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Breed in specialismen
Stroefheid meten van vloeren, ESD- en ATEX-testen uitvoeren 
tot en met het adviseren van fabrikanten bij productontwikke-
ling. Zo maar een greep uit de veelzijdige activiteiten van 
MIJtech uit Druten. Het bedrijf van René Mijling – die samen-
werkt met zijn partner en dochter – viert haar vijftienjarig 
jubileum. Ontstaan uit nood is MIJtech uitgegroeid tot een 
bedrijf dat breed in specialismen is. Als deskundige krijgt 
Mijling de erkenning en waardering waar hij vroeger van 
droomde.
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de voormalige garage van het huis; 
vooraan het kantoor van het bedrijf, 
maar achter de achterste deur bevindt 
zich een heus testlaboratorium. Hier 
staat de apparatuur opgesteld waar-

mee de sterkte van een vloer kan wor-
den gemeten, of de stroefheid. In de 
hoek staat een futuristisch ogend ap-
paraat op de vloer. “Dat is onze nieuw-
ste aanwinst. Helemaal vers van de 
pers, want hij is gisteren pas geleverd”, 
lacht René Mijling. Samen met zijn le-
venspartner Dagmar Rosenbrand en 
dochter Manon runt hij MIJtech. 

Stroefheid
De stroefheid meten van vloeren voor 
een keur aan verschillende opdracht-
gevers, dit is een van de hoofdactivi-
teiten van het bedrijf uit Druten, vertelt 
Mijling. “Veiligheid wordt steeds be-
langrijker voor bedrijven en instan-
ties. Men wil liever voorkomen dan 

Het is een gewoon woonhuis aan de 
rand van Druten. Met een prachtig uit-
zicht op de grazende reetjes. Toch is 
dit het kloppende hart van MIJtech. Dit 
wordt duidelijk bij binnenkomst van 
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genezen. Daarom voer ik jaarlijks 
controles uit bij onder andere evene-
mentenzalen, zwembaden en in de 
chemiesector.” MIJtech onderscheidt 
zich ten opzichte van standaard meet-
bureaus, stelt hij. “Standaard wordt 
gemeten met machines die aan de 
norm voldoen – NEN 7909 is de enige 
norm op dit gebied – maar die machi-
ne is in feite alleen geschikt voor het 
meten van de stroefheid van balkons 
en galerijen. In veel gevallen heb je 
dus niets aan de machine en aan de 
norm. Daarom heb ik me verdiept in 
het fenomeen waarom een vloer die 
volgens de machine en de norm vol-
doende stroef is, toch glijpartijen ver-
oorzaakte. De mensen die in een der-
gelijke ruimte moeten werken, ervaren 
de vloer dus niet als voldoende stroef. 
Om waarden te krijgen die overeenko-
men met de beleving van de mensen, 
heb ik zelf extra meetvoetjes voor de 
machine gemaakt. De standaard rub-
bervoetjes onder de machine heb ik 

waar nodig vervangen door meetvoet-
jes van het schoeisel van het perso-
neel. Daarnaast zijn de testen uitge-
voerd met de zeep die in de praktijk 
door het bedrijf wordt gebruikt. Con-
clusie was dat de machine die de norm 
voorschrijft in principe goed is, maar 
de meetvoetjes dus niet.” 

Nood
MIJtech is in feite uit nood ontstaan, 
vertelt Mijling. “Ik ben dertien jaar ves-
tigingsleider geweest bij MC Bouw-

chemie in Tiel. Daar heb ik vijftien jaar 
geleden afscheid genomen en ik ben 
op zoek gegaan naar iets anders. Dat 
bleek niet zo eenvoudig, daarom ben 
ik voor mezelf begonnen. Vanaf het be-
gin heeft Dagmar mij geholpen waar 
ze kon en nu werkt ze fulltime voor 
MIJtech. We hebben het bedrijf van 
kleins af aan opgebouwd tot waar we 
nu staan. We doen leuke klussen voor 
een verscheidenheid aan opdrachtge-
vers, van multinationals tot en met pri-
vépersonen.”

1 In een voormalige garage van een woon-

huis is het testlaboratorium van MIJtech 

 gevestigd. 

2 Het jubilerende MIJtech is onder  andere 

 gespecialiseerd in het verrichten van 

ESD-metingen. 

3 Met de Fieldtester Sports van Deltec kan 

met één druk op de knop drie parameters 

van sportvloeren worden gemeten. 3

2
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Certificaten
Mijling schrijft als gastauteur regelma-
tig artikelen voor VTM. Veelal gaan die 
over het testen van Electro Static 
Discharge (ESD)-vloeren en ATmosph-
ères EXplosibles (ATEX)-vloeren. Dit is 
ook een specialisme van het bedrijf uit 
Druten, verzekert hij. “Isolerende 
vloerafwerkingen die stof voorkomen, 
kunnen leiden tot ongecontroleerde 
ontladingen van de vloer. ESD-vloeren 
zorgen dat er geen elektrostatische 
oplading ontstaat. Een vloer die niet 
statisch is geladen kan niet ongecon-
troleerd ontladen. Denk bijvoorbeeld 
aan operatiezalen, computerruimten, 
high-tech productiefaciliteiten. Zonder 
adequate maatregelen maakt zo’n sta-
tische lading de mens tot een risico-
factor voor bijvoorbeeld elektronica.  
Componenten in deze ruimten moeten 
beschermd worden tegen ontlading. 
De aanwezigheid van een ESD-vloer 
vormt een belangrijk onderdeel bij de 
veiligheid voor componenten en men-
sen en biedt bescherming tegen ontla-
ding. ATEX-vloeren voorkomen elek-

trostatische spanningsopbouw en 
daardoor ook elektrostatische ontla-
ding, dit voorkomt explosies. Door het 
wegnemen van de condities die nodig 
zijn om een explosie te starten kunnen 
preventieve maatregelen genomen 
worden. De voor ESD relevante norm 
NEN-EN-IEC 61340-4-5 laat een maxi-
male spanning van 100 V toe (Walking 
Test). Voor ATEX is een maximale 
spanning van veelal maximaal 500 V 
toegestaan. Wij zijn een van de weini-
ge bedrijven in Nederland die vloer-
certificaten voor ESD- en ATEX-vloe-
ren uitreiken. Opdrachtgevers eisen 
inmiddels dergelijke certificaten, van-
daar dat wij jaarlijks de metingen op-
nieuw uitvoeren.”

Sportvloeren
Terug naar het futuristisch ogende ap-
paraat op de vloer van het testlabora-
torium. “Dit is een Fieldtester Sports 
van Deltec. Zoals de naam al aangeeft, 
is de machine bedoeld voor het testen 
van sportvloeren, een vakgebied waar 
ik me meer in wil specialiseren. Ik mis-

te een machine om bepaalde parame-
ters van sportvloeren te kunnen me-
ten. Deze meet de vervorming van de 
sportvloer, de indrukking en de kracht 
die daarmee gemoeid is. Voorheen 
had je voor deze metingen drie aparte 
machines nodig en nu krijg ik door 
één druk op de knop direct de ge-
vraagde waarden. Dit is letterlijk het 
ontbrekende schakeltje om sportvloe-
ren goed te kunnen meten”, vertelt Mij-
ling terwijl hij de machine demon-
streert.  
Hij laat nog een apparaat zien. “Dit is 
een ultrasone laagdiktemeter. Het 
komt vrij regelmatig voor dat er twij-
fels zijn bij privépersonen of bedrij-
ven of ze de vloer hebben gekregen 
die ze hebben besteld. Die twijfel be-
staat veelal over de laagdikte van de 
vloer. Om dit zeker te weten, kun je een 
stukje uit de vloer snijden, maar de 
voorkeur bestaat voor een non-de-
structieve methode. Met deze ultraso-
ne laagdiktemeter kun je tot 4 mm 
diep meten, dus vrij eenvoudig de bo-
venste drie lagen van een vloer chec-
ken. Klanten worden steeds mondiger, 
ze willen weten of een product aan de 
verwachting voldoet. Daarom ontwik-
kelt de meetapparatuur continu, dat 
moet ook wel.”

Productontwikkeling
Een ander specialisme van MIJtech is 
dat het bedrijf fabrikanten helpt bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten. 
“Dat is eigenlijk begonnen toen fabri-
kanten mij benaderden om het gedrag 
van hun nieuw ontwikkelde vloer te 
testen”, vertelt Mijling terwijl hij een 
voorbeeld van een nieuwe vloer laat 4
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4 Met een ultrasone laagdiktemeter kan tot 

 4 mm diep worden gemeten.

5 MIJtech geeft ook cursussen over de drie 

specials van het bedrijf, bijvoorbeeld over het 

meten van de stroefheid van vloeren. 

6 Het team van MIJtech: René, dochter Manon 

en partner Dagmar.
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zien waar hij diverse testen op heeft 
uitgevoerd. “Op basis van die resulta-
ten kan de samenstelling van een 
vloer iets worden gewijzigd. Die testen 
voer ik niet alleen in mijn eigen lab uit. 
Veelal mag ik hiervoor het lab van de 
fabrikant gebruiken. Ik toets bijvoor-
beeld de producteigenschappen met 
behulp van infraroodscans. Daarnaast 
voer ik ook brandproeven uit. Als je 
zelf de proeven uitvoert, heb je een be-
ter zicht op de resultaten. Daarom wil 
ik dingen zelf ontdekken. Ik vind het 
belangrijker als iets functioneert dan 
dat het aan een norm voldoet. Het 
mooiste is natuurlijk als die twee za-
ken samenvallen.”

Cursussen
Mijling heeft meerdere petten op. Zo is 
hij lid van de normcommissie TC 101 
elektrostatica. Daarnaast zit hij in de 
klankbordgroep voor Rijkswaterstaat 
voor kunststofgebonden slijtlagen 
voor het onderhoud van bruggen en 
wordt hij regelmatig als vloerendes-
kundige om advies gevraagd bij ar-

bitrage- en rechtszaken. “Ik krijg nu de 
waardering en erkenning als deskun-
dige waar ik vroeger over droomde. 
Dat zie ik als een beloning.”
De eigenaar van MIJtech wil de kennis 

niet alleen voor zichzelf houden. Als 
gastdocent bij Savantis leidt hij des-
kundigen in de dop op en sinds kort 
geeft hij namens MIJtech ook cursus-
sen over zijn vakgebieden. “Ik geef 
cursussen over ESD- en ATEX-vloeren. 
Ik breng de deelnemers de basisken-
nis bij om dergelijke vloeren goed te 
kunnen meten. Het eerste deel van de 
cursus wordt afgesloten door een 
praktijkopdracht onder begeleiding 
van mij, ter afsluiting van het tweede 
deel moet geheel zelfstandig een prak-
tijkopdracht worden uitgevoerd”, legt 
Mijling uit.
Het bedrijf uit Druten geeft nog twee 
cursussen. Mijling noemt de drie cur-
sussen zijn specials. “Ik geef ook cur-
sussen over scheuren in vloeren en de 
stroefheid van vloeren. De basis kent 
iedereen wel, het gaat juist om kennis 
van deze specials. Ik vind het belang-
rijk om kennis te delen, het vakman-
schap moet naar een hoger niveau. Ik 
ben er niet zo bang voor dat ik nu mijn 
toekomstige concurrenten aan het op-
leiden ben. Dat zie ik ook niet zo. Er zal 
altijd vraag blijven naar onafhankelij-
ke deskundigen.”
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