IN WAAR WERK JIJ? VIND JE IEDERE KEER EEN
PORTRET VAN DE MENSEN DIE EEN PRODUCT,
DIENST OF PROCES MOGELIJK MAKEN.
WIE ZIJN DE MENSEN ACHTER DE NAAM…?

WANDELFANATEN

IN DEZE EDITIE VAN “WAAR WERK JIJ?” MAKEN
WE KENNIS MET HET ECHTPAAR JAN EN HANNIE
BURHENNE, EN MET THEO FOKKEMA.
ZIJ WERKEN BIJ AKATHERM BV IN PANNINGEN.
Jan werkt al 22 jaar bij Akatherm. Hij heeft
het bedrijf, wat destijds nog maar een
kleine spuitgietafdeling en nog maar enkele
personen op kantoor had, zien uitgroeien
tot het grote bedrijf wat het nu is. Hij heeft
ook verschillende functies binnen het bedrijf
gehad, op verschillende afdelingen. “Dat
is ook zo mooi bij Akatherm, dat ze echt
met je meekijken, met je kwaliteiten en je
wensen. In overleg worden je ervaring en je
kwaliteiten ingezet op de juiste plaats.” Ook
Theo kan dat beamen. Hij is pas sinds 2010
werkzaam bij het bedrijf, maar heeft ook al
zijn functie kunnen aanpassen aan zijn eigen
wensen. De leidinggevende functie die hij
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had, voelde niet helemaal goed. Theo: “Je
moet ook je eigen tekortkomingen onder
ogen kunnen zien.” Als Assistent Sales Manager NL zit hij weer helemaal op zijn plaats.
“Het is zowel teamwork als zelfstandig werken, en ik kan ook mijn eigen tijd plannen.
Daarnaast krijg ik liever opdrachten dan dat
ik ze uitdeel.” Hannie: “Ik heb hier intern de
opleiding tot kunststof lasser mogen volgen.
Een prachtige kans!”
Het is een mooi trio, de gezelligheid spat er
vanaf. Theo zit op kantoor, Jan en Hannie
staan in de productie, maar in de manier
waarop ze met elkaar omgaan, ervaar je

geen verschil. Theo: “Toen ik hier begon,
kreeg ik te horen dat dit een heel sociaal bedrijf is, dat iedereen gelijk behandeld wordt.
Dat heb ik ook echt zo ervaren.”

24/7 BIJ ELKAAR…
GAAT DAT WEL GOED?
Waarom zijn Hannie en Jan eigenlijk bij
hetzelfde bedrijf gaan werken? In 2000 zocht
Hannie een nieuwe baan, want het werk dat
ze destijds deed, werd haar fysiek te zwaar.
Daarbij kwam, dat ze meer tijd met haar
dochtertje wilde doorbrengen. Dit gold ook
voor haar man Jan. Dus toen er bij Akatherm
een baan op de afdeling nabewerking
vrijkwam, besloten ze in ploegendiensten
te werken. De één werkte vroeg, de ander
laat, zodat er altijd iemand thuis was bij hun
dochter. Ze leverden natuurlijk wel flink tijd
in op hun eigen relatie, maar dat hadden ze
er graag voor over. Inmiddels is hun dochter
volwassen en maken ze al die tijd ruimschoots goed. Sinds twee jaar werken Jan en
Hannie zelfs op dezelfde afdeling en altijd
in dezelfde ploeg. Nu zijn ze dus altijd bij
elkaar, op het werk én thuis. Op de vraag of
ze nooit eens op elkaar uitgekeken zijn, zegt
Hannie: “Nee, nooit. Wij kunnen minutenlang
over een bloemetje in de berm praten en
hebben eigenlijk altijd gespreksstof.”

Dat ze nooit genoeg van elkaar hebben,
blijkt ook uit hun gezamenlijke hobby. Na
het werk wandelen
ze veel samen. Kilometers aan een stuk.
Komende zomer zullen ze alweer voor de
zesde keer de Vierdaagse van Nijmegen
lopen. Dit vinden ze ontzettend gezellig,
maar nog meer genieten ze van de natuur
in eigen omgeving. Zowel Peel en Maas als
Leudal en ook Horst aan de Maas vinden
ze prachtig. De van oorsprong Venlonaren
wandelen af en toe nog eens terug naar hun
oude stadje. Hannie: “Gewoon, om een pakje
batterijen te halen of zo.” Jan: “Het is leuk om
daar dan weer even te zijn, maar we voelen
ons nu helemaal thuis in Helden.”

SPORTIEF EN BETROKKEN
Theo heeft hetzelfde in Heythuysen. Hij is
geboren in Haarlem, uit Friese ouders, is
opgegroeid in Drenthe en heeft ruim 20 jaar
gewoond en gewerkt in Rijnsburg, waaronder bij het zusterbedrijf van Akatherm.
En toen kreeg hij de kans om naar Limburg
te komen. Hij en zijn vrouw gingen het
avontuur aan. Inmiddels werkt zijn vrouw

ook bij Akatherm, in de productie, en ook zij
delen hun sportieve hobby’s. Om snel in de
gemeenschap opgenomen te worden, werd
Theo lid van Atletiek Leudal. Hij doet aan
hardlopen, trailrunning, mountainbiken en
wielrennen. Met dit laatste traint hij voor een
sportieve prestatie: op tweede pinksterdag
wil hij drie keer de Mont Ventoux beklimmen. Hij doet dit voor het goede doel, het
MS-fonds. En daarnaast doet Theo ook nog
vrijwilligerswerk.

NIEUWBOUW
Het drietal voelt zich erg thuis bij Akatherm.
Vol trots vertelt Theo daarom ook nog over
de uitbreiding en nieuwbouw die in maart
zijn gestart. “De kantoorruimte wordt uitgebreid, omdat we tussen 2004 en nu bijna
dubbel zoveel mensen in dienst hebben
gekregen.” Jan: “In de productie geldt dat eigenlijk ook.” Het meest trots zijn ze echter op
de plannen voor de nieuwe gevel. Hannie:
“Maar die was ook wel echt aan vernieuwing
toe. Aan de voorkant van het pand verwachtte je gewoon niet dat daarachter hard
gewerkt wordt aan de nieuwste innovaties
en tegelijkertijd zo’n gezellige sfeer heerst.
En dat ga je straks dan ook zien!”

VAN AANNEMER TOT
PRODUCENT
Sinds de oprichting begin 60’er jaren onder
de naam Kumefa (Kunststof en Metaal
Fabriek) is Akatherm BV altijd al een pionier
geweest op het gebied van het produceren
van fittingen voor PE en PP leidingsystemen.
Het bedrijf heeft zich ontwikkeld van een
aannemer welke zich voornamelijk bezig
hield met prefabricatie en installatie, via een
productiebedrijf met handelsonderneming,
naar een producent met een eigen merknaam en een eigen marketingvisie.
Akatherm is onderdeel van Aliaxis, de
grootste producent van kunststof leidingsystemen in de wereld.
Naast het produceren van eigen producten
is Akatherm BV verantwoordelijk voor de
Nederlandse verkoop- en marketingactiviteiten van diverse merken van zusterbedrijven.
Daardoor is het assortiment, gericht op de
drie gebieden Bouw, Industrie en Infra, zeer
compleet.

Akatherm BV
Bezoekadres:
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Tel 077 30 88 650
Fax 077 30 75 232
info@akatherm.nl
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