
Jaap Hemmes is een trots man. De directeur van 

MetricControl vertelt deze middag openhartig over 

zijn bedrijf. Over hoe hij er in 2013 als interimmer 

kwam, over de omzet die gehaald moest worden 

en over het leefbaar maken van het bedrijf. Hij 

dacht de problemen wel ‘even’ op te lossen. Die 

belofte maakte hij in 2016 uiteindelijk waar. Nu 

is de onderneming uitgegroeid tot een gezonde 

onderneming, met Hemmes als váste directeur.

Vroegere Signaal-telg

Het bedrijf ontstond in 1994 vanuit Holland Sig-

naal en heette toen ETMS, later NMi Nederland. 

Inmiddels heeft MetricControl 38 medewerkers 

en kalibreert het per jaar zo’n 50.000 stuks 

meetgereedschappen. Denk aan meetpennen, 

multimeters en oscilloscopen. “Klanten beheren 

hier hun eigen meetmiddelen. Zo hebben ze op 

elk moment een overzicht en zien ze de status en 

meethistorie. Daarmee weten ze precies wanneer 

welk instrument aan de beurt is voor kalibratie en 

zijn alle kalibratiecertificaten bij elk meetmiddel 

ondergebracht.” Ook doet het team product-

metingen en CT-scans. Zo meet het in detail de 

dimensionering van een product, en of alles goed 

aansluit.

Als je weet wat je meet

De manager Kwaliteit licht deze middag verder 

toe hoe de bekende wijsheid ‘meten is weten’ 

vraagt om een aanvulling. “Meten is weten, als 

je weet wat je meet!” Kortom, zorg voor inzicht 

in de kwalitéit van meetgegevens. “Wij toetsen 

meetgereedschap daarom simpelweg aan een 

norm. Een oordeel geven we niet. Want ook als 

het gereedschap niet voldoet aan de norm, kan 

het wel geschikt zijn voor de productie.” 

School versus ingenieursbureau

Even later blikt Hemmes vooruit: “Nederland is een 

kennisindustrie. We moeten er hard aan werken 

om dit zo te houden.” Zelf werkt hij daarom mee 

aan de nieuwe hbo-deeltijdopleiding Mechatroni-

ca van Saxion, die een casus van hem kreeg. “Via 

een ingenieursbureau zou de casus veel moeite 

hebben gekost. En onze medewerkers zouden 

dan nog steeds niet de juiste kennis hebben. Nu 

werken we sámen aan de oplossing en groeit 

onze kennis.” 

Typische techneutenkwaal

Lector Dirk Bekke vult tot slot aan dat de opleiding 

Mechatronica bestaat uit losse modules, die 

stapelbaar zijn te volgen. Opvallende bouwstenen 

in de opleiding? Communicatie en klantgericht 

werken. En dat is goed nieuws, want contactuele 

eigenschappen zijn vaak niet de sterkste kant van 

techneuten…

’t Is maar 
dat u het weet, 
eh… meet
Iedereen die auto rijdt, heeft er mee te maken: tanken. Hoe weet u dat u het juiste aantal 

liters hebt afgerekend? Doordat de meters in de pompen zijn gekalibreerd! Dat voorkomt 

discussie. Ook het bedrijfsleven voorkomt discussie over meetwaardes graag. Daarom 

kalibreert MetricControl meetgereedschap. IKT-Hengelo keek onlangs mee.
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 “Meten is weten, 
als je weet wat je meet!” 
Kortom, zorg voor inzicht 

in de kwalitéit van 
meetgegevens.”

Jaap Hemmes 
directeur van 

MetricControl

Wilt u een oplossing voor een casus? 

Meld hem aan bij Saxion via:  

info@saxion.nl  

 

Die doet dan research en ontwikkeling 

en schoolt meteen uw medewerkers. 

Leg uw 

Casus voor!


