
TECHNOLOGIE & HARDWARE

JUNI 2008     39

AMPCO GROEIT ‘ONZICHTBAAR’ UIT TOT GROTE SPELER IN EUROPA

“Wij staan achter 
de gordijnen”
Ampco Flashlight is een van de grootste Nederlandse bedrijven op het gebied van licht en 
geluid, met hoge ambities temidden van een turbulente ontwikkeling. Het gloednieuwe pand 
was op de groei ontworpen, maar bleek al bij de verhuizing te klein. Cmo Fred Heuves over dit 
en andere luxeproblemen van een bedrijf dat onopvallend zijn werk doet.

DOOR WERNER SCHLOSSER EN FRANK JANSSEN

▶ Continue innovatie vraagt grote investeringen
▶ Marktverbreding verhoogt omloopsnelheid
▶ Ampco Flashlight wil zelf opleiding starten

Hoe zijn de huidige audioverhuurbedrijven 
ontstaan?
“Vroeger was het heel gewoon dat bands met hun 
eigen apparatuur optraden. Ik was zelf in de jaren 

tachtig manager van enkele bands (waaronder Het 
Goede Doel, WS). Toen die stopten, kocht ik de appara-
tuur en ging die verhuren. Andere managers deden 
dat precies zo. Er waren op dat moment in Nederland 
nog geen echte verhuurbedrijven en het werd voor 
bands ook steeds moeilijker aan de juiste apparatuur 
en knowhow te komen. In die relatief korte tijd tot nu is 
het, zowel op productie- als managementniveau, een 
heel volwassen industrie geworden”

Is er desondanks nog veel amateurisme in de 
branche aanwezig?
“Gezien de hoeveelheid bedrijven op de verhuur-
markt van audio en licht is nog wel sprake van enig 
amateurisme, maar ik denk dat de grote Nederlandse 
spelers zeker de concurrentie met de buitenlandse 
spelers aankunnen. Sterker: ik denk dat we hier zo’n 
hoge norm hebben, dat het niveau hoger is dan in de 
meeste Engelse en Amerikaanse bedrijven.”

Jullie verhuizing is onderdeel van de profes-
sionalisering van de Ampco Flashlight Group. 
Is daarbij ingezet op groei?
“Toen wij drie jaar geleden met het ontwerp van 
dit pand begonnen, was het de bedoeling dat alle 
Nederlandse bedrijven binnen de groep in dit pand 

gehuisvest zouden worden. Sterker nog, er zouden 
nóg meer bedrijven in komen. Anderhalf jaar geleden 
kwamen we er al achter dat het niet ging passen door 
de stormachtige groei die de bedrijven doormaakten. 
Als gevolg daarvan hebben we Metam en Riggingbox 
(twee bedrijven uit de verhuursectie; zie kader, WS) in 
een apart pand ondergebracht. Een half jaar geleden 
ontdekten we dat ook de verkoopbedrijven niet meer 
in het nieuwe pand pasten. Die zitten nu eveneens in 

een ander pand. In het nieuwe pand zitten nu eigenlijk 
alleen nog Ampco, Flashlight, Engine, de technologie-
divisie, de directie en de backo�  ce.”

Ampco is een Nederlands bedrijf, maar met 
een internationaal werkterrein...
“Ik zou eerder zeggen dat we een Europees bedrijf 
zijn met het hoofdkwartier in Nederland. Daarnaast 
hebben we vestigingen in Duitsland, België, Frankrijk 
en Roemenië.”

Alle spullen zijn jullie eigen dom. Een enorme 
investering.
“Dat klopt. Dit is een buitengewoon kapitaalintensief 
bedrijf. Niet alleen door de hoeveelheid apparatuur, 
maar vooral door de continue innovatie. We willen 
en moeten altijd vooroplopen bij nieuwe ontwik-
kelingen. Video en licht kruipen bijvoorbeeld steeds 
meer naar elkaar toe, en het vergt grote investeringen 
op een professioneel niveau te blijven presteren. Wij 
pretenderen hoogwaardige producten en service af 
te leveren. Daardoor zijn wij niet het goedkoopste 
bedrijf, maar wel één met een 24/7 serviceniveau en de 
meest geavanceerde apparatuur. Ik denk dat mensen 
uiteindelijk kiezen voor dat soort partijen, omdat ze 
gewoon willen dat het goed geregeld is.”

De normering van de geleverde kwaliteit wordt 
steeds belangrijker.
“Ja, en we helpen niet alleen dat te de� niëren, we delen 
het ook. Wij zijn vóór het omschrijven van normen op 
de Nederlandse markt, of dat nu gaat over rigging, 
stroom, of wat dan ook. Wij denken daar in commissies 
over mee, zodat we vanuit de praktijk tot kwaliteitsnor-
men, procedures, enzovoort komen.”

Is op jullie de wet van de remmende voor-
sprong van toepassing?
“In een groep als deze heb je door de verkoopbedrij-
ven een enorme knowhow van nieuwe producten. 
Een aantal producten dat er nog niet was, maar wij 
wel wilden hebben, zijn wij in de technologiedivisie 
zelf gaan maken. Daardoor ben je minder afhankelijk 

Fred Heuves: “Vroeger kon je nog wel eens op woensdag om je heen 

kijken. Nu werken we acht dagen per week.”

“Het niveau in Nederland is hoger dan in 
Engeland en Amerika”
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en meer onderscheidend van je concurrent. Het feit 
dat wij binnen de groep een groot aantal verkoopbe-
drijven hebben, betekent overigens niet automatisch 
dat de verhuurbedrijven ook alle merken gebruiken 
die deze bedrijven voeren.”

Technologische innovatie is belangrijk voor jul-
lie type bedrijf. Zijn er andere trends of ontwik-
kelingen die typerend zijn voor jullie markt?
“Er is niet echt sprake van één markt. Wij bedienen veel 
verschillende markten. Waar Ampco vroeger traditio-
neel de bandjes en de festivals verzorgde en Flashlight 
actiever was in de theater- en tv-markt, zie je nu dat 
beide bedrijven op alle markten werken, inclusief de 
internationale touringmarkt. Klanten willen steeds 
vaker een ‘one stop shop’-service.”

Was dat ook een doelstelling?
“Ja, mede gedwongen door de markt. Het is een te 
wankele basis maar van één marktsegment afhankelijk 
te zijn. Vroeger kon je nog wel eens op woensdag om 
je heen kijken. Nu werken we acht dagen per week. Dat 
moet ook, want je moet je rendement halen en dus een 

zo hoog mogelijke omloopsnelheid realiseren. Bands 
speelden vroeger vooral in het weekend. Daarom 
switch je naar marktsegmenten die je ook doorde-
weeks kunt bedienen, zoals de tv-, theater-, musical- en 
b2b-markt. Dat betekent dan wel dat je, in het geval 
van Ampco, de juiste geluidsapparatuur moet hebben 
om die verschillende markten te bedienen. Toen wij 
in 1996 de opening van de Amsterdam ArenA deden, 
zijn we gaan nadenken over een eigen geluidssysteem, 
met als opdracht dat het in alle marktsegmenten 
dezelfde topprestatie moest leveren. Omdat het niet 
haalbaar was dat zelf te ontwikkelen, hebben we 
ervoor gekozen de verhuur- en verkooprechten van 
een bestaande Amerikaanse technologie te kopen. 
Die hebben we ‘gebrand’ in een eigen kast, onder de 
naam Synco. Dat is een modulair plug & play-systeem, 
later aangevuld met line array-systemen, waarmee je 
zowel op grote festivals, grotere en kleinere zalen als 
voor bijvoorbeeld televisie het geluid kunt verzorgen. 
Vervolgens hebben we een Europees netwerk opgezet 
van verhuurbedrijven die, exclusief in hun regio, met 
dat systeem mogen werken. De bedrijven in dat 
netwerk – ‘Synco-partners’ - wisselen onderling die 

apparatuur uit, waardoor de omloopsnelheid weer 
omhoog gaat.”

Die exclusiviteit is wel een beperking, ook van 
de omzet...
“Dat klopt, maar het is ook een bewaking van je marke-
tingconcept. Bovendien is die onderlinge uitwisseling 
van beschikbare apparatuur een evident voordeel van 
het lid zijn van dat netwerk.”

Illustreert dit dat je tegenwoordig alleen nog 
maar internationaal kunt opereren?
“In elke branche kun je kiezen voor een bepaalde 
schaalgrootte. In onze branche is het prima mogelijk 
klein en gespecialiseerd te zijn en een nichemarkt te 
bedienen. Wij maakten echter een andere keuze.”

Zijn jullie een facilitair of een creatief bedrijf?
“Beide, maar in eerste instantie een facilitair bedrijf. Wij 
zijn dienstbaar aan de klant. Maar omdat de eisen van 
de klanten steeds hoger worden, word je gedwongen 
steeds creatiever te zijn en steeds vaker gevraagd mee 
te denken.”

“Neil Young zocht ‘vintage’-licht. Dat levert Flashlight dan.”

FO
TO

 M
IK

E 
LA

TB
Y

39_Ampco.indd   40 09-06-2008   14:49:04



TECHNOLOGIE & HARDWARE

JUNI 2008     41

AMPCO FLASHLIGHT HOLDING BV
ceo: Dick van Berkum

cco: Karel de Piere
cfo: Chiel Peters

cmo: Fred Heuves

Verhuur
Ampco Pro Rent (NL)
Prof. audioapparatuur

Flashlight/APR (B)
Prof. audio- en lichtapp.

Flashlight Rental (NL)
Prof. lichtapparatuur

Metam At All (NL)
Audio, licht en video

Paradigma Production (R)
Audio, licht en staging

Riggingbox (NL)
Rigging en hoisting

Verkoop
Atlantic Audio (NL)

Prof. audioapparatuur

Ampco Belgium
Prof. audioapparatuur

Candela (B)
Prof. lichtapparatuur

Dimension AV (F)
Prof. audioapparatuur

Lightco (NL)
Prof. lichtapparatuur

Paradigma Teknik (R)
Prof. audio en licht

PiXLVISION(NL)
Prof. videoapparatuur

TM Audio (NL)
Prof. audioapparatuur

Technologie
Team Projects (NL)

Conceptdesign,
consultancy, engineering

& projectintegratie

XLNT Advanced
Technologies (NL)

Fabricage
entertainmenttechnologie

XILVER (NL)
Fabricage led-

lichttechnologie

Engine
Technische ondersteuning voor professioneel licht, geluid, video, rigging, bekabeling, enz.

Vestigingen
Nederland (NL) België (B)

Duitsland (D) Frankrijk (F)
Roemenië (R)

Ampco Flashlight Facilities
Centrale ondersteuning: �nanciële administratie, managementdiensten en marketing/communicatie

Wie zijn jouw klanten?
“Dat verschilt per markt. MOJO is bijvoorbeeld de 
grootste leverancier op de popmarkt. Zij zijn dan ook 
een van onze grootste klanten in dat marktsegment. 
Maar ook bijvoorbeeld The Entertainment Group, 
bands, agencies, technische producenten en ontwer-
pers kloppen bij ons aan. In de lichtmarkt hebben 
ontwerpers vaak een belangrijke en doorslaggevende 
stem. Zij hebben een sterk gevoel bij de bedrijven 
waarmee ze willen werken. In veel gevallen wordt dan 
ook het advies van de lichtontwerper gevolgd. Dat 
levert soms heel bijzondere wensen op. Neil Young 
was voor zijn concerten op zoek naar ‘vintage’-licht. 
Dat levert Flashlight dan.”

Hoe ontwikkelen jullie je expertise?
“Er is een te beperkt aantal opleidingen, maar in deze 
branche leren veel mensen het beroep in de praktijk. 
Wij zijn van plan op termijn een Ampco Flashlight 
Academy te gaan opzetten. Dat wordt een eigen 
trainingsinstituut, ook voor derden. Wij organiseren, 
bijvoorbeeld vanuit de verkoop, al heel veel open 
dagen, sessies, demodagen en seminars over nieuwe 
producten, waar we mensen leren ermee om te gaan. 
Intern deden we al heel veel trainingen voor ons ei-
gen personeel, over de natuurkundige principes van 
geluid, maar ook over hoe wij vinden dat een bühne 
technisch moet worden ingericht. Zo probeer je norm-
stellend te zijn naar de mensen die hier werken. Die 
cursussen willen we op termijn ook aan derden gaan 
geven. Dit is mede ingegeven door de schaarste op de 
arbeidsmarkt, waar ik me wel zorgen over maak. Het 
wordt steeds moeilijker de juiste mensen met de juiste 
mentaliteit te vinden en te motiveren om te blijven.”

Ben je niet bang dat je daarmee goede mensen 
opleidt voor je concurrent?
“Dat heb je altijd, maar wij hebben een erg gering 
verloop. Als mensen weggaan, moet je vooral naar 
je eigen bedrijfsstructuur en –cultuur kijken. Deze 
industrie is inmiddels toe aan de vierde generatie 
mensen die je voor het vak moet zien te interesseren. 
Het is een prachtig vak, maar mensen kunnen ook heel 
veel andere keuzen maken. Ik vind dat wij keurige ar-
beidsvoorwaarden hebben, maar die tippen nog niet 
aan het bedrijfsleven. De bedragen die wij per dag 
voor onze mensen mogen factureren, zijn nog steeds 
buiten proportie. De markt wil ons gewoon nog niet 
de juiste bedragen betalen.”

Hoe ga je om met de concurrentie in de markt?
“Internationaal, maar ook in Nederland, zijn veel 
bedrijven die doen wat wij ook doen. Die hebben 
dezelfde problemen als wij: veel moeten investeren 
om op niveau te blijven en het vinden van de juiste 
mensen. Ik ben blij dat er concurrentie is. Dat houdt 
je scherp, je leert ervan, en het geeft mogelijkheden 
voor samenwerking. Wij doen dit nu een jaar of 25 en 
zijn tegelijk groot geworden met sommige andere 
bedrijven die nu groot zijn. In die zin leun je op elkaar. 
Dit blijft toch een ‘gunningsindustrie’. Maar hoe groot 
je ook bent, geen enkel bedrijf is in staat zelfstandig 
een grote hap uit die markt te nemen.”

Is de internationale concurrentie altijd eerlijk?
“Nee. Arbo- en arbeidstijdenrichtlijnen zijn in principe 
Europese wetgeving, maar daar wordt bij buitenlandse 
bedrijven in Nederland niet of te weinig op gecontro-
leerd. Wij krijgen wel zeer regelmatig controle. Dat 
zou je valse concurrentie kunnen noemen. Gelukkig 
voldoen wij aan de strengste eisen op het gebied van 
veiligheid, certi� cering en normering, want je moet 
er niet aan denken dat er tijdens een concert iets 
naar beneden komt. Dat besef leeft overigens ook bij 
collegabedrijven.”

Jullie hebben pas werk als een artiest besluit 
op te treden. Een zorgelijke afhankelijkheid.
“Niet echt, ik zie het werk alleen maar toenemen. 
Nederland is voor buitenlandse artiesten altijd de poort 
naar Europa geweest en daarbij hebben wij een sterk 
ontwikkeld clubcircuit en zo’n 150 theaters die het hele 
jaar door programmeren. Daarom zijn hier ook zo ont-
zettend veel bedrijven werkzaam in licht en geluid.”

Als facilitair bedrijf ben je onzichtbaar tot het 
mis gaat. Is dat niet ondankbaar?
“Om je diepste zielenroerselen uit te storten over 
50.000 onbekenden, daar ben je artiest voor. Wij zijn 
geen artiesten, we staan achter de gordijnen. Anders 
hadden we een ander vak moeten kiezen. Alleen 
insiders weten dat de show door bepaalde partijen 
mogelijk gemaakt wordt. De waardering merk je pas 
als een agent, manager of artiest erop staat dat met 
ons gewerkt wordt.”

Jullie zitten in vijf Europese landen. Hoe ver 
reikt de ambitie?
“Ons streven is wel een van de belangrijkste spelers 
in Europa te worden. Van landen die op de nominatie 
staan tot de EU toe te treden, kijken wij zorgvuldig of 
de demogra� sche samenstelling ons mogelijkheden 
biedt. We voeren in een aantal Europese landen 
gesprekken, maar hebben er geen planning aan 
gehangen.” ■
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