Paul Schmitz van S-P-S:

‘‘Ik heb geen
haast, maar blijf
volhouden’’
Van een bescheiden groothandel in boutjes en moertjes naar Europese marktleider in bagagekarretjes
voor vliegvelden. Familiebedrijf S-P-S heeft een hoge vlucht genomen en blijft voortdurend met producten
innoveren. Directeur Paul Schmitz: “Je moet goed blijven luisteren naar je klanten en tegen
ze durven zeggen: ‘Als je het niets vindt, moet je het niet van me kopen’.”
tekst: Armand Landman fotografie: Hans Vissers

ie regelmatig op een vliegveld komt,
heeft met honderd procent zekerheid al
eens oog in oog gestaan met de producten
die S-P-S verhandelt, produceert, onderhoudt en financiert. De driehoekige felgekleurde blokken die achter de neuswielen van vliegtuigen liggen om
te voorkomen dat ze wegrollen? Van S-P-S. De weegsystemen
waarin passagiers kunnen checken of hun handbagage niet te
zwaar is? Van S-P-S. De verrijdbare trappen die tegen de deuren
van de vliegtuigen gerold worden? Ook van S-P-S. Net als veel
magazijnsystemen, weeginstallaties in vrachtwagens en heftrucks en roll-overdeuren op Schiphol. Bovendien onderhouden de monteurs van S-P-S transportsystemen op de nationale
luchthaven.
Maar het meest in het oog springende product van S-P-S zijn
toch wel de ongemotoriseerde bagagekarretjes. In lange slierten
worden ze, volgeladen met koffers, van en naar de ruimen van
de passagiersvliegtuigen gereden.
Welkom in de wereld van de zogenaamde Ground Support
Equipment (GSE). Uit de entree van het S-P-S-hoofdkantoor
op Schiphol valt niet op te maken dat hier het zenuwcentrum
van deze Europese marktleider huist. Het gebouw van enkele
verdiepingen valt amper op tussen de vele anonieme loodsen.
Binnen heerst een serene rust die niet strookt met de jachtige
omgeving van een luchthaven die vorig jaar een record aantal
passagiers (51 miljoen) verwerkte. Medewerkers van S-P-S turen geconcentreerd naar hun computerschermen. Het kantoor
van hun baas, ceo Paul Schmitz, is ruim en smaakvol ingericht,
maar de argeloze bezoeker heeft nog steeds geen idee dat de
producten die via dit kantoor de wereld overgaan zo talrijk en
12 juni 2013

bovendien zo onmisbaar zijn in de luchtvaartwereld. Paul
Schmitz en zijn zus Françoise, sinds anderhalf jaar cfo, zijn trots
op hun onderneming. Toch kloppen ze zich geenszins op de
borst. In alles ademen bedrijf en directie Hollandse degelijkheid
en een ‘doe maar gewoon’-mentaliteit. Hier wordt gewoon heel
hard gewerkt en dat harde werken, plus een vastomlijnde visie,
hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat het kleine
S-P-S uitgroeide tot een Europese speler in de markt van bagagekarretjes voor vliegvelden. Met verkoopkantoren op de vliegvelden van Frankfurt, Manchester, Kopenhagen en Palma.
stormachtige groei
Paul Schmitz: “Die karretjes staan aan de basis van de stormachtige groei die S-P-S heeft doorgemaakt. Rond de eeuwwisseling
was het bedrijf een bescheiden technische groothandel. We verkochten boutjes, moertjes en andere benodigdheden voor technische bedrijven. Daarnaast deden we het onderhoud en de reparatie van de meeste bagagekarretjes hier op Schiphol. Zodoende
wisten we heel goed wat de zwakke plekken van die dingen waren. Op een gegeven moment had KLM, een van de grotere bagageverwerkers hier op de luchthaven, een tekort aan karretjes.
Ze vroegen ons een offerte te maken voor honderd wagentjes. Ik
heb een model in een busje geladen en ben ermee naar Polen gereden. Daar kende ik een fabrikant van metalen tuinhekken. Die
heb ik gevraagd of hij honderd van die dingen kon maken. Hij
had natuurlijk helemaal niet de geschikte machines daarvoor, dus
die hebben we voorgefinancierd. Uiteindelijk hebben we de tender op prijs gewonnen. En sindsdien gaat het snel.”
Waar de grote bagage-afhandelaars op de Europese vliegvelden
in het begin nog vreemd opkeken dat het kleine S-P-S zomaar >>>
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Geboren in: 1965
Opleiding: MTS
werktuigbouw
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De ondernemerstips van
Paul Schmitz:
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Blijf scherp en wees continu op je hoede. Denk mee
met je klant en verbeter de dingen die de klant aangeeft.
Heb geduld. Als je blijft volhouden is het op
een goede dag ‘bingo!’.
Maak gebruik van subsidies. Zoek uit waar je subsidies op kunt krijgen en innoveer die kant op.
De reden dat we onze productie in Polen doen is
mede daardoor ingegeven. In dat land zijn heel veel
subsidies te verdelen.
Zorg dat je administratie op orde is. Veel ondernemers weten aan het einde van de dag nauwelijks wat
ze hebben verdiend. Ik weet dat dagelijks tot achter
de komma.
Innoveer! Vernieuw! Kijk op regelmatige basis hoe
dingen anders, beter, efficiënter kunnen.
Denk in oplossingen.

“Uiteindelijk moet je naar de banken toe zo conservatief mogelijk zijn en altijd je
belofte nakomen. Dan krijg je veel voor elkaar”

>>>

hun markt binnendrong, zijn ze nu klant. “Daar hebben we
hard voor moeten knokken”, zegt Schmitz, “en het heeft een
tijd geduurd voor ze ons voor vol aanzagen, maar nu hebben
we een uitstekende relatie. Ze vertrouwen ons. Omdat we
meedenken en goed werk leveren. Tegen KLM heb ik in het
begin gezegd: ‘Probeer het een jaar uit en beslis pas daarna of
je met ons verder wilt.’ Want het was nog niet duidelijk
voor KLM dat wij ook het hele proces konden waarborgen.
Ondertussen hebben we bewezen dat we dat kunnen. We
zijn nu het enige bedrijf in Europa dat ongemotoriseerde bagagekarretjes produceert, onderhoudt en financiert. Door die
combinatie kunnen we de processen continu verbeteren.
Sinds we zelf de productie doen, is er minder onderhoud.
Dat waardeert de klant.”
Familiebedrijf
S-P-S is een echt familiebedrijf. Naast Paul en zijn zus Françoise deelt ook broer Marc in de aandelen. Paul: “Mijn broer
en zus hebben beiden een financiële opleiding en succesvolle
carrière in de financiële sector. Zelf heb ik alleen drie jaar
MTS Werktuigbouw. Ze hebben me altijd geholpen en meegedacht. Door hun kennis wist ik precies waar een goed
businessplan uit bestaat en waar de banken op letten. Uiteindelijk moet je naar de banken toe zo conservatief mogelijk
zijn en altijd je belofte nakomen. Dan krijg je veel voor elkaar. Françoise is sinds anderhalf jaar ook echt in dienst als
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financieel directeur. Dat is fijn. Want wie vertrouw je uiteindelijk het meest met je geld? Juist! Je familie.”
Ondanks het feit dat Paul Schmitz ceo is en dus eindverantwoordelijk ziet hij zichzelf niet als een typische directeur, zo
vertelt hij tijdens een rondleiding door de werkplaats.
“Door mijn technische achtergrond begrijp ik heel veel van
het eindproduct. Ik doe technische berekeningen zelf en ik
controleer ook altijd het eindresultaat. Maar het denken staat
bij mij nooit stil, ik probeer altijd iets nieuws te verzinnen
waardoor onze producten nog slimmer en beter worden.”
Een van de innovaties die Schmitz bedacht, is de weegschaal
voor handbagage die tegenwoordig bij veel incheckbalies
staat. “Die dingen gingen vroeger altijd stuk. Het weegmechanisme was namelijk veel te gevoelig voor al die koffers die
er met duizenden per dag werden opgesmeten. De apparaten
die er nu staan zijn eigenlijk geen weegschalen meer, maar
contragewichten. Niet meer en niet minder. Supersimpel,
want een passagier hoeft immers alleen maar te weten of zijn
koffer te zwaar is of niet. Het exacte gewicht doet er niet toe.
Onze apparaten geven twee dingen aan: rood of groen, te
zwaar of niet. En ze gaan niet meer stuk. Klant ook weer
blij.”
Slangen
Meest recente uitvinding van Schmitz en zijn medewerkers:
de Airsnake. “Dat zijn de slangen waarmee verse lucht in de

“Ik wil dat we een totaalconcept voor vliegvelden kunnen bieden. Daardoor zorgen we dat er
veel kruisbestuiving is tussen de verschillende onderdelen van S-P-S”

vliegtuigen wordt gepompt. Die slangen liggen op ieder vliegveld gruwelijk in de weg. Met de kans dat er overheen gereden
wordt, dat ze lek raken.” Bij S-P-S bedachten ze een soort
duimstokprincipe waardoor de slangen tijdens en na gebruik
keurig kunnen worden opgevouwen. Ze zijn bovendien door
één man te bedienen en gemakkelijk te verrijden. Wie de slangen ziet functioneren, vraagt zich af waarom het niet eerder bedacht is. “Precies!” stelt Schmitz. “Gewoon goed opletten en
heel veel geduld hebben. Ik heb geen haast, maar blijf volhouden. Dan is het vanzelf een keer ‘bingo!’. Op dit moment ben
ik bezig om de verrijdbare trappen door zonne-energie aan te laten drijven. Dat liep ook niet meteen storm, maar dat kwam
uiteindelijk vanzelf. Goed blijven luisteren naar je klanten en
tegen ze durven zeggen: ‘Als je het niets vindt, moet je het niet
van me kopen’.” Schmitz wijst bijna argeloos op een verrijdbare
constructie van enorme omvang in de hoek van de werkplaats:
“Kijk, dat is een trailer waarmee ze de motoren van de nieuwste
Airbus A380, ’s werelds grootste vliegtuig, de fabriek uitrijden.
Ziet er simpel uit, maar het mag praktisch geen enkele trilling

veroorzaken. Wij zijn de enige leverancier ter wereld.”
Kruisbestuiving
Van technische groothandel, via bagagekarretjes naar mobiele
weegsystemen. Want dat is de nieuwste tak van sport. S-P-S
kocht in 2010 het bedrijfje MacPower, producent van mobiele
weegsystemen. “Dat sluit naadloos aan bij onze andere activiteiten”, zegt Schmitz. “Alles op een vliegveld moet immers worden
gewogen. Onze systemen zitten in lopende banden, in liften, in
laadplatform, in heftrucks, vrachtwagens, noem maar op. Ik wil
dat we een totaalconcept voor vliegvelden kunnen bieden.
Daardoor zorgen we dat er veel kruisbestuiving is tussen de verschillende onderdelen van S-P-S. Als je met het ene bedrijf bij
een klant binnen bent, helpt dat de andere tak. Vandaar dat we
kortgeleden ook een grafisch bedrijfje hebben gekocht. Die
kunnen hopelijk de bewegwijzering op vliegvelden gaan verzorgen. Onze klanten willen eigenlijk maar één ding: één telefoonnummer waar ze mee kunnen bellen als er iets stuk is. Dat
nummer moet het onze zijn.”
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