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Hoe dan?
Gewoon een goed gesprek van mens tot mens 
kan je al opluchten en je verder helpen in je werk. 
Het kan gaan over gewone dagelijkse dingen 
waar jij je aan stoort op de werkvloer, zoals dat 
altijd openstaande raam of het geluid van de ra-
dio, terwijl jij vaak moet bellen. Niet iedereen is 
zo assertief om daar iets van te zeggen. Slik jij te 
veel, dan kun je overwerkt raken, je moe voelen 
of depressief worden. Vaak is dit te voorkomen 
door tijdig aan de bel te trekken, want overal is 
een oplossing voor. 

Hulp bij andere werkplek
Ook als je werkplek niet passend blijkt te zijn, kan 
je werkgever daarmee helpen. Schroom niet, ver-
tel het en zoek samen naar een geschikte oplos-
sing. Die is er misschien niet meteen, maar daar 
kan aan gewerkt worden. 

Een hoger salaris
Lijkt het gras groener bij de buren? Ontslag  
nemen omdat je ergens anders meer kunt ver-
dienen, kán helpen, maar is niet altijd een goed 
idee. Misschien zijn je collega’s daar wel onaar-
dige types en ben je alleen weggelokt met het  

salaris. Je zult niet de eerste zijn die met hangen-
de pootjes terugkomt. En wie weet wil je huidige 
werkgever je financieel tegemoetkomen. Wist je 
trouwens dat je er met een hoger salaris soms 
netto minder aan overhoudt? Bijvoorbeeld om-
dat je dan meer belasting moet betalen of buiten 
bepaalde regelingen valt. Goed om dat ook uit te 
zoeken.

Ook als je geldzorgen of privéproblemen hebt, 
werkt het het beste om dit te bespreken met je 
werkgever. Er zijn deskundigen waar je terecht 
kunt en waar je naartoe kunt worden doorverwe-
zen. 

Ambities
Misschien heb je onuitgesproken ambities en 
wil je je verder ontwikkelen. Er is vaak veel meer  

mogelijk dan je denkt, zoals loopbaanbegeleiding 
of studiebudget. Neem geen overhaaste beslis-
singen, maar praat over jouw wensen en ideeën 
met je leidinggevende. Is die juist het probleem 
voor jou? Stap dan naar personeelszaken of de 
HR-medewerker. Zij kunnen je helpen.

HR-netwerk Waarderpolder Werkt
Speciaal voor de HR-professionals in de Waar-
derpolder is er het HR-netwerk Waarderpolder 
Werkt. Zij inspireren elkaar en zetten zich in voor 
de werknemers van hun bedrijf in de Waarder- 
polder.

Tot slot
Vind je dat je werk anders (beter) kan? Zeg het 
dan! Want daar wordt iedereen beter van. 

Vind je dat je werk anders 
(beter) kan? Zeg het dan!

De werkgevers in Waarderpolder zijn blij met hun medewerkers en bouwen 
graag een langdurige relatie met ze op. Toch worden ze soms geconfronteerd 
met werknemers die plotseling vertrekken, zonder dat er met elkaar over is 
gesproken. Dat kan écht anders. 



Feitsma Verhuizingen is al tijden een vertrouwd 
gezicht in Haarlem. Al zo lang, dat eigenlijk 
niemand precies meer weet wanneer opa Feitsma 
ooit begonnen is met verhuizen. De eerste 
advertenties van Feitsma in het Haarlems Dagblad 
komen uit 1930. Het oprichtingsjaar is gemakshalve 
maar even op 1927 gehouden.

Tot een jaar of 5 geleden is Feitsma altijd een familiebedrijf  
geweest waar de familie Feitsma met vriendelijke hand de  
verhuisscepter zwaaide. Inmiddels heeft ook Paul Feitsma op  
pensioengerechtigde leeftijd zijn werkschoenen in de wilgen  
gehangen en draait het bedrijf Feitsma-loos verder.

Feitsma is gevestigd in de Waarderpolder op de Izaak Enschede-
weg. Hier is ook de opslag, waar inboedels tijdelijk kunnen worden 
opgeslagen. Dit gebeurt vaak als mensen nog niet in de nieuwe 
woning kunnen en de oude woning al verkocht hebben. Maar ook 
als mensen gaan verbouwen en de aannemer een leeg huis nodig  
heeft, worden de spullen vaak tijdelijk opgeslagen. Inboedels  
worden opgeslagen in grote houten containers van 10 m3.

Omdat Feitsma zo’n oud bedrijf is, is een deel van de clientèle  
ook al wat belegen. Oude Haarlemmers blijken trouwe klanten. 
Gelukkig weten ook nieuwe klanten Feitsma vinden, dus er zijn  
de afgelopen jaren al heel wat bakfietsen van Amsterdam 
naar Haarlem verhuisd. Het leeuwendeel van de omzet wordt  
behaald uit het verhuizen van particulieren. Leuk werk! Iedere dag 
is anders, iedere klant is anders, ieder huis is anders en iedere  
inboedel is anders. De ene dag wordt de inboedel van een  
landgoed in Aerdenhout verhuisd, de andere dag wordt er 3 hoog 
achter in Amsterdam een ontruiming gedaan. Ook zijn de laatste 
jaren heel wat bedrijven, scholen bibliotheken en andere organisa-
ties door Feitsma verhuisd. 

Voor de komende 95 jaar zijn de plannen van Feitsma eigenlijk 
niet veel anders dan de plannen van de afgelopen 95 jaar. Gewoon 
goed je best doen, netjes werken en aardig zijn tegen je klanten.

Feitsma Verhuizingen
Kantoor: Zijlweg 79
2013 DD  Haarlem
www.feitsma.nl 
Magazijn in de Waarderpolder

Er wordt nog zoveel hoogwaardig materiaal 
weggegooid. Dat vinden Boudewijn van den Bosch 
en Niki Schoondergang zonde: daarom geven ze 
het afval een nieuwe bestemming. Van cadeaus 
met een verhaal tot kasten op maat. Duurzaam 
design - in de Waarderpolder gemaakt.

De stoeltjes van de Johan Cruijff-arena, de transportkisten van  
het Rijksmuseum, de systeemvloeren uit een gebouw van Nokia. 
Allemaal afval van bedrijven dat anders weggegooid zou worden. 
Maar nu niet: Studio Hamerhaai heeft er nieuwe ontwerpen voor 
gemaakt en ervoor gezorgd dat het afval nu staat de pronken in de 
woonkamers van designliefhebbers. 

Het begon 20 jaar geleden met de vraag: “Waarom zijn de meubels 
die ik in mijn huis wil er niet?”. Er slingerden wat transportkisten 
waar glas in had gezeten rond en Boudewijn ging aan de slag. 
Die ontwerpen sloegen aan. Zelfs zo goed, dat de transportkisten 
opraakten en ze op zoek gingen naar andere transportkisten. Zo 
kwamen ze bij het Rijksmuseum, dat een miljoen kunstwerken 
in de opslag had staan omdat ze al 10 jaar in verbouwing waren.  
Na de opening mocht Studio Hamerhaai zich over de houten  
transportkisten ontfermen. 

Ze bedachten de Rijkswachters: houten robotjes gemaakt van de 
transportkisten van het Rijksmuseum. Je kan achterhalen welk 
kunstwerk erin heeft gezeten via de code op de rug. 
Nu zijn ze 9 jaar en vele duizenden robotjes verder. In Haarlem kan 
je ze bij het Kunst Centrum Haarlem vinden. 

Naast de Rijkswachters maakt Studio Hamerhaai allerlei meubels  
van reststromen: lampen, tafels, banken en kasten op maat.  
Boudewijn en Niki zoeken altijd naar de sweet spot waarbij je eerst 
valt voor het uiterlijk van het product, om - als je erachter komt dat 
het hergebruikt is- er helemaal verliefd op te worden. 

Studio Hamerhaai werkt graag samen met bedrijven om hun af-
valstroom te verduurzamen en een nieuwe bestemming te geven. 

Studio Hamerhaai
Palletweg 30
2031 DB Haarlem
06-16330002
info@studiohamerhaai.nl
www.studiohamerhaai.nl

“Jouw afval is onze grondstof!”

Studio Hamerhaai:  
meubels en Rijkswachters 
van restmateriaal

Gewoon goed je best doen, netjes werken en  
aardig zijn tegen je klanten

Feitsma Verhuizingen,  
bijna 100 jaar verhuizers  
in hart en nieren

IKH LUIDT DE 
NOODKLOK
Bijna iedereen kent het gevaarlijke kruispunt Oudeweg- 
Nijverheidsweg-Fustweg in de Waarderpolder. Helaas 
zijn we de afgelopen weken weer verschillende keren 
opgeschrikt geweest door verkeersongelukken. Voor 
de IKH (de belangenvereniging van ondernemers in  
de Waarderpolder) is de maat vol. Parkmanagement 
Waarderpolder staat achter het volgende persbericht 
dat de IKH op 10 juni 2022 heeft gepubliceerd: 

Afgelopen week was het weer raak. Door een verkeers-
ongeval op het kruispunt Oudeweg- Nijverheidsweg-
Fustweg is er een werknemer van een bedrijf in de Waar-
derpolder zwaargewond geraakt. De bedrijven nabij het 
kruispunt zijn met grote regelmaat getuige van diverse 
verkeersongevallen. De cijfers liegen er niet om. Dit 
jaar hebben er al meerdere verkeersongelukken op het 
kruispunt plaatsgevonden en de laatste jaren staat het 
kruispunt op de lijst van gevaarlijkste kruispunten van 
Haarlem.

Al sinds 2017 maakt de Industriekring Haarlem (IKH), 
de belangenbehartiger van bedrijven in de Waarder- 
polder, zich hard voor de verkeersveiligheid op het 
kruispunt Oudeweg-Nijverheidsweg-Fustweg. Zowel de 
ondernemers nabij het kruispunt als de IKH hebben de 
nood tot actie op het kruispunt meerdere keren bij het 
Haarlemse College kenbaar gemaakt. Tot op heden is  
er door de gemeente nog steeds geen concrete actie  
tot verbetering ondernomen. 

Diverse onderzoeken bevestigen dat de aanleg van  
een verkeersregelinstallatie met extra opstelstroken  
de enige juiste oplossing is. Dit bevestigt de  
vermoedens van IKH en sluit aan bij de wens van  
de nabij het kruispunt gevestigde bedrijven. Deze  
bedrijven maken zich namelijk al lange tijd zorgen  
over de huidige verkeerssituatie én de veiligheid van hun 
medewerkers.

Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de IKH:
Email: info@industriekringhaarlem.nl
www.industriekringhaarlem.nl

Het team van 
Waardervol  
wenst je een hele 
mooie zomer! 



Wat leuk dat wij ons hier mogen voorstellen!  
Wij zijn Stef & Nel van Roon en ons bedrijf is  
sinds 1 maart jl. gevestigd aan de Küppersweg 81,  
2031 EB te Haarlem.

Stef heeft op vele gebieden ervaring opgedaan o.a. als binnen-
vaartschipper en vrachtwagenchauffeur in binnen- en buitenland. 
Die ervaring komt goed van pas tijdens de lessen; hij weet precies 
waar de chauffeurs tegenaan lopen en dat levert vaak levendige 
discussies op tijdens de les.
Nel heeft bij Justitie, de politie en enkele gemeenten gewerkt, vóór-
dat ze zo’n 20 jaar in het basisonderwijs aan de slag ging. 
Nu maken wij ons alweer zo’n 8 jaar druk over veiligheid op de 
werkvloer.

In onze lesruimte geven wij veiligheidstrainingen onder de naam 
112 Eerste Hulp B.V.: BHV, VCA en diverse nascholingscursussen 
voor de beroepschauffeur (code95): digitale tachograaf, lading  
zekeren, chauffeurs-dag en EHBO Onderweg. Natuurlijk is het  
mogelijk om alle cursussen bij u op locatie te geven. Dat doen  
we sowieso voor de cursus heftruck, reachtruck en hoogwerker.
De andere werkzaamheden op het gebied van veilig werken vallen 
onder de van Roon Groep B.V. Stef is druk bezig met het maken 
van de Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E) voor allerlei be-
drijven. Dat is niet zo gek, nu er aangekondigd is dat daar meer op 
gecontroleerd gaat worden. 

Kortgeleden is Nel door het Landelijk Instituut Vertrouwensperso-
nen gecertificeerd als (extern) vertrouwenspersoon. Dat betekent 
dat zij beschikbaar is voor de eerste opvang en begeleiding van 
mensen die te maken hebben gehad met ongewenste omgangs-
vormen op het werk: in de spreekkamer aan de Küppersweg 81 of 
op een locatie naar keuze. Bedrijven sluiten daar een abonnement 
voor af en hebben dan altijd een beschikbare professional achter 
de hand. Tot slot leveren wij BHV-ers en EHBO-ers. Dat kan ook 
incidenteel voor extra veiligheid tijdens bijvoorbeeld een bedrijfs-
feest of klein evenement.
Graag tot ziens!
Stef & Nel van Roon

Voor alle vormen van veiligheid op de werkvloer

Van Roon Groep B.V. /  
112 Eerste Hulp B.V.

Lekker Zootje
Tjalling Gerus wilde een positieve bijdrage 
leveren aan het steeds maar grotere 
afvalprobleem op regionale schaal en 
besloot zijn corporate baan op te zeggen. 
Met het hergebruiken van grondstoffen, 
bijdragen aan een schonere wereld waarin 
afval niet meer bestaat.

Hij zocht een locatie voor het opstarten van een oester-
zwamkwekerij met de naam Lekker Zootje. Nu huurt hij een 
kavel van de gemeente Haarlem aan de Industrieweg en 
is hij bezig deze bouwrijp te maken. Onder andere met de 
stelcon-platen die van het MAAK terrein zijn vrijgekomen. 
De oesterzwamkwekerij komt in 8 hightech kweekcontai-
ners, een kantoorcontainer met vergaderruimte en een 
aantal ondersteunende containers. 14 containers in totaal. 
Oesterzwammen groeien in het donker (vandaar de con-
tainers) en op koffiedrab, de perfecte voedingsbodem 
voor oesterzwammen. Bedrijven kunnen hun koffiedrab 
laten ophalen door www.lekkerzootje.nl, de eerste circu-
laire oesterzwamkwekerij in Haarlem.

Van Roon Groep B.V. 
Küppersweg 81
2031 EB Haarlem
023 700 97 70
info@vanroongroep.nl

Enquête
Heb jij de enquête van Madelief Buijtenweg, 
studente Landscape and Environment 
Management ingevuld? Bedankt daarvoor, 
dit is haar conclusie.

Voor mijn afstudeeronderzoek bij Stichting Park-
management Waarderpolder heb ik een toekomst-
advies opgesteld voor recreatiegebied Schoteroog. 
Parkmanage ment Waarderpolder ziet kansen in het 
gebied om de kwaliteit te verbeteren. De belangrijkste 
aspecten die ik heb meegenomen zijn natuur, duur-
zaamheid en recreatie. Met mijn advies kunnen zowel 
Schoteroog (als recreatiegebied) als de Waarderpolder 
(als werkomgeving) in waarde verhoogd worden. 

Voor het onderzoek zijn ook de belanghebbenden in 
kaart gebracht, waaronder werknemers in de Waarder-
polder. In een enquête vroeg ik hoe vaak werknemers 
het gebied bezoeken en welke aspecten in het gebied 
volgens hen verbeterd kunnen worden. 

54 werknemers van verschillende bedrijven in de Waar-
derpolder vulden mijn enquête in. Van deze 54 werkne-
mers gaven er 21 aan het gebied nooit te bezoeken. De 
voornaamste reden is dat ze daar geen tijd voor hebben. 
Daarom heb ik in mijn plan gekeken naar het verbeteren 
van de verbinding naar Schoteroog en de mogelijkheid 
te vergroten om hier lunchpauze te houden. Hiermee 
hoop ik een bezoek voor werknemers aantrekkelijker te 
maken. Alle 21 werknemers vinden het belangrijk dat er 
genoeg aandacht uitgaat naar natuur en duurzaamheid. 
In het advies heb ik hiervoor landschappelijke aanpas-
singen bedacht. 

De 33 werknemers die het gebied wél bezoeken  
tijdens werktijd, doen dat omdat het een rustige plek 
is buiten de stad en het bedrijventerrein en door de  
combinatie van land en water. Maar ook de openheid 
van het gebied, wat Schoteroog karakteriseert, is iets 
wat benoemd wordt als een aantrekkelijke eigenschap. 
Het gebied kan volgens deze 33 werknemers nog  
verbeteren door meer aandacht te besteden aan  
natuurontwikkeling, bereikbaarheid, werk-gerelateerde 
recreatiemogelijkheid en educatie over het gebied. Deze 
punten zijn ook meegenomen in het advies, waarbij het 
open karakter van Schoteroog behouden blijft.

Naast het Amsterdamse UMC, zijn de deuren 
van Het Jeroen Pit Huis geopend. Een nieuw 
zorgconcept waarbij het Huis de schakel is tussen 
een ziekenhuisopname van chronisch, ernstig  
zieke kinderen en thuis. Het gezin en de zorg in  
een huiselijke omgeving staan hierin centraal.

Het ontwerp
Begin 2021 is 3D Creation Lab gevraagd een meer dan drie  
meter hoge giraf te maken voor Het Jeroen Pit Huis. De giraf dient 
als icoon en is een vrolijk object voor de zeer zieke kinderen die 
in dit Huis verblijven. De giraf krijgt plek op een centraal punt in 
het Huis en kijkt nieuwsgierig om het hoekje naar de speelruimte. 
3D Creation Lab heeft het 3D-ontwerp gemaakt aan de hand van 
2D-schetsen van Concrete Architecture, de Interieurarchitect van 
het gebouw. De afmetingen, houding en richting is nauwkeurig  
vertaald in een digitaal 3D-model.

De productie
Door het 3D-model digitaal slim op te delen in stukken, is deze met 
behulp van een CNC machine in EPS-schuimdelen gefabriceerd. 

Vervolgens zijn de delen rond een stalen frame geassembleerd. 
Het geheel is bijgeschaafd waarbij extra is gelet op de details, de 
verhouding en de vriendelijke uitdrukking van de giraf. De afwerk-
laag is door een combinatie van glasvezel en een minerale hars 
versterkt en de egale kleur geeft de giraf de gewenste gestileerde 
uitstraling. Een leuk detail zit ’m nog in de staart; deze is verwissel-
baar en aan te passen aan thema’s als seizoenen, feestdagen e.d. 
De vriendelijke uitstraling van de giraf is vooral vanuit de speelhoek 
goed te zien en zal een vrolijke uitwerking hebben op de kinderen.

Opening
Eind maart hebben de eerste kinderen met hun families hun  
intrek genomen in Het Jeroen Pit Huis. De giraf zal voor een  
extra vrolijke noot zorgen in een huiselijke, geborgen woon- 
omgeving. Op woensdag 11 mei heeft Koningin Máxima Het  
Jeroen Pit Huis officieel geopend. Ga voor meer informatie over  
dit prachtige initiatief van Het Jeroen Pit Huis naar hun website 
(www.hetjeroenpithuis.nl). 

Voor meer informatie over 3D Creation Lab, ga naar 
www.3dcreationlab.nl. 

Tom Hanemaaijer
Oudeweg 91-95 (unit F-0.2)
2031 CC Haarlem
023 - 36 90 037
info@3dcrationlab.nl
www.3dcreationlab.nl

Vriendelijk dier met een vrolijk effect

3D Creation Lab maakt  
3 meter grote giraf
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Parkmanagement Waarderpolder werkt voor  
onder nemers aan een schoon, heel en veilig  
bedrijven terrein, een uitstekend vestigingsklimaat  
en een actueel dienstenaanbod van hoge kwaliteit. 

Hé, wat doe 
jij daar?

In deze rubriek spreken we iedere 
keer iemand anders aan die 
om wat voor reden dan ook de 
Waarderpolder bezoekt. Deze keer 
spreekt Waardervol met Martijn 
Akkerman, Regisseur Openbare 
Ruimte voor Haarlem Oost en de 
Waarderpolder. 

Waar zijn we nu?
Onderweg in de Waarderpolder, want kort-
geleden ben ik begonnen als gebiedsregis-
seur voor dit gebied. Om nog meer feeling 
te krijgen met de Waarderpolder pak ik het 
liefst de fiets. Het is mijn verantwoordelijk-
heid om te zorgen voor een veilige en pret-
tige openbare leefruimte. Ik let bijvoorbeeld 
op (gevaarlijke) verkeerssituaties, of de 
straatverlichting werkt en houd toezicht op 
werkzaamheden die worden uitgevoerd in 
de openbare ruimte. 

Waarom ben je in de 
Waarderpolder?
Zoals gezegd voor mijn werk, ik heb een re-
gierol. Voor een bouwbedrijf dat werkzaam-
heden uitvoert in het centrum van Haarlem, 
zoek ik momenteel een opslagruimte in de 
Waarderpolder. Een logische vraag, want 
in het centrum is geen ruimte voor zoveel 
bouwmaterialen. Daarover heb ik overleg 
met collega’s van de gemeente, maar ook 
met Parkmanagement Waarderpolder. Zij 
weten welke ruimte daarvoor geschikt is en 
kennen de bestemmingsplannen. 

Wat vind je de mooiste plek?
Het valt me op dat er steeds meer mooie 
bedrijfspanden bijkomen. Zelfs in het week-
end fiets ik vaak samen met mijn vrouw 
door de Waarderpolder, richting Veerplas en 
dan via het bruggetje naar de jachthaven. 
Daar staat nu een foodtruck, waar we iets te 
eten of drinken halen. Ook fietsen we vaak 
door langs de Mooie Nel naar Spaarndam 
om daar op een terras te zitten. 

Wat mis je nog in de 
Waarderpolder? 
Er mag van mij nog wel meer groen komen. 
Meer bomen bijvoorbeeld en meer groen bij 
de entrees van bedrijven, want dat maakt 
dat je je welkom voelt. Daarnaast vraag  
ik aandacht voor het rijgedrag van auto- 
mobilisten; als je soms ziet hoe hard  
sommige mensen rijden! Dat is echt vragen 
om ongelukken. Houd je aan de aangegeven 
snelheid en geef elkaar ruimte op de weg. 

Andere bedrijven helpen om hun elektronische afval 
circulair af te voeren; daar hebben Marcelino Balorian en 
Joey Brammer hun werk van gemaakt. 

“We komen allebei uit de it-branche en leerden het vak bij een groot bedrijf.  
Enige tijd geleden begonnen we voor onszelf en ondertussen gaat het 
heel goed. Elektronische apparaten zoals computers, beeldschermen,  
laptops en toetsenborden worden gratis opgehaald bij bedrijven. Eerst wordt  
gekeken of het mogelijk is om de apparatuur te hergebruiken. Pas als dat 
niet lukt, wordt het apparaat volledig in onderdelen met de hand uit elkaar  
gehaald en gesorteerd.”

Het is arbeidsintensief werk en omdat het bedrijf net twee grote klanten 
heeft binnengehaald zijn ze op zoek naar extra mensen. 
“Niet alleen ons werkproces is circulair, ook voor onze toekomstige  
medewerkers zoeken we circulair. Goede mensen die weer terug de maat-
schappij in willen, krijgen bij ons die kans. De gemeente Haarlem helpt met 
de bemiddeling.”

Inzamelproces
“Wij halen geld uit de spullen en grondstoffen die we ophalen. Alles wordt 
geverifieerd, geregistreerd en gecertificeerd. Voor de spullen die bedrijven 
normaal weggooien, krijgen ze soms nog geld terug van ons.”

Wat kan er beter?
“Het moet makkelijker worden voor bedrijven om mee te doen. Bijvoorbeeld 
door pick-upplaatsen in de Waarderpolder te maken. Ook zijn wij voor de 
invoering van ecotaks, die bedrijven stimuleert om hun afval verantwoord 
af te voeren. Bij inleveren krijgen ze de betaalde ecotaks weer terug.”

Innovatie is niet altijd nodig. 
“Er kan meer gedaan worden met de middelen die er al zijn, het bestaat al!”

Toekomstplannen
“Het huurpand waarin we zitten is al energieneutraal, maar we zouden 
graag in elektrische auto’s gaan rijden.”

In januari is het bedrijf op het 
MAAK-terrein wegens uitbreiding 
verhuisd naar een nieuw eigenhandig 
gebouwd pand. 
“We konden hier een stuk grond huren, kochten 
een loods-bouwpakket en hebben dat naar eigen 
ontwerp aangepast. In 4 maanden tijd bouw-
den we, naast ons werk, dit goed geïsoleerde 
gebouw, zonder gasaansluiting. Het is volledig 
demontabel, opnieuw op te bouwen en daardoor 
zeer duurzaam.”

De Snijmeesters denken ook 
milieubewust in hun bedrijfsvoering.
“We leveren producten op bestelling en houden 
geen productvoorraad. We hebben echter wel 
veel materialen op voorraad, maar geen groot 
magazijn. Je kunt ook een enkel prototype pro-
duceren met lasersnijden. Er blijft weinig restaf-
val over, omdat je heel precies kunt lasersnijden. 
Resten van kunststof gaan terug als grondstof 
naar onze kunststofleverancier. Vervelend is dat 
je het pas per x-aantal kuub mag inleveren, wat 
veel opslagruimte kost. Spaarnelanden zit hier 
om de hoek. Het zou praktischer zijn om het daar 
in te leveren.”

Duurzaamheid is ook lokaal werken 
met korte lijnen.
“Hier op het MAAK-terrein zie je al veel kruis-
bestuiving in samenwerking en ontwikkeling.” 

Op korte termijn hebben ze nog een 
belangrijk doel
“We gaan dit jaar nog zonnepanelen op ons 
schuine dak, gericht op het zuiden, leggen. Daar-
mee gaan we voor 0 op de meter en zijn we ener-
gieneutraal!”

Global Asset Services

De naam Snijmeesters is bedacht met een knipoog naar ‘de oude meesters’. Lasersnijden is toch een ambachtelijk 
beroep vinden Snijmeesters Maarten van Dam en Sylvester Lommelaars. “Voordat je de computer opdracht geeft te 
lasersnijden, is er al tekenwerk en advies over vormgeving en uitvoering aan vooraf gegaan.”

Snijmeesters

Duurzaamheid, ook op ons bedrijventerrein wordt daar hard aan gewerkt. Wat doen je collega’s in de 
Waarderpolder aan verduurzamen en waar lopen zij tegenaan? Waardervol voelde twee bedrijven aan  
de tand: Global Asset Services (Waarderveldweg 91) en Snijmeesters (Oudeweg 91-95 unit L-0.3). 


