Nieuw pand
onderstreept creatieve
eigenzinnigheid Syrinx
In 1994 begonnen drie collega-automatiseerders in Hoorn het bedrijf Syrinx. Zij richten zich op de ontwikkeling
en productie van hoogwaardige industriële elektronica. Uitgangspunt was de best mogelijke technische oplossing
waarbij het resultaat leidend is. Na ruim twintig jaar verhuist het bedrijf naar een karakteristiek pand in Nibbixwoud.
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Syrinx Industrial Electronics legt zich
toe op de ontwikkeling en productie van
industriële elektronica, zoals machinebesturingen, meet- en regelapparatuur en geavanceerde weegelektronica. Die vinden wereldwijd hun
weg bij zeer uiteenlopende branches. De kracht van
het bedrijf is gedegen kennis en jarenlange ervaring
in combinatie met continue verjonging en de wil
om de beste oplossing te bedenken voor het technische probleem van de klant. Dat leidt als regel tot
verregaande samenwerking waarbij vanaf het ontwerpstadium actief wordt meegedacht. Met diverse
innovatieve oplossingen tot gevolg. Mede daardoor
zijn de klanten van het eerste uur nog steeds vaste
afnemer. Het bedrijf kende afgelopen jaren een
gestage groei. De oprichters leiden tegenwoordig
een ontwikkel- en productiebedrijf met twee
dozijn werknemers.

met een druk op de knop aansturen of wijzigen.
Achter de schermen doet de techniek feilloos zijn
werk. Daar ziet de buitenstaander niets van, maar er
gaat wel een uitgebreid proces aan vooraf. Dat begint
met een inventarisatie en een gedegen analyse,
waarbij we vaak innovatieve alternatieven en mogelijkheden voorstellen. Na een voorstudie volgen de
schema’s, ontwerpen voor de behuizing en een
selectie van de componenten. Uiteindelijk wordt
een prototype gebouwd dat uitvoerig wordt getest
en besproken en waar nodig aangepast. Pas dan
wordt een klein aantal apparaten gebouwd. Die
worden aan een grondige duurtest blootgesteld en
uitgebreid geëvalueerd. Daarna volgt de uiteindelijke
productiefase. Gedurende het hele traject is er
intensief contact met de opdrachtgever. Alle producten worden in eigen huis ontworpen, ontwikkeld,
getest en gebouwd.”

MEEBEWEGEN MET DE MARKT

NIEUWE HUISVESTING

Rob Hartman, Eugene Faas en Hans Helmhout
hadden indertijd een uitgesproken visie. Als ervaren
automatiseerders wilden zij vooral innovatieve
oplossingen bieden. Het eindresultaat was leidend,
idealiter zou dat ontstaan in nauwe samenwerking
met de opdrachtgever. Een opvallende bedrijfsnaam
moest die visie ondersteunen. Syrinx was een nimf
uit de Griekse mythologie. De halfgodin, vaak uitgebeeld als aantrekkelijke jonge vrouw, verbeeldt de
rusteloze werkzaamheid van de natuur. Zij werd
begeerd door de bosgod Pan, maar veranderde op
de vlucht voor hem in een rietstengel. Pan sneed omdat hij de nimf niet te pakken kreeg – uit frustraWLHKHWUXLVHQGHULHWWRWHHQÀXLWEHNHQGDOVGH
SDQÀXLW5LHWV\PEROLVHHUWRRNGHYHHUNUDFKWLQ
roerige tijden. Waar de sterkste bomen afbreken in
GHVWRUPEXLJWULHWPHHHQULFKWKHW]LFKQDDÀRRS
weer op. Dat symboliseert het meegaan met de talloze aanpassingen in de markt. De producten van
Syrinx zijn opgewassen tegen die veranderingen.
“Wat begon als een idee van drie kwajongens, is uitgegroeid tot een bedrijf dat hoogwaardige technische
oplossingen biedt. Onze producten worden veelal
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de klant.
Als regel leidt dat tot verregaande synergie”, aldus
algemeen directeur Rob Hartman.

“Toen we het pand in Hoorn betrokken, hadden we
ruimte over. Na 13 jaar zijn we echter uit ons jasje
gegroeid. Dat is de reden dat we zijn verhuisd.
Daarbij zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Met
onze oplossingen willen we positief opvallen.
Daarom zochten we ook een pand met een eigen
uitstraling. Dat hebben we gevonden in Nibbixwoud.
Hemelsbreed niet ver van de huidige locatie, maar
op een kleinschalig bedrijventerrein met een weids
uitzicht over het Noord-Hollandse landschap. Het
pand is begin deze eeuw gebouwd voor een leverancier van grondstoffen voor de cosmetische industrie.
De eigenaar wilde met zijn gebouw een statement
maken, niet alleen wat betreft uitstraling, ook qua
techniek. Dat blijkt wel uit de toen revolutionaire
aardwarmte- en warmte-terugwin-installatie. Die
zou niet geschikt zijn voor de omvang van het pand,
aldus TNO. Het systeem werkt al die tijd echter naar
behoren en het pand gebruikt minder energie dan
een doorsnee woning. Die opvatting past bij onze
¿ORVR¿HYHUGHUGXUYHQNLMNHQHQKRRJZDDUGLJH
technische mogelijkheden toepassen. In Nibbixwoud
is volop ruimte voor groei. Dit vinden we belangrijk.
Wij willen meegroeien met onze klanten. Op deze
manier kunnen wij onze klanten optimaal blijven
bedienen, blijft onze innovatiekracht onze klanten
verrassen en hebben we altijd voldoende tijd en
aandacht voor onze klant. Afgelopen weken is het
pand aangepast aan de eisen die de productie van
elektronica stelt. De komende jaren willen we op
die locatie doorgaan op de ingeslagen weg. We zijn
en blijven een laagdrempelige, goed toegankelijke
organisatie die in nauwe samenwerking met de
opdrachtgever geavanceerde producten ontwikkelt
en produceert. Wij spreken elkaars taal en de
samenwerking leidt vaak tot technische innovaties.
Dat gaan we ook op de nieuwe locatie uitdragen.
Het pand past bij ons bedrijf: karakteristiek,
eigenzinnig en goed toegankelijk. Revolutionaire
ideeën komen vaak voort uit een inspirerende
omgeving, daarom zijn we hierheen gegaan.
Bezoekers zijn - op afspraak - van harte welkom.
We laten hen graag zien wie we zijn en wat
we doen.”

TROUWE KLANTEN
Die actieve opstelling wordt gewaardeerd, getuige de
vele trouwe klanten. “Als relatief klein bedrijf en onDIKDQNHOLMNYDQH[WHUQH¿QDQFLHUVNXQQHQZHVQHO
beslissingen nemen en adequaat inspelen op vragen
uit de markt. Klanten waarderen dat enorm! We
hebben een eigen ontwerp- en ontwikkelafdeling en
maken de producten in eigen huis. Daarbij is de
wens van de klant leidend. We denken actief met
hem mee en komen gaandeweg het proces vaak
met verrassende voorstellen. Onze techneuten gaan
voor de beste oplossing en kijken daarvoor altijd
een paar stappen vooruit. Dat is onze uitdaging.
In onze ontwerpen houden we rekening met de gewenste bediening- en toepassingsmogelijkheden.
Machinebesturingen en terminals zien er eenvoudig
uit. Daardoor kan de operator het productieproces

«

,QGHORRSGHUMDUHQZLVWHQGLYHUVHDIQH
PHUV6\ULQ[WHYLQGHQDOZDVKHWELMGH
VWDUWYDQKHWEHGULMILQHHQEHGULMIVYHU]D
PHOJHERXZZHOHYHQZHQQHQ(HQYDQGH
eerste grote klanten was transportbedrijf
0DPPRHWZHUHOGZLMGDFWLHILQYHUYRHUYDQ
grootschalig materiaal over de weg en het
ZDWHU=LM]RFKWHQHHQWRHOHYHUDQFLHUYRRU
VSHFL¿HNHPHHWDSSDUDWXXU7HOHIRQLVFK
werd een afspraak gemaakt voor een bezoek
LQ+RRUQ'DWYRQGGDDGZHUNHOLMNSODDWV
PDDULQKHWJHVSUHNOLHWHQGHYHUWHJHQZRRU
digers van het concern weten dat ze van
plan waren geweest rechtsomkeert te
PDNHQWRHQ]HKHWRXGHSDQG]DJHQ=R¶Q
NOHLQHRUJDQLVDWLHGLHNRQGHQWRFKQRRLW
]R¶QEHODQJULMNHRSGUDFKWXLWYRHUHQZDV
KHWLGHH,QPLGGHOVLV0DPPRHWWZLQWLJ
jaar een tevreden klant!
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