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In de fabriek wordt de laatste hand gelegd aan de productielijnen. De testfase volgt deze maand en vanaf november begint het 
‘echte werk’. Dan levert IAC de eerste dashboards aan overbuurman VDL/NedCar voor de nieuwe Mini Countryman van BWM.

IAC maak dashboard 
voor overbuurman

De redding van NedCar door Wim van 
der Leegte betekende niet alleen goed 
nieuws voor ruim 1500 medewerkers 
van de autofabriek. Ook bij verschillen-
de toeleveranciers ging de champagne 
open. Zeker bij IAC. Dat mag de komen-
de tien jaar de dashboards leveren voor 
de Countryman, één van de typen die 
BMW hier laten bouwen. “Voor ons een 
prachtige opdracht,” erkent plantmana-
ger Maurice Vaassen, in de regio gebo-
ren en al een kleine tien jaar verbonden 
aan IAC. ”En meer dan welkom na de 
sluiting van de Ford-fabrieken in Genk. 
Daarmee verloren we toch een fl ink 
stuk omzet en moesten we afscheid 
nemen van meer dan 100 mensen. Nu 
kunnen we weer vooruit kijken.”
 
Audi en Volvo
Wereldwijd telt IAC 100 fabrieken met 
32.000 medewerkers die afgelopen jaar 
bijna vijf miljard euro omzet genereer-
den. In Sittard-Geleen worden momen-
teel de dashboards voor de Audi A1 
en de deurpanelen voor de Volvo V40 
gemaakt. Samen zo’n 200.000 stuks per 
jaar. Met de opdracht van VDL draait de 

fabriek nog niet op volle toeren, maar 
er staan nog meer potjes op het vuur. 
Met verschillende partijen worden 
gesprekken gevoerd, maar daarover 
wil Maurice Vaassen niets zeggen. Wel 
dat IAC een van de meest moderne 
en innovatieve fabrieken is binnen de 
groep. “Kwaliteit en nog eens kwaliteit, 
daar gaat het om in de automotive,” 
zegt hij. “Telkens worden de eisen 
opgeschroefd, de specifi caties stren-
ger. En de marges dunner. Dan moet 
je wel investeren in nog effi ciëntere 
productieprocessen en zoveel mogelijk 
zelf doen. Daarom hebben we ons eigen 
testcentrum, we maken diverse mallen 
zelf en we hebben specialisten in huis 
die zelf de machines onderhouden en 
waar nodig repareren.”

Dashboards
De argeloze automobilist staat zelden stil 
bij wat er allemaal komt kijken bij het fa-
briceren van een dashboard. Eerst wordt 
op de spuitgietmachines een hard frame 
van kunststof gemaakt dat vervolgens 
wordt gevuld met schuim en bekleed met 
zacht pvc. “Alleen al voor het aan elkaar 

lassen gebruiken we zes verschillende 
technieken. Daarna maken we de gaten 
voor bijvoorbeeld de klokken en een serie 
clipjes en haakjes. Allemaal precisiewerk 
op de millimeter. Onder een dashboard 
zit tegenwoordig een kapitaal aan elek-
tronica verborgen. Zo moet de airbag 
door een speciaal dun gedeelte kunnen 
uitvouwen. De klant wil namelijk geen 
opening meer zien in het dashboard.”

Handtekening
Autofabrikanten accepteren geen fout-
jes meer. “Daarom maken wij van elk 
eindproduct een serie digitale foto’s. Elk 
foutje wordt dan duidelijk en hersteld. 
Het gaat er natuurlijk om die foutjes te 
voorkomen. Daarom verwachten we be-
trokkenheid van onze operators. En die 
is er. Mensen krijgen hier kansen, we in-
vesteren veel in opleidingen en veiligheid 
en vinden teambuilding heel belangrijk. 
De automotive blijft een mooie branche. 
En zeg nou zelf: het is toch mooi als je 
handtekening onder het dashboard van 
de Mini Countryman staat?”
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