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Arjan Kuiper is de motor achter Rotom

Boxtelaar genomineerd voor Ondernemer van het Jaar in Son

Feelwise focust...
Birgit Vandermeulen heeft sinds
2008 haar coachpraktijk
Feelwise.
Vanuit haar HR-achtergrond,
coachopleidingen en -ervaring
geeft zij met veel passie &
professionaliteit haar praktijk
vorm. Het is haar missie om
mensen te inspireren tot ontwikkeling en meer regie over werk
en leven te geven.
Over zichzelf zegt zij:
aanvoelend | altijd in beweging |
levenservaren | trotse mama |
gek op woorden | energiegevend
| tikkeltje filosofisch | lekker
praktisch | positief | integer.
Het nieuws was vers; haar contract voor bepaalde tijd werd niet verlengd.
Ergens had ze het wel zien aankomen, toch overviel het haar. Haar
werkgever bood haar een coachtraject aan om het vinden van een
nieuwe baan te begeleiden. Met deze vraag stapt ze m’n praktijkruimte
binnen, deze verzorgde vrouw van begin vijftig. Meer dan twintig jaar in
het arbeidsproces, altijd snoeihard en vol overtuiging gewerkt. Tot een
aantal maanden geleden. De moed was haar in de schoenen gezakt en
haar zelfvertrouwen had, onvrijwillig, plaatsgemaakt voor een
beklemmend gevoel van onzekerheid.
Ze vertelt haar levensverhaal. Over het overlijden van haar moeder op
veel te jonge leeftijd. Mede als reactie daarop haar eigen haast om voor
haar veertigste alles te doen wat ze kon doen. Het tegeltje met de tekst
‘Je zit nooit niets te doen’ dat figuurlijk in de keuken van haar ouderlijk
huis hing. Een aantal jaar geleden had ze haar vorige baan achter zich
gelaten. Ze was zo vergroeid met het bedrijf, dat het gevoelsmatig niet
meer gezond was voor haar eigen ontwikkeling. Ze ging ‘als een
gestoorde solliciteren’ en was met name bezig om zichzelf te verkopen.
Wat ze vergat was om haar eigen wensen in relatie tot een nieuwe
functie en werkomgeving te inventariseren en te toetsen.

(Foto: Arjan Kuiper)

Son/Boxtel - Afgelopen jaar was een succesvol jaar voor Rotom Europe
BV, het bedrijf van Boxtelaar Arjan Kuipers. De totaalaanbieder van
logistieke oplossingen in emballage, gevestigd op industrieterrein
Ekkersrijt in Son, maakt de laatste jaren een enorme groei door en won
mede daardoor in 2016 twee prestigieuze prijzen: de Nationale Business
succes Award en de FD Gazelle Award. Nu is managing director Kuipers
(51) genomineerd voor de titel ‘Ondernemer van het Jaar’, bij de
jaarlijkse verkiezing van Lionsclub Son en Breugel. Het thema van deze
veertiende editie, die op 3 februari plaaqtsvindt, is ‘Pak je kans’, iets
wat de Boxtelse ondernemer op het lijf geschreven is.
Het nominatierapport van de jury
liegt er niet om: ‘Rotom Europe
behoort tot de snelst groeiende
bedrijven van Nederland en richt
zich op het faciliteren van het
logistieke proces met drie klantgerichte bedrijfsonderdelen: Pallets,
Services en Logistieke middelen. In
de periode 2013-2015 heeft
Rotom Europe een omzetstijging
gerealiseerd van 33 procent,
tevens is het bedrijfsresultaat fors
verbeterd. De omzetverhoging
komt voort uit een klantgerichte
aanpak en het aanbieden van een
totaalpakket
van
logistieke
middelen voor transport en opslag
waarbij de klant ontzorgd wordt.’
Lovende woorden over een
prachtig bedrijf. Wie is de ondernemer achter deze onderneming?
is een vraag die dan snel rijst. Een
invalshoek die drijvende kracht
achter Rotom niet direct verwacht
had.
Kuipers schuift zijn stoel naar
achteren en begint bescheiden:
“Ik praat liever over Rotom dan
over mezelf, maar goed. Van jongs
af aan ben ik geboeid door alles
wat beweegt, burgerluchtvaart,
containerschepen,
goederenstromen. Daarom koos ik op mijn
achttiende een logistieke studie
die hiermee te maken had,
namelijk de Vervoersacademie in
Venlo, een combinatie van
bedrijfskunde en logistiek. Tijdens
mijn studie liep ik stage bij Distributiecentrum Van den Anker in
Son. Mijn eerste baan was hoofd
logistiek bij Transportgroep van

der Graaf in Waalwijk, maar toen
Jan van den Anker, met wie ik
tijdens mijn stage bevriend was
geraakt, mij in 1993 vroeg of ik de
emballagetak bij hem wilde gaan
leiden, kwam ik weer in Son
terecht. Ik begon als bedrijfsleider
en na drie jaar heb ik mij ingekocht
in de onderneming. Vanaf de start
zijn we gegroeid van vijftien
medewerkers naar vier honderd.
We hebben een informele
werksfeer waarin mensen hun
verantwoording nemen. Dat werkt
fijn, wat zich onder meer uit in een
zeer laag ziekteverzuim.”
Uit de manier waarop Kuipers zijn
kansen pakt blijkt zijn innovatieve
ondernemersgeest. “Als ondernemer zag ik al snel dat er meer
omging in de logistieke keten dan
alleen pallets, door de jaren heen
heb ik een compleet assortiment
gebouwd van ladingdragers en
hier diensten als verhuur, reparatie
en collecteren van lege emballage
bij de ontvanger aan toegevoegd.
Onze missie is het faciliteren van
logistieke middelen waarmee de
klant ontzorgd wordt. Nederland
heeft zich vanaf de jaren 90 steeds
meer ontwikkeld als logistiek
knooppunt voor Europa. Veel
ideeën vertaal ik naar nieuwe
concepten, omdat we een bedrijf
zijn met een platte organisatie
kunnen we ze ook snel in de markt
introduceren en internationaal
kopiëren.
Onze producten en diensten zijn
overal toepasbaar en dus heb ik
destijds de eerste internationale

stap naar Duitsland gewaagd. Het
is mooi om bedrijven vanuit het
niets op te bouwen. Na de eerste
stap krijg je ervaring en zijn we ons
ook op andere landen in Europa
gaan richten, ook vaak op verzoek
van een klant. Zo zijn we in Spanje
terechtgekomen op verzoek van
IKEA omdat we al diensten
verrichtten
in
onze
Franse
vestiging.
In mijn huidige werk bezoek ik
regelmatig de bedrijven in Europa,
soms vergelijk ik mijn werk wel
eens met dat van een tuinman, de
mooie bloemen in de ene ‘tuin’
probeer je ook in de andere ‘tuin’
te plaatsen of wel toepassen van
best practise (CURSIEF). We zijn
uitgegroeid tot een belangrijke
Europese speler met vestigingen in
acht landen. Daar werken we
overigens wel altijd met lokaal
management, omdat zij de cultuur
van het land het beste kennen. De
komende jaren zullen we ons ook
meer richten op het overnemen
van sector-genoten.”
Zakelijk gaat het de Boxtelaar voor
de wind. En ook privé mag de
getrouwde vader van vier dochters
die zichzelf een echt familiemens
noemt zich gelukkig prijzen. Valt
er nog iets te dromen? “Zeker
wel!” aldus Kuipers. “Hoewel ik al
veel reis voor mijn functie, zou ik
nog wel wat meer van de wereld
buiten Europa willen zien. Ook
een ballonvaart zou ik graag nog
een keer willen beleven. Zo vrij als
een vogel zweven door het
luchtruim,
de
zwaartekracht
overwinnen. Professioneel gezien
zou ik de verkeersleiding van
Schiphol wel willen aansturen, dat
lijkt me machtig interessant. Ook
vind ik het heerlijk om op het
water te vertoeven op een
surfboard of zeilboot, dat geeft
veel ontspanning en daar krijg je
weer energie van.” En die weet
Arjan Kuipers ongetwijfeld zakelijk
weer succesvol in te zetten.

Vrij snel vond ze een nieuwe baan. Blijheid alom, immers hiermee bleef
ze trouw aan de in haar hoofd echoënde woorden uit haar ouderlijk huis:
‘je zit nooit niets te doen … je zit nooit niets te doen … je zit nooit niets
te doen….’ Vol moed en energie startte ze. Actie. Fixen. Hard rennen. Ze
voelde grote verantwoordelijkheid om het allemaal zo goed te doen. Elke
dag stond haar leidinggevende aan haar bureau om te informeren naar
de status van de resultaten. De druk werd hoger en hoger, het contact
met zichzelf en haar omgeving kleiner en kleiner. Opnieuw liep ze zichzelf
voorbij in haar eigen behoeften, grenzen en talenten.
Haar angst om ‘het niet genoeg en het niet goed te doen’ blijkt groot. Al
sinds haar kinderjaren is deze vrouw hard aan het werk. Ze zorgde voor
haar jongere broertje en haar vader. Hulp was er nauwelijks, dus
schouders eronder, hop, het gezin moet blijven draaien. Als we in het
coachgesprek dit patroon ontdekken komen de tranen. Het besef dat ze
altijd voor anderen heeft gezorgd. Dat ze, door de gezinsomstandigheden, zelf nauwelijks kind heeft kunnen zijn.
Het verleden was… daar kan ze niets aan veranderen. Waar ze als
volwassen vrouw wel voor kan kiezen, is om in het nu goed voor zichzelf
te zorgen. Door te onderzoeken wat ze leuk vindt, waar ze blij van wordt
en wat haar energie geeft. Muziek inspireert haar en maakt haar rustig,
massage laat haar lijf ontspannen. Ik verwijs haar door naar de massagepraktijk van Mirjam Maat in Lennisheuvel, waar ze haar lijf als het ware
‘oplaadt’. We onderzoeken in één van de coachgesprekken welke
functie-elementen en werkomgevingen haar in het verleden wèl energie
gaven. En we bespreken dat ze, naast rustig en weloverwogen solliciteren, ook tijd besteedt aan leuke dingen doen.
Met het vorderen van het coachtraject zie ik haar zelfvertrouwen en de
sprankeling in haar ogen groeien. Wat is dat genieten! En die nieuwe
werkgever die ze zichzelf toewenst? Die gaat ze vinden, wellicht sneller
dan ze denkt… Vanuit de volle overtuiging dat ze zichzelf de ruimte mag
geven om een baan te kiezen die bij haar past. Want, zoals Confucius
ooit zei: ‘dan hoef je nooit meer te werken’.
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We keep on counting. Do you know our real name?

Volg ons op Facebook:
mooiboxtel

