
Eenieder kon wel raden dat er een
flink machinepark achter de gevel
op Pampusweg schuilt. Vandaag de
dag is het stil bij de vernieuwde
entree, eenmaal binnen klinkt het
welbekende ronkende geluid. De
achinefabriek is klaar voor de ople-
ving van de economie.

Derde generatie
Paul Buitendijk en dochter Mandy
Buitendijk bestieren deze dag
samen het kantoor. Een jaar gele-
den was Mandy vooral in de leer in
het bedrijf, nu staat de derde gene-
ratie Buitendijk klaar voor de toe-
komst.

We springen nog even terug in
de tijd. Net als vele bedrijven in
deze sector, begon ‘pa Buitendijk’
ooit ,,in een schuur met een draai-
bank”, schetste Paul een jaar gele-
den, de eigenaar van de machinefa-
briek. Inmiddels bestaat het bedrijf
52 jaar. 

Racewagens
De producten die de Machinefa-
briek van Paul produceert, belan-
den uiteindelijk bijvoorbeeld in
pretparken, in een vliegtuig-, race-
wagen- of helikopter simulator, in
racewagens of helikopters en in
trilmachines voor damwanden.
Ruimte voor een foutje is er dus
niet.

Een jaar geleden, tijdens het
eerste interview met P.C. Buiten-
dijk, mocht de economische toe-
stand in de wereld gerust florissant

worden genoemd. Tot het begin
van het coronatijdperk gold dat
ook voor familiebedrijf Buitendijk. 

Coronacrisis
Inmiddels sijpelen de economische
gevolgen van de coronacrisis ook
het machinepark binnen. Wat Paul
betreft kan het onophoudelijk
ronkende geluid van de machines
niet snel genoeg terugkomen.

Inderdaad, een jaar geleden was
een gesprek voeren in het machine-
park een stuk lastiger. Tijdens de
eerste maanden van de coronacrisis
is zichtbaar wat geschoven met
machines, op het eerste oog lijkt er
verder niet veel veranderd.

Geen oude bakken
De kantoorruimte is identiek ge-
bleven. André van der Blom, be-
drijfsleider, zei daar vorig jaar
zomer over: ,,Je denkt misschien
‘wat een oude bakken’, maar dat is
niet zo, hoor! Op die computers
programmeren we, daarop zit de
software waarmee we de program-
ma’s voor de machines maken.”

Vader en dochter Buitendijk
willen op dit moment vooral bena-
drukken dat het bedrijf klaar is
voor een opleving van de econo-
mie. Het moet geen verhaal in
mineur worden. P.C. Buitendijk
heeft iedereen in dienst kunnen
houden en de machines zijn, welis-
waar op een rustiger tempo, blijven
draaien.

Onlangs is zelfs een gebruikte
machine aangeschaft. Dochter
Mandy: ,,Verder zijn we bezig
geweest met het verbeteren van de
logistiek. Sommige machines zijn
wat verschoven.” Dat klopt, er is
zichtbaar meer ruimte. Zo werkt

Norwin in een eigen ruimte met
een machine. Coronaproof is het
zeker bij Buitendijk.

Opleidingen
Vader Paul: ,,We hebben de focus
de afgelopen maanden onder meer
gelegd op het opleiden van ons
personeel, zodat ze op meerdere
machines kunnen werken. 

De markt is de laatste jaren
enorm veranderd. Zie je die plan-
ken aan de muur? Daarop lag vroe-
ger per machine een planning. Die
bestaat al sinds de crisis van 2008
niet meer. Orders komen binnen en
worden direct (digitaal) verwerkt.
Tijdens deze crisis is het werk nog
onregelmatiger geworden."

Mandy heeft het afgelopen jaar
flink doorgeleerd en gewerkt. Toen
het land halverwege maart op slot
ging, besloot ze direct de verouder-
de website (https://machinefa-
briek.com) onder handen te ne-
men. ,,Niet te hard zeggen, hoor,
maar het kon wel wat frisser, ha-
ha.”

Moeizame tijd
De vernieuwde website staat online
en Mandy’s vader is trots op zijn
dochter. Ja, het is economisch ge-
zien voor elk bedrijf een moeizame
tijd, vertelt Paul. ,,Mijn dochter is
echt mijn grootste motivator. Ons
hele bedrijf voelt als een familie, de
meesten werken al meer dan vijf-
tien jaar met elkaar samen. Zij en
Mandy zijn de motivatie om ook
nu door te gaan."

Mandy kijkt haar vader zichtbaar
trots aan als Paul deze mooie woor-
den over haar spreekt. Zelf kijkt ze
uit naar wat komen gaat. ,,En ik
ben een vrouw, dat is al anders in

deze wereld. Dat moet opvallen bij
andere bedrijven.” Even is het stil.

Ze vervolgt: ,,Ik wil graag uit-
stralen dat we uniek zijn, vader en
dochter in een bedrijf. Pap, zullen
we samen op de foto?” Haar vader
antwoordt met een grijns van oor
tot oor. ,,Je weet dat ik daar niet zo
van houd. Ik moet even wat bedrij-
ven bellen, ik zie jullie zo.” 

Terwijl haar vader belt, geeft
Mandy een rondleiding door het
machinepark. De machines zijn in
topconditie, vertelt ze. ,,De afgelo-
pen maanden hebben we ze klaar-
gemaakt voor als we weer volop
aan de slag kunnen."

Juichkreet
Plots staat Paul met een enorme
grijns voor haar neus. De belletjes
zijn gedaan. ,,Jij je zin, we gaan op
de foto”, zegt hij tegen zijn doch-
ter. Mandy slaakt, compleet ver-
rast, een luide juichkreet.

,,Dit is echt uniek. We zijn bui-
ten werk vaak met elkaar. Op de
boot bijvoorbeeld. Haha, het gaat
niet vaak over werk, hoor. Maar
pap staat niet graag in het middel-
punt van de aandacht. Pap, zullen
we voor de machine gaan staan?” 

De foto is net gemaakt als de
eerste generatie Buitendijk wordt
gespot in het pand. Paul: ,,Mijn
vader komt het liefst elke dag. In
verband met corona kon dat wat
minder.” Opa Buitendijk vindt het
prachtig om zoon en kleindochter
in zijn bedrijf aan het werk te zien.
Samen, trots. Ook opa Buitendijk is
trots op het duo. Gelukkig hebben
wij de foto.
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De economie komt weer
langzaam op gang. In
duizenden bedrijven in
het Gooi, de Vechtstreek
en Eemland wordt
dagelijks hard gewerkt
aan het perfecte
product. Elke maandag
doet de redactie verslag
van een bezoek aan een
van deze
ondernemingen.
Vandaag: P.C. Buitendijk.
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Ruim een jaar terug klon-
ken ronkende machines
al bij de entree van het
pand van Machinefabriek

P.C. Buitendijk in Weesp. 
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