
Verslag  lezingavond/bedrijfsbezoek van ATC Zeeland op woensdag 13 november 2013. 

Deze avond waren we te gast bij Techno West Service,  Weihoek 6, 4416 PX Kruiningen. 

 
Onze gastheer voor deze avond was Rien  Weststrate, directeur van dit bedrijf.  Hij werd bijgestaan door een 
drietal dames, die de catering verzorgden en een van zijn zonen die samen met hem de rondleiding verzorgde. 

Aanwezig waren ongeveer 35 leden en belangstellenden. 
Na ontvangst met een gebakje en koffie in de prachtige kantine opende de 
voorzitter de lezingavond. 
Hij bedankte Rien voor zijn snelle reactie op de vraag op hij iets  voor onze 
afdeling kon betekenen. Hij hoefde daar niet lang over na te denken en zij direct ja 
dat doen we. Hij bedankte de dames ook voor de gastvrije ontvangst. 
 

Hierna neemt Rien het stokje van Kees over. Hij vertelt iets over het bedrijf zijn loopbaan en visie. 
Techno West Services B.V. is sinds 1987 een betrouwbare partner op het gebied van vorkheftrucks, verreikers, 
terminaltrekkers en hoogwerkers. Met sterke merken als Linde, Manitou en 
Terberg bieden zij een uitgebreide keuze uit nieuw of gebruikt materieel.  
Techno West Services beschikt over een ultramoderne werkplaats die van alle 
moderne gemakken voorzien is. Met meer dan 10 uitstekend opgeleide 
servicemonteurs staan zij altijd klaar om op locatie service te verlenen.  
Het bedrijf heeft ook een vestiging in Rotterdam Rijnmond. 
 

 Het bedrijf was eerst in ’s- Gravenpolder gevestigd maar omdat daar de ruimte 
klein was werd uitgekeken naar een andere locatie. Eerst viel het oog op het industrieterrein in Goes maar daar 
waren zoveel maren, dat hij is geen praten in de gemeente Reimerswaal. Daar kon hij op korte termijn 3 ha grond 
pachten op het industrieterrein Nishoek.  
 Daar werd ongeveer 2 jaar geleden het nieuwe bedrijfspand gebouwd.  
Dit is op een zicht locatie. Je kunt er bijna niet voorbij rijden zonder het te 
zien. Het pand bestaat uit drie hallen. In de eerste hal bevinden zicht de 
werkplaats, het magazijn, de kantine en de administratie. In de tweede hal 
staat de voorraad voertuigen en in de derde hal de transport middelen, twee 
grote trekker met opleggers en  kleintje verder bevinden zich daar nieuwe en 
gebruikte onderdelen. 
 

Rien is een boerenzoon  geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen.  Hij heeft opleidingen gevolgd op de MTS en 
HTS en heeft bij heel veel bedrijven gewerkt en veel ervaring opgedaan.  Om een bedrijf te kunnen leiden moet je 
een drive hebben om iets te bereiken en je boerenverstand gebruiken en nuchter blijven.  Als hij zelf  machines 
weg moet brengen dat doet hij dat bijvoorbeeld ’s-Avonds en ’s-Nachts  je rijdt dan bijna altijd op de 
weggedeeltes in de randstad waar geen files zijn en het is lekker rustig. Alleen je klanten moeten het wel weten. 
 Hij heeft vier zoons en een schoondochter in het bedrijf en het is fijn dat het goed gaat. Voor wat betreft zijn 
personeel  heeft  hij het liefst mensen uit de praktijk die al jong hun sleutel vaardigheden hebben op gedaan door 
aan brommertjes te sleutelen. 
Zijn visie is er dat er ondanks de crisis nog toekomst voor een bedrijf is als je maar service verleent, concurrerend 
bent en  met je klant mee denkt. 
 

Daarna kregen we een rondleiding door het bedrijf waar alles goed is 
georganiseerd, zo heeft iedere monteur zijn eigen werkplek met een 
gereedschapskast. Hiervan heeft hij alleen de sleutel en Rien. Verder heeft hij een 
deeltijd specialist in dienst voor het reviseren van startmotoren.  
Dit is beter dan een nieuwe kopen. 
 

Dit is een korte impressie van het bedrijfsbezoek.  Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik zeg  dat we  
op een leerzame avond terug kunnen zien. 
 
Theo  Kaljouw   
 

 Foto’s van deze avond klik hier. 

http://www.technowest.nl/service
https://picasaweb.google.com/116817849832577831557/2013TechnoWestService?authuser=0&authkey=Gv1sRgCL_lqI-cmKXdIA&feat=directlink

