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- Gert Jan Uijtdewilligen
- Corporate ICT manager
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Geschiedenis



Tijdlijn

• 1967: Oprichting van Holmatro

• 1976: Start Holmatro Rescue Equipment

• 1984: Opening Amerikaanse kantoor

• 2001: Opening verkoopkantoor Holmatro Industrial Equipment in Polen

• 2009: Opening verkoopkantoor Rescue Equipment in Verenigd Koninkrijk

• 2011: Openen verkoopkantoor in China & start Special Tactics 

• 2014:  Start van assemblage in China

• 2017: Holmatro viert haar 50-jarig bestaan
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Holmatro vandaag

• Vijf locaties

o Productie in Nederland en de Verenigde Staten

o Verkoopkantoren: Polen, Verenigd Koninkrijk en China

• 360 werknemers wereldwijd

• R&D uitgaven 4% van netto verkoop

• Dealers in meer dan 140 landen
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Holmatro wereldwijd



Missie

Holmatro streeft er voortdurend naar de 'best-in-class' marktleider te zijn voor hydraulische 

gereedschappen en systeemoplossingen door de vinger aan de pols te houden op het gebied 

van de constant veranderende technologie voor rescue en industriële markten.

Het merk Holmatro staat voor uitmuntendheid in prestaties, innovatie en kwaliteit. 
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Visie

Holmatro gelooft dat beheersing van kracht zowel de sleutel van het succes van ons en onze 

klanten is. 

Kenmerkend voor al onze producten is het uitgangspunt dat alleen aangewend kracht kan 

worden ingezet om effectief te gebruiken. Holmatro gereedschap stelt de klanten in staat om 

grote hydraulische krachten op een praktische, gecontroleerde en veilige manier te 

gebruiken, zelfs als dat onder de meest ongunstige omstandigheden plaatsvindt.
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Onze business units

Rescue equipment Industrial equipment



Rescue equipment

• Redding uit voertuigen

• Redding bij rampen

• Special Tactics

Eindgebruikers: brandweer en reddingsdiensten, USAR-teams, speciale politie- en 
legereenheden.
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Industrial equipment

• Industrieel Gereedschap

• Industrial Solutions

• Industrieel Knipgereedschap

• Gieterijgereedschap

Eindgebruikers werkzaam in: recycling, scheepsbouw, zwaar transport, petrochemische 
industrie, offshore, bouw en installatietechniek, mijnbouw, onderhoud en civiele 
techniek.
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Innovaties



Research & Product Ontwikkeling

• In-house 

• Team van 30 werknemers

o Ingenieurs

o Onderzoekers

o Technisch tekenaars
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Innovaties

Inclined Cutting Skidding SystemRerailing System
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Kwaliteit

Ons product voldoet aan de hoogste kwaliteit- en 
veiligheidsstandaards:
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ISO 9001 Kwaliteit management system

EN13204 Dubbelwerkend hydraulisch redgereedschap

EN13731 Hefkussen systemen

NFPA 1936 Standard voor aangedreven redgereedschappen

A.N.S.I.B30.1 Vijzels, industriële roleenheden, luchtblazers en 
hydraulische rolbruggen

2006/42/EC Machinerichtlijn
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Service

• Reparatie, onderhoud, inspectie van hydraulische 
gereedschappen

• Door Holmatro en/of service onderhoudsmonteurs van 
dealers en industriële eindgebruikers

• Periodieke verplichte training op het gebied van service 

• Online Service Portaal
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Operator Portal
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Huidige situatie

Montage is ingericht op seriegrootte 1 stuks

• Modulaire voormontage (2-bin) in optimale series

• Enkelstuks af-montage van zeer breed assortiment

• Hierdoor alleen klantgerichte af-montage

• Hierdoor veel orders naar de montage afdeling
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Probleem: Montage afdeling

• Nu worden orders op papier vrijgegeven, en gedistribueerd

• Planning wil de status van een Montage order kunnen volgen

• Tussen vrijgave en gereedmelding is er niets bekend

• Er worden meerdere orders tegelijk vrijgegeven 

• Na vrijgave is er geen prioriteit meer te stellen

• Na vrijgave is er geen zicht op voortgang
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Scope / Briefing

• Eén database! ERP.

• Flexibel

• Performance

• Procesbewaking (welke order bevindt zich in welk stadium)

• Tijdregistratie en daardoor betere capaciteitsplanning 
(terugkoppeling voor- / nacalculatie)

• Controle van elke bewerking (stap) in het productieproces

• Digitale terugkoppeling van afkeur

• Digitale terugkoppeling van operator naar planner
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Proof Of Concept

• Ometa Portal

• Flexibel en snel

• Via standaard Microsoft Sharepoint

• List of Requirements in Scope moet helder zijn

• MoSCoW list gebruikt voor Scope definitie
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Werkwijze: Sprint 1
Waar? Feature Waarom? MoSCow

Operator Portal - Order screen Bewerkingen kunnen starten / pauzeren / stoppen. 
Bij stoppen aantallen kunnen melden / afkeur melden / scrap
melden / rework melden

Bewerkingen monitoren Must

Operator Portal - Order screen Een storingsknop en onderhoudsknop voor de Operator Operator kan storing resp. onderhoud 
melden, tijdsregistratie op bewerking 
wordt gepauzeerd

Must

Operator Portal - Order screen Orders met Prio inzichtelijk maken. Via een (nog aan te maken 
CDF) in ERP LN.

Prio wordt doorgestuurd naar Ometa
zodat operator daarop kan focussen

Must

Operator Portal - Order screen Geplande leverdatum van de bewerking (niet de order!) moet 
zichtbaar zijn.

Betrouwbare planning Must

Operator Portal - Order screen Opmerkingen veld "Info operator" toevoegen, welke ge-insert wordt 
in een CDF string field in tabel ttisfs010100. 

Hiermee kan de operator 
terugkoppeling geven aan de planner

Must

ERP LN - bewerking opmerking vanuit de planner kunnen toevoegen aan een Order 
(CDF String field of via default tekst field LN). Dus de waarde van 
dit veld tonen in Operator Portal

Heldere instructie van planner naar 
operator

Must

Operator Portal - Order screen bewerkingsteksten moeten opgehaald/zichtbaar zijn. Huidige 
functionaliteit

Heldere algemene instructie naar 
operator

Must

GO / NO GO besluit na opleveren Sprint 1 
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Operator Portal: Demo van Proof Of Concept
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Vervolg

• Scope klein houden, en zo snel mogelijk live

• Focus op gebruikers: Waarom veranderen?

• Focus op gemak: Keep it simple (Sprints)

• Focus op acceptatie: Wat heb je er werkelijk aan?

• Focus op succes: Wat is er bereikt?

Change management:
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Change Management
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Vragen?
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Bedankt voor uw aandacht


