Bij de
portier krijgen
Henk en Fred beiden
een toegangspas. Voor één dag.
Bij DAF Trucks in Eindhoven kom
je niet zomaar binnen. Op de plek
waar duizenden medewerkers
dagelijks nieuwe bedrijfswagens bouwen, wordt
veiligheid met hoofdletters geschreven.

PROJECT
Inspectie en onderhoud van de installaties bij DAF Trucks in Eindhoven

Alles voor de veiligheid
moet plaatsvinden. Maar hier
komen we om de twee jaar. En als
er - zoals dit keer - gevraagd wordt
om tussendoor even te kijken. DAF
Trucks is een innovatief bedrijf dat
voorop loopt in alles.”
Niels Leduc knikt bevestigend.
Hij werkt bij DAF op de afdeling
Tandwielen en Harderij en
is verantwoordelijk voor het
onderhoud van de gasgestookte
verbrandingsinstallaties. “Wij
hebben veiligheid bij DAF Trucks
hoog in het vaandel staan. We
vinden de inspecties super
belangrijk, omdat we hier van
de hoogste veiligheidsnormen
uitgaan. De veiligheid van mensen
staat voorop, maar daarnaast
willen we niet dat de machines stil
komen te staan. Daarom houden
we regelmatig controles.”

OVENS
Als de koﬃe op is, nemen Henk
en Fred een kijkje in één van de
fabriekshallen, waar de vlammen

zichtbaar zijn waarmee de
pignonen en kroonwielen gehard
worden. Ze krijgen uitleg over de
‘ovens’ die soms tot 970 graden
worden opgestookt, waardoor de
producten goed worden gehard
en vervolgens in de koelkamer
mogen afkoelen. Een proces van
uren. “Nu snap ik waarom jullie
de veiligheid van de mensen zo
benadrukken”, zegt Fred.
Henk is benieuwd wat er met de
geharde onderdelen gebeurt.
Niels: “Die gaan naar onze fabriek
in het Belgische Westerlo, waar
ze het onderstel van de truck in
elkaar zetten. Vervolgens komt het
complete onderstel weer terug
en wordt de truck in onze fabriek
geassembleerd.”
Guido Stam toont zich
ondertussen een echte inspecteur.
Hij bekijkt de machines, leest de
monitoren af en ziet dat het goed
is. “Dit is een kort bezoek. Tijdens
onze normale inspecties zijn we
meerdere dagen hier en worden ››

OPLEIDING
SCIOS SCOPE 5
MEDEWERKERS VAN DAF TRUCKS DIE
WERKZAAM ZIJN IN DE HARDERIJ
WORDEN DOOR PARKSTAD
OPLEIDINGEN BIJGESCHOOLD OP
HET GEBIED VAN DE SCIOS SCOPE
5 CERTIFICATIEREGELING EN DE
INDUSTRIËLE TOESTELLEN WAARMEE IN
DE FABRIEK WORDT GEWERKT. GUIDO
STAM IS HIERVOOR BEVOEGD, MAAR
MEESTAL PAKT EEN COLLEGA VAN HEM
DIT OP. GUIDO: “OP ONS KANTOOR IN
DEN BOSCH, OF OP LOCATIE VAN DE
KLANT, GAAN WE SPECIFIEK IN OP DE
INSTALLATIES VAN DAF TRUCKS.” NIELS
LEDUC: “WIJ VINDEN HET BELANGRIJK
DAT ONZE MEDEWERKERS WETEN
WAARMEE ZE WERKEN EN HOE ZE DAT
VEILIG KUNNEN DOEN. DAAROM MOET
IEDEREEN OP CURSUS!”

Guido Stam (links) en Niels Leduc

H

enk en Fred melden zich
op het hoofdkantoor, waar
drie grote blauwe DAF-trucks in de
showroom voor een mooi plaatje
zorgen. Niels Leduc, maintenance
engineer op de technische dienst
bij DAF Trucks, ontvangt de heren
en serveert koﬃe. Ook inspecteur
Guido Stam van Parkstad Inspec-
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ties, die tegelijk met de mannen
arriveert, schuift aan.
Henk en Fred kijken vandaag mee
met inspecteur Guido Stam, die
erop toeziet dat er bij DAF Trucks
veilig wordt gewerkt met de
installaties en controleert of deze
aan de eisen voldoen. Vandaag
inspecteert hij bijvoorbeeld de

stookinstallaties waar pignonen en
kroonwielen voor de aandrijving
van de vrachtwagen worden
gehard.
“Ben jij hier iedere dag?”, vraagt
Henk aan Guido. Die begint te
lachen. “Nee hoor. Wettelijk wordt
er voorgeschreven dat er eens in
de vier jaar een SCIOS-keuring
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de machines speciaal voor ons
vrij gepland, zodat wij ze leeg
kunnen opstoken, in bedrijf stellen
en inspecteren. We beginnen
altijd met een visuele inspectie,
kijken naar elektrische schema’s,
maar ook naar de onderdelen.
Bijvoorbeeld of die vervangen
moeten worden.”
Niels: “Neem zo’n ketting in de
oven. Die gaat 14 maanden mee,
maar die vervangen wij vaak
al na zo’n 12 maanden. Zodat
alles veilig kan doorgaan en de
installaties niet stil komen te staan.
Hier wordt namelijk 24/7 gewerkt.”

AFWISSELING
Guido richt zich op de
gasinstallaties, maar vanuit
Parkstad Inspecties komt er ook
regelmatig een E-inspecteur
langs om de elektrotechnische
kant van de installaties te
beoordelen. Guido: “We
voeren ook op E-gebied een
uitgebreide veiligheidsinspectie
uit. Bijvoorbeeld waar het gaat
om de elektrische installaties
van de hardingsovens. We kijken
kritisch naar de machinerichtlijnen
en alles moet voldoen aan
NEN3140.”
Guido Stam is bevoegd om

juist de afwisseling maakt het
werk van inspecteur zo leuk
SCIOS inspecties volgens de
scopes 1 tot en met 7 aan alle
soorten stookinstallaties uit te
voeren. Hij komt graag bij DAF
Trucks, zo verklapt hij. “Mijn werk
is divers. De ene dag keur ik een
gewone cv-installatie, de andere
buig ik me over de oven van een

crematorium. Bij DAF komt alles
samen. Het is hier afwisselend
en uitdagend. Wij zien nu de
grote procesinstallaties, maar
hier heb je ook gewone cv-ketels
en gasleidingen die uit de grond
komen. Juist die afwisseling
maakt het zo leuk!” 

OP DE TERUGWEG...
OP DE TERUGWEG HEBBEN HENK EN FRED VEEL TE BESPREKEN.
HENK: “DIE GROTE TRUCKS HEBBEN TOCH WEL IETS BIJZONDERS. IK WORD ER
ALTIJD EEN BEETJE OPGEWONDEN VAN.”
FRED: “HAHA, JE HEBT GELIJK, HET BLIJFT IETS BIJZONDERS EN IK HAD
NOOIT GEDACHT DAT ER BIJ DE PRODUCTIE VAN DEZE WAGENS ZOVEEL
TECHNIEK KOMT KIJKEN.”
HENK: “EN ZOVEEL HITTE. WAT HEB IK VEEL VLAMMEN GEZIEN
VANDAAG. ZONDER VUUR DUS GEEN VRACHTWAGEN… KNAP DAT
ZE DIT OOIT ZO HEBBEN BEDACHT…”
FRED: “JA HENK, DAAR HEB JE EEN
KNAPPE KOP VOOR NODIG…”
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