
‘DE FAMILIE IS ER VOOR HET 
BEDRIJF, NIET ANDERSOM’

DE 
NIEUWE 
GENERATIE

M

MAARTJE EN ERIC VAN SCHAGEN

Grote bedrijven beginnen vaak klein. Dat geldt zeker voor Simac in 1971. 
Oprichter Mac van Schagen communiceert via een ratelende telex in 
de slaapkamer met het Amerikaanse moederbedrijf. De vader van Eric 
en opa van Maartje specialiseert zich tot leverancier van professionele 
test- en meetapparatuur binnen de industriële elektronicamarkt. Simac 
maakt pieken en dalen mee in de volgende vijftig jaar. Eén aspect is 
volgens Maartje onveranderd gebleven: „Als familiebedrijf hebben we 
oog voor klanten én medewerkers.”
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aartje (37) groeit met haar twee broers 
Thijs (36) en Sander (34) en haar zus 
Nelleke (31) op in een echt Veldhovens 
ondernemersgezin. Vader Eric is veel van 

huis, moeder draait het gezin. Als klein meisje is ze zich 
er nauwelijks van bewust dat haar vader en opa een 
eigen bedrijf hebben. Dat besef komt later pas. „Wij 
kenden Simac vooral als een bedrijf dat halverwege op 
de route van huis naar school lag”, zegt ze lachend. „Bij 
slecht weer stopten we hier om warme chocolademelk 
te drinken. Mijn vader werkte doordeweeks hard, 
maar op zaterdag ging hij met ons altijd mee naar het 
hockeyveld.”

Zonder druk aandeelhouders
Van 1986 tot 2014 is Simac een beursgenoteerd 
bedrijf. Groei en verlies wisselen in deze periode af. 
In 2014 wordt de beursnotering beëindigd en is Simac 
weer een familiebedrijf. Deze cruciale stap is voelbaar 
binnen het bedrijf. „Werken zonder de kwartaaldruk van 
aandeelhouders is veel prettiger”, legt Maartje uit. „Nu 
varen we weer onze eigen koers. Sociaal en financieel 
verantwoord en met focus op de lange termijn. Voor 
onze klanten is het cruciaal dat oplossingen altijd werken. 
In coronatijd wordt wederom bevestigd hoe belangrijk 
een goed werkende IT-infrastructuur is. Thuiswerken 
bijvoorbeeld verliep voor onze klanten vlekkeloos.”

Stok achter de deur
De motivatie van de derde generatie om voor Simac 
te werken is totaal anders. „Neef Bas is heel erg door 
mijn opa erbij betrokken”, vervolgt Maartje haar verhaal. 
„Mijn broer Thijs heeft na enkele jaren BDO bewust 
de keuze gemaakt. En zelf zocht ik een passende 
afstudeeropdracht voor mijn studie Bedrijfseconomie 
aan de Universiteit Tilburg. Simac Techniek was daarbij 

een stok achter de deur. Ik had niet verwacht dat ik het 
zo leuk zou vinden. Daarna kreeg ik de kans om op 
de afdeling HR te werken. Door verschillende functies 
op verschillende afdelingen heb ik het bedrijf en de 
mensen goed leren kennen. Nelleke en Sander werken 
ook voor Simac, maar zij ambiëren op dit moment geen 
directiefunctie.” 

Geen wedstrijd
Op 1 oktober 2023 is Eric van Schagen van plan om als 
CEO het stokje door te geven. Voor deze wisseling van 
de wacht komen diverse familieleden in aanmerking: 
Maartje, haar broer Thijs en neef Bas van Tilborg (41). 
De samenwerking tussen het drietal verloopt prettig en 
op natuurlijke wijze. „Ook al hebben we alle drie andere 
werkzaamheden: in de kern denken we hetzelfde over 
veel zaken”, licht Maartje een tipje van de sluier op. „We 
zoeken elkaar graag op om te spiegelen of te sparren. 
Zo kijken we ook naar de toekomst. De opvolging is 
absoluut geen wedstrijd. We doen wat het beste voor 
Simac is. Draagvlak binnen de organisatie is daarbij heel 
belangrijk. De familie is er voor het bedrijf. Niet andersom. 
Zo was het en zo moet het blijven.” 

‘OOK AL HEBBEN WE 
ALLE DRIE ANDERE 
WERKZAAMHEDEN: 

IN DE KERN DENKEN 
WE HETZELFDE OVER 

VEEL ZAKEN’.
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