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IKT AMBASSADEUR: Een ambassadeur is iemand met een bijzondere affi  niteit tot IKT. 
Mensen die IKT in hun hart hebben gesloten omdat ze aantoonbaar goede contacten, 
kennis en frisse ideeën opdoen. Echte fans dus! Het zijn die mensen die we hier graag 
aan het woord laten. 

DE AMBASSADEUR!DE AMBASSADEUR!

Als de deuren van de treinen opengaan, komt dat door deze techniek. Het vullen van plastic 

bekertjes en melkpakken, het afvullen van vaten – overal in Nederland maakt de industrie er 

dagelijks gebruik van. Van de perslucht van Kaeser Compressoren uit Borne. Als lid van IKT

geeft directeur Jos Tijink graag een kijkje in de keuken.

‘Dan heb ik soms
de neiging het zelf te
betalen’

“Meer perslucht met minder energie.” Dat is de boodschap 

die Jos Tijink als directeur van Kaeser Nederland meteen 

geeft. Kaeser handelt naar eigen zeggen dan ook niet in 

compressoren, maar in perslucht. “Klanten vragen we altijd: 

‘Ben je op zoek naar een goedkope compressor of naar 

goedkope perslucht?’ Voor dat eerste moet je niet bij ons zijn. 

Kijk je naar total cost of ownership, dan zit je bij ons goed.” 

Betekent wel dat ondernemers aan de voorkant iets meer 

investeren. “Maar dat heb je in vijf tot tien jaar terugverdiend”, 

klinkt het nuchter. En dat sluit meteen aan bij de relatie die 

Kaeser met klanten heeft: “We gaan voor partnerships, voor

de lange termijn.”

Voorsprong

Het hoofdproduct van Kaeser is schroefcompressoren. De 

aanpak rondom deze en andere producten is onderscheidend. 

“Waar collega-bedrijven één maat compressorblok voor elk 

systeem leveren – en de compressor bij een groter systeem 

� ink op z’n donder krijgt en sneller stuk gaat – maken wij 

ze op maat voor elk systeem.” Meer voorsprong ontstaat 

doordat het bedrijf als een van de weinige standaard de 

energiezuinigste IE4-motoren inbouwt.

Slim staaltje besturingstechniek

Kaeser begon 99 jaar geleden in Duitsland. Daar zit het 

moederbedrijf, een oerdegelijk familiebedrijf, nog altijd. Op het 

Bornse bedrijventerrein De Veldkamp huizen sinds najaar 2017 

de verkoop, service, engineering en techniektoepassing voor 

Nederland. Misschien wel het mooiste onderdeel in het pand? 

Een prestigieuze demoruimte met vernuftige besturing die 

meer compressoren tegelijk aanstuurt. “Zelfs bij aansluiting op 

andere merken compressoren bespaar je hiermee energie.” 

De mens achter ‘t bedrijf

Jos is sinds 2012 verbonden aan de onderneming. Daar kwam 

hij terecht via de HTS Elektrotechniek, de telecom (KPN en 

Ericsson), Atag en Winkels installatietechniek. In zijn vrije tijd 

kunnen we hem trouwens geregeld op de mountainbike 

vinden, zijn favoriete ontladingsmoment. Jos’ motivatie 

om lid te zijn van IKT? “Ik heb een brede interesse. Mensen 

ontmoeten, van elkaar leren, een stukje netwerken – dat past 

bij mij. Ook als we een bedrijf bezoeken waar ik niets mee heb, 

vind ik het boeiend. Hoe lossen zij problemen op, hoe gaan zij 

om met productontwikkeling, hoe blijven ze bij – 

dat interesseert me.” 

Au…

Eén ding wil hij ondernemers tot slot graag meegeven. “Het 

doet me pijn dat veel bedrijven niet breder kijken als het gaat 

om duurzaamheid. Bij perslucht komt namelijk tot 96 procent 

van het opgenomen vermogen als warmte vrij. Dat biedt veel 

kansen. Klanten zien het nut echter vaak niet, omdat ze de 

warmte niet kunnen gebruiken. Om hierover met de buurman 

te praten, zien ze ook niet zitten. En dat, terwijl je de nodige 

investering hiervoor in twee jaar terugverdient. Ja, dan heb ik 

soms de neiging het zelf te betalen en het rendement dat ze 

besparen op te vragen.” Misschien een interessant dealtje

voor IKT’ers…?

Jos Tijink managing director
bij Kaeser Compressoren B.V

‘Mensen 
ontmoeten,

van elkaar 
leren, een stukje 
netwerken - dat 

past bij mij’
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