
Marco van der Jagt is Hoofd Techniek en Kwaliteit van 
Vofatec Procesinstallaties in het Brabantse Heusden. 
Om procesinstallaties succesvol te realiseren stelt het bedrijf 
engineering, prefabricage, montage, inbedrijfstelling en 
onderhoud naadloos op elkaar af. 
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Marco van der Jagt: 
“Je moet investeren in kennis”
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Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Vofatec?

“Ontwerp, fabricage, installatie en onderhoud van 

procesinstallaties. Dit betreft industriële installaties.  

Zo bouwen we op dit moment een sapfabriek. 

Maar we werken niet alleen voor de voedingsmid-

delenindustrie: we produceren ook onder andere 

voor de veevoeder- en zuivelindustrie, voor de 

middel en fijne chemie en voor industriële koelin-

stallaties.”

Welke rol speelt het lassen hierin?

“Lassen is een van de meest voorkomende activi-

teiten in ons bedrijf. 80 procent van het laswerk 

betreft TIG-lassen – handmatig of orbitaal – en  

20 procent MIG/MAG. Dat we zoveel TIG-lassen 

komt doordat alle verbindingen qua inwendige 

afwerking sanitair en hygiënisch moeten zijn. De 

vraag naar orbitaallassen neemt overigens toe. De 

markt vraagt om repeteerbaarheid en kwaliteit.”

Hoeveel mensen binnen uw bedrijf verrichten  

laswerkzaamheden?

“In totaal werken hier gemiddeld vijftig mensen, 

maar dat aantal is flexibel omdat we een echt 

projectenbedrijf zijn. Maar iedereen hier – behalve 

dan de collega’s bij administratie – heeft op een of 

andere manier te maken met lassen. Van voor-

bereiding tot en met uitvoering en inspectie – we 

houden regelmatig steekproeven op de werk-

vloer. Omdat lassen zo belangrijk is schenken we 

ook veel aandacht aan verbetering. Ik heb zelf de 

theoretische opleidingen tot International Welding 

Technologist en International Welding Engineer 

gevolgd om goed mee te kunnen ‘voelen’ met de 

werkvloer en zo de kwaliteit te verhogen. Ook 

organiseren we, samen met ons personeel, kennis-

uitwisseling. Je moet investeren in kennis om bij te 

kunnen blijven.” 

Welke lasopleidingen heeft het personeel gevolgd?

“De meesten zijn praktijk opgeleid en hebben NIL 

1 en 2. Op de werkvloer worden ze dan verder op-

geleid zodat ze hun certificaten kunnen halen. We 

vinden het belangrijk dat onze lassers doorgroeien. 

Sommigen stromen dan ook door naar niveau 3 of 

4. Niet iedereen binnen ons bedrijf heeft een HVO 

gevolgd. Dat komt ook deels door het feit dat we 

met ingeleend personeel werken.”  

Hoe houden personeelsleden hun kennis op peil  

bij Vofatec?

“Wij organiseren toolbox-bijeenkomsten waarin  

we met leveranciers en fabrikanten over verschil-

lende onderwerpen praten, bijvoorbeeld lasrook. 

Verder bieden we onze medewerkers opleidingen, 

actualisaties van certificeringen en terugkomda-

gen bij opleiders.”  

Welke ontwikkelingen op het gebied van verbin-

dingstechniek kunnen we verwachten bij Vofatec?

“Verbindingstechniek is een heel breed begrip. 

Ik denk dat lassen altijd zal blijven – lijmen is niet 

voor alles de juiste oplossing. Wij gaan in elk geval 

wel steeds verder investeren in orbitaallassen. De 

markt vraagt nu eenmaal om repeteerbaarheid en 

wij willen graag aan die vraag voldoen. Overigens 

willen we straks ook gecertificeerd zijn voor de 

norm NEN-EN-ISO 3834. Daar zijn we ons nu ook 

op aan het voorbereiden.” 

Waaruit bestaat de relatie met het NIL?

“Om te beginnen: ik heb mijn opleiding bij het 

NIL mogen afronden, nadat mijn opleider er mee 

stopte. En tijdens de Verbindingsweek in 2018 zijn 

wij bedrijfsdeelnemer geworden. Verder doen we 

mee aan NIL Conneqt. Dat bevalt erg goed. Het NIL 

maakt een positieve ontwikkeling door en werkt 

aan vernieuwing. Het zet daarbij grote stappen en 

toont veel betrokkenheid bij lastechniek.” 

Wat zijn de sterke punten van het NIL?

“Het NIL is sterk op het gebied van vernieuwen. 

Met NIL Conneqt bijvoorbeeld maakt de organisa-

tie kennis bereikbaar en deelbaar. De ontwikkelin-

gen verlopen snel en het up-to-date houden van 

kennis is cruciaal. Ik vind dat het NIL daar goed 

en snel op inspeelt. Als je vragen hebt reageren ze 

trouwens altijd snel.”

Waarmee zou het NIL haar dienstenpakket beter 

kunnen afstemmen op Vofatec?

“Dat klinkt misschien gek, maar op dat gebied 

hebben wij eigenlijk geen wensen. We zijn bedrijfs-

deelnemer sinds november 2018 en zijn tot nu toe 

positief verrast door alles. Het NIL biedt een mooi 

pakket aan diensten en de communicatie met de 

organisatie verloopt langs korte lijnen. Dat maakt 

de samenwerking zinvol en leuk!” 

Marco van der Jagt
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