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Oude Situatie
In 2008 maakte VelopA een 
significante groei door: vooral naar 
slimme fietsenstallingen was veel 
vraag. De groei betekende dat de 
organisatie mankracht tekortkwam, 
waardoor doorlooptijden van 
ontwikkeltrajecten te lang werden. 
Toen gingen zij op zoek naar een 
externe samenwerkingspartner 
bij wie zij de ontwikkeling 
van specifieke producten 
konden onderbrengen. Eén 
van die producten betrof een 
fietsparkeersysteem met kunststof 
onderdelen. Op het gebied van 
kunststof had VelopA niet de 
benodigde kennis in huis.

De oplossing
VelopA ging op zoek naar 
een betrouwbare allround 
ontwikkelpartner en vond Teklab. 
Het was geen vereiste, maar Teklab 
bleek specialistische kennis op het 
gebied van kunststof te hebben. 
VelopA besloot de ontwikkeling van 
de fietsenstalling bij hen onder te 
brengen. De samenwerking beviel 
goed, onder andere door goede, 
open communicatie over en weer. 
Communicatie is heel belangrijk 
bij dergelijke complexe trajecten. 
Bovendien ondervond VelopA dat 
Teklab door hun frisse blik op de 
markt soms met andere oplossingen 
kwam die waarde toevoegden aan 
het product.

De voordelen
 - Betrouwbare ontwikkelpartner
 - Transparante communicatie en 
open houding

 - Specialistische kennis van 
kunststof

 - Teklabs frisse kijk op ontwikkeling 
van producten leidt tot nieuwe 
oplossingen

 - Waardevolle sparringpartner bij 
nieuwe ontwikkeltrajecten

‘Living outside together.’ Op basis van deze visie werkt VelopA 
aan producten en concepten voor de openbare buitenruimte 
die zij aanduiden als onze ‘gemeenschappelijke huiskamer’. 
Die huiskamer willen zij voor iedereen zo aangenaam mogelijk 
maken. VelopA werkt onder twee labels: Citystyle (met name 
straatmeubilair, fietsparkeersystemen en overkappingen) en 
Omniplay (sport en speeltoestellen). De laatste jaren is de 
organisatie vooral groot geworden in fietsparkeersystemen. 
Het is VelopA’s missie om niet alleen robuuste en functionele 
producten te maken, maar ook producten die er mooi uitzien. 
De ontwikkeling van hun producten doet VelopA zo veel mogelijk 
zelf op hun eigen afdeling Research & Development.

‘De expertise van Teklab op het 
gebied van kunststof is cruciaal voor 
onze producten’
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Dankzij hun ervaring en betrouwbaarheid 
was Teklab een logische keuze
‘De kunst is om te weten wanneer je de stekker 
uit een traject moet trekken,’ aldus Mark. ‘Je 
moet er constant bovenop zitten, inschatten of 
het product niet te duur wordt, voldoet aan de 
vraag en technisch mogelijk is.’
Het ontwikkeltraject van de ‘Griffin’ in 2008 
was daarop geen uitzondering. De Griffin is een 
gebruiksvriendelijk fietsparkeersysteem, waarin 
de fiets op de voorvork gestald moet worden in 
plaats van het voorwiel in te klemmen. ‘Veel 
fietsvriendelijker, want daarmee voorkom je 
dat het wiel verbuigt, wat vaak gebeurt met 
traditionele fietsrekken.’ Maar een stalen 
voorvork op een stalen stalling zorgt weer voor 
andere beschadigingen. ‘Daarom wilden we 
kunststof beschermelementen op het stalen 
frame monteren, om die beschadigingen te 
voorkomen.’ VelopA stond dus voor twee 
uitdagingen: zij misten de capaciteit om dit 
traject binnen redelijke termijn te doorlopen, 
én zij misten de technische kennis op het gebied 
van kunststof voor een succesvolle integratie 
met een stalen fietsrek. Conclusie: VelopA moest 
op zoek naar een externe ontwikkelpartner aan 
wie zij dit traject konden uitbesteden. 

Bij de zoektocht (via Google) kwam Teklab kwam 
in beeld. ‘Hun ervaring in ontwikkeling van 
technisch complexe producten maakte indruk, 
en bewees hun kunde en betrouwbaarheid.’ 
Toen bleek dat Teklab gespecialiseerd was in 
kunststof, wist VelopA dat dit de ideale partij 
was om de Griffin bij onder te brengen. Voor 
VelopA was het daarnaast belangrijk dat een 
externe partij zelf prototypes kon produceren: 
‘Dat maakt het ontwikkeltraject soepeler, want 
anders moeten we onze eigen leveranciers 
daarvoor inschakelen en dat kost tijd.’ Ook aan 
die eis voldeed Teklab.

Teklab heeft een frisse kijk op onze markt
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten zijn er 
altijd problemen die opgelost moeten worden. 
Zo ook voor de Griffin: ‘Als je kunststof op staal 
monteert, blijven er altijd kieren. Bij de eerste 
prototypes van de Griffin bleek dat daardoor 
spaken achter de elementen bleven haken. Heel 
vervelend, en het zorgde voor schade.’ Teklab 
loste dit probleem voor VelopA op: ‘Absoluut 
cruciaal voor het succes van dit product.’
De Griffin wérd een succes. Alle reden voor 
VelopA om door te gaan met hun nieuwe 
samenwerkingspartner. ‘Inmiddels hebben we 

‘Een gezonde mate van argwaan is geboden bij elk nieuw ontwikkeltraject’, 
verklaart Mark Piekeboer, manager product & purchase development bij VelopA. 
Dus toen het bedrijf capaciteit tekortkwam en in zee ging met Teklab, ging Mark 
er niet vanuit dat de samenwerking gegarandeerd succes opleverde. ‘Dat lag 
niet aan Teklab, want ook bij interne ontwikkeltrajecten is er een reële kans op 
mislukking.’ Het is eigen aan de branche waarin VelopA zich beweegt. Maar: het 
succes kwam er wel degelijk.

‘Vanuit hun specialisme komt Teklab met oplossingen 
die waarde toevoegen aan onze producten’

Mark Piekeboer
manager product & purchase development, VelopA
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meer trajecten bij Teklab ondergebracht.’ Een 
voorbeeld daarvan is een kunststof handgreep 
bij de Easylift+, een fietsparkeersysteem 
waarbij fietsen zowel hoog als laag geplaatst 
kunnen worden. ‘Ook daarbij waren specifieke 
uitdagingen op kunststofgebied, en Teklab heeft 
die voor ons opgelost.’
Teklab is naast ontwikkelpartner ook een 
waardevolle sparringpartner voor VelopA. Zo 
heeft VelopA hen onlangs nog uitgenodigd 
om mee te denken over een nieuw product. 
‘Daarvan doen we zelf de ontwikkeling, maar 
Teklabs frisse, andere kijk op onze markt heeft 
al meerdere malen voor oplossingen gezorgd die 
een duidelijke meerwaarde hebben.’

Teklab communiceert proactief, open en 
eerlijk
Mark roemt de samenwerking met Teklab: ‘Hun 
manier van communiceren is proactief, open en 
eerlijk. Ontwikkeltrajecten zijn complex, daar 
komen altijd problemen bij kijken. Met Teklab 
is alles bespreekbaar, zodat er direct naar 
oplossingen toegewerkt kan worden.’ 
Mark weet dan ook zeker dat VelopA in de 
toekomst Teklab zal blijven benaderen voor 
nieuwe ontwikkeltrajecten, als ontwikkelaar én 
sparringpartner.


