Lelystad is een zelfbewuste, moderne en trotse stad die ondernemende mensen van
harte welkom heet. In de serie ‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met bedrijven die
Lelystad als vestigingsplaats en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten hebben
gekozen. ‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij geven graag
samen met bedrijven vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus
wethouder economische zaken Janneke Sparreboom. Haar regelmatige
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe ondernemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. De
wethouder bezocht op 19 juli 2019 SPECTO Aerospace, gevestigd op het
bedrijventerrein van Luchthaven Lelystad.

LELYSTAD

SPECTO Aerospace is een hightech ambachtsbedrijf voor
reparatie van lichtgewicht vliegtuigonderdelen

‘Ons werk vliegt de volgende
dag op grote hoogte rond’

Stel, een vogel vliegt tegen een vliegtuig aan waardoor er een deuk in de neus van het toestel zit. Of
het toestel raakt zwaar beschadigd tijdens een hagelbui. Hightech ambachtsbedrijf SPECTO Aereospace in Lelystad repareert in dat geval het composiet vliegtuigonderdeel. Waarna het een dag later
weer op 10 kilometer hoogte met 900 kilometer
per uur door de lucht vliegt.
Met een heftruck wordt de neus van een Boeing 737
binnengebracht in de bedrijfshal aan de Uiverweg.
De onderdelen worden over de weg aangeleverd.
SPECTO is nu nog niet afhankelijk van de nabijgelegen landingsbaan. ‘Maar als er in de toekomst
vliegtuigen mogen landen, trekt dat vliegtuigonderhoudsbedrijven aan en dat zijn onze klanten’,
vertelt directeur en oprichter Jeroen Mast.

melijk op de grond, tijdens het taxiën en het inladen
van de bagage bijvoorbeeld. SPECTO repareert ook
regelmatig op klantlocatie kapotte vliegtuigonderdelen, in het binnen- én buitenland. Medewerkers
werken op of onder de vleugels om de reparatie uit
te voeren. Niet elk onderdeel kan namelijk eenvoudig van het vliegtuig worden afgehaald.
Er is altijd haast geboden, omdat het aan de grond
houden van een toestel heel veel geld kost. ‘Daarom kiezen vliegtuigmaatschappen er vaak voor om
een onderdeel door ons te laten repareren, ook al
zijn ze daarmee soms duurder uit dan het te vervangen. Het gaat erom dat ze snel weer in de lucht
zijn en daarmee de gevolgschade beperken’, zegt
Mast.

Voelen waar de schade zit
SPECTO repareert jaarlijks zo’n 450 vliegtuigneuzen en nog veel meer andere vliegtuigonderdelen.
In de inspectieruimte, waar de temperatuur en
luchtvochtigheid constant zijn, meten medewerkers het vochtgehalte, maken ze foto’s en inspecteren ze de binnen- en buitenkant grondig.
‘Met onze ogen dicht weten we waar de schade zit’,
zegt Mast terwijl hij behoedzaam op een composieten vliegtuigonderdeel tikt. Op het moment dat
hij een dof geluid hoort, stopt hij en opent hij zijn
ogen. Dáár zit de schade. ‘We voelen het en maken
het weer in orde.’
Puur ambacht
En dat is puur ambacht. Onderdelen van composiet worden met de hand verwijderd en vervolgens
weer helemaal handmatig opgebouwd: schuren,
trimmen, lamineren, uitharden, spuiten en polijsten. ‘De vliegtuigneus wordt in een mal laagje voor
laagje opgebouwd, vervolgens volledig vacuüm
gezogen en afgebakken in de hogedrukoven (Autoclaaf, red.)’, legt de directeur uit.
‘Ik ben onder de indruk’, reageert wethouder Janneke Sparreboom.
Onder tijdsdruk werken
Maar liefst 60 procent van de schade ontstaat na-

‘Voor een techneut is het
sexy wat we hier doen,
maar buiten ons vakgebied is niemand die daarover praat. Er wordt
nog te veel gedacht vanuit traditionele beroepen. We missen de verbinding.’
Wethouder
Janneke
Sparreboom: ‘De keuze
van SPECTO Aerospace
om de beste te willen zijn op een bepaald
onderdeel en daarmee je positie stevig te
verankeren.’

lachend. ‘Vooral ambachtsmensen met twee rechterhanden en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Veelal leiden wij de mensen zelf op.’ Mast vult
aan: ‘De kracht van SPECTO zit in de mensen die
hun werk heel goed doen. Het besef dat jouw werk
de volgende dag rondvliegt op 10 kilometer hoogte met 300 mensen aan boord. Die twee uitersten
– luchtvaartdiscipline en ambachtslieden – komen
bij ons bij elkaar. Een mooie uitdaging.’

‘We verkopen vertrouwen’
Ondanks de enorme tijdsdruk houden de vakmensen het hoofd koel. Ze werken uiterst voorzichtig
en nauwgezet. ‘Na ons zit er niemand meer aan het
onderdeel; het luchtwaardig verklaren gebeurt ook
door ons.’ Processen worden dan ook goed
vastgelegd, omdat over acht jaar nog moet kunnen
worden aangetoond door wie wat is gedaan en hoe
dat is gebeurd.
‘We verkopen vertrouwen, er is geen ruimte om
creatief aan de gang te gaan’, legt directeur marketing en sales Maarten Peters uit.
Luchtvaartdiscipline
‘Wat voor mensen werken hier?’, vraagt de wethouder verwonderd. ‘Hele gewone’, antwoordt Peters

Fotobijschrift: Wethouder Janneke Sparreboom
luistert naar de uitleg van Maarten Peters (links) en
Jeroen Mast van SPECTO Aerospace.
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Meer weten over ondernemen in Lelystad?
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.
Of bezoek ons in het Stadhuis,
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad.
ondernemen@lelystad.nl
tel. 0320-278555

