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PRESS RELEASE 
 
 

Heerlen, 9 november 2011 
     
Een tevreden gebruiker aan het woord : 
 

Houdijk Holland uit Vlaardingen 
 

Houdijk Holland is een internationale leverancier van systemen voor de handling van biscuits en chocolade 
producten. Onze installaties worden veelal ontworpen op specificatie van de klant. Samen met onze 
jarenlange ervaring op dit gebied garandeert deze klantgerichte instelling de hoogst mogelijke efficiency 
voor uw handlingsproject. 
 
HISTORIE 
Houdijk Holland is sinds de oprichting in 1922 vele 
jaren actief geweest in de scheepsreparaties en de 
revisie van installaties. De ligging van de fabriek in 
de vissershaven van Vlaardingen bood daarbij 
grote voordelen. 
 
Naast scheepsreparaties, hetgeen veelal 
seizoenswerk was, heeft Houdijk zich verder 
ontwikkeld als specialist in op maat gemaakte 
installaties voor de voedingsmiddelensector. Door 
de integratie van verschillende onderdelen van de 
machinebouw is een grote diversiteit aan projecten 
gerealiseerd. De flexibiliteit van onze ontwerpen en 
de inzet van onze ervaren medewerkers hebben 
vele klanten ervan overtuigd dat Houdijk de beste partner is voor de ontwikkeling en productie van 
complexe installaties. 

 
Ruim 40 jaar geleden heeft Houdijk de eerste Telin-Matic gemaakt voor de belading van beschuit in de 
verpakkingsmachine. In de opvolgende jaren heeft Houdijk zich steeds meer gespecialiseerd in 
biscuithandling. De laatste jaren bestaat het overgrote deel (zo'n 95%) van de omzet uit handlingsystemen 
voor biscuitfabrieken over de hele wereld. 
 
De verhuizing naar een groter en beter ingericht bedrijfspand eind 1980 heeft Houdijk in staat gesteld om 
efficiënter te werken en om grote installaties geheel in eigen beheer op te bouwen en te testen. 
 
Na de ontwikkeling van de Telin-Matic, een luchtbed voor het drukloos verdelen van vooral biscuits en 
chocolade producten, zijn diverse concepten toegepast waaronder speciale servo aangedreven robots 
voor het flexibel beladen van producten in trays of kokers. Kenmerk van deze ontwikkelingen is dat deze in 
nauw overleg met de klant worden uitgevoerd waardoor een hoge efficiency van de systemen wordt 
gewaarborgd. 
 
Voor het engineren en uitwerken van de elektrotechnische schema’s gebruikt Houdijk al vele jaren SEE 
Electrical. Er is destijds voor SEE Electrical gekozen vanwege de uitgebreide mogelijkheden en gunstige 
prijs. Houdijk heeft dan ook meerdere SEE Electrical licenties die wekelijks gebruikt worden. “Wij hebben 
goede ervaring met de organisatie IGE+XAO en SEE Electrical”, zegt Walter Kruf, hoofd Design 
Engineering bij Houdijk. Ook wat betreft de support en klantvriendelijkheid is Houdijk tevreden: “op een e-
mail naar Support krijg je vaak binnen een uur een antwoord of wordt je teruggebeld. De mensen van de 
servicedesk zijn vakkundig, weten alles van de software en staan ook open voor feedback van 
gebruikers.” 

 
Kijk eens op www.houdijk.com voor meer informatie over Houdijk Holland en de machines die zij maken 

of op www.jobsathoudijk.com voor de vacatures die zij momenteel hebben. 
 
Over IGE + XAO: 
De Groep IGE + XAO ontwikkelt, verdeelt en ondersteunt reeds meer dan 25 jaar software voor elektrotechnisch 
ontwerpen, toegespitst op 3 marktsegmenten: Industrieel elektrotechnisch ontwerpen, residentieel elektrotechnisch 
ontwerpen alsook software voor Harness-design (kabelbomen). IGE + XAO is sinds 1997 beursgenoteerd (Euronext 
Paris – NYSE Euronext). 
De Group IGE + XAO heeft meer dan 350 medewerkers wereldwijd, verspreid in 23 vestigingen in 16 landen.  Met meer 
dan 64 600 verkochte licenties is IGE + XAO een referentie in zijn vakgebied. Voor meer informatie bezoek ons op 
www.ige-xao.com of www.ige-xao.nl  
 


