
"Er is voor veel bedrijven nog ontzettend veel winst te be-
halen binnen de paneelbouw", is de overtuiging van Ron
van Praat, commercieel manager bij Actemium. "Niet alleen
door kwalitatief hoogwaardige en veilige oplossingen,
maar ook door langdurige besparingen op industriële
auto matisering.” Meer inkoopkracht, seriematig bouwen,
uitgekiend voorraadbeheer, vergaande automatisering en
voordelige productiefaciliteiten leiden tot optimalisering
van productieomgevingen.

De paneelbouw van Actemium nam de afgelopen vijf jaar
een enorme vlucht. "Deze groei heeft alles te maken met
transparantie. We gaan open en eerlijk met onze klanten om
tafel en maken heldere afspraken over hoe we de bouw en
installatie van schakelkasten en bedieningspanelen integraal
aanpakken. Klanten denken in eerste instantie vaak dat
iedere kast anders is. Een misverstand: door seriematig te
bouwen, hebben zij de eerste winst al te pakken.”

UL‐gecertificeerd
Klanten krijgen van Actemium projectmatig advies, duur zame
oplossingen, betrouwbare installaties en machines en uitstekende
service en onderhoud. Er wordt voldaan aan de strengste nor‐

Integrale aanpak paneelbouw levert meerwaarde
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"We voldoen als één van de
weinige paneelbouwers in
Nederland aan een unieke
mix van normeringen."

Ron van Praat, Commercieel Manager
bij Actemium

men en richtlijnen. "We zijn onder andere gecertificeerd UL Panel
Shop Builder; een certificering voor de Amerikaanse en
Canadese markt. Ook bouwen we volgens EMC‐ en EX‐nor ‐
mering. Dit is een unieke mix van normeringen waar wij als
één van de weinige paneelbouwers in Nederland aan voldoen.

Supply chain management
Via supply chain management helpt Actemium productie ‐
bedrijven het maximale uit hun productieomgeving te halen.
Paneelbouw kan daarbij een belangrijke rol spelen. "Uiteinde ‐
lijk gaat het erom dat we meedenken over een integrale op ‐
lossing. We werken nauw met onze klanten en leveranciers
samen. De kosten van een besturingskast zijn verdeeld in 70%
materialen en 30% uren. Waar zitten die kosten en hoe kunnen
we besparen? Hoe regelen we de interne en externe logistiek
en waar halen we de juiste materialen vandaan? Welk volume
is voor de opdrachtgever ideaal en hoe organiseren we dit qua
voorraadbeheer? We proberen alle vragen te beantwoorden
en streven ernaar zaken zo snel mogelijk voor klanten te
regelen. Daarvoor hebben we alle expertise in huis.”

Voor meer informatie:
Ron van Praat, ron.vpraat@actemium.com


