ADVERTORIAL

Resin werkt samen
met Croon Elektrotechniek aan
duurzaamheid
“Een mooi project met grote uitdagingen.” Zo betitelt
Ronald Neijenhuis van Croon Elektrotechniek in Enschede de opdracht om in de voormalige fabriek van
Hartman schoon schip te maken met de verouderde
elektrotechnische infrastructuur en te gaan voor een
adequate- en duurzame oplossing. In 2006 werd
de fabriek verzelfstandigd en omgevormd tot twee
bedrijven Jardin tuinmeubelen en Resin (Products &
Technology) B.V. dat er kunstoffen produceert voor
diverse industriële toepassingen. “Dat beide bedrijven
het in hun beginjaren drukker hadden met productie
en groei dan met hun elektrotechnische installaties,
is logisch. Maar dat veranderde toen vorig najaar een
enorme stroomstoring beide bedrijven lam legde.”

V.l.n.r.: Ronald Neijenhuis (Projectleider Croon), Frans Haafkens (Directeur Resin)
en Rik Spel (Accountmanager Croon)

Croon wil voorop lopen met de verduurzaming van oude objecten.
Ook de fabriek van Resin Technology past in die aanpak. Het pand
is al wat ouder, maar zeker toekomstbestendig. Projectleider

“Zoiets wil je natuurlijk nooit meer,” zegt directeur Frans Haafkens

Maintenance Industry Neijenhuis van Croon: “Omdat we het werk

van Resin Technology. “Dus zochten we naar een nieuwe partner

overnamen van een andere partij, wisten we natuurlijk niet waar

voor onze elektrische infrastructuur. Na wat referenties te hebben

we instapten. Tijdens de inventarisatie bleek er geen documentatie

ingewonnen, kwamen we in gesprek met Croon. Zij overtuigden ons

aanwezig en zagen we dat er nog veel gebruik werd gemaakt van

ervan dat er een flinke inhaalslag gemaakt moest worden. We zaten

de verouderde PLC-technieken. Inmiddels hebben we het plan

bepaald niet te wachten op de kosten die dat met zich meebracht,

klaar om de renovatie te starten. Daarbij is de afstemming van de

maar zagen ook wel in dat er geen andere oplossing was. Daarnaast

logistiek met de planning heel belangrijk, omdat alle machines bij

wilden we absoluut in gesprek met een partner die duurzaamheid

Resin Technology continu moeten doordraaien. Door op een goede

hoog in het vaandel heeft, omdat
we zelf ook op alle fronten
rekening willen houden met het
milieu. Dat doen we met onze
producten (we leveren bijvoor-

manier met elkaar in gesprek te

WE STREVEN NAMELIJK NIET ALLEEN
NAAR DUURZAAM WERK, MAAR OOK NAAR
DUURZAME RELATIES.

beeld veel aan de auto-industrie

blijven, gaat ons dat lukken. We
streven namelijk niet alleen naar
duurzaam werk, maar ook naar
duurzame relaties.”
Ook industriële ondernemingen

en de bouw, waarbij telkens naar een milieuvriendelijke oplossing

staan voor de uitdaging verder te verduurzamen. Zo speelt de eigen

wordt gezocht.), maar ook in onze bedrijfsvoering en productiepro-

duurzaamheidsambitie van ondernemingen een rol, maar zeker ook

ces, waarbij we streven naar zo min mogelijk afval. Voor ons was

de steeds strenger wordende klimaateisen. Croon helpt bedrijven

het belangrijk dat Croon ons een toekomstbestendige elektrische

hier invulling aan te geven. Enerzijds door te constateren waar

infrastructuur kon leveren, waarbij het milieu zoveel mogelijk wordt

er valt te besparen, anderzijds door intelligente toepassingen te

ontzien. We zijn tot nu toe zeer tevreden over hun geleverde presta-

implementeren zodat er bijvoorbeeld energie kan worden opgewekt.

ties en hebben er vertrouwen in ook de komende jaren nog veel aan

Uiteindelijk streeft Croon ernaar dat opdrachtgevers de footprint van

hun expertise te zullen hebben.”

hun processen kunnen verkleinen.
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