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FALK in vogelvlucht

Voortgekomen uit Beplatingssystemen Midden

tot in het buitenland toe. In tien jaar tijd groeiden

Nederland (BMN) richtten we op 5 november

we van acht tot ruim honderd medewerkers.

2007 FALK Holding op. Die dag zetten vier vast

Een forse groei, maar wel met beleid. Want het

beraden mannen hun handtekening: Jan en Arend

is belangrijk dat we betrouwbaar en betrokken

Hardeman, Peter van Harten en ik. Vier bondge-

blijven. Dat we onze slagvaardigheid behouden

noten die zelf panelen gingen produceren. Niet in

en slimme oplossingen blijven bedenken.

een ver buitenland, maar in Ede, hartje Nederland.

Kortom: dat we typisch FALK blijven!

We bouwden een fabriek, namen een productielijn in gebruik en gingen van start. Een spannende

BEDANKT!

tijd! Want vanaf nul een fabriek opstarten, en ook

Dank aan onze Schepper van wie we de

nog in crisistijd, is een hele uitdaging.

gezondheid en kracht hebben gekregen om het
werk de afgelopen 10 jaar te doen. Dank verder

TYPISCH FALK

aan iedereen, in welke rol dan ook, die heeft

Hoogtepunten zijn er om bij stil te staan. Een decennium

Met het innovatieve sandwich-golfpaneel

meegeholpen om FALK te brengen waar het

FALK is zo’n mijlpaal. Eerlijk gezegd zijn wij niet zo van het

verwierven we direct bekendheid. Veel agrariërs

nu staat. In het bijzonder onze trouwe klanten.

bouwden nieuw of vervingen hun asbest-

Zonder klanten geen zaak. Klanten zien wij

golfplaten. En nog altijd is dit een succesvol

eigenlijk ook als collega’s met wie we graag

Van betrokken aanpakkers die de schouders

FALK-product. Om de productielijn optimaal

goed en nauw samenwerken. En met wie we ook

eronder zetten voor de klant. Maar nu

te benutten startten we ook direct met de

in de toekomst (letterlijk) een optimaal resultaat

productie van andere wand- en dakpanelen

willen neerzetten. Samen komen we verder.

vieren. FALK is vooral een bedrijf van harde werkers.

komen we er niet onderuit om stil te

voor allerlei toepassingen. In korte tijd was

staan en terug te blikken.

de productielijn gevuld. We gingen in drie

Blader door onze geschiedenis, luister naar de

10 jaar FALK in vogelvlucht.

ploegen werken, investeerden in een tweede

verhalen van de werkvloer en beleef FALK. Ik

productielijn en betraden nieuwe afzetmarkten,

wens u veel leesplezier!

Directeur FALK Bouwsystemen B.V.
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Bos Dynamics Ede
Logistiek dienstverlener Bos Dynamics
opende recent zijn nieuwe distributie
centrum in Ede. FALK Bouwsystemen
leverde de sandwichpanelen voor
zowel dak als gevel.
Toegepaste panelen:
→→ FALK 1060 WB
→→ FALK 1100 TR3+ PD

Stal in It Heidenskip
Deze prachtige stal in het Friese It
Heidenskip werd gerealiseerd met behulp
van de sandwichpanelen
van FALK Bouwsystemen.
Toegepaste panelen:
→→ FALK 1000 TR
→→ FALK 1170 WZ

6
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Slimmer, veiliger en efficiënter werken

INNOVEREN IS
VOORUITKIJKEN
Bouw aan de toekomst. Dát is de missie van FALK.
Hoe we dat doen? Door het ontwikkelen van slimme,
duurzame oplossingen voor de toekomst van mens en
bedrijf. Innovatie is dus een belangrijke pijler van ons
bedrijf. FALK-innovaties die bijdragen aan slimmer, veiliger
en efficiënter werken:

8

HET SANDWICH GOLFPANEEL

overheid in 2014 de eisen ten aanzien van

RECENTE INNOVATIES

IN ONTWIKKELING: HET PLATDAKSYSTEEM

In 2007 ontwikkelden we het eerste sandwich-

brandwerendheid aan. Dakpanelen moesten

FALK heeft recent zijn sandwichpanelen

Arbeid in de bouw wordt duur en schaars.

golfpaneel op de markt, als alternatief voor de

voortaan voldoen aan brandklasse B. Direct

met succes laten testen door FM Approvals.

Dat vraagt om slimme en efficiënte oplossingen.

asbest-golfplaat in de agrarische sector. Het is

sloegen we bij FALK aan het ontwikkelen.

De FALK Sandwichpanelen kunnen nu toe

Momenteel ontwikkelen we daarom een inno

een geïsoleerd systeem met een matte coating.

Resultaat: het geïsoleerde FALK dakpaneel met

gepast worden op gebouwen die verzekerd

vatief platdaksysteem, samen met leveranciers

Het product was meteen succesvol. Zodoende

ecofolie aan de binnenzijde is brandwerend

worden door de verzekeringsmaatschappij

van dakbedekking. Het doel: een compleet

ging FALK Bouwsystemen er voortvarend mee

én bestand tegen ammoniakdampen. Dankzij

FM Global. Tevens maken innovaties aan

systeem van onderplaat, isolatie en bovenplaat

van start.

de fiscale faciliteit ‘Innovatiebox’ konden

bestaande panelen het mogelijk om met de

waar alleen nog het membraan overheen hoeft.

ondernemers deze voordelig aanschaffen.

sandwichpanelen van FALK luchtdicht te

Voor nieuwbouw en renovatie. Wordt onge

HET EKO-DAKPANEEL

Het EKO-paneel, verkrijgbaar in drie typen

bouwen in de categorie ‘passief bouwen’.

twijfeld vervolgd...

Ter preventie van stalbranden scherpte de

profilering, blijft in trek.
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Van Beek Transport
feliciteert FALK met het
behaalde jubileum!

We create
chemistry
Met duurzaam
geïsoleerde
gebouwen

Heel basic, maar o zo sterk.
Dat is precies de kracht van
FALK. Hard én slim werken
WIJNAND DAVELAAR - VERKOPER BUITENDIENST

BASF feliciteert FALK
met haar 10-jarig jubileum

Scherpenzeelseweg 143
3772 ME Barneveld
0342-440914 / 06-30305155
info@vanbeektransport.nl

www.vanbeektransport.nl

“Ik ben geen mede-eigenaar van FALK, maar

de eigenaren. Voor deze mensen wilde ik graag

het bedrijf is inmiddels een stukje van mezelf.

werken. Waarom? De no-nonsense mentaliteit.

Diezelfde betrokkenheid zie ik ook bij collega’s.

En ondertussen de juiste dingen doen. Heel

Samen vormen we een team van jonge,

basic, maar o zo sterk. Dat is precies de kracht

enthousiaste Falkeniers die doen waar ze

van FALK. Hard én slim werken.”

sterk in zijn. Harde werkers die er alles voor

10
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VISIE EN LEF

te bedienen. Ook als dat erop neerkomt dat

“Het spreekt me enorm aan dat de eigenaren van

we eens een zaterdag moeten doorpakken.

FALK Bouwsystemen zelf uit de montagewereld

Samen met de opdrachtgever zorgen we

komen. Daardoor weten zij als geen ander wat

voor een tevreden eindklant.”

goed is om te doen en vooral ook: wat beter
kan. Qua producten en serviceverlening. Om

Celdex feliciteert FALK Bouwsystemen
met haar 10 jarig jubileum

Mijlstraat 18
5281 LL Boxtel
+31 (0)411 682 400
www.celdex.nl

over hebben om de klant zo goed mogelijk

feliciteert FALK Bouwsystemen
met 10 jarig jubileum

“Eind 2008 kwam ik in dienst bij FALK

vanuit het niets zelf te gaan produceren en zo’n

Bouwsystemen. Toen ik solliciteerde, stond al

fabriek neer te zetten, getuigt van visie en lef.

leen de hal er nog maar; de productielijn moest

Die mentaliteit zie je terug in de hele organisatie.

nog worden geplaatst. Ik had gelijk een klik met

Mooi om hier te werken!”

op naar een duurzame toekomst!

FALK BOUWSYSTEMEN
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JANUARI 2013

21 JUNI 2010

1.000.000 m2

Om laagdrempelig en toegankelijk te
blijven voor montagebedrijven, bouwbedrijven, agrariërs en particulieren
wordt FALK Handel geopend.

panelen geproduceerd!

HET EERSTE GOLFPANEEL

5 NOVEMBER 2007

FALK Bouwsystemen innoveert.
Het bedrijf in oprichting ontwikkelt
het allereerste sandwichgolfpaneel op de markt.

Oprichting van FALK
Bouwsystemen B.V.

12
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FALK Bouwsystemen
bestaat 10 jaar!

Bouw en start van de
tweede productielijn
voor lengtes tot
25 meter!

Bouw bedrijfspand
en productiehal
+ bouw panelenlijn

De vier initiatiefnemers, Arend Hardeman,
Jan Hardeman, Peter van Harten en Peter
Hoekman, zetten hun handtekening voor
de bouw van de eerste productielijn.

5 NOVEMBER 2017

De productielijn is klaar
voor gebruik en de
eerste panelen rollen
van de band.

2015 - 2016

2007 - 2008

DECEMBER 2007

MAART 2009

FEBRUARI 2009

JANUARI 2017

In februari 2009 treedt FALK Bouwsystemen
voor het eerst naar buiten. Op de Bouwbeurs
in Utrecht presenteert het kersverse bedrijf
haar sandwichpanelen. De nacht ervoor
werken we nog met man en macht aan
het verlijmen van de panelen.

FALK hecht waarde aan duurzaamheid. Dit vanuit rentmeesterschap.
Op 7 januari 2017 verwerven we
het ISO 14001-certificaat. Steeds
slimmer, steeds efficiënter, steeds
milieuvriendelijker produceren.

APRIL 2015
Uitbreiding van de eerste
productielijn met koelzone.

FALK BOUWSYSTEMEN

13

“Montagebedrijven, bouwbedrijven, agrariërs en

veertien medewerkers. We spreken de taal van

particulieren … dagelijks bedient FALK Handel vele

de klant en begrijpen zijn plannen. We staan

klanten. Van 6 uur ’s morgens tot 6 uur ‘s avonds

graag naast de klant. We gaan samen om tafel,

kunnen ze bij ons terecht voor kleinere orders.

bespreken de wensen en zorgen zo samen voor

We verkopen sandwichpanelen uit voorraad,

een nette afwerking van het project.”

We willen de klant kennen.
Als hij langs komt moet hij
gelijk geholpen worden!

zagen panelen op maat en leveren restpartijen.
In onze winkel verkopen we bijbehorende

VOLOP ONTWIKKELINGEN

accessoires voor gevel en dak. Alles op één

“Onze toekomstplannen? Gezond groeien.

locatie, handig!”

Sinds januari 2017 hebben we een zagerij, zodat
de klant de panelen op maat kan meenemen naar

“Sinds 2013 heb ik de dagelijkse leiding bij FALK

de bouw. Van eenvoudig tot specialistischer

Handel. Daarvoor was ik tien jaar zelfstandig

zaagwerk. En sinds 2016 is er de webshop

ondernemer. Ook bij FALK Handel voel ik me

www.falkhandel.nl. Hierop plaatsen we de

ondernemer. We ontwikkelen continu: wat is de

actuele voorraad, zodat klanten online kunnen

“Bij FALK werkt een slagvaardig volk. We houden

beschikbaar met verstand van de bouw.

klantbehoefte en hoe kunnen we onze dienst

bestellen en nooit tevergeefs langskomen.

van aanpakken en zien overal een uitdaging

We gingen van één- naar drieploegendiensten.

verlening daarop afstemmen? Handig is ook dat

Verder gaan we meer soorten accessoires

in. We doen wat we beloven. Gaat er eens iets

En van één naar twee productielijnen. In 2006

ik zelf uit de bouw kom. Ik heb de producten

verkopen. Volop ontwikkelingen dus. Ik ben

mis, dan lossen we het op. En natuurlijk leveren

werkte ik nog bij een bedrijf met 5 medewer-

zelf verwerkt. Ons team bestaat inmiddels uit

trots op mijn werk en trots op FALK!”

we een goed product. We leveren kwaliteit en

kers, inmiddels heb ik ruim honderd collega’s.

een waardevolle extra service, zoals het lossen

Heel apart.”

ARIE VAN RAVENHORST - OPERATIONEEL TEAMLEIDER

op de bouw, tot maar liefst 25 meter, en de
palletservice.”

HET PERSOONLIJKE CONTACT
“Klanten waarderen onze persoonlijke aanpak,

Volop ontwikkelingen dus.
Ik ben trots op mijn werk
en trots op FALK !
ARJEN DE REUS - FALK HANDEL

“Ik werk sinds september 2006 bij FALK, wat

zo blijkt uit onderzoek. We willen hen kennen.

toen nog Beplatingssystemen Midden-Nederland

En als de klant langskomt om spullen op te halen,

(BMN) heette. Ik was 21 jaar, kwam net van school.

dan sturen we hem niet van het kastje naar de

Kort daarna ontstond het plan om zelf panelen

muur. Dat kan natuurlijk een keer misgaan; dan

te produceren en een eigen fabriek te bouwen.

spreken we elkaar daarop aan. Natuurlijk, hoe

Een spannende tijd! Ineens werkte ik in een heel

groter we worden, hoe ingewikkelder dat wordt.

ander bedrijf. Ik werd verantwoordelijk voor de

We bewaken dat persoonlijke aspect dus

logistiek. Omdat we midden in de economische

zorgvuldig, door de hele organisatie.”

crisis begonnen, kwamen er goede jongens

14
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Ons uiteindelijke doel is
een FALK-paneel wat 100%
gerecycled kan worden
PETER HOEKMAN - DIRECTEUR

ÉÉN AARDE.
OM ZUINIG OP TE ZIJN

SLIM PLANNEN

SLIM TRANSPORTEREN,

Peter Hoekman: “Goed milieumanagement

AFVALSTROMEN SCHEIDEN

begint bij slim plannen. Als je in de hele keten

“Veel aandacht hebben we ook voor slimme

de verspillingen eruit haalt en LEAN produceert,

logistiek. Door efficiënt te transporteren en

ben je al bezig met duurzaamheid. We werken

just-in-time te leveren, kan de klant op de bouw

volgens standaarden die fouten voorkomen.

doorwerken. Ook dat voorkomt verspilling. Klanten

Op die manier gebruiken we de grondstoffen

profiteren ook van de palletservice. We halen de

efficiënt en produceren we minder producten

EPS-pallets op, zodat de klant deze niet zelf hoeft

We hebben maar één aarde. En daar moeten we zuinig op zijn. Wij zien het

van B-kwaliteit. Belangrijk is ook, dat onze

af te voeren. We hergebruiken de pallets of we

daarom als verantwoordelijkheid om duurzaam te werken. En om producten

medewerkers goed in hun vel zitten. Goed voor

recyclen deze indien niet meer bruikbaar.”

Duurzaam werken, duurzame oplossingen

te ontwikkelen die bijdragen aan een schonere toekomst. Sinds 2016 zijn we

16

henzelf, goed voor het bedrijf én het verlaagt de
verspilling. Door slimme productieplanningen

IN ONTWIKKELING: CIRCULAIRE PANELEN

daarom ISO 14001-gecertificeerd. Deze internationale norm geeft aan waar

kunnen we langere runs maken. Daardoor hebben

Sowieso scheiden we zoveel mogelijk restma-

een goed milieumanagementsysteem aan moet voldoen.

we minder stops, en dus minder verspilling.”

teriaal, zodat er zo min mogelijk afval overblijft.
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Momenteel ontwikkelen we een manier om

richtlijnen waaraan we moeten voldoen, maar

panelen die we niet kunnen verkopen, te ver-

we gaan graag een flinke stap verder. We zetten

werken tot nieuwe panelen. Het staal gaat terug

graag de norm”, besluit Peter Hoekman.

We blijven nuchter.
Gewoon maximaal je
best blijven doen.

de hoogovens in. En van het schuim maken we
nieuwe panelen of verpakkingsmaterialen.
We krijgen dus: circulaire panelen.”
DUURZAME PANELEN,

CORINA VAN HARTEN - ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

DUURZAME SAMENLEVING
Met onze panelen willen we ook bijdragen
aan duurzame gebouwen. En daarmee aan
een duurzamere samenleving. Dat bereiken we
onder meer door de luchtdichtheid van onze

“Ik weet nog goed dat het allereerste paneel

VAN SCHOONMAAK TOT ADMINISTRATIE

panelen verder te verbeteren. “Natuurlijk, er zijn

van de productielijn rolde. Met de hele ploeg

“Als vrouw van aandeelhouder Peter van Har-

en alle aandeelhouders – toen nog in totaal

ten was ik gelijk vanaf het begin betrokken. Ik

zo’n vijftien mensen – stonden we er met de

was altijd huisvrouw geweest, als moeder van

neus bovenop. Dat was een moment om nooit

vier zoons. Toen ze allemaal op school zaten en

te vergeten.”

tussen de middag overbleven, besloot ik te gaan

Duurzame woningbouw

18

e

werken. Om te beginnen als schoonmaakster;
“Het idee voor een eigen fabriek ontstond in het

dat moest ook gebeuren. Beetje bij beetje groei-

vliegtuig naar Rome. De vier aandeelhouders

de ik in het bedrijf. Ik deed steeds meer adminis-

FALK draagt graag bij aan CO2-neutrale woningen. Zo waren we in 2014 en 2015

vlogen naar Italië om een paneel te bekijken

tratief werk: facturen inboeken, betalingen uit-

betrokken bij een pilot van Stroomversnelling. Dit is een netwerk van onder meer

voor de agrarische sector. Onderweg zeiden ze

voeren. Inmiddels telt de afdeling administratie

bouwers, toeleveranciers, corporaties en gemeenten die samen innovatieve Nul-op-

tegen elkaar: ‘Wij kunnen ook prima zelf panelen

5 mensen. Heel bij- zonder om het ontstaan en

de-Meter-renovatieprojecten ontwikkelen. We leverden de panelen en dachten mee

gaan maken. Van daaruit ontstond het idee voor

de groei van het bedrijf van nabij mee te maken

over slimme montage en over de plaatsing van zonnepanelen op onze panelen.

een sandwichpaneel voor de agrarische sector,

We hadden natuurlijk nooit gedacht dat FALK

als vervanging van de asbestplaten. Zo begon

zo groot zou worden.Maar we blijven nuchter.

het allemaal.”

Gewoon je maximale best doen voor de klant.”
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Uw specialist voor staal,
roestvaststaal en aluminium.

Roba Metals
Tel. +49 (0) 2151 4545620
Fax + 49 (0) 2151 6041818
Email info@robametals.com
www.robametals.com

Paal 6 Julianadorp
Bij de realisatie van dit
strandpaviljoen zijn zowel op
het dak als op de gevels de
sandwichpanelen van FALK
Bouwsystemen gebruikt.
Toegepaste panelen:
→→ FALK 1060 WB
→→ FALK 1000 TR
Gefeliciteert met het 10-jarig bestaan
van FALK Bouwsystemen!
Nog veel m2 gewenst!
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*

We voelen ons allemaal
betrokken bij het bedrijf.
We zijn Falkeniers.

*

1

re medewerker

Je moet dus wel iets met het product hebben en

even belangrijk.
Van schoonmaker tot

9
Stapelaar

!

Afwikkelen

*
Kwaliteitscontrole

7

2
Profileren

omdat we diverse soorten panelen produceren.

Koelzone

Zaagstraat

Opslag staalrollen

APPIE PATER - VOORMAN

“Bij FALK is iede-

8

7

Opslag chemie
(schuimtanks)

6

je moet in staat zijn om tijdig slimme oplossingen

Oven

te bedenken.”

directeur. Wat ons bindt?
We voelen ons allemaal
betrokken bij het bedrijf.
We zijn Falkeniers.”
“Sinds begin 2016 ben ik
voorman bij FALK, daarvoor
stond ik anderhalf jaar aan de

“Of het leuk is om bij FALK te werken?
Honderd procent! De betrokkenheid tussen

5

collega’s is groot. En het bedrijf staat open

Schuimstation

Remco Borgers en ik een oplossing om de

bestaat uit vijf mensen aan de lijn en

doordraait. Een giethark spuit het schuim op

de voorman. Samen zorgen we ervoor

de panelen. Om verstopping te voorkomen,

dat de productie draait zoals dat moet.

moeten we de hark om de circa duizend meter

We zijn continu scherp, want we hebben

geproduceerde panelen verwisselen. Dat kan
nu zonder stilstand, wat de productie verhoogt.

waar alles automatisch van de band rolt.

Het voelt goed dat jouw idee werkelijkheid

We stellen de productielijn handmatig in en

wordt. Dat motiveert en het zorgt ervoor dat

10 JAAR JUBILEUM MAGAZINE
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giethark tijdens de productie van wandpanelen
te kunnen verwisselen terwijl de productielijn

sturen zo nodig bij. Zorgvuldig werk, ook al

4

voor ideeën. Vorig jaar bedachten mijn collega

productielijn. Elke productieploeg

het hier niet over een koekjesfabriek

22

IDEE WORDT WERKELIJKHEID

je je betrokken voelt.”

10

Voorbehandeling
(primer)

Voorverwarmen

Verpakken

11
Interne logistiek

*
Orderverwerking

FALK IN PRODUCTIE

12
Transport panelen
naar de klant

Bekijk het productieproces van de
FALK sandwichpanelen in 12 stappen.

Valk, Falcon... FALK!
Toen we hadden besloten zelf panelen te maken, wilden we een naam die kracht en energie
uitstraalde”, vertelt directeur Peter Hoekman.
“Sowieso moest er een dier in het logo. We
kwamen uit op de valk. We brainstormden
verder over de naam: Valk, Valck, Falkon, Falk.
FALK! Dat moest het worden. Valk met een F.
Geschreven in kapitalen, zodat de naam lekker
opvalt op de bouwplaats.”

Samen bouwen
aan succes!

Neonstraat 23
6718 WX Ede
Holland

(0318) 670 670
info@falkbouwsystemen.nl
www.falkbouwsystemen.nl

