
automatisering

COMPULAAT BV IS EEN AUTOMATISEERDER MET SPECIALISME RECYCLING

Piet Bult: "Automatiseren hoeft
niet duur te zijn"
Nederland kent talloze automatise-
ringsbedrijven. Van hele grote met
een breed dienstenpakket tot gespe-
cialiseerde, kleine aanbieders. In die
laatste categorie valt zeker ook het
bedrijf Compulaat van Piet Bult en
zijn partner Monique.

HENKMEINEN

P
iet Bult uit Nijeberkoop (Stel-
lingwerf/Friesland) is bepaald
geen onbekende in de recy-
clingbranche. In 1976 was hij
zelfwerkzaam bij Schoo en

Bakker Schroot en Metalen in Sneek.
Daar verrichtte hij allerlei werkzaamhe-
den zoals weegbrugbeheerder, machinist
op de schaar en vrachtwagenchauffeur.
Piet: "Zo ging dat in die tijd. Er bestond
nog niet zoveel functiespecialisme dus
je deed gewoon alles wat gedaan moest
worden. Afgezien van de prettige afwisse-
ling, leerde je natuurlijk ook veel aspec-
ten van het recyclingbedrijf kennen. Een
nuttige periode waar ik ook nu nog met
plezier op terugkijk."
In die tijd ontmoette hij ook 'magneten-
man' Chris Verweijen uit Amsterdam.
Samen met Verweijen ontwikkelde Piet
een schakeltechniek die de vuurspuwende
klapperschakelaar van de magneet moest
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Piet Bult: "Liever een slim uitgekiend kassysteem dan allerhande flitsende plaatjes en geluidjes".

De boekingsprogramma s
nnen zowel met als

zonder muis worden
bediend!

vervangen. Dat lukte door een oude
6-Volts dynamo uit een VW-Kever als
hulpdynamo te gebruiken. Een fikse her-
nia maakte het voor Piet onmogelijk dit
boeiende, maar wel zware magnetenwerk
voort te zetten.

'Ga altijd voor kwaliteit'
Verweijen's levensfilosofie was: 'Ga altijd
voor kwaliteit'. Piet adopteerde die filo-
sofie en het werd een belangrijk motto
in zijn verdere leven. "Ook met onze
gespecialiseerde software voor recycling-
bedrijven gaat het mij niet om de kwan-
titeit maar juist om de kwaliteit en de
dienstbaarheid. In het verleden heb ik al
de basis gelegd voor zuinig en heel precies
programmeren. Geen toeters en bellen
maar degelijk werk met uitsluitend de
functionaliteit waar het voor is bedoeld.
Dat is het uitgangspunt. Liever een slim
uitgekiend kassysteem dan allerhande

flitsende plaatjes en ge-
luidjes. Er is al genoeg her-
rie in een recyclingbedrijf",
aldus Piet Bult.

Meer dan 100 klanten in de
recydingbranche
Zijn eerste administratieve
softwarepakket leverde
Piet, in samenwerking met
Holco in Assen, in 1986
aan Leo Reitsma in Drach-

ten. Daarna ging het hard en inmiddels
heeft hij met zijn bedrijf Compulaat,
in 1991 opgericht toen Philips (Holco)
stopte met computeractiviteiten, al tus-
sen de 100 en 150 recyclingbedrijven op
weg geholpen en begeleid bij de admini-
stratie en de automatisering. Sinds vorig
jaar september is het geheel vernieuwde
pakket van Compulaat uitvoerig getest bij
de Noord-Nederlandse Schrootverwer-
king in Franeker. De kinderziektes zijn
er nu dan ook helemaal uit. Piet: "Vanaf
weegbon via voorraad en facturering
tot saldi- en kolommenbalans, vanaf
contract tot Amice-melding; alles zit er
standaard in. We werken heel gericht en
secuur juist voor deze branche en heb-
ben geen overhead of anderszins hoge
kosten. Daardoor kunnen we de prijs van
het pakket laag houden. Voor minder dan
10.000 euro leveren en installeren wij het
complete standaardpakket. Momenteel
wordt het nieuwe pakket bij zowel be-
staande als nieuwe gebruikers verspreid
over heel Nederland geïnstalleerd. Ook
voor een geheel vrijblijvende demo kun-
nen bedrijven bij ons terecht. Informatie
is te vinden op: www.compuIaat.nlB

Hobby

Naast zijn werk houdt Piet Bult er ook een nogal bijzondere

hobby op na. U leest er alles over in de hobbyrubriek van

Jolanda Visser-Hein achter in dit nummer.
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