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MANAGEMENTUITBREIDING BIJ 
BESSELS ARCHITEKTEN & INGENIEURS

Bessels architekten & ingenieurs bestaat in oktober 40 jaar. “Mijn 

ambitie is om nog jaren door te gaan”, zegt oprichter en eigenaar  

Herman Bessels, binnenkort 70 jaar. Maar dat doet hij niet alleen:  

per 1 september 2019 staan participatiepartners Cordy Volkers en  

Elko Bootsma zij aan zij naast Herman aan het roer.  

ja, zo werkt het niet. Alles moet worden uitge-
schreven en juridisch dichtgetimmerd.” 

EIGEN TEAM
Het belangrijkst vindt Herman dat er een blind 
vertrouwen is dat je het altijd samen oplost. 
“Dat je van elkaar weet: wát er ook gebeurt, we 
zullen het samen vlottrekken.” Het is dan ook 
niet vreemd dat de participatiepartners uit het 
eigen, hechte, team komen: Cordy en Elko zijn 
bekende gezichten bij Bessels architekten en 
al respectievelijk 20 en 5 jaar in dienst. “Wie 

In het kantoor in Twello, waar we op een mooie 
zomermiddag bij elkaar zitten, heerst een 
positieve sfeer. Alle drie de mannen stralen 
een vurig enthousiasme uit, ondanks hun 
nuchterheid; met beide benen op de grond. 
Herman is blij dat de participatie goed gere-
geld is. “Eenvoudig was het niet,” blikt hij terug. 
“Voor een huwelijk met 2 mensen is het al las-
tig om alle zaken goed te regelen, met 3 is het 
nog complexer. Het liefst wilde ik een eenvou-
dig document van enkele regels, waarvan de 
belangrijkste luidt ‘afspraak is afspraak’. Maar >>

hier werkt, gaat niet alleen voor het salaris, 
maar omdat dit werk wat toevoegt aan wie je 
bent en wil zijn”, verklaart Cordy. “Bij sollici-
taties kijken we niet alleen naar opleiding en 
ervaring, maar ook altijd naar ‘past hij of zij in 
het nest?’ Zo nee, dan wordt het nooit wat. Zo 
ja, dan komt de rest vanzelf.” 

INSPIRATOR
Bessels architekten is, zo zeggen de drie, ‘een 
no-nonsense club’, maar wél een ambitieuze: 
trendsettend en met vooruitstrevende oplos-

singen. Daarvan getuigen  diverse recente 
grote projecten, zoals het vrieshuis van Aviko 
in Steenderen, Zandbergen in Haarlem en de 
oplevering van de nieuwe productielocatie 
van Euroma in Zwolle;  “We zijn inderdaad 
vol op stoom”, lacht Herman bij het horen van 
de opsomming, met de nadruk op ‘we’. Want 
het feit dat Cordy en Elko hun handtekening 
hebben gezet onder het juridisch participatie-
boekwerk, betekent beslist niet dat Herman 
nu buiten beeld is, integendeel. “Ik blijf betrok-
ken, vooral als inspirator”, legt hij uit. “Doordat 

ik straks flink wat organisatorische zaken 
kwijt ben, ontstaat er voor mij weer ruimte 
voor het ontwikkelen van vernuft. Wij willen 
namelijk gebouwen ontwerpen met een score 
10, vanuit de gedachte dat een 9 een 10 is 
waarbij je een heel punt verprutst hebt.” 

Cordy, die als projectmanager afgelopen jaren 
een groot netwerk heeft opgebouwd, gaat zich 
meer bezighouden met acquisitie. “Grote bedrij-
ven hebben een gedwongen winkelnering. Dat 
levert niet altijd de beste oplossing op. Wij heb-

ben 40 jaar kennis en kunde in huis, kennen de 
valkuilen bij het ontwerpen en bouwen van een 
foodfabriek, we weten waar de knelpunten lig-
gen. We zijn goed in het samenstellen van het 
beste kennismanagementteam voor iedere spe-
cifieke opdrachtgever.”
Herman vult aan: “Simpele problemen moet je 
simpel oplossen. Wordt het razend ingewik-
keld, dan zoeken we, voor de beste oplossing: 
een specifieke adviseur met de juiste kennis. 
We hebben een groot netwerk. Zo blijven we 
flexibel.”
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AANPAKKEN EN DÓEN-MENTALITEIT
Elko: “De manier waarop Herman denkt en 
werkt, is toch wel afwijkend van wat ik bij 
andere bureaus heb meegemaakt. Bij Bessels 
is het: ‘Aanpakken. Doen. Niet zeuren maar 
poetsen!’ Hart hebben voor de foodsector, 
weten wat ze nodig hebben; daar draait het 
om. We zitten nooit eindeloos te filosoferen, 
willen niet de hoogste, mooiste, meest fancy 
gebouwen ontwerpen. Wat wel? Gewoon goede 
en voedselveilige gebouwen neerzetten die 
bovendien jarenlang bruikbaar zijn.” 
Herman: “Onze ambitie is dat Nederland 
daarin een naam krijgt zoals Zwitserland 
met zijn uurwerken. De kwaliteit mag nooit 
ter discussie staan. En inderdaad, daarin 
zijn we soms wel wat tegendraads,” geeft hij 
ruiterlijk toe. “We doen níet altijd precies dat 
wat er door opdrachtgevers gevraagd wordt. 
Niet klakkeloos in ieder geval. We willen eerst 
weten: wat is nou hetgeen ze wérkelijk willen? 
Het gaat erom het lef te hebben om ‘out of the 
box’ te denken, andere ideeën aan te leveren. 
En ja, uit ervaring weten we dat je dan soms 
een draai om je oren krijgt, maar dat geeft 
niet. Door een open discussie te voeren, kun 
je gezamenlijk tot het beste resultaat komen. 
Cordy en Elko hebben dat lef.”
Elko: “Er wordt bijvoorbeeld te vaak alleen 
gekeken naar de initiële kosten, terwijl een 
andere oplossing, nu misschien duurder, zich 
in korte tijd al kan terugverdienen. Een kor-
tere looproute aanleggen bijvoorbeeld van de 
productie naar de omkleedruimte en kantine: 
dat scheelt per keer per werknemer misschien 
anderhalve minuut looptijd. Dat lijkt weinig, 

maar reken maar uit wat dat op jaarbasis aan 
winst oplevert voor een ploeg van 30 man, 6 
keer per dag, 7 dagen per week.”

TIJDSBESTENDIG
Waar de architect na 40 jaar het meest trots 
op is? Herman: “Dat we met veel bedrijven een 
langdurige relatie hebben opgebouwd. Voor 
Ruitenberg Ingrediënts bijvoorbeeld de derde 
fabriek, voor Zandbergen Haarlem de tweede 
en voor Elburg Foods is het team met de 9e 
uitbreiding bezig. Vion is al 35 jaar klant en ook 
met Aviko ligt er een langjarige samenwerking. 
Dat ze ons dat vertrouwen blijven geven, voelt 
goed.” Ook het feit dat veel van hun projecten 
na jarenlang gebruik nog steeds goed func-
tioneren, en er nog altijd fantastisch uitzien, 

is iets waar de mannen alledrie trots op zijn. 
“Herbruikbaarheid wordt steeds belangrijker”, 
zegt Cordy. “Euroma is een mooi voorbeeld van 
het huidige modulair bouwen. Het is zo ont-
worpen dat ook beleggers er vrolijk van wor-
den. Bij groei is elk onderdeel naadloos modu-
lair te vergroten. En als Euroma een andere 
functie wil voor zijn gebouwen, dan kunnen de 
kantoren, logistieke hallen en productiehal, los 
van elkaar, eenvoudig gesplitst worden. Een 
foodgebouw dat alléén voor foodproductie te 
gebruiken is, is niet meer te betalen.” 

Wat er verandert nu het managementteam is 
uitgebreid? Voor de klant niet zo veel, denken 
ze alle drie. Unaniem: “Wij blijven gewoon 
voedselveilige, herbruikbare, dus tijdsbesten-
dige gebouwen ontwerpen; gebouwen waar-
mee ook onze klanten klaar zijn voor de toe-
komst.” Cordy en Elko ten slotte, beiden met 
een brede grijns: “We hebben er zin in, samen 
gaan we vol gas aan de slag!”  

 www.bessels.com

Aviko Steenderen

Euroma Zwolle
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Vergeer Holland is een internationaal opererend familiebedrijf, gespecialiseerd in het rijpen, versnijden en verpakken 
van kaas. Het is een ambitieuze, ontwikkelingsgerichte organisatie, die retail, out-of-home, industrie, groothandel en 
kaasspeciaalzaak van hoogwaardige producten voorziet. Zij levert, onder eigen merk en private label, aan klanten in 
Europa, Canada, het Midden-Oosten, Zuidelijk Afrika en Azië. Het onderscheidend vermogen van Vergeer Holland is 
meedenken met de klant en snel inspelen op wensen en behoeften. De productie vindt plaats in Reeuwijk en Woerden; 
in Bodegraven staat een DC en rijperij. In totaal werken er ruim 550 mensen. Voor de hoofdlocatie in Reeuwijk zoeken wij 
een toekomstgerichte QESH Manager, die met energie en visie leiding gaat geven aan de afdeling QESH.
Consultant: Janneke van der Logt, telefoon 0317-468686 of 06-23637490.

ENTHOUSIASMERENDE EN ENERGIEKE MANAGER MET VISIE

QESH MANAGER 
REEUWIJK 

Prochamp is als trots familiebedrijf producent van champignonconserven. Zij heeft de totale productieketen in eigen 
handen van compost tot conserven. Prochamp gelooft in ondernemingsgeest, proactief handelen, servicegerichtheid en 
korte, heldere communicatielijnen. Op de onlangs vernieuwde productielocatie in Veldriel zijn in totaal 90 medewerkers 
actief. Als Plant Manager ben je verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de locatie en kartrekker 
in de ontwikkeling van de organisatie m.b.t. productie en productiecapaciteit, mensen en materieel, op basis van 
de bedrijfsstrategie. Hiervoor stuur je direct 5 teamleiders voor QA/QC, Productie, Technical Support, Planning en 
Projectmanagement/Engineering aan.
Consultant: Michiel Dekkers, telefoon 0317-468686 of 06-86805669.

MET OOG VOOR MENS, PROCES EN MACHINE

PLANT MANAGER 
VELDDRIEL 

Royal VIV Buisman behoort tot de DTI Groep, een Nederlands familiebedrijf, actief in de zuivel- en bakkerijsector. Zij is 
gespecialiseerd in boter- en melkvetproducten en belevert klanten in de levensmiddelenindustrie, foodservice en retail 
in Nederland, Europa en daarbuiten. De producten voor met name industriële toepassingen wordt geproduceerd in 
de moderne fabriek in Zelhem. De ompakfabriek voor foodservice- en consumentenproducten bevindt zich in Wijk en 
Aalburg. Voor deze locatie zoeken wij een Sales Manager die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de business 
in termen van toegevoegde waarde binnen de Europese B2B ingrediëntenmarkt. Daarnaast ga je de dienstverlening 
verder optimaliseren door een constructieve en duurzame samenwerking met relaties te ontwikkelen en te onderhouden.
Consultant: Dirk-Jan van Veldhuizen, telefoon 0317-468686 of 06-53137885.

DIE COMMERCIËLE SUCCESSEN BEHAALT MET TECHNOLOGISCHE KENNIS

SALES MANAGER EUROPA 
WIJK EN AALBURG 

Haasnoot Food Family is een modern Nederlands familiebedrijf met vestigingen in Katwijk, Scheveningen, Enschede 
en Almelo. De oorsprong ligt in de handel en verwerking van haring, maar inmiddels worden er in Katwijk tapas 
geproduceerd. De producten worden verkocht binnen alle kanalen wat een divers assortiment oplevert. Om aan de 
voortdurende groei te kunnen blijven voldoen wordt er veel geïnvesteerd en uitgebreid. Voor de locatie Katwijk zoeken 
wij een Operations Manager die in staat is te bouwen en eindverantwoordelijk wil zijn voor het aansturen van 50 tot 80 
medewerkers op de afdelingen Productie, Expeditie & Transport. Daarnaast stel je richtlijnen, werkwijzes en voorschriften 
op om de gestelde doelstellingen binnen Productie en Logistiek te behalen.
Consultant: Michiel Dekkers, telefoon 0317-468686 of 06-86805669.

BOUWER DIE DE GROEI IN GOEDE BANEN LEIDT

OPERATIONS MANAGER 
KATWIJK 

Egga Food is één van de grootste eierspecialisten van Nederland en levert verse eieren, maar ook gekookt, gepeld en 
gekleurd. Egga Food beschikt over de grootste professionele eierververij en één van de meest moderne en efficiënte 
kokerij-pellerijbedrijven van West-Europa. Op een reguliere dag worden er ongeveer 6 miljoen eieren verwerkt; dit kan 
in het seizoen oplopen tot wel 12 miljoen eieren! De producten worden afgezet in Retail, maar gaan ook in diverse 
verpakkingen naar de (salade)industrie, sandwichproducenten, groothandels en cateraars in binnen en buitenland. 
Voor haar pakstation en kokerij/ververij zoeken wij een daadkrachtige en gedreven Productiemanager, met natuurlijk 
overwicht die zich thuis voelt in een no nonsense en klantgerichte productieomgeving. 
Consultant: Dirk-Jan van Veldhuizen, telefoon 0317-468686 of 06-53137885.

PEOPLE MANAGER DIE KAN MOTIVEREN, COACHEN EN INSPIREREN

PRODUCTIEMANAGER
OSPEL 

FOR YOUR NEXT CAREER
MOVE IN FOOD
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