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Smart industry met vleugje Nederlandse nuchterheid

Bright Birds biedt opstap naar
nieuwe kansen en mogelijkheden
Smart industry met een vleugje Nederlandse nuchterheid. Zo kan
het Ermelose Bright Birds het best worden omschreven. Een virtueel bedrijfsbureau dat klanten uitdaagt om het samen beter en
efficiënter te doen. Als zelfstandige ondernemers ervaarden Erik
en Koen dat ondernemen slimmer kan, door krachten te bundelen, de focus te richten op de eigen krachten en te vertrouwen op
de deskundigheid van derden.
Als we vragen naar wat zo’n digitaal
bedrijfsbureau nu eigenlijk is, legt
Erik Heij uit: ‘Door de waan van de
dag zijn ondernemers té druk en
merken ze tegelijkertijd dat hun
omzet of orderportefeuille nog niet
voldoende is voor een aparte engineer of werkvoorbereider. Toch is
zo’n persoon vaak de spin in het web
van het bedrijf; degene die antwoord
heeft op vragen en problemen kan
oplossen. Het is eigenlijk een functie
waar het bedrijf niet zonder kan.
Bright Birds biedt die functie extern
en stelt ondernemers zo in staat om
te accelereren. Als onafhankelijk
partner bieden wij de extra capaciteit die bedrijven nodig hebben voor
verdere groei.’

Lasten en lusten
Met name handelsbedrijven en
bedrijven in de machine- en apparatenbouw profiteren van de vernieuHELDERE VOGELS

In één van de vorige edities van
Vraag en Aanbod las u al over
Bright Birds, het initiatief van
Koen en Erik Heij om bedrijven
via een digitaal bedrijfsbureau te
ondersteunen bij het bereiken van
verbeteringen. Een nieuwe manier
van werken die erop gericht is om
stappen die voor de ondernemer
onnodig zijn of niet tot zijn corebusiness behoren, professioneel
over te nemen. Daarbij wordt gefaseerd gewerkt – van inventarisatie en specificatie naar productie, assemblage en eindresultaat.

wende aanpak van Bright Birds. Een
aanpak die in het teken staat van
ontzorging. Erik Heij: ‘De klant de
lusten, wij de lasten. Zo zou je ons
initiatief kunnen karakteriseren. Het
is nu eenmaal zo dat een bedrijf lang
niet alle taken even goed kan doen.
Neem een handelsbedrijf. Hun corebusiness is verkopen. Dat kunnen
ze goed en is het bestaansrecht van
hun bedrijf. Waarom zou je je dan
bezig houden met randzaken? Als
er bepaalde onderdelen geassembleerd moeten worden, dan doet het
bedrijf er verstandig aan die activiteit
elders onder te brengen. Dat zorgt in
veel gevallen voor meer flexibiliteit
of kortere doorlooptijden. Dat is precies waar wij inspringen. Als flexibele
schil nemen we die activiteit over
en geven we de ondernemer meer
ruimte. Zo kan iedereen doen waar
hij goed in is.’ Koen Heij vult aan:
‘De nadruk ligt daarbij vooral op de
samenwerking. Het is niet zo dat wij
alles zelf kunnen overnemen, maar
met onze kennis van de markt, ons
uitgebreide netwerk vakspecialisten
en onze heldere kijk op organiseren
zijn alle ingrediënten voor succes
aanwezig.'

ontwikkelingen wel bij moeten en
kunnen houden. En voor bedrijven
die actief zijn met de ontwikkeling
van nieuwe producten of de doorontwikkeling van bestaande, is het
eigenlijk een must.’
Erik vult aan: ‘3D-modelling als
onderdeel van het prototypingproces is bij dat soort bedrijven steeds
meer in trek. Door de juiste inzet
van 3D kunnen ze sneller stappen

zetten in het ontwikkelingsproces.
Wij fungeren daarbij als 3D-partner.
Met onze 3D-modelling tools kunnen we nieuwe ideeën in korte tijd
visualiseren. Een ondernemer kan
dan volstaan met het aanleveren van
schetsen die wij vervolgens vertalen
maar 3D-modellen of prototypes. En
andersom komt ook regelmatig voor.
Recent werden we benaderd door
een bedrijf dat een flesje nodig had
maar niet beschikte over prototy-

Vinger aan de pols van
ontwikkelingen
De ondersteuning en ontzorging beperken zich niet alleen tot productievraagstukken. Ook eerder of later in
het proces voelt Bright Birds zich op
zijn plaats. Koen vervolgt: ‘Dat merk
je onder meer als het om recente
technologische ontwikkelingen gaat.
Neem de 3D-onwikkelingen. Veel
ondernemers vragen zich af of ze die

Koen (links) en Erik Heij van Bright Birds.

pingfaciliteiten. Dat hebben we daarom getekend en 3D-geprint. Op die
manier kon de ondernemer precies
zien wat het is en of dat ontwerp zich
ook leende voor de toepassing. Voor
hetzelfde geld kan het ook anders:
een moeilijk verkrijgbaar onderdeel
dat kapot of versleten is, maar waarvan de tekeningen of 3D-gegevens
wel beschikbaar zijn, kan vrij snel en
eenvoudig worden nagemaakt. Dat
bespaart tijd en kosten.’

