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Hij organiseert en managet 
en voelt zich als een vis in het 
water in projecten van werk-
tuigbouwkundige engineering. 
Ard Wassenberg heeft een 
kwart eeuw ervaring op dit vlak 
en hij geniet zichtbaar als hij 
erover vertelt. Tien jaar geleden 
zette hij zijn eigen bureau op: 
ArdNovation. De zaken gaan 
voortreffelijk. “Het kostenaspect 
en innovatie zijn meer dan ooit 
belangrijke factoren. Daarom 
investeren bedrijven in het ver-
beteren van het bedrijfsproces, 
waarmee ze kunnen winnen aan 
rendement en efficiency. Dat is 
waar ik om de hoek kom kijken.”

Werkend binnen zijn eigen bureau, maar ook gedetacheerd, 
heeft Ard Wassenberg de voorbije jaren een breed netwerk 
opgebouwd van mensen, bedrijven en instellingen. Het is 
deze wisselwerking die ArdNovation in de wereld van de 
engineering elke dag weer een stap vooruit helpt te zetten 
in nieuwe ontwikkelingen. ArdNovation heeft ervaring 
opgedaan in een grote diversiteit aan industriële projecten, 
werkt graag aan grote complexe projecten voor gerenom-
meerde bedrijven, maar schuwt ook de kleine opdrachten 
en eenvoudig teken- en construeerwerk niet. 
“Als het gaat om engineering, kunnen de projecten uit-
eenlopend zijn”, vertelt Ard Wassenberg. “Van eenvoudige 
teken- en uitzoekwerkzaamheden als designengineer, maar 
het gebeurt ook dat ik als projectengineer de spil ben in een 
groter en complexer project. We verzorgen ook diensten 
op 3D-vlak, zoals het ondersteunen van bedrijven die zelf 
gebruikmaken van 3D-systemen, om de extra capaciteit in te 
vullen. Maar ook het modelleren en samenstellen van nieuwe 
onderdelen in bijvoorbeeld de machinebouw of het opzetten 
van een concept lay-out van een complete productiehal.”

Foodbranche
ArdNovation werkte eerder voor onder meer Aviko, Philips, 
Fujifilm, Bosch en Heras. Het bureau kent relatief veel 
opdrachtgevers uit de foodbranche. “Een steady branche 
en bovendien met een plaats als Veghel op een steenworp 
afstand. Ik ben nu een paar jaar bezig voor Bosch Packaging 
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als projectcoördinator. Ik werk aan een machine die folie-
zakjes met schroefdop voor de vloeistofmarkt gaat maken. 
Hygiënisch verpakkingsmateriaal, waarvan het materiaal 
in de machine wordt gesteriliseerd. Deze folie kan bij het 
restafval. Nu nog zit al die drank in kartonnen pakken 
met een aluminium laagje. Dat is moeilijk te scheiden. De 
producent is Tetra Pak, een monopolist. Bosch heeft een 
divisie die verpakkingsmachines fabriceert en daarmee is 
ingezet op verbreding van het marktgebied.”
“Ik ontwerp het concept van delen van de machine, maar 
regel ook projectorganisatorische zaken. Wat is er al? Wat 
kan verbeterd worden? Kan er nog meer in deze machine 
geïntegreerd worden? Het eerste prototype is er. Bosch 
heeft wereldwijd nu al de eerste machines verkocht. 
Natuurlijk bouw je zo’n machine niet helemaal zelf, maar 
in een  projectteam: hij bestaat uit zo’n dertig bouwgroe-
pen; daarvan doe ik er vier. Bij de overige bouwgroepen 
ben ik betrokken.”

Toekomst
“Je ziet de markt flexibiliseren. Er is een uittocht van ken-
nis, de babyboomers, in de markt van de werktuigbouw-
kunde. En techniek is niet erg sexy onder nieuwelingen. Die 
situatie zorgt ervoor dat ArdNovation lekker ruim in het 
werk zit. Voorlopig geniet ik van de dingen die ik doe. Op de 
langere termijn zou ik graag als een leermeester, een nieuwe 
generatie, willen opleiden en begeleiden.”

Tien jaar ArdNovation
Het jubileum
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