Bij de top drie ter wereld - maar wie wéét ‘t?
“Alles draait om innoveren.” Zegt Archi Leenaers,
directeur van Anatech in Sittard. Dit innovatieve
bedrijf, opgericht in 1987, ontwikkelt en produceert analytische meetinstrumenten. Daarnaast
verricht Anatech - onder de naam Analyte® laboratoriumtests voor bedrijven in de kunststoffen- en farmaceutische industrie.

Als je als bedrijf over vele jaren nog wilt bestaan, dan zul je – hoe kostbaar en
tijdrovend dat ook is – permanent moeten innoveren, zegt Leenaers. En
innoveren is heel iets anders dan ‘iets een leuk modekleurtje’ geven.
“Innoveren is een continu proces van voldoen aan de behoefte en inspelen op
de markt.”
Sinds de start heeft Anatech zich gericht op de
ontwikkeling en productie van meetinstrumenten
voor chemische en fysische laboratoria. Deze
worden daar niet alleen gebruikt voor kwaliteitscontrole, maar ook voor productontwikkeling en
voor wetenschappelijk onderzoek. De honderden
geavanceerde apparaten die Anatech jaarlijks
realiseert, worden echter niet geleverd aan de
laboratoria zelf, maar aan diverse grote collegainstrumentmakers. Leenaers: “Deze verkopen onze
instrumenten onder hun eigen label aan gebruikers
in meer dan 120 landen van de wereld. Op die manier zijn wij in staat onze
producten met een relatief kleine groep medewerkers – op dit moment 27 wereldwijd te verkopen.”
Ook voor de (vaak veel grotere) klanten van Anatech heeft de samenwerking
duidelijke voordelen: hun productenpakket wordt uitgebreid met apparatuur
die uitgerust is met technologie die ze vaak zelf niet in huis hebben, en ze
krijgen de producten kant-en-klaar en volledig getest geleverd, met de prima
prijs/kwaliteit-verhouding die kenmerkend is voor Anatech. “De afgelopen
jaren is Anatech flink gegroeid. Ons productenpakket is bijna geheel vernieuwd
en absoluut state-of-the-art. Ook de komende jaren staat een aantal
ontwikkelingen op stapel die Anatech in staat moet stellen deze positie te
houden en verder uit te bouwen.”
Innoveren is de facto een vliegwiel in werking zetten, zegt Leenaers. En:
innoveren is een integraal onderdeel van je kostprijs. “Eenderde van onze
medewerkers is alleen maar bezig met innoveren. Een bedrijf dat slechts een
paar procent van de omzet reserveert voor innovatie, heeft weinig kans van
slagen. De vraag is altijd: hoevéél geld durf je als ondernemer in innovatie te
stoppen? Daar is durf voor nodig. Maar zo’n investering betaalt zich altijd

terug. Niet van vandaag op morgen, maar wel op termijn. Waardoor de kans
op een succesvolle toekomst van je bedrijf aanzienlijk wordt vergroot.”
Mensen op de locatie inspireren,
dat is het credo van Archi
Leenaers. “Waardoor ze boven
het gemiddelde uitstijgen, sterker
nog, waardoor ze bij de top
behoren.” Daar hoort ook een
werkplek bij die inspireert. “Onze
innovatie-medewerkers
hebben
een vaste werkplek, het is hún
werkplek. Die werkplek richten ze
naar eigen goeddunken in, het is
hun persoonlijke werkomgeving.”
Zelf heeft hij ‘íets’ met oude
landkaarten die dan ook zijn
eigen kantoor sieren. Stel nu een
medewerker de muur van zijn
werkkamer graag geel geschilderd wil zien? Van Leenaers mag het. Eigenlijk
mag alles, als het maar de innovatieve output ten goede komt. In de tuin van
het Anatech-gebouw staan fraaie beelden. Bij mooi weer zitten de
medewerkers tijdens de middagpauze daar te lunchen. “Want inspiratie leidt
tot innovatie.”
”De Provincie Limburg is bezig een high tech klimaat te scheppen waarin een
bedrijf als Anatech kan excelleren. Zo van: hier, in Limburg, gebeurt het! Het
is van het grootste belang dat er meer excellerende bedrijven in onze provincie
komen. Dat kan ook. Mits je durft te innoveren. Maar dat betekent investeren,
niet een beetje, maar heel veel. Wat echt telt, is het creëren van waarde, iets
doen waardoor je iets toevoegt. Dat kan ook kennis zijn. Kennis die we vooral
in Limburg moeten zien te houden. Er gaat nog steeds teveel talent weg uit
onze provincie, dat moet veranderen. Bijvoorbeeld door getalenteerde mensen
iets bijzonders, iets uitdagends, aan te bieden. Een uitdaging waar ze hun
talenten als het ware op kunnen botvieren.”
Anatech is de afgelopen jaren in personele zin behoorlijk
gegroeid. “Maar we hebben nog nooit met een vacature
hoeven te adverteren.” Het spreekt zich namelijk rond
dat er bij Anatech ‘spannende dingen’ gebeuren op het
gebied van analytische instrumenten. Leenaers is ook
‘niet bang voor China.’ Hij is er zelf wezen kijken. “China
is machtig en kan heel veel. Maar wij kunnen dingen die
ze daar nou net níet kunnen. Zo zorgen wij voor de
pareltjes in onze sector.”

Archi Leenaers, de chef d’equipe van wat hij zelf een ‘kennisfabriek’ noemt,
studeerde in Utrecht af als natuurkundige en bij de TU Twente bekwaamde hij
zich in de kunststoftechnologie. Zijn bedrijf behoort inmiddels tot de top drie
ter wereld in dit specifieke vakgebied.
Eén op de drie mensen bij Anatech, we
memoreerden het al, werkt aan de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten.
Sleutelwoorden daarbij zijn innovatief,
origineel, probleemoplossend en vooruitstrevend. Regelmatig wordt een door
Anatech ontwikkelde technologie gepatenteerd. Leenaers: “De ontwikkelde instrumenten worden gestuurd door microprocessoren: de embedded software stelt de gebruiker in staat om zonder veel
detailkennis van het instrument betrouwbare meetresultaten te krijgen.”
Intussen is ook een zeer ruime kennis van vele sensortechnologieën aanwezig.
Of het nu gaat om het meten van temperatuur, druk, gasflow, warmtestroom,
gewicht, zuurtegraad, vermogen, toerental of een andere grootheid, Anatech
heeft de kennis en de know-how in huis om instrumenten te ontwikkelen die
de veranderingen van de betreffende grootheid met grote nauwkeurigheid
meten.
“We ontwikkelen onze instrumenten zo, dat ze gemakkelijk en duidelijk te
bedienen zijn. Waar mogelijk worden voor onze instrumenten speciale robots
en autosamplers ontwikkeld, die het dag en nacht meten aan materialen
mogelijk maken.”
Het zou geweldig zijn, zegt Leenaers, als
er meer bedrijfjes in Limburg zouden
ontstaan die tot de wereldtop in een
bepaalde sector behoren. “In de life
sciences zie je dat inmiddels al gebeuren.
Want waar gaat het uiteindelijk om? Dat
er in Limburg een stabiele economische
bedrijvigheid ontstaat, met name vanuit
het midden- en kleinbedrijf. Daarom is het
MKB-Innovatieprogramma dat nu van
start gaat ook zo immens belangrijk. De
economische toekomst van deze regio hangt er van af, niet meer en niet
minder.”
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