
 
 

PACCAR Parts Europe:  
“Vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt belangrijk” 
 
PACCAR Parts, een divisie van DAF Trucks, is een toonaangevende distributeur van 
hoogwaardige truckonderdelen en serviceconcepten, voor het internationale DAF 
dealernetwerk. Vanuit het Europese hoofdkwartier in Eindhoven verzorgt PACCAR 
Parts de marketing, verkoop en distributie. Mensen met een arbeidsbeperking 
kunnen daarin prima een rol vervullen, dat weten ze bij PACCAR Parts al lang. 
 
PACCAR Parts krijgt de meeste producten die ze distribueren onverpakt binnen. Dat 
gaat van schroefjes en moertjes tot complete versnellingsbakken en motoren. In het 
verleden werden de onderdelen in gevangenissen verpakt, maar ook al jaren door 
mensen met een arbeidsbeperking.  
 
Zorg minder 
Omdat het werken met gevangenissen logistiek minder efficiënt bleek, zocht 
PACCAR Parts naar andere oplossingen. Sinds 2011 stelt PACCAR Parts een grote 
ruimte beschikbaar aan een sociaal werkvoorzieningsbedrijf. Daar werken inmiddels 
tussen de 250 en 300 medewerkers met een arbeidsbeperking die het complete 
verpakkingsproces verzorgen. Deze verpakkingsafdeling, die actief is tussen de 
ontvangst en distributie van producten, wordt volledig gerund door het sociale 
werkvoorzieningsbedrijf. Dat is voor PACCAR Parts een zorg minder en het heeft 
veel voordelen. Doordat de medewerkers niet in vaste dienst zijn, kan PACCAR Parts 
beter omgaan met schommelingen in de markt. PACCAR Parts hoeft niet zelf de 
expertise voor begeleiding van de medewerkers in huis te hebben. Bovendien is het 
moeilijk om voor dit werk mensen te vinden in het reguliere arbeidscircuit, zelfs 
tijdens een economische crisis. Ten slotte zit de afdeling op het eigen terrein van 
PACCAR Parts en dat komt de doorlooptijd ten goede. 
 
Samenwerking pakt langdurig goed uit 
PACCAR-manager Jeroen Paijmans benadrukt de vruchtbare samenwerking die al 
vele jaren bestaat tussen PACCAR en Ergon, waarbij kwaliteit, MVO, maar ook 
economisch rendement voorop staan. “En als deze drie aspecten bij elkaar komen 
dan kan de samenwerking langdurig en voor iedereen goed uitpakken”, aldus een 
enthousiaste Paijmans. 


