
Gebundelde kracht:  
samen nog sterker!
Maak kennis met de 
nieuwe Van Egmond 
Groep organisatie



Missie 2020:
Samen met u kunnen we elke  
uitdaging aan!
Met elkaar zorgen we ervoor dat de juiste kwaliteit bereikt wordt. Want wanneer wij 
met u meedenken en u kunnen ontzorgen op het gebied van producten en diensten 
in elektrotechniek en industriële automatisering, heeft u meer ruimte om te blijven 
ontwikkelen binnen uw kernactiviteiten. We vinden het belangrijk om met u mee te 
denken, naar de meest innovatieve oplossingen te zoeken én onze jarenlange ervaring 
voor u te laten werken.

Door de kennis van onze ervaren en betrokken medewerkers over processen, industriële 
oplossingen en applicaties van klanten te delen en borgen kunnen we samen met onze 
(industriële) klanten elke uitdaging aan.

We gaan deze uitdagingen samen met onze huidige en nieuwe industriële klanten 
aan door als één landelijke, dichtbij opererende industriële dienstverlener te blijven 
investeren in human capital, supply chain en digitalisering. Deze kennis ontwikkelen 
en borgen we en delen we met de totale keten.

“Onze krachten zijn gebundeld, dat is voor 
zowel onze klanten als voor de ontwikkeling 

van ons bedrijf een win-winsituatie.” 
Geert Laseur, Algemeen Directeur



Gebundelde kracht: samen nog sterker!
Los van elkaar zijn Van Egmond Groep en Elauma Waagmeester al sterke spelers in de 
elektrotechnische branche: gespecialiseerde groothandels voor de industrie, machine- 
en panelenbouw. Met het bundelen van onze krachten vormen we nu een nog sterkere, 
landelijk opererende organisatie die de hoog gewaardeerde industriële technische kennis, 
kunde en dienstverlening nog dichter bij onze klanten brengt.

Wat biedt de nieuwe Van Egmond Groep organisatie u als klant:

 Een breed scala aan fabricaten en officiële dealerschappen
 Onderscheidende industriële, technische kennis, kunde en dienstverlening
 Landelijke dekking met lokale service
 Persoonlijk contact
 Kwalitatief advies en hoge mate van ontzorgen
 Hoge leverbetrouwbaarheid en beschikbaarheid
 Logistieke dienstverlening op maat

“Industriële dienstverlening als  
gedeelde passie, daarmee kunnen 

we u nog beter bedienen!” 
Marcel Zonneveld, Manager Front Offices



De zeven belangrijkste pijlers waarmee 
we u nu en in de toekomst graag van 
dienst zijn

1.  Breed scala aan fabricaten en officiële  
dealerschappen 
Van Egmond Groep hecht een groot belang aan waardevolle 
samenwerkingen en dealerschappen met onze leveranciers. 
Op deze manier kunnen we u de beste kwaliteit leveren 
en bedienen met de meest up to date kennis. We hebben 
reeds vele kwalitatieve partnerschappen, hierbij is te 
denken aan onder andere: Siemens Value Added Reseller, 
Phoenix Contact, Schneider Electric Industrial Automation 
Distributor, Rittal, Eaton Electric, ABB, Danfoss Drives en 
Omron. 

2.  Onderscheidende industriële technische 
kennis, kunde en dienstverlening 
We leggen veel nadruk op deskundigheid. Daar bent 
u immers uiteindelijk het best mee geholpen. Onze 
inmiddels jarenlange ervaring en kennis op het gebied van 
elektrotechniek en industriële automatisering, logistieke 
dienstverlening en E-Business reiken we aan om een 
dynamische en inspirerende omgeving te bieden waar delen 
centraal staat. Van Egmond Groep verkent nieuwe markten, 
technieken en innovatieve concepten. Onze kennis delen 
we graag passend, betrokken en zo persoonlijk mogelijk 
met u. Met een eigen ontwikkelafdeling, een kenniscentrum 
en een team van vakmensen zijn we in staat om altijd weer 
vernieuwing te leveren.

3.  Landelijke dekking  
In de afgelopen jaren heeft Van Egmond Groep haar vleugels 
uitgeslagen, in de breedte van de dienstverlening maar ook 
geografisch. Wij zijn een nationaal bedrijf dat steeds verder 
groeit. We beschikken over de kennis en middelen van een 
grote organisatie én blijven investeren in de flexibiliteit en 
slagkracht zoals een kleine organisatie dat doet.

4.  Persoonlijk contact 
Persoonlijk en betrokken, zo omschrijven we onszelf 
het best. Al vanaf het eerste uur namen we de tijd 
voor elkaar en voor onze klanten. En dat doen we nog 
steeds. Want onze mensen zijn de kern van ons succes. 
Vriendelijke, kundige medewerkers die met u meedenken 
en u ontzorgen kenmerken het dagelijks leven bij Van 
Egmond Groep. In onze samenwerking draait het om er 
voor elkaar zijn, verbinden en vernieuwen. Daarbij staan 
betrouwbaarheid en kwaliteit bij ons centraal. We doen er 
alles aan om de samenwerking met elkaar en met onze 
relaties te bevorderen. 

5.  Kwalitatief advies en hoge mate van  
ontzorgen 
Met elkaar zorgen we ervoor dat de juiste kwaliteit bereikt 
wordt. Want wanneer wij met u meedenken en u kunnen 
ontzorgen op het gebied van producten en diensten in 
elektrotechniek en industriële automatisering, heeft u 

“We stellen onze klanten centraal, zijn actief  
betrokken bij vragen die bij de klant leven en zijn  

gefocust op gezamenlijke kansen.”



weer de ruimte om te blijven ontwikkelen binnen uw 
kernactiviteiten. We vinden het belangrijk om met u mee te 
denken, naar de meest innovatieve oplossingen te zoeken 
én onze jarenlange ervaring voor u te laten werken. En 
daarin gaan we ver. Zo is het ontzorgen uitgegroeid in een 
brede dienstverlening.

6.  Hoge leverbetrouwbaarheid en  
beschikbaarheid 
We stellen beschikbaarheid en leverbetrouwbaarheid 
centraal in al onze supply chain processen en betrekken 
hier ook onze fabrikanten en leveranciers in. Dit zorgt 
samen met een dynamisch voorraadbeheer proces voor 
een leverperformance die uw bedrijfsvoering positief 
ondersteunt. Door de integratie van Elauma Waagmeester 
in de Van Egmond Groep organisatie groeit het beschikbare 
voorraadassortiment in de breedte en in de diepte. 

7.  Logistieke dienstverlening op maat 
Met onze logistieke dienstverlening beantwoorden we 
een veel gestelde vraag rondom dit onderwerp: Hoe 
kan tijdige (Just in time) beschikbaarheid van materiaal 
zonder verlies van efficiëntie en onnodig kapitaalbeslag 
worden gerealiseerd?  We spelen hierop in door met 
u mee te denken over hoe we onze service zo goed 
mogelijk af kunnen stemmen op uw vraag of behoefte, 
zodat misgrijpen en overtollige voorraad kunnen 
worden voorkomen. Voorbeelden van onze logistieke 
dienstverlening zijn onder meer: VMI (Vendor Managed 
Inventory) en aanlevering in kits direct op de montage- of 
gebruikslocatie.

“We hebben een proactieve aanpak en korte lijnen binnen 
Van Egmond Groep, zodat we op de juiste manier acteren 

en met de klant meedenken.”



Dit zijn wij!
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Van Egmond Groep

Directie
• Geert Laseur, Algemeen Directeur

Business Development & Marketing
•  Hans de Croon, Directeur Business Development & Marketing Doetinchem

• Claire van Asten, Marketing & Communicatie Doetinchem

•   Leonie Schoenmaker, Marketing & Communicatie Doetinchem

•  Patrick Tijssen, Coördinator E-commerce Doetinchem

•   Ruben Houwers, Contentmanager & E-commerce Doetinchem

•  Conny van Etten, Medewerker Product Information Management Den Haag

Elektrogroothandel

Verkoop buitendienst
•  Ger Sloos, Commercieel Directeur

•  John Mens, Accountmanager Den Haag

•  Peter Rooseboom, Accountmanager Den Haag

•  Hans van der Hulst, Accountmanager Den Haag

•   Edwin Sweers, Vestigingsmanager / Accountmanager Zaandam

•  Peter Jongbloed, Accountmanager Zaandam

•  Mart Bos, Accountmanager Doetinchem

•  Robert Kievitsbosch, Accountmanager Doetinchem

•  Pierre Lans, Accountmanager Doetinchem

•  James Meijer, Accountmanager Doetinchem

•  Peter Udo, Accountmanager Doetinchem

•  Ronald van Vliet, Accountmanager Doetinchem

•  Martin Vogelaar, Accountmanager Doetinchem

•   Ron Koekkoek, Vestigingsmanager / Accountmanager Barendrecht

•  Harry Pos, Accountmanager Barendrecht

•   Ron Vergoossen, Vestigingsmanager / Accountmanager Weert

•  Henk Schreven, Accountmanager Weert

•  William Vermij, Technisch Specialist Weert

•   Hein Manders, Vestigingsmanager / Accountmanager Veghel

De nieuwe Van Egmond Groep  
organisatie

De nieuwe, samengevoegde organisatie heeft een eenvoudige, heldere structuur 
zodat we u nog slagvaardiger en klantgerichter kunnen ondersteunen.

 Elektrogroothandel
 Industriële Automatisering
 Kenniscentrum



Verkoop binnendienst
•  Marcel Zonneveld, Manager Front Offices
•   Anthoni de Bruin, Vestigingsmanager verkoop binnendienst Den Haag
•   Andor van Reeven, Commercieel medewerker binnendienst Den Haag
•   Luiz da Luz, Commercieel medewerker binnendienst Den Haag
•   Michel Jense, Commercieel medewerker binnendienst Den Haag
•   André de Mos, Commercieel medewerker binnendienst Den Haag
•  Henk Vos, Commercieel medewerker binnendienst Zaandam
•   Tim Kruger, Commercieel medewerker binnendienst Zaandam
•   Yvonne Wittebrood, Commercieel medewerker binnendienst Zaandam
•   Marco de Vries, Commercieel medewerker binnendienst Zaandam
•   Yvonne Geertman, Commercieel medewerker binnendienst Zaandam
•   Martin Kappers, Vestigingsmanager verkoop binnendienst Doetinchem
•   Frank Berendsen, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Jochem Coerman, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Theo Corbeek, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Herman Fransen, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Michaël Jansen, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Paul Konings, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Ronald Lentjes, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Stephen van Lochem, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Arjan Sonderen, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Remko Startman, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Leo van der Zee, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Rhona Berkhout, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Marijke Rave, Commercieel medewerker binnendienst Doetinchem
•   Jeffrey Montfrooij, Commercieel medewerker binnendienst Barendrecht
•   Martijn van Cutsen, Commercieel medewerker binnendienst Barendrecht
•   Weslie Koch, Commercieel medewerker binnendienst Barendrecht
•  Ronald Beelen, Commercieel medewerker binnendienst Weert
•  Jack Houkes, Commercieel medewerker binnendienst Weert
•   Melanie van Lumich, Commercieel medewerker binnendienst Weert
•   Jeroen van de Winkel, Commercieel medewerker binnendienst Weert
•   Peter van de Braak, Commercieel medewerker binnendienst Veghel
•  René Huizinga, Commercieel medewerker binnendienst Veghel
•  Marc Pol, Commercieel medewerker binnendienst Veghel
•  André Diepenbroek, Technische adviseur Doetinchem
•  Robin Stempher, Lichtadviseur Doetinchem

Industriële Automatisering

Verkoop & Projecten
•  Ger Sloos, Commercieel Directeur
•   Paul Schrijver, Directeur Industriële Automatisering Doetinchem
•  Peter Köster, Hoofd Panelenbouw Doetinchem
•  André Hoebink, Projectleider Verkoop Energieverdelers Doetinchem

•   Ashley Freriks, Assistent Projectleider Verkoop Energieverdelers Doetinchem

Software & Service
•  Aart Schepers, Hoofd Software Doetinchem 

Kenniscentrum
•   Patrick Hoekstra, Trainingscoördinator Kenniscentrum Doetinchem

“In de nieuwe Van Egmond Groep 
organisatie, zijn de vertrouwde én nieuwe 

gezichten u graag van dienst!” 
Ger Sloos, Commercieel Directeur



Wat kunt u van ons verwachten?
De nieuwe Van Egmond Groep organisatie behoudt haar vertrouwde manier van 
contact en hetzelfde kwalitatieve serviceniveau als voorheen. Want zaken die goed 
zijn, moet je niet veranderen. Wel hebben wij de veranderingen die het vormen van 
de nieuwe organisatie met zich mee brengt, aangegrepen om die verandering om te 
zetten in verbetering.

Wat blijft hetzelfde?
  Persoonlijk contact: u houdt uw vaste contactpersoon in 

binnen- en buitendienst
De klantvraag blijft bij ons centraal staan
Lokale vestigingen in Den Haag en Zaandam
U kunt op dezelfde manier blijven bestellen

  We blijven uw strategische partner op het gebied van  
industriële dienstverlening

Wat verbetert er?
Diversiteit in logistiek maatwerk: kitting, VMI, labeling 

  Uitbreiding van assortiment met vooraanstaande fabricaten 
leverbaar uit voorraad

  Kennisdeling door middel van opleidingen, trainingen en 
workshops vanuit de Kenniscentra
Transport met eigen vervoer vanuit hub

  Voorraadmateriaal besteld voor 17.30 uur is de volgende dag 
in huis

  Technische adviesdesk 
  24 uur bereikbaarheidsdienst en grotere beschikbaarheid 

van materialen
Meer functionaliteiten in de webshop

  Industriële dienstverlening; modificatie, assemblage,  
kabelconfectie, etc.
Hard- en software support van gerenommeerde merken

Digitale ondersteuning (E-Business)
Onderdeel van Sonepar Group

Wat verandert er?
  De centrale voorraad wordt op onze vestiging in Doetinchem 

beheerd. Vanuit daar vinden dagelijkse leveringen plaats 
aan de overige vestigingen. De nieuwe Van Egmond Groep 
organisatie biedt u een veel grotere beschikbaarheid en 
bredere voorraad
   Overgang naar één ERP systeem, per 3-2-2020 in Zaandam 
en per 2-3-2020 in Den Haag
   De bedrijfsnaam Elauma Waagmeester wordt Van Egmond 
Groep

Eén look en feel
In januari 2020 zijn we gestart met een eenduidige, herkenbare 
Van Egmond Groep look en feel. De bedrijfspanden in Den 
Haag en Zaandam zijn in januari 2020 voorzien van Van 
Egmond Groep logo’s en andere merkelementen. De Van 
Egmond Groep huisstijl zal tevens worden doorgevoerd op  
uw facturen en andere communicatiedragers. In kwartaal 1 2020 
zullen zowel de website als de webshop worden geïntegreerd in 
de Van Egmond Groep omgeving.



Wat voor u belangrijk is om te weten
Voor vragen en verdere informatie rondom de nieuwe 
Van Egmond Groep organisatie kunt u te allen tijde terecht 
bij uw vaste contactpersoon.



vanegmond.nl

Barendrecht
Bijdorp-West 57-59

2992 LC  Barendrecht
T 0180 200 060

E verkoop.barendrecht@vanegmond.nl

Den Haag
Rhône 38

2491 AP Den Haag
T 070 304 27 00

E verkoop.denhaag@vanegmond.nl 

Doetinchem
Expeditieweg 4

7007 CM  Doetinchem
T 0314 375 300

E verkoop.doetinchem@vanegmond.nl

Weert
Copernicusstraat 9

6003 DE  Weert
T 0495 851 450

E verkoop.weert@vanegmond.nl

Veghel
Eisenhowerweg 11

5466 AB  Veghel
T 0413 387 230

E verkoop.veghel@vanegmond.nl

Zaandam
Ronde Tocht 36

1507 CK Zaandam
T 075 655 51 00

E verkoop.zaandam@vanegmond.nl


