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De naam De Waal is geen onbekende 

in de scheepsbouw: bij De Waal 

Machinefabriek in Werkendam 

gaat vast een belletje rinkelen. Jacco: 

“De vader van mijn opa is het bedrijf 

begonnen in 1938, met mijn zusje en 

twee neefjes behoor ik tot de vierde 

generatie. De Waal is specialist in 

voortstuwings- en manoeuvreertech-

nologie, en werkt graag samen met 

andere ondernemers. Zo ook met 

RVA Metaaltechniek. Toen mijn vader 

Marco de Waal in de zomer van 2020 

met Rob van Andel sprak, na een aan-

tal mooie samenwerkingen, kwamen 

spontaan de gesprekken over een mo-

gelijke aankoop van het pand op gang. 

Rob wilde het op termijn wat rustiger 

aan gaan doen, na jaren keihard en 

succesvol gewerkt te hebben en een 

lees verder op pagina 52
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“Ik krijg hier heel 
veel energie van”
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Jacco de Waal gaat voortvarend te 

werk: afgelopen zomer was hij klaar 

met zijn studie werktuigbouwkunde en nu 

zwaait hij de scepter bij het nieuw opgerichte De 

Waal Metaaltechniek. Hoe het zover is gekomen, ho-

ren wij graag van hem tijdens een gesprek.
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mooi bedrijf opgebouwd te hebben. 

De Waal had niet direct de ruimte 

nodig, maar vond het een uitermate 

mooi complex op zichtafstand van 

de machinefabriek en uitstekend 

geschikt voor toekomstige groei. In 

goed overleg is een deal tot stand 

gekomen en is er een constructie 

gevonden om pas twee jaar na de 

aankoop een defi nitieve richting 

met de invulling van het pand op te 

gaan. In de tussentijd werden plan-

nen gesmeed en er werd gekozen 

om een nieuwe bedrijfstak van De 

Waal op te gaan richten: De Waal 

Metaaltechniek, waarin ik als 

vierde generatie alle kansen krijg 

om mij als jonge ondernemer te 

gaan ontwikkelen.”

“Na mijn afstuderen vorig jaar 

zomer, ben ik in september bij RVA 

begonnen bij Rob van Andel”, ver-

volgt Jacco. “Afgelopen december 

hadden we een meetmoment: kun-

nen we met elkaar door één deur? 

De samenwerking bleek uitstekend 

te gaan. Rob wil graag actief blijven, 

het liefst in een iets rustiger rol. 

Zijn hart ligt bij RVA, maar hij bleek 

bereid om mij het ondernemer-

schap aan te leren. Ik koop nu alle 

machines en inventaris en Rob blijft 

nog twee jaar bij mijn nieuwe bed-

rijf betrokken. Op papier ben ik de 

directeur-eigenaar. Zo is De Waal 

Metaaltechniek ontstaan, een zusje 

van De Waal Machinefabriek.” Jacco 

vertelt verder: “RVA Metaaltechniek 

blijft bestaan maar Rob gaat zijn 

bedrijf een andere richting geven. 

Hij stopt met het bouwen van 

staalconstructies, wat hij aan mij 

overlaat, en gaat zich o.a. toeleggen 

op lasinspecties. Rob heeft 

hiervoor alle diploma’s en papieren. 

Hij is gecertifi ceerd om lassen te 

beoordelen en een offi  cieel certifi -

caat uit te schrijven. Hiernaast blijft 

hij mij voorlopig ondersteunen met 

De Waal Metaaltechniek. Samen 

zijn we sterk en komen we verder.”

Jacco heeft oog voor de toekomst 

en wil zijn klanten graag blij maken 

met innovaties. “RVA Metaaltech-

niek deed vooral projectmatig werk 

voor de industrie en aannemerij. 

Het ene project is groter dan het 

ander; dan huur je soms wat extra 

mensen in. Hiermee ga ik gewoon 

door en breid ik tevens uit naar de 

scheepsbouw, de projecten zijn de 

basis. Maar tevens wil ik met De 

Waal Metaaltechniek groeien met 

een eigen product zodat je, als het 

wat rustiger is qua opdrachten, 

kunt gaan werken aan je voorraad. 

Ik ben nu bezig met marktonder-

zoek; is de markt geïnteresseerd 

in een bepaald product? Verder 

ben ik heel actief op social media, 

dat werkt goed. Ik liet bijvoorbeeld 

onlangs zien dat we zonnepanelen 

op de parkeerplaats van een cam-

ping geplaatst hebben, bovenop 

een door ons zelfgebouwde stalen 

carport, zonder dat er een veld voor 

de kampeerders opgeoff erd moest 

worden. Ik zette dat online en kreeg 

een aanvraag van mensen met een 

monumentaal pand, of we daar ook 

kunnen helpen met de verduur-

zaming.”

De jonge entrepreneur heeft het 

ondernemersbloed niet van een 

vreemde. Bij het familiebedrijf 

kijkt opa vanaf de zijlijn nog steeds 

mee. Jacco is opgegroeid met de 

haven. “Ik heb tien jaar naast het 

bedrijf gewoond. Torenkranen en 

schepen waren het eerste wat ik 

zag toen ik mijn ogen open deed.” 

Het is dan ook niet vreemd dat hij in 

deze rol stapt. “Ik ben van de zomer 

afgestudeerd bij een scheepswerf 

en kon bij m’n stageadres blijven. 

Maar een eigen bedrijf trok mij 

meer. Ik word nu echt ondernemer; 

compleet met off ertes maken, 

opdrachten aannemen, ontwerpen 

uittekenen, de jongens in de fabriek 

aansturen en natuurlijk leuke con-

necties opdoen bij de bijeenkom-

sten van De Buurman. En metaal-

techniek vind ik gewoon gaaf. 

Ik krijg er heel veel energie van, 

maar ik slaap er geen seconde 

minder om”, lacht Jacco.

dewaalmetaaltechniek.nl

Sijlweg 6a
4251 Ns Werkendam

06 22 88 49 48

JACCO DE WAAL
DE WAAL METAALTECHNIEK
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