Corry en Frans Buskens stonden
aan de wieg van PieterBas
Automatisering

Het interview is nog maar koud achter de rug of
de telefoon gaat. Er is Frans Buskens nog wat te
binnen geschoten dat hij graag wil delen. ‘Ik
maakte altijd de kaartlezers voor de chipkaarten
voor elektronische geleidebiljetten, vertelt hij
enthousiast. ‘Het inmiddels ingeburgerde digitale
formulier stond in die tijd nog in de
kinderschoenen. Pieter Bas liep ook toen al
voorop’, herinnert hij zich nog van zijn zoon.
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‘Hij wilde pasjes met een chip gebruiken zodat een chauﬀeur altijd een juist
elektronisch geleidebiljet bij zich had, én onbemand kon wegen. De kastjes die ik
daarvoor maakte, werden bij ondermeer de GEVUDO Dordrecht en de ARN gebruikt
om de juiste gegevens op de chipkaarten te schrijven.’

>> Foto: Het naamplaatje op de muur van het ouderlijk huis verwijst nog naar de
beginperiode van PieterBas. Het interview met Frans en Cory Buskens werd
gepubliceerd op 11 april 2013 vanwege het 25-jarig jubileum. PieterBas bestaat in
april 30 jaar. Omdat deze blogposts en andere uit deze serie nog veel worden
gelezen, reden ze op te poetsen.

Automatisering de toekomst
Een paar dagen later heeft ‘pa Buskens’ uit
onderdelen nog een keer een desktop-kaartlezer
gemaakt. Speciaal voor het interview over 25 jaar
PieterBas. Zelfs het toenmalige logo van PieterBas
staat erop. ‘Ik was altijd bezig, weet Frans Buskens
zich nog te herinneren. ‘De kaartlezers bouwde ik
bijvoorbeeld vaak nog ’s nachts in. Als chirurg in het
Radboud Ziekenhuis in Nijmegen had ik geen job waar
ik bij wijze van spreken duimen bij zat te draaien.’ Een
technologisch hoogstandje was het niet, hoor,’ zegt hij
lachend. ‘De opening voor de chipkaart in zaagde uit ik met een ﬁguurzaag. Ik
begreep al wel snel dat automatisering de toekomst had. Daarom hebben we
Pieter Bas altijd daar waar mogelijk altijd geholpen verder te komen.’
Al was dat meestal niet nodig, weet Corry Buskens nog. ‘Pieter Bas is altijd een
ondernemend type geweest en kon van jongs af aan altijd heel goed zijn eigen weg
vinden. Ik kan me nog herinneren dat hij een klus had om een bosperceel op te
schonen. Hij regelde alles zelf, van het Belgische paard om de bomen uit het bos
te slepen, de mannen die de bomen langs de weg zaagden tot de vrachtwagens
die het hout afvoerden’, zegt ze. ‘En iedereen hielp altijd mee. Pieter Bas was altijd
bezig. Zo heeft hij ook een keer op het land rond het huis aardappelen verbouwd
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die we met gezamenlijke inspanningen op onze knieën hebben moeten rooien
omdat door de hevige regen het land onbegaanbaar was geworden voor zwaar
materieel.’ vertelt ze lachend.

In ouderlijk huis begonnen
In hun huis in Overasselt blikken Corry en Frans Buskens
terug op 25 jaar PieterBas Automatisering. ‘We hebben
letterlijk aan de wieg van het bedrijf gestaan’, vertellen ze.
‘Pieter Bas is hier vanuit het ouderlijk huis begonnen. Het
naamboordje zit nog steeds op de gevel’, wijzen ze aan. ‘In
zijn jeugdjaren wilde Pieter Bas altijd boer worden. Het begon met een pony’,
weten ze nog.
‘In de loop der jaren zijn heel wat dieren de revue gepasseerd. Hij heeft
bijvoorbeeld varkens en koeien gehad, maar ook een kalfje dat uitgroeide tot een
imposante stier. Op een gegeven moment liepen er hier zeven paarden rond. Al
het vee verzorgde hij altijd uitstekend’, aldus de trotse ouders. Dat Pieter Bas naar
de middelbare agrarische school (MAS) ging en later naar de hogere agrarische
school (HAS) verbaasden Corry en Frans dan ook niet. Jaren later blijkt die
opleiding de basis te hebben gelegd voor het huidige PieterBas Automatisering.
‘Pieter Bas zou op de HAS stage gaan doen in de Verenigde Staten op een
wijngaard. Maar daar stak Corry op het laatste moment een stokje voor toen
duidelijk werd dat er geen slaapplaats was geregeld’, zegt Frans Buskens. ‘Alles
was rond’, zegt hij. ‘Tot de werkvergunning aan toe. ‘Maar het feest ging niet
door’, benadrukt hij terwijl hij richting z’n vrouw kijkt die vastberaden nee knikt.

Stage bij ARN de basis
De reis naar de VS werd uiteindelijk een tripje dichtbij; Pieter Bas ging stage doen
bij de ARN waar Ton de Weijer toen net directeur was geworden. ‘Ik kende Ton uit
het Radboud Ziekenhuis waar hij directeur civiele dienst was en ik medisch
directeur. Ook al ben ik chirurg, techniek vond ik altijd al leuk en had vaak daarom
uit interesse contact met hem. We zijn in de loop der tijd ook vrienden geworden.’
Direct na zijn stage kreeg Pieter Bas van de Weijer de vraag weegsoftware te
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ontwikkelen. ‘Met de software die toen werd gebruikt, waren er regelmatig
problemen die de leverancier niet kon oplossen’, kunnen zijn ouders zich nog
herinneren. Behalve de ARN was ook de CAW opdrachtgever. Het werd de eerste
grote opdracht in de afvalindustrie voor het jonge PieterBas Automatisering.’

Handelsonderneming Pieter Bas
PieterBas Automatisering was niet het eerste bedrijf van de jonge ondernemer.
‘Daarvoor was er de Handelsonderneming Pieter Bas’, zegt Frans Buskens. ‘En
daarvoor zelfs nog een stichting. Daar is het uiteindelijk mee begonnen’, zegt
Corry. ‘Het opschonen van het bos had een aardig bedrag opgeleverd. Pieter Bas
was toen nog jong en na advies van een bevriend notaris hebben we die opbrengst
in een stichting ondergebracht’, zegt z’n moeder. ‘Die ging overigens vrij snel over
in de handelsonderneming omdat Pieter Bas dan dispensatie kreeg en niet in
militaire dienst hoefde omdat hij dan onmisbaar was voor het bedrijf.’ De overgang
van de stichting naar de handelsonderneming, regelde Pieter Bas helemaal zelf,
weet z’n vader nog. ‘Hij zocht al het papierwerk uit en vond een advocaat die
de oﬃciële overdracht regelde. De focus lag in die tijd vooral op hardware’, haalt
moeder Corry terug in haar herinnering.
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>> Foto: In de beginjaren werd iedereen ingeschakeld als er bijvoorbeeld een
mailing de deur uit moest.

Iedereen hielp mee
‘Pieter Bas kreeg toen als eerste de opdracht van een standbouwer om alle
computers te leveren. Dat waren er wel zo’n 40.’ Ze werd samen met haar man
pas echt bij het bedrijf betrokken toen bleek dat de bank niet wilde
voorﬁnancieren. ‘Toen hebben wij in de handelsonderneming geïnvesteerd.’ In die
jaren waren we er allemaal intensief bij betrokken, weten de ouders nog. ‘Iedereen
werd bijvoorbeeld ingeschakeld als er een mailing de deur uit moest.’ Corry haalt
een van de knipselboeken uit de kast waarin met een chirurgische precisie haar
man in no time de juiste informatie weet te vinden. ‘Kijk, dit zijn Pieter Bas en
Hans. En dit is Patricia, de vrouw van Hans. En ook onze andere kinderen staken
de handen uit de mouwen. Hier dit is onze jongste dochter Toineke’, wijst hij op
een foto (zie foto). ‘Zij heeft recent ook weer de projectleiding gedaan van de
verbouwing van het kantoor van PieterBas.’
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BV PieterBas
Pieter Bas pakte alles zakelijk aan, wordt uit het verhaal van zijn ouders duidelijk.
‘Al het geld dat hij verdiende, werd opnieuw geïnvesteerd Het werd zeker niet
over de balk gegooid, ook niet door Hans die in die tijd ook al bij het bedrijf was
betrokken.’ De gezamenlijk inspanningen resulteerde in 1991 tot een serieuze
stap: de handelsonderneming Pieter Bas ging over in PieterBas Automatisering BV.
‘Behalve wij als ouders hebben ook een aantal mensen uit onze directe omgeving
in de BV geïnvesteerd’, zeggen Corry en Frans.
Het was een paar maanden voordat de jonge
ondernemers hun eerste werkplek, de
speelkamer in het ouderlijk huis, verruilden
voor het eerste oﬃciële kantoor: de stallen die
speciaal daarvoor waren verbouwd. Enthousiast
pakt Frans Buskens de bouwtekeningen (foto,
red.) en laat hij de voormalige werkplekken van
Pieter Bas en Hans zien. ‘Dit is het ‘hok van
Arno, een medewerker van het eerst uur die in
deze ruimte werkte. Dat heet nog steeds zo.’

Even later vraagt Corry Buskens zich af wat er toch van Arno geworden zou zijn.
Haar man heeft, net als zij, geen idee. Andere medewerkers van het eerste uur,
werken nog steeds bij PieterBas, zoals Patrick Severijn, Guido van de Zande en
Bart Derks van de Ven. ‘Als het warm was’, zaten we samen bij het zwembad. Dat
was een leuke tijd. Je was ook meer betrokken. Bijvoorbeeld toen Patrick een
dochter kreeg. Pieter Bas en later ook Hans kwamen elke dag wat eerder om koﬃe
met me te drinken. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan.’

Combinatie Pieter Bas en Hans
Al pratend komt het gesprek op Pieter Bas en Hans. ‘Dat is altijd een goede combi
geweest’, zijn de ouders eensgezind van mening. ‘Dat was al duidelijk toen ze nog
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heel jong waren. Ik kan me nog herinneren’, zegt Corry, ‘dat we in ons eerste huis
in Nijmegen woonden met een grote kelder. Pieter en Hans speelden samen met
blokken, ze waren toen nog heel klein. Pieter Bas bedacht wat er werd gebouwd en
Hans zorgde dat de constructie werd uitgevoerd. Dat was toen al een voorbode
omdat Hans uiteindelijk Bouwkunde aan de HTS is gaan studeren’, zegt ze. ‘Al
tijdens z’n studie ging Hans met Pieter Bas samenwerken. En de taakverdeling is
altijd duidelijk geweest: Pieter Bas is de zakelijke, technische man die altijd voorop
loopt en steeds nieuwe producten ontwikkeld. Hans is verantwoordelijk voor de
commercie en de marketing en zorgt er voor dat al die innovatieve software wordt
verkocht. Omdat hun talenten en expertise naadloos op elkaar aansluiten hebben
ze samen in 25 jaar een toonaangevend bedrijf opgebouwd. Daar hebben ze
keihard voor gewerkt en daar zijn we apetrots op. En terecht!’

Meer weten?
Vindt u het leuk om meer te lezen over de 30-jarige PieterBas? Lees dan de
blogposts in het dossier ‘PieterBas 30 jaar’. Wilt u meer weten over de de
standaard afvalsoftware van PieterBas? Bart Punselie kan u daar alles over
vertellen. Hij is bereikbaar op telefoon: (024) 3585820 en e-mail:
bpunselie@pieterbas.nl
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg PieterBas dan
op Twitter, LinkedIn of Facebook.
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