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Machinebouwers die aardappelen verwerken, staal buigen of sluizen laten bewegen; de klanten-

kring van ATB Automation loopt zeer uiteen. Wat zij voor hen doet? Het leveren van componenten 

voor de machinebouw en het beheersen van processen in automatisering. En hoe zij dat doet? 

Met alle tijd voor haar klanten, omringd door een uitstekende sfeer op de werkvloer in een bedrijf 

zonder bedrijfshiërarchie. ATB Automation: een bedrijf om een voorbeeld aan te nemen.
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Specialist in aandrijftechniek  
groeit en zoekt medewerkers

Aan het hoofd van ATB Automation, voorheen Mijnsbergen, 
staan Olaf van de Ven en Henry le Noble. Hoewel zij beide 
directeur zijn, willen zij niet op die manier worden aangeke-
ken. “Ons bedrijf heeft een platte structuur’’, legt Olaf uit. 
“Overzichtelijkheid en zo min mogelijk hiërarchie vinden 
wij belangrijk. Dat is een nieuwe manier van leidinggeven. 
Mensen werken het beste als ze volledig op hun plaats zijn. 
Ze moeten zich veilig voelen en daarbij de ruimte krijgen 
voor groei en ontwikkeling als zij daaraan toe zijn. Die voor-
waarden willen wij scheppen. Onze ervaring is ook dat dat 

werkt. We willen werknemers voor langere tijd aan ons bedrijf 
binden en geven hen ruimte om te groeien.’’ 

LOkaLE SamENwErkINg
Niet alleen de manier van leidinggeven past bij de huidige 
tijd, ook de nieuwe locatie aan de Vermogenweg 109 in 
Mijdrecht is van alle gemakken voozien. Hoewel er in het 
pand geen airco te vinden is, is de temperatuur altijd aange-
naam door optimaal gebruik van aardwarmte en isolatie. De 
ruimten zijn overzichtelijk en kennen geen kasten vol ordners 
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ATB Automation loopt op rolletjes



met papierwerk. “Wij zijn een zo goed als paperless kantoor. 
Geen stapels met papier, maar alles digitaal in een goed 
netwerk. Ons team kan dus ook gemakkelijk vanaf locatie of 
thuis werken. Dat hebben we voor elkaar gekregen door een 
geweldige samenwerking met onze lokale partners Feka uit 
Mijdrecht en Netsquare uit Vinkeveen.’’ 

Maar met een goede werksfeer en een prachtig pand alleen 
wordt nog geen geld verdiend. Dat beseffen Olaf en Henry al 
te goed. Hun business bestaat uit de inkoop en verkoop van 
aandrijftechnieken voor machinebouwers en daar zijn ze goed 
in. Begin juli dit jaar werd Bönnekamp uit Maarn overgeno-
men, waarmee ATB Automation nu drie vestigingen kent. 
Eén daarvan bevindt zich in België, waardoor zij ook haar 
internationale klanten snel en gemakkelijk kan bedienen in 
de eigen taal en cultuur. 

DyNOBEND UIT HaakSBErgEN
Een klant die al jarenlang zaken doet met ATB Automation 
is Dynobend uit Haaksbergen. “Zij maken machines voor 
het buigen van pijpen voor uitlaten, meubels of trapleunin-
gen’’, legt Henry uit. “Alhoewel zij niet om de hoek zitten, 
kiezen zij voor een samenwerking met ATB Automation. Dit 
doen ze omdat ze bij ons kunnen vertrouwen op service en 
expertise passend bij hun behoefte. Onze software engineers 
vormen een partner voor de programmering en inbedrijfstel-
ling van hun machines. Wij kunnen niet de goedkoopste zijn, 
maar staan wel voor de beste kwaliteit en toegevoegde waarde 
in de logistiek en het programmeren van de geleverde compo-
nenten. Ook daar zijn we heel goed in.’’ 

aTB aUTOmaTION
Vermogenweg 109  | 3641 SR Mijdrecht
0297-285821  |  www.atbautomation.eu

“OVERzicHTElijKHEiD EN zO  
MiN MOGElijK HiëRARcHiE ViNDEN  
Wij BElANGRijK. DAT iS EEN NiEuWE 
MANiER VAN lEiDiNGGEVEN.”

GEzOcHT:  
Schaap met vijf poten 
je ziet ze zelden: schapen met vijf poten. Toch is 
ATB Automation naar hen op zoek. Omdat het 
bedrijf snel groeiende is heeft zij volop ruimte  
voor nieuwe mensen. zo is zij op zoek naar een 
application engineer, productmanagers en diverse 
verkopers met een technische achtergrond.  
“Omdat wij binnen ons bedrijf zonder hiërarchische 
structuur werken is het belangrijk dat onze mede-
werkers over een grote mate van zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid beschikken’’, legt 
Olaf uit. “iemand moet echt betrokken zijn bij het 
team en bij het bedrijf. indien er ruimte is kunnen  
we zelfs de functieomschrijving aanpassen aan 
iemands talenten en groeiwensen. Maar een 
goede mix tussen een technische achtergrond en 
communicatieve skills is echt essentieel.’’ 

Ben jij dat bijzondere schaap of wil je meer  
informatie over ATB Automation of over  
de inhoud van de diverse vacatures?  
Kijk dan op www.atbautomation.eu


