gesmeed en heb-

ben Elly Huitinga, Marco Delis, Iwan Groen en

Boudewijn Winterink Bimetec bv gestart op
13 november 2013. Alle vier zijn ze directeur,
maar werken in loondienst bii de bv.

VERTROTII,I,tsN
Met het plan alleen, is er nog geen bedrijf Er

moest gezocht worden naar een geschikte

locatie. Zo kwam Bimetec op de Langevl iet

48 in Julianadorp terecht, waar voorheen las-

en constructiebedrijf Korevaar gevestigd was.
Zovertelt  El ly: 'Op 5 december 2013 was het

een lege werkplaats. Via vei l ingen hebben

we machines gekocht, gereedschap aange-

schaft en zelf de inventaris voor de werkplaats
gemaakt. Op 6 januari 2014 waren we operati-

oneel. We hebben twee oud-werknemers van

Antha van Hienen in dlenst genomen en daar-
naast hebbenwe nu ook een stagialr mechatro-
nica. Alles wat we verdienen, investeren we

direct in Bimetec. Zo hebben we het magazijn
langzaam ger''uld door elke keer tr,vee exempla-
ren te bestellen van wat we verkocht hadden.

Financiering door de bank als startend bedrijf
is tegenwoordig bijna onmogelijk. We doen

dus alles vanuit eigen middelen. Daarbij zijn

we ook geholpen door klanten en leveranciers

die veftrouwen in ons haddenl'

"Ons klantenbestand groeit nog steeds'; geeft

El ly aan. "We voeren reparaties uit ,  plegen

onderhoud, maar r ichten ons ook zeker op
nieuwbouw en innovatie. We zijn heel blij dat

we bij de start van Bimetec een plantmachine

hebben moqen maken. Dat was onze eerste

grote klus. Daarnaast hebben we onder ande-
re een plantmachineregistratiecomputer, een
weegband en een stelentrekker ontwikkeld
en geproduceerd. Door innovatie willen wij

ons profileren. We denken mee met de klant.

Momenteel is onze grootste uitdaging het ont-
wikkelenvan een telmachine. Deze telmachine
verwachten we volgend jaar te introducerenl'

UITDAGING
Dat de zaken zo goed gaan, daar zijn de onder-
nemers blij mee. "We zijn nu een jaar verder

en hebben geen moment spijt gehad. We zit-

ten op de juiste weg. Een bedri j f  vanaf nul

opbouwen is een uitdaging, maar we hebben

nooit gedacht'Waar zijn we aan begonnen?l
We zijn natuurlijk niet nieuw in deze branche.
De afgelopen jaren hebben we veel inzicht en
kennis opgebouwd. Het moeilijkste was eigen-

lijk nog een naam verzinnen. De B, I, M en E

zijn onze voorletters en Tec is van techniek.

Nles bii elkaar werd het Bimetecl'
Om risico's te spreiden, is Bimetec niet alleen
actief in de agrarische sector. "We voeren

onderhoud en vernieuwingen uit aan bestu-
ringssystemen in bijvoorbeeld de verpakkings-
industrie, bakkerijen en een mosseloogstpon-

ton. Daarnaast zi jn we partner van ABUS

Security. Zo kunnen we camerabeveiligingen
voor bedrijven en particulieren aanbieden en

installeren. Dit is binnenkort ook te bestellen
via onze website (w"'trv.bimetec.nl) J'
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