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Het begon allemaal ruim vijftig jaar geleden in de
binnenstad van Dokkum waar de familie De Jager
op bescheiden schaal bezig ging met de
vervaardiging van tanks voor de zuivelindustrie.
Al rond 1970 volgde een verhuizing naar
Betterwird en de zaken namen een dermate
vlucht dat in 1991 verhuisd werd naar een
ruimere locatie op datzelfde Betterwird.

„En de groei is er nog lang niet uit”, lacht Frits de
Jager, algemeen directeur van De Jager RVS. „We
hebben in het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd
in het eigen machinepark en voor dit jaar staat de
bouw van een nieuwe hal gepland van maar liefst
1000 vierkante meter. De projecten worden
steeds groter en gecompliceerder en juist omdat
we in de regel altijd proefopstellingen maken van
de projecten -zodat ze turn key kunnen worden
opgeleverd-, vereist dat extra vierkante meters
vloeroppervlak.”

Van origine een familiebedrijf met de klanten
dicht in de buurt, ontwikkelt De Jager RVS zich
steeds meer tot een internationaal georiënteerd
bedrijf. Rutger Popkema, technisch directeur van
De Jager RVS: „De groei zit vooral in de export.
In 2018 ging vijftig procent van onze machines de
grens over, naar landen als Canada, Roemenië,
Japan, België en Duitsland. En op dit moment
hebben we projecten onderhanden voor
Hongarije, Turkije, Egypte en Frankrijk. Bij
ongeveer de helft onderhandelen we rechtstreeks
met de opdrachtgever, de rest loopt via onze
partners. Het gaat hierbij vaak om grote
projecten, niet om een enkele ketel.”

De roestvaststaal business van De Jager RVS rust
op twee pijlers: processing en handling. De
processing betreffen de tanks en ketels voor
verwarmen of koelen, inclusief roerwerk,
bordessen en besturing. Handling is het
horizontaal of verticaal verplaatsen van

voedingsmiddelen, verpakt of onverpakt. Het gaat
daarbij om liften, kantelaars en banden, bedoeld
voor onder andere transport, doseren en wegen.
De Jager: „Sleutelwoord in de foodsector is -in
kapitalen geschreven- HYGIËNE. De eisen die
gesteld worden aan de degelijkheid,
reinigbaarheid en het voedselcontact zijn hoog.
Daar weten we als bedrijf met een historie in de
foodsector van bijna zestig jaar alles van. Wij zijn
goed op de hoogte van de eisen die de HACCP,
BRC en IFS aan het productieproces van onze
klanten stelt. Het hygiënisch ontwikkelen en
bouwen zit diep in onze genen. Onze machines
hebben geen zogenoemde 'dode ruimtes',

waardoor bacteriegroei uitgesloten is. En voordat
een machine wordt afgeleverd, wordt die volledig
getest, schoon geblazen, opgepoetst en gekeurd.”

Het hele proces van het ontwikkelen en bouwen
van een machine vindt bij De Jager RVS in eigen
huis plaats. „Van het eerste contact met de klant
tot en met de oplevering”, aldus Popkema. „We
beschikken over een team van uitstekend
gekwalificeerde engineers, lassers en monteurs
die elk ontwerp als een nieuwe uitdaging zien.
Het voordeel van een eigen engineersteam is dat
misinterpretaties van ontwerptekeningen en
communicatieproblemen worden voorkomen. Er
is altijd een 1 op 1 relatie met de opdrachtgever,
die bij het hele proces nauw wordt betrokken. De
opdrachtgever is méér dan een klant: hij is een
partner.”

De Jager: ''Vanzelfsprekend hechten wij optimaal
belang aan het leveren van goed werkende en
vooral veilige machines. Ze worden dan ook
uitgebreid getest aan de hand van secuur
opgestelde checklists, voordat ze aan de klant
worden geleverd. Bij het ontwerp is rekening
gehouden met de veiligheid gedurende de hele
levensloop van de machine, middels preventief,
periodiek en groot onderhoud. Een aanpak die
naadloos aansluit op onze missie: een bijdrage
leveren aan een risicoloze voedselproductie door
het leveren van veilige en hygiënische
maatwerkoplossingen in RVS.”

www.jagerrvs.nl

Het is een van die bedrijven op een voor niet-insiders anoniem
industrieterrein van een middelgrote stad in Friesland, die binnen zijn
discipline een wereldspeler blijkt te zijn. Zoals De Jager RVS op het
bedrijventerrein Betterwird in Dokkum, specialist in het ontwikkelen en
bouwen van machines en apparaten van roestvaststaal voor de
voedingsmiddelenindustrie. En met klanten all over the planet.

‘Het hygiënisch ontwikkelen
en bouwen zit in onze genen’

Frits de Jager (l) en Rutger Popkema. 


