Nissan, Amsterdam • Airbus Hamburg • Blokker, Geldermalsen • HEMA, Utrecht • Action, Echt • Wehkamp, Zwolle • Bol.com, Waalwijk •
Ikea Nederland • Metro Antwerpen • Prorail, Maastricht• Continental, Tsjechië • Vos, Oss • BNR Nieuwsradio, Hilversum • Ahoy, Rotterdam
• Eyeworks, Amsterdam • Flora Holland, Aalsmeer • Heineken, Den Bosch • Post NL, Zwolle • DHL Greve • Friesland Campina, Maasdam
• Lidl, Etten Leur • Deen, Hoorn • Huis van de Sport, Haarlem • Goodman, Barcelona • Ikea, Tsjechië • Benteler, Duisburg • Alexandrium,
Rotterdam • G-Star, Amsterdam • Parkeergarage Schiphol • KNLTB Tenniscentrum, Amersfoort • Sligro • H&M, Tiel • BMW, Duitsland •
Daganzo, Madrid • Fokker, Schiphol • Jumbo, Raalte • Koopman, Emmeloord • Centrum Duurzaam, Leeuwarden • Body&Fitshop, Heereveen • Alpha, Roof Systsems, Venray • Triple A Logistics, Middenmeer • Swiss Sence, Uden • DekaMarkt, Velsen • Prodelta, Malledijk •
Smartgate, Schiphol • Enza Zaden Enkhuizen • Raaks Haarlem • Etos • Greenery • Neubau Schonefeld • Goodman Hamburg • TUDelft •
Luchthaven Zaventem • KPN Nederland • Leen Bakker • Pearl Opticiens • Amazon Tsjechië • Hugo Boss Hannover • EDCO Deurne • Ahold
• Aalbers, Renswoude • Abbott, Zwolle • ABX, B-Rekkem • ACPC, B-Kallo • Action DC, Zwaagdijk-oost • Action, Zwaagdijk • Aerospace,
Barendrecht • AGF Groothandel, Alblasserdam • Ahoy, Rotterdam • Air connections, Oldenzaal • Albert Heijn DC, Zwolle • Albert Heijn,
Geldermalsen • All Freez, B-Maasmechelen • All Safe, Almere • All Safe, Amsterdam • All Safe, Beverwijk • All Safe, Leiderdorp • All
Safe, Tilburg • All Safe, Utrecht • Almex Staalbouw, Andijk • Alupremetaal, Heijen • Ampco Flashlight, Utrecht • Anker kaas, Zeewolde •
Antrago, B-Ham • Apollo, Amsterdam • Arcadia, Vledder • Ardagh Glass, D-Nienburg • Ardagh Glass, D-Obernkirchen • Artifort, B-Lanaken

Voorwoord
“Schagen is een prachtige plek: het combineert stadse allure, met de charme van een
dorp. Het woonwerkklimaat van Schagen wordt dan ook als heel prettig ervaren door de
inwoners. Veko is daar een belangrijke speler in. Niet alleen genereert Veko inkomen voor
heel wat gezinnen in de regio, ook vinden mensen van uiteenlopende opleidingsniveaus
er een baan. Ik kom ze regelmatig tegen, medewerkers van Veko. Dan zeggen ze:
‘Ik werk voor Veko’ en dat klinkt heel anders als zomaar: ‘Ik heb ergens een baan’. Trotser.

• Atlas College, Hoorn • Atlas Copco, B-Wilrijk • Autohaus Bobrink, D-Bremerhaven • Baas de Jong, Hazerswoude-DorpBakker, Barendrecht
• Bakker, Zeewolde • Bakkerij Bart, Beuningen • Bastini, Harderwijk • B-Cables, B-Lokeren • Bedrijfsgebouw, Venray • Bedrijfshal, Wijchen
• Beekekamp, Maasdijk • Beekman, Apeldoorn • Beelen, Lisse • Beerens Classic Cars, B-Antwerpen • Best Growers, Bleiswijk • Bjorn Borg,
Tilburg • BLG Logistic, D-Lahr • BLG Logistikzentrum, D-Bremen • Blokker DC, Geldermalsen • Bode Scholten, Zoetermeer • Bollegraaf,
Appingedam • Bollenbedrijf Thoolen, Velserbroek • Bolletje, Almelo • Bolsius, Boxmeer • Bolsius, Nijmegen • Boni, Nijkerk • Boston,
Kerkrade • Bouwmaat, Aalsmeer • Bouwmaat, Alphen a/d Rijn • Bouwmaat, Breda • Bouwmaat, Delft • Bouwmaat, Helmond • Bouwmaat,
Maastricht • Bouwmaat, Uden • Brakel, Hilversum • Brauerei Beck & Co, D-Bremen • Broekhuis Garage, Harderwijk • Broshuis, Kampen
• Brouwer Transport, Mijdrecht • BSW bedrijven, Breda • BUKO verhuur bv, Velsen-Noord • Cacaoloods, Amsterdam • Caterpillar, D-Kiel
• Central Warenhouse, D-Rendsburg • City Box • Cockpit Hessing, Utrecht • Colbond, Arnhem • Compaq, Utrecht • Confreight, B-Ekeren
• Continental Banden, Barneveld • Coop Codis, Deventer • Cordstrap, Venray • Cranenbroek, Overpelt • CTR De Coulisse, Enter • Cyber
Center Hurk Eindhoven • CZL, Tilburg • Daalderop, Tiel • DC Poiesz, Sneek • DC Sicreon, Waalwijk • Decorum, Amsterdam • Deen DC,
Hoorn • Defensie, div. gebouwen • Deka-Markt, Velzen-Noord • Deli XL, Ede • Deltion College, Zwolle • Den Hollander, Barendrecht •
DFG/OZ-export, De Kwakel • DHL, B-Tisselt • DHL, Eindhoven • DHL, Schiphol • DHL, Tiel • DHL-Opglabbeek • Diametal, B-Herentals
• Distributiecentrum A15, Rotterdam • Distributiecentrum, Cuyck • Distributiecentrum, Duiven • Distributiecentrum, Helmond • DKSH,
Dordrecht • Dobo Logic, Tilburg • Doeleman Warehouse, Waddinxveen • Donkervoort, Lelystad • Doornhoek, Veghel • Dorel, Helmond
• DPD, Berkel en Rodenrijs • DSV, Moerdijk • DSV-Volvo, B-Gent • Edelcactus, Amstelveen • Empatec, Franeker • Enercon, D-Aurich •
Esprit, Amsterdam • Eurinpro, B-Puurs • Eurofrigo, div. vestigingen • EVO Switch, Haarlem • Extron, Amersfoort • Eyeworks, Amsterdam
• FACQ. B-Alleur • Fed-Ex, Veldhoven • Ferm, Zwolle • Ferney Group, Heerhugowaard • Fertigwarenlager WIPAK, D-Bomlitz • Fitco,
B-Oostende • Flectronic, Venray • Flik Flak Turnhal, Den Bosch • Flora Holland, Aalsmeer • Flora Holland, Honselersdijk • Flora Holland,

Dat zie je vaker bij bedrijven die zorgvuldig zijn opgebouwd door een ondernemersfamilie
van nuchtere, harde werkers, met wortels diep in de samenleving. De familie Veldboer
heeft altijd veel oog gehad voor de gemeenschap en Veko sponsort enkele culturele- en
sportdoelen. Ook op die manier draagt Veko dus bij aan het leefklimaat in Schagen.
Toch is uiteindelijk de plek van een bedrijf niet eens zo belangrijk. Wat telt, is een goed
product en daarvoor stáán. In goede en minder goede tijden heeft Veko altijd de kracht
gehad om beide voeten op de grond te houden. Zelfs nog te groeien in internationale
richting. Want dat vind ik opvallend: tot voorbij Oost-Europa is er belangstelling voor de
duurzame, Hollandse lichtlijnen van Veko. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemerschap: de kunst om met keihard werken steeds weer duurzaam te innoveren,
terwijl je het basisproduct onbetwist overeind houdt. Veko is altijd blijven vasthouden aan
werken met aluminium. Maar komt nu bijvoorbeeld wel met een nieuwe leaseconstructie
voor bedrijfsverlichting: dat zegt iets over hoe innovatief en eigentijds je bent.
Helemaal terecht dus dat het 40-jarige bestaan zo uitgebreid wordt gevierd met
medewerkers, klanten en de omgeving. Het is een mooi moment om bij stil te staan.
Als burgemeester van Schagen ben ik er trots op om zo’n bedrijf binnen de gemeente
te hebben. Hierbij dan ook mijn hartelijke felicitaties met deze mijlpaal.
Ik wens Veko nog een hele lange, mooie toekomst toe.”

Naaldwijk • Flora Holland, Rijnsburg • Flora Zon, Venlo • Flora, De Kwakel • Floran, Montfoort • Focke & Co, D-Verden • Fokker, Oude
Meer • Fokker, Papendrecht • Ford garage, B-Brugge • Fr. Lürssen Werft GmbH, D-Lemwerder • Frans Maas, Schiphol-Rijk • Fruitmasters,
Geldermalsen • Gakon, Wateringen • Gamma, B-Aalst • Gamma, B-Arlon • Gamma, B-Diest • Gamma, B-Hoboken • Gamma, B-Leuven •
Gamma, B-Sint Niklaas • Gamma, Heerlen • Gamma, Kerkrade • Gamma, Oud Beijerland • Gamma, Sittard • GC Hahn & Co, D-Lübeck • GE
Security, Weert • Gebouw 56, Nw Milligen • Geloti, Tilburg • Generaal, Amsterdam • Geodis Vitesse • Gielissen, Amsterdam • Giesbers
Wijchen Bouw, Wijchen • GKSS Forschungszentrum, D-Geesthacht • Greenery, Bleiswijk • Greenery, Kapelle • Greenpack • Greuter,
Alkmaar • Großhandelszentrale für Autoteile, D-Berlijn • Grote Sportzaal, Budel • GVB, Amsterdam • H.J. Heinz, Utrecht • Habufa, Tholen
• Hakto, Emmeloord • Hallen, Venlo • Haluco • Harbers Trucks o.a. Apeldoorn • Hartman, Sexbierum • Havep, Goirle • Hazeldonk, Breda •
Heembloemex, Rijnsburg • Heineken, Drachten • Heineken, Oss • Hema DC, Utrecht • Hendrickx Transport, B-Westerlo • Henk vd Scheur,
Apeldoorn • Henkel & Gerlach, D-Stuhr • Hess ACC Systems, Enschede • Hessenatie, B-Boom • Heuveltrans Tiel • Hilverda de Boer, Aalsmeer
• Hilverda, Aalsmeer • Hilvertshof, Hilversum • HIS, Groningen • Hitachi, Waardenburg • Home Deco Denter, Zwolle • Hoog, Waddinxveen
• Hoogenboom Youngplants, De Kwakel • Hordijk, Zaandam • Hormann, B-Tongeren • HTM Den Haag • Hubo, B-Wallonie • Huisman
Transport, Druten • ICS, Dordrecht • IGO Post, Helmond • IKEA, Amersfoort • IKEA, Amsterdam ZO • IKEA, Delft • IKEA, Groningen • IKEA,
Haarlem • IKEA, Heerlen • IKEA, Oosterhout • Impress, Deventer • Imtech, Goes • Infracor GmbH, D-Marl • Inter Forrest terminal, Pernis •
Interboat, Zwartsluis • Interbosch, Alkmaar • InterChikken, Bodegraven • Intra tuin Nijkerk • Jan de Rooy Transport, Waalwijk • Jan Denul,
B-Aalst • Jan Linders, Nieuw Bergen • Janssen, Eindhoven • Javado, Naaldwijk • JDR Smart Solutions • Jong, Groot Ammers • Jong/Erno’s
hal, Zwaagdijk • JP Medical, Oss • Jumbo DC, Veghel • Kaasgoed, Nieuw Vennep • Kaffee Lagerei, D-Hamburg • Kampstaal, Emmeloord •
Kantoor op maat, Hoorn • kantoorgebouw ANP, Rijswijk • Kappa, B-Hoogstraten • Karwei, Alphen a/d Rijn • Karwei, Harderwijk • Karwei,
Someren • Kees Smit Tuinmeubelen, Almelo • Kennis Campus Drenthe, Emmen • Kennis Transport, Waalwijk • Ketelaarskampweg, Den
Bosch • Kiestra Lab Automation, Drachten • Kinzo, Ede • Klein Brabant, B-Puurs • Klimaatcel, Heemskerk • KLM Logistiek Centrum, Oude
Meer • Koninklijke Tichelaar, Makkum • Koolstra, Ede • Korsnas, Zwaag • KPN Cybercenter, Aalsmeer • Kraaiven, Tilburg • Kruidvat DC

Marjan van Kampen
Burgemeester
van de gemeente Schagen

Pioniers in
industriële verlichting
In 1975 richtte installateur Nic Veldboer Veko Lightsystems op. Hij
deed dat vanuit de overtuiging dat verlichting voor grote ruimtes
prefab (dus sneller en goedkoper) aangeleverd kon worden. Hoewel
er inmiddels heel veel veranderd is binnen Veko, zit die klantgerichte
filosofie van het eerste uur er nog altijd ramvast in. Zoon Menno, nu
Algemeen Directeur, vertelt…

“Veel ideeën
zijn ontstaan aan
de keukentafel”

“Wij groeiden echt op in en met Veko. Zodra we konden staan, mochten we klusjes doen
in het bedrijf. Draden insteken, beugels stansen... Alleen in de buurt van de zaagmachine
kwamen we niet. Het bedrijf zag er toen trouwens heel anders uit dan nu. Er was een klein
kantoortje en verder een enorm bedrijvige fabriekshal, met lange lichtlijntafels, waaraan
tientallen medewerkers in de weer waren.“
Klantgerichte visie
Zijn vader Nic was een straatvechter. Een echte ondernemer, die perse wilde winnen. Hij zag
dat een klantgerichte visie de sleutel was naar succes. Menno Veldboer: “Mijn vader was
altijd bezig met montagetijdbesparing en service. Niet zelden kwam tijdens de zaterdagmiddagborrel het tekenpapier op tafel omdat hij ter plekke een oplossing ergens voor
bedacht. Het idee van dynamische verlichting is zo ontstaan. Net als meerdere groepen
in één kabel. Dat kwam omdat klant Albert Heijn in ’96 centrale noodverlichting wilde en
neigde te kiezen voor een andere leverancier. ’s Avonds hebben we deze oplossing bedacht.
De volgende dag hadden we de opdracht”, blikt Menno terug.
Zelf begon Menno in de fabriek. Vervolgens was hij administratieve kracht en vertegenwoordiger: “In die tijd hadden we met twee vertegenwoordigers 1,2 miljoen gulden omzet
en typten we onze pakbonnen en facturen met de hand.” Sinds vier jaar is Menno
Algemeen Directeur. Hij is iets ‘rissiger’ dan zijn vader, commerciëler: “Mijn vader was
rustiger. Hij had een enorm technisch inzicht en heeft daarmee een hele sterke bedrijfbasis
neergezet. Mijn doel is het om die commercieel verder uit te bouwen, ook internationaal,
een idee van ons samen.”
Pioneren zit in het bloed
Daarmee zit het pionieren er nog altijd in. Want inmiddels is Veko actief in heel wat
Europese landen, waaronder Duitsland, België, Zwitserland, Groot-Brittannië, Spanje,
Polen, Tsjechië, Slowakije en Oekraïne. Ook de techniek staat niet stil. “Schakelingen
ontwikkelen zich nog voortdurend en LED neemt een enorme vlucht. Mijn vader zag er zes
jaar geleden nog niets in, maar nu kunnen we er niet meer omheen. Ook de vraag naar een
‘compleet pakket’ wordt groter: niet alleen fabrieksverlichting, maar ook lampen voor op
kantoor. Dus dat gaan we bieden.” Menno gaat elke dag met plezier naar zijn werk. “We
hebben nu ruim honderd medewerkers in dienst en een pool van inleenkrachten. Een heel
leuk team, we zijn echt met zijn allen aan de slag om elke keer weer creatief maatwerk te
bedenken en leveren. Die drive is groot en geeft me veel energie.”
En over veertig jaar? “Dan zijn we de grootste industriële verlichtingsfabrikant in Europa,
hebben we een tweede productielocatie ergens in centraal Europa en worden we vertegenwoordigd in meer delen in de wereld. En ik hoop dat één van mijn kinderen dan aan het
roer staat”, besluit Menno Veldboer.

Peter Puts,
Directeur van Puts Elektro BV

Veko Lightsystems International,
de naam zegt het al. Vanuit de
fabriek in Schagen reizen de Veko
producten de wereld over.
Van België tot Tsjechië, van
Spanje tot Israël, van Duitsland
tot Curaçao.
Veel internationale bedrijven
weten Veko inmiddels te vinden
en kopen de producten in voor
diverse vestigingen, verspreid over
diverse landen.

”De montageploeg van Veko heeft
in het enorme nieuwe pand van
Wehkamp.nl in een indrukwekkend
tempo nieuwe lichtlijnen
gerealiseerd. Zonder veel verstoring
van andere werkzaamheden.”

”Veko heeft in totaal ruim
1.000 LED armaturen in
verschillende uitvoeringen geleverd
voor Sportcomplex Willem Alexander
in Hoofddorp. Voor elke ruimte is
een pasklare oplossing gemonteerd.”
Jeroen Wissel,
projectleider bij
Sportcomplex Willem Alexander

Maatwerk

Marcel Kok,
Leidinggevend monteur bij
Installateur Van Loon Elektrotechniek,
Beveiligingen & Telecommunicatie

Dirk Mölter,
Goodman Germany GmbH

”Al tien jaar kiezen wij voor
verlichting van Veko. Voor de groothandel Hansen Dranken in Linne
hebben wij LED gekozen.
Niet alleen omdat Veko ons
gedurende het hele traject
uitstekend heeft geadviseerd,
maar ook omdat de diepstralende
LED armaturen de hoge gangpaden
van boven tot beneden uitstekend
gespreid aanlichten.”

Internationaal

Nostalgie
”Voor onze magazijnen en
distributiecentra vertrouwen we
bij Goodman al jaren op de
verlichtingssystemen van Veko.
Wij hebben ervaren dat Veko, door
de hoge kwaliteit, efficiëntie en
zuinigheid van haar systemen
een ideale partner is voor ons
en onze klanten.”

Montage

Ideale partner

Het was één van de eerste panden
waar de verlichting van Veko
straalde. Het clubhuis van de
Scouting vereniging van Schagen.
Bijna veertig jaar geleden was het
een voorbeeld project waarmee
Veko liet zien wat zij in huis had.
Tegenwoordig zijn de meeste
projecten van hele andere grootte.
Toch worden projecten uit het
verleden zeker niet vergeten en
besloot Veko in 2015 de Scouting
Schagen te helpen bij de
renovatie van hun clubhuis.
De Scouting straalt weer!

Altijd een pasklare oplossing

Goed advies en kwaliteit

kijk eens omhoog

De afgelopen 40 jaar hebben
ruim 3.600.000 lichtlijnen de
fabriek in Schagen verlaten.
Samen goed voor zo’n 16.200
kilometer verlichting. Wat
we kunnen vergelijken met
de doorsnede van de aarde.
De Veko producten hangen
inmiddels wereldwijd in maar
liefst 26 landen. Waar Veko
licht allemaal straalt?
Kijk maar eens omhoog.
Het hangt op meer plekken
dan je denkt…

”Wij hebben in Duitsland onder
andere voor de Airbus A320 een
spuitdock ontwikkeld.
Een speciaal ontworpen armatuurtype van Veko voldeed precies aan
de verlichtingseisen. De armaturen
hebben daarnaast een vlakke
afscherming, waardoor ze
gemakkelijk schoon te maken zijn.
Een mooi eindresultaat dankzij
een goede samenwerking.”
Remco ter Horst,
General Manager Sales
van steigerfabrikant
Custers Hydraulica BV uit Venray

VekoCijfersenzo
De afgelopen 40 jaar hebben
					3.600.000 lichtlijnen
		 de fabriek verlaten.

In 1975 waren er 52 medewerkers nog niet geboren.
In totaal zijn er in 40 jaar 16.200 kilometer lichtlijnen geproduceerd.
Dit is gelijk aan de doorsnede van de aarde.

Veko heeft ruim 100 medewerkers in dienst.
		
7 van hen zijn werkzaam in Duitsland.
In Nederland hangt 12.600 kilometer Veko verlichting.
In België 1.500 kilometer en in rest van de wereld 2.100 kilometer.
Een Veko LED armatuur bespaart per jaar 50% tot 90% energie.

40% van de (bedrijfs)panden in Nederland
zijn voorzien van Veko lichtlijnen.

Doordat het verpakkingsmateriaal wordt gerecycled, worden er
		
per jaar 25.000 verpakkingsdozen bespaard. Dit zorgt ervoor dat er
op jaarbasis 100 bomen minder gekapt hoeven te worden.

In maar liefst 26 landen wereldwijd
hangt Veko verlichting.
De garantie die Veko geeft op haar producten met compleet
onderhoud is op contractbasis 5 jaar of 50.000 branduren.
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Veko is 33 jaar.

In 40 jaar tijd heeft Veko
meer dan 1 miljoen bewegingsmelders geleverd.
Dit jaar vieren 2 medewerkers, net als Veko, hun 40ste verjaardag.

De monteurs rijden 240.000 kilometer per jaar
							van en naar de projecten.
Van de medewerkers is 23% vrouw.

Veko heeft het hoogterecord verbroken in Duitsland. Daar hangt in een pand
lijnverichting op maar liefst 26 meter hoogte.

samenwerken
“Een perfecte
voortzetting van onze
samenwerking”

Ambitieuze generaties
aan het roer
Een personeelsadvertentie in een Belgische
krant, nu bijna veertig jaar geleden. Het was
de eerste kennismaking van Roger Van
Stappen met Veko. Als vertegenwoordiger
was hij wel toe aan een avontuur en het
product sprak hem aan.
Hij stuurde Nic Veldboer een sollicitatiebrief en een bijzondere samenwerking was een feit. Het klikte tussen de heren en
er werd een stevige basis gelegd voor de uiteindelijke groei
naar de internationale speler die Veko Lightsystems nu is.
Tweede generatie aan het roer
Dat veertig jaar later hun beider zoons aan het roer zouden
staan van Veko Lightsystems International en Veko Lightsystems België hadden de vaders niet kunnen voorspellen. “Het
was helemaal niet mijn bedoeling om de zaak van mijn vader
over te nemen”, zegt Steve, zoon van Roger Van Stappen. “Ik
was aan een studie begonnen met het idee het bedrijfsleven
in te gaan. Om wat bij te verdienen, maakte ik in de avonduren lichtberekeningen voor mijn vader. En zo geschiedde.“
Menno, zoon van Nic Veldboer, heeft van jongs af aan meegewerkt. “Net als Steve ben ik ook ooit lichtberekeningen
gaan maken om het bedrijf en product nog beter te leren
kennen. En net als Steve heb ik het maken van die berekeningen van zijn vader, mijnheer Van Stappen, geleerd.”
Veertigers met ambitie
Van het één kwam het ander en Steve kreeg een steeds
belangrijkere rol in de zaak om er uiteindelijk niet meer weg

te gaan. In 1998 nam hij de zaak over. Menno werd vier
jaar geleden de algemeen directeur van Veko Lightsystems
International. De samenwerking van de ene naar de volgende
generatie werd perfect voortgezet.
Volgens Steve ligt het succes van de samenwerkingsformule
in het feit dat de beide generaties toevalligerwijs op hetzelfde
moment in hun leven dezelfde ambities hadden en hebben.
“Twee ambitieuze veertigers werken nu eenmaal beter samen dat een twintiger met een zestiger. Hierdoor versterken
wij elkaars succes. Net als onze vaders veertig jaar geleden
die als jonge dertigers de volle overtuiging hadden het te
gaan maken. En dat hebben ze maar mooi gedaan!”

“Begin november 1975 was het groot feest in Schagen, ik herinner mij dit
als de dag van gister. Nic en Truus Veldboer vierden hun 12,5 jarige huwelijksverjaardag. Het was een prachtig feest met een massa genodigden, een
heerlijk buffet en op de kop toe een fanfare die postvatte in het midden van
de zaal. Exact op die dag ging ik met Veko België van start. Het werk kon
beginnen en mede door een groot wederzijds vertrouwen en respect duurt de
samenwerking na veertig jaar nog steeds voort. Nic Veldboer heeft ongelofelijke mooie technische producten ontwikkeld en gaf zich geen 100% maar
200% aan de zaak, zowel in Nederland als in België. Helaas zijn Nic en Truus
er niet meer, maar zij komen regelmatig terug in onze gesprekken.”
Roger Van Stappen,
Voormalig directeur Veko Lightsystems België

“We versterken
elkaars succes”

De jaren 70

een terugblik in de geschiedenis

Na de roerige jaren zestig, zijn de jaren zeventig
relatief rustig te noemen. Alhoewel...
Het zijn de jaren van huiskamers in de kleuren bruin, paars en oranje. Het koffiezetapparaat
dat de hand gezette filterkoffie vervangt en de kleurentelevisie is in opkomst. Albert Heijn
introduceert de streepjescode. De broeken zijn zo strak mogelijk op de heupen tot een
flinke wijde pijp bij de enkels. Eddy Merckx wint de tiende editie van de Amstel Gold Race.
Teach-In wint als laatste Nederlandse deelnemer het Eurovisiesongfestival. De George Baker Selection verovert de nationale en internationale hitlijsten met ‘Paloma Blanca’, Swiebertje en Q&Q geven Nederland vermaak op de buis en drievoudig Oscarwinnaar Jaws
komt uit in de bioscopen. De oliecrisis beleeft een hoogtepunt, de werkeloosheid groeit.
Veel bedrijven moeten de deuren sluiten. Toch worden er ook bedrijven opgericht. Bijvoorbeeld het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft van Bill Gates en Paul Allen. Én Veko.

en kabelgoot
1976 - Lijnverlichting
in één systeem

1978 - Ef
De eerste hoo ficiënt en veilig.
gwerke
aangeschaft r in Nederland,
door Veko

1975 - Aluminium lijnverlichting
prefab voorgemonteerd

1995 - Lijnverlichting standaard
voorzien van 7x2,5mm² vlakkabel
gekeurd
ichting KEMA
1998 - Lijnverl pen in één vlakkabel
met twee groe
Van Veko naar VEKO Lightsystems International BV
Nic Veldboer start samen met zijn vrouw Truus Veldboer-Korver Veko op vanuit een loods
in Heerhugowaard. Veko wordt op 8 augustus 1975 officieel opgericht. De naam ontstaat
simpelweg uit de achternamen van de oprichters: Ve (Veldboer) Ko (Korver). Nic Veldboer
is in 1972 al begonnen met het maken van lichtlijnen. Heel kritisch kijkt hij daarbij naar
urenbesparing en materiaalomzet. Een zeer vooruitstrevende gedachte, in een tijd waar de
installateur zoveel mogelijk uren probeerde te verkopen.
Maar Veldboer gaat een stapje verder. Hij kiest voor aluminium in plaats van plaatstalen
profielen. Deze zijn namelijk strakker te monteren en de betere temperatuurhuishouding
zorgt voor langere levensduur van de koperen vlakkabel. Een zeer toekomstbestendige
keuze! Want nu, 40 jaar later, kunnen de systemen van toen heel gemakkelijk omgebouwd
worden naar LED. De profielen blijven hangen; alleen de armaturen worden uitgewisseld.
Dankzij die keuze voor aluminium functioneren gerenoveerde én nieuwe Veko LED systemen vandaag de dag moeiteloos, ook bij omgevingstemperaturen tot 35 graden (en dat is
het ’s zomers al snel bij het dak van een bedrijfshal).
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Het bedrijf blijft in beweging
De lichtlijnen worden verbeterd en verbeterd. Zo ontwikkelt Veko een kabelgoot op het
aluminium profiel en is Veko de eerste die profielen standaard voorziet van 7-aderige bekabeling. Ook twee verlichtingsgroepen in één kabel, waar Veko als enige in de wereld KEMA
keur voor heeft, is een voorbeeld van een vooruitstrevende innovatie. En zo is Veko altijd
bezig met montagetijdbesparing.
Daarnaast levert Veko haar producten al vanaf het eerste uur nagenoeg onverpakt, dus
zonder afval. Nu -40 jaar later- zouden de destijds visionaire productontwikkelingen van
Veldboer betiteld worden als ’duurzame gedachten’, een begrip waarmee Veldboer zijn tijd
rijkelijk vooruit was.
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Wij nemen graag mensen aan
die open en betrouwbaar zijn
Natuurlijk: ze kregen toen een salaris in guldens en nu in euro’s. De
automatisering was niet te stuiten: de inhoud van het werk veranderde. En bleef veranderen. Maar de korte lijnen en het onderlinge
respect bleven…

“Iedere medewerker
is van belang”

“Elke dag opnieuw
is een feestje”

“Iedere medewerker is van belang.” Dat zegt Hoofd Finance en P&O Ria Slijkerman. Wat
werken bij Veko het meest kenmerkt, vertelt zij, zijn de korte lijnen, de betrokkenheid van
iedereen en het onderlinge respect. “Wij nemen graag mensen aan die open en betrouwbaar in het leven staan en, eenmaal aan de slag, zorgen wij ook goed voor hen. Dat is al die
jaren al zo geweest: Nic Veldboer deed dat en zoon Menno heeft het overgenomen. Ik merk
dan ook dat mensen het naar hun zin hebben bij Veko en zie dat terug in de lage uitstroomcijfers. Daarom ben ik hier zelf al sinds 1979: de no-nonsense cultuur past bij ook mij.”

Het succes van Veko
in Duitsland is enorm
Thomas Lehmkuhl: “Drie jaar geleden maakte ik op een beurs kennis
met Veko en ik wist meteen: dit is het bedrijf en het product waar ik
voor wil werken. Mijn motto is: ‘Niet denken maar doen’, dus ik heb
vanaf toen alles gedaan om een baan te krijgen in het Duitse team.
En het lukte!”
“In het begin was ik gespannen: werken als Duitse jongen voor een Nederlands bedrijf. Wat
kon ik verwachten? Maar dat was snel over. Het bleek de beste stap in mijn loopbaan tot nu
toe. Veko is nog maar een paar jaar actief in Duitsland, dus wij hebben veel uitdagingen.
We werken in een nieuwe markt, een nieuw kantoor en een nieuw -en groeiend- team. En
toch kunnen we vertrouwen op veertig jaar technische ervaring en een sterk product. Hoewel onze vestiging in Duisburg groter en gestructureerder aan het worden is, hebben we
nog altijd veel vrijheid en ruimte voor onze eigen inbreng. Het succes van Veko in Duitsland
is enorm. Elke dag opnieuw is het een feest om hier te mogen werken.”

Van Veko naar
Veko Lightsystems International
Van lokaal installatiebureau tot internationale speler in
de verlichtingsbranche. Dat is in een notendop het verhaal van
Veko Lightsystems International BV. In de afgelopen veertig jaar is
het bedrijf uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. Van een loods
in Heerhugowaard met drie mensen in dienst, naar een hoofdkantoor en productielocatie in Schagen, verkoopkantoren in
Gorinchem, Duisburg, Madrid en Birmingham en agenten
over de hele wereld. Van nieuwe lijnverlichting voor de
lokale Scouting naar LED armaturen in Dubai.

Een wereldteam!
De internationale verkopers
en agenten bij elkaar.

GROOT-BRITTANNIE

Dennis Boonstra
”In Groot-Brittannië wacht ons de nieuwste uitdaging”, zegt Dennis Boonstra. Na zeventien jaar diverse functies binnen Veko te hebben bekleed, wordt hij nu Managing Director
Veko Lightsystems Ltd. en gaat zich vestigen in Birmingham. ”De markt is er goed. Het is
een groot land, met veel industrie. Hier liggen voor ons de kansen. De Engelsen zijn van
nature conservatief en dat moet ik zien te doorbreken, maar ik heb het volste vertrouwen
in ons bedrijf en ons unieke product. Daar maak ik me geen zorgen over!”

DUITSLAND en OOSTENRIJK

Mario Hopp
In een paar jaar tijd is het Duitse verkoopteam uitgebreid van één
naar zeven vaste medewerkers, die allemaal in dienst zijn van
Veko Lightsystems.” Vanuit ons kantoor in Duisburg laten wij
Duitsland en Oostenrijk kennismaken met de Veko producten,”
vertelt Mario Hopp. Hij is één van de Duitse verkopers en geeft
leiding aan het Duitse team. ”Ons team werkt enorm hard en
met succes, een aantal prachtige projecten zijn inmiddels al
opgeleverd. Maar we doen dit niet alleen, we hebben geweldige collega´s in Holland achter ons staan.”

SPANJE

John Duijm
In Spanje brengt John Duijm alweer zo’n drie jaar de Veko producten
aan de man. “Met Veko producten breng je toch écht iets anders op
de markt. Veko heeft in Spanje een mooie staat van dienst opgebouwd
waardoor veel klanten ‘goede vrienden’ zijn geworden.” Als agent is John
vooral te spreken over de snelle aanpak van projecten van het relatief jonge
Veko team. “Een van de mooiste projecten hebben we recentelijk opgeleverd.
Een hoogstandje als je het mij vraagt. Voor de Goodman groep zijn drie Veko
monteurs ingevlogen om een spoedklus uit te voeren. In zes dagen tijd is 3.300
meter oude lichtlijnen vervangen door nieuwe Veko verlichting in het grootste distributiecentrum in de buurt van Barcelona. De klant deed zijn petje af. En ik ook.”
Veko heeft daarnaast agentschappen in:

BELGIE en FRANKRIJK

Steve Van Stappen
Veko Lightsystems België is een zelfstandig agentschap. Met een groei van maar liefst 50%
kan Veko Lightsystems België tevreden terugblikken op het voorgaande jaar. Veko is marktleider in België. Het team, bestaande uit zeven personeelsleden, is inmiddels ook actief in
Frankrijk. ”Frankrijk is een heel andere markt dan België,” ontdekte Steve Van Stappen. ”Je
zou het niet verwachten, vooral de stand van de techniek verschilt. Er is dus nog een wereld
te winnen voor ons en daar gaan we voor.”

Zwitserland
Slowakije / Tsjechië
Oekraïne / Polen
Verenigde Arabische Emiraten

Twee generaties
aan het woord en aan het werk
Aan tafel zitten twee generaties Veko. Hij was er in 1975 al bij, zij is
sinds twee jaar werkzaam op de Witte Paal in Schagen. Hij werkte
er al voordat Veko bestond, zij was toen nog lang niet geboren. Hij
noemt het zijn ´eerste liefde´, zij is vooral heel trots. Aan het woord
Ton van Kleef en Lisanne Tol.

“Hoogste kwaliteit,
snelste tijd”
Ton van Kleef (63) is Operationeel Manager en binnen Veko Lightsystems verantwoordelijk
voor ´alles wat met de productie te maken heeft´. Ooit begon hij zijn loopbaan als elektricien in dienst bij Veldboer Elektro, de voorloper van Veko.
Nieuwste van het nieuwste
“Kenmerkend voor het bedrijf al sinds dag één is dat het nooit stil staat”, zegt Ton.
“Nic Veldboer probeerde altijd nieuwe dingen uit. Vroeger gebruikten we al de nieuwste
technieken en gereedschappen. Zo waren we de eerste in Nederland met een hoogwerker.
Die werd uit Amerika gehaald. Alles om voor de klant zoveel mogelijk tijd en efficiency
te besparen.”
“In dat opzicht is er niet veel veranderd”, vult Lisanne (24) aan. Zij is als teamleider
van de LED afdeling de spil van de ‘meiden van de LED’. Een jong team bestaande uit
louter dames die met veel zorg en precisie de Veko LED producten maken. “Doordat
we ordergericht werken, is geen dag hetzelfde en is elke dag een uitdaging. Soms
kom je in de ochtend aan, lees je de orders van de dag en denk je ‘dit wordt een
uitdaging’, maar dan krijgen we het toch weer voor elkaar om de producten op tijd
bij de klant te krijgen. En trots dat we dan met zijn allen zijn!”
Scherp blijven. Altijd.
Ton moet erom lachen. “Trots zijn we dan zeker, dat geldt voor alle acht afdelingen
waarin ons productieteam is verdeeld. De LED en TL units, Zaagafdeling, Reflector
(spiegel)afdeling, Mechanische- en Lichtlijnafdeling, het Magazijn en de Expeditie. Zij
hebben elk een eigen taak. Om zo efficiënt mogelijk te produceren, wat bij ons betekent: de hoogste kwaliteit in de snelste tijd, moeten we altijd blijven samenwerken. En
scherp, secuur en alert blijven. Elke handeling die wij verrichten, heeft gevolgen voor
het eindproduct.”
Lisanne knikt bevestigend. “Wij maken er een sport van en gaan geen uitdaging
uit de weg. Dat maakt dit werk ook zo leuk.”

LED’s go Veko

Een dag in het leven van
Veko Lightsystems
Inmiddels telt Veko Lightsystems ruim honderd medewerkers in binnen- en buitenland. Iedereen heeft een eigen taak en eigen verantwoordelijkheden. Van het eerste telefoontje van een klant naar het monteren van een lichtlijn. Daar zit nog een
Veko wereld tussen. Bij Veko is geen dag hetzelfde. Om toch een kijkje in de keuken
te geven een fotoverslag van ‘een dag in het leven van Veko Lightsystems.’

13.00 uur

De afdeling Planning zorgt ervoor dat
de productie en de montage van de Veko
lichtlijnen soepel verloopt. Vanuit het
systeem haalt de afdeling Inkoop de
specificaties van de projecten en neemt
contact op met de diverse leveranciers.

11.30 uur

De Calculators ondersteunen de Rayon
Managers en buitenlandse agenten door
op het hoofdkantoor in Schagen voor hen
het rekenwerk uit te voeren en de lichtberekeningen voor de klant te maken.

5.30 uur

13.30 uur

De montageploegen
gaan op pad naar een
volgende klus ergens
in Europa.

15.00 uur

Het verkoopkantoor in Gorinchem is
de basis voor de Calculators en Rayon
Managers uit het zuiden van het land.

7.00 uur

De productiemedewerkers
starten de machines op
en gaan aan de slag om
de Veko verlichting te
produceren.

16.00 uur

Eén montageploeg is klaar: in één dag
is een sporthal voorzien van nieuwe
verlichting. De andere ploegen ruimen op
om morgen verder te gaan. De ploeg in
Duitsland blijft overnachten in een hotel.

8.00 uur

Op kantoor worden de computers opgestart
en de eerste mailtjes verstuurd.

8.30 uur

De dames en heren van de
receptie, administratie en
ICT staan dagelijks iedereen
te woord en zorgen ervoor dat
achter de schermen alles op
rolletjes verloopt.

Bij de afdeling R&D worden
diverse testen gedaan met
producten en worden nieuwe
producten ontwikkeld.

10.00 uur

De Rayon Managers
in binnen- en buitenland
bezoeken hun klanten
voor projectopnames of
het bezichtigen van het
eindresultaat.

17.30 uur

In het magazijn wordt de laatste
vrachtwagen ingeladen.
Morgen weer een nieuwe dag.

Industrieel Ontwerper Jelmer von Mauw is Hoofd Ontwikkeling bij
Veko. Samen met een team van ontwerpers werkt hij dagelijks aan
het ontwikkelen, testen en uitvoeren van de nieuwste industriële
verlichtingsproducten. Over de toekomst van verlichting is hij heel
bondig: “Intelligente verlichting, dát is de toekomst.”

Intelligente verlichting in woningen is sterk in opkomst. Met slechts één schermpje kan de
verlichting in het hele huis aan- en uitgeschakeld worden. Per kamer kunnen de lampen
met één toets gedimd worden tot het gewenste niveau. Ook is het energieverbruik continu
inzichtelijk; daar kan dus heel gericht op bijgestuurd worden. Bovendien kan de kleurintensiteit worden aangepast aan het bioritme van de mens… Intelligente industriële
verlichting doet precies hetzelfde in bedrijfspanden. En laat Veko in die ontwikkelingen nou
koploper zijn.

“Elk armatuur
doet precies wat
de klant wil”

Intelligentie steeds vanzelfsprekender
Nu industriële LED verlichting een grote vlucht neemt (tot meer dan de helft van de huidige productie) wordt intelligentie steeds vanzelfsprekender. Voor het team van Jelmer
von Mauw betekent dat voortdurend alert zijn op de laatste ontwikkelingen: “Met drivers
kunnen we nu elk armatuur apart programmeren zodat het precies doet wat de klant wil.
Maar het gaat nog verder. Hele projecten kunnen we steeds meer volledig aanpassen aan
wat de klant wil. Had je vroeger nog TL-buizen met vaste waardes, zoals 80 Watt en een
levensduur van drie jaar, nu kun je als klant bepalen dat de LED verlichting precies 68 Watt
moet zijn en tien jaar mee moet gaan. Of dat verlichting in gangpad X volledig uitgeschakeld kan zijn als er niemand is, terwijl het in de eerste zone van gangpad Y op 10% moet
blijven branden.”
In de hele keten kan Veko dus heel gericht te werk gaan en zo het perfecte totaalsysteem
leveren voor elke klant. “Bovendien is exact te monitoren wat de energiekosten zijn, het
aantal branduren en waar defecten zitten”, aldus Jelmer.
Verlichting hangt, kortom, niet langer zomaar boven in een productiehal. Het wordt een
steeds belangrijker middel voor kostenbeheersing en werkplezier. “De juiste verlichting
in de goede kleur heeft invloed op de productiviteit. Een interessant gegeven, waarmee
bedrijven kunnen -en steeds meer willen- spelen.”

toekomst

Klaar voor de toekomst
		 met intelligente verlichting

Vertrouwen
vanaf
het eerste uur

BOAL Profielen
“Onze beide bedrijven zijn
experts op hun gebied en
hebben ontwikkeling,
productie en logistiek
optimaal op elkaar afgestemd. Korte lijnen en een
goede relatie tussen alle
betrokken afdelingen maken
de samenwerking bijzonder
prettig. Wij gaan graag
samen met Veko op naar de
volgende veertig jaar!”

‘Een partnerschap gebaseerd op
vertrouwen, openheid en loyaliteit
levert gemeenschappelijke
beloningen op.’ Het is bij Veko
de basisgedachte bij het aangaan
van samenwerkingsverbanden.

Ronald Boers,
Eigenaar / CEO BOAL Group

”Goede samenwerking met leveranciers helpt bedrijven met een concurrentievoordeel op de markt”, zegt inkoper
Michaël de Moel. ”Zeker binnen Veko, waar we niet alleen productie draaien, maar ook iedere dag bezig zijn met het
ontwikkelen van nieuwe producten of het nog beter maken van de huidige productrange. Dankzij de bijdrage van
leveranciers op het gebied van productontwerp of bijvoorbeeld gebruik van nieuwe technologie, kwaliteitsverbetering
of kostenverlaging, blijven we groots denken en innoveren.”

Weinzierl
“De samenwerking tussen Veko en Weinzierl is van oudsher gericht op
kwaliteit en oplossingsgericht werken. Samen op een efficiënte manier werken
aan innovatieve en duurzame producten op maat gemaakt. Dat tekent onze
partnership en daar tekenen we graag nog minstens 25 jaar voor bij.”

Johannes Weinzierl,
Algemeen Directeur Weinzierl

OSRAM Benelux BV
“Wij zien de samenwerking tussen Veko en OSRAM als een partnership waarbij beide partijen de gelegenheid krijgen om van elkaar te
leren en gezamenlijk producten te ontwikkelen. Niet alleen Veko of
OSRAM vraagt daarom, maar op langere termijn profiteren meerdere
partijen daarvan. Een samenwerking waar we trots op zijn.”

Hans Stalenhoef,
Senior Account Manager OSRAM

Draka Kabel BV
“Het partnership is met
de jaren sterk gegroeid en
daarbij zijn ook de beschikbaarheid en het (just) in
time leveren, afgestemd
op het productieproces,
de belangrijke zaken.
Veko Lightsystems heeft
partnership hoog in het
vaandel staan en is met een
hands-on mentaliteit, goede
kwaliteit, innovatie en snelle
montage de wereld aan het
veroveren. Wij zijn trots
om een bijdrage te leveren
aan het succes van
Veko Lightsystems.”

Klees Verkuil,
Purchase Director
Netherlands Draka Kabel BV

Essentra Extrusion
“In 1976 ontmoette ik
Nic Veldboer. Een man van
directe contacten en
altijd recht door zee.
Eigenschappen, die ons
goed passen. De contacten
met Veko verlopen anno
2015 nog immer soepel.
Wij zijn dan ook trots Veko
onze klant te mogen
noemen. Een relatie van
meer dan 36 jaar tussen
twee bedrijven zegt alles
over ons hechte partnerschap. Wij zullen er alles
aan doen om minimaal voor
dezelfde periode zaken met
Veko te blijven doen.”

Han Schootstra,
Managing Director Essentra

Technici van Veko in gesprek
“Van TL balk naar smart solutions”
Veko begon veertig jaar geleden als één van de meest duurzame,
vooruitstrevende bedrijven van haar tijd. En innovatief is Veko nog
steeds. Maar hoe ziet dat er in deze tijd uit? Een gesprek tussen
Product Manager John Peters en Ontwikkelaar Richard Grootveld.
John: “Van altijd brandende TL buizen naar dynamisch bestuurde LED. Dat is de afgelopen
veertig jaar in een notendop samengevat. Met een nadruk op de enorme sprong in schakelingen, de laatste jaren.”
Richard: “We gingen achtereenvolgens naar hoogfrequent, T8, T5, LED, daglicht gestuurd
en aanwezigheidsdetectie. Zelf hou ik me vooral bezig met lichttechniek. Optisch gezien de
beste oplossing voor de klant bedenken. Voorheen pasten we reflectoren toe, maar nu ben
ik vooral in de weer met lenzen.”
John: “Het nieuwe basisprofiel, om meerdere vlakkabels kwijt te kunnen, was een mooie
innovatie. Maar de overgang van fluorescentie naar LED staat me het meest bij. Daar was
Veko echt het eerste mee: een serieuze stap op weg naar het nieuwe licht. En zeker niet
het eindstation.”
Richard: “Ik werk hier sinds 1,5 jaar, dus dat heb ik niet meegemaakt. Maar ik vind het
wel bijzonder dat Veko vroeger lampen inkocht en nu zelf lichtbronnen levert.”
John: “En dat in combinatie met slim schakelen. Zo werken we projectmatig én prefab:
over innovatief gesproken. Daarmee hebben we echt iets in huis waarmee we ons onderscheiden van andere leveranciers. Maatwerk is bij ons de standaard.”
Richard: “Klopt, wij kunnen niet anders. Er zijn zoveel meer lichtvormen dan alleen
daglicht en fabriekslicht. Wij willen de ideale lichtsituatie bieden voor iedere fabriekshal,
sporthal, parkeergarage of koel-/vriesruimte. Inventief blijven is niet voldoende meer: het
gaat om een andere manier van denken. Dat maakt ons werk zo uitdagend.”
John: “De extra uitdaging zit voor een Product Manager in de prijs. Wij bieden kwalitatief
hoogwaardig handwerk voor een zeer concurrerende prijs.
Let wel: gemaakt in Nederland, hé?”

“Maatwerk is bij
ons de standaard.
Wij kunnen
niet anders”

“Optisch gezien
de beste oplossing
voor de klant
bedenken”

Op weg
“We zijn afgelopen jaren sterk
gegroeid, ondanks de crisis”

“Prachtig product
om te verkopen”
‘Die verkoopt nog lampen aan een lichtfabriek’. Dat typeert in het
kort de verkopers van Veko. Elke dag zijn zij onderweg om de topproducten aan de man te brengen. Aan het woord Exportmanager
Dennis Boonstra en Rayon Manager Zuid Nederland Rudy Boogers.
“We hebben topproducten en zijn de beste op de markt wat lijnverlichting (lichttechniek,
profielen en montage) betreft,” zegt Dennis. “Tel daar bij op dat we producten op maat
kunnen maken en een snelle lever- en montagetijd hebben,” vult collega Rudy aan, “dan
hoef je als verkoper al weinig meer toe te voegen.”
Beide heren zijn gegroeid naar hun huidige functie. Dennis begon ooit als Monteur en Rudy
als Calculator. Beiden maken nu deel uit van de afdeling Verkoop waarbij Rudy het rayon
Brabant en Zeeland voor zijn rekening neemt en Dennis onze Engelse buren overzee kennis
laat maken met de Veko lichtlijnen. En beiden hebben zienderogen veel plezier in hun vak.
Hoe dat komt?

“Successen worden
bij ons altijd gevierd”

Rudy: “Je komt overal.
Bij sportcentra, koelhuizen,
distributiehallen, noem maar op.
Dan loop ik met een klant door
zijn hoge magazijn en begin ik
al meteen te denken welke
armaturen hier de beste lichtopbrengst zouden geven en de
meeste besparingen. Zo was het
ook bij Vos Logistics in Oss waar
dit jaar een nieuw, duurzaam
distributiecentrum officieel is
geopend, gebouwd volgens
de Breeam-normen. Vanwege
de keuze voor LED verlichting,
wordt nu een dagelijkse
besparing gerealiseerd van bijna
96 kWh. Een project om trots
op te zijn.”

40 jaar jong
Dennis: “Veko mag dan wel veertig jaar bestaan, het is nog steeds een dynamisch, innovatief en jong bedrijf. Mede hierdoor zijn we de afgelopen jaren sterk gegroeid, ondanks de
crisis. We zijn nieuwe producten blijven ontwikkelen en hebben ons internationale netwerk
flink uitgebreid. Een bedrijf dat innovatieve en duurzame producten verkoopt, dat groeit en
blijft groeien, daar werk je toch graag?”
Rudy beaamt: ”Successen, groot of klein, worden bij ons altijd gevierd. De ene keer is er
een gebakje, de andere keer een saucijzenbroodje. Voor alle collega’s, niemand uitgezonderd. Iedereen levert immers een bijdrage aan een project. We zijn een team, of je nu in
Brabant of Duitsland werkt, je bent onderdeel van Veko.”

Dennis: “Er zijn projecten die wat mij betreft ingelijst mogen worden. Zo was het
Sportcomplex Willem Alexander in Hoofddorp heel bijzonder vanwege de diversiteit aan ruimtes
zoals een zwembad, sporthal en horecaruimte. Voor Ahold hebben we bij alle distributiecentra in
drie maanden tijd de verlichting gerenoveerd. En in Aalsmeer, bij Flora Holland, hebben we
de lijnverlichting vervangen terwijl de veiling gewoon doordraaide.”

Nissan, Amsterdam • Airbus Hamburg • Blokker, Geldermalsen • HEMA, Utrecht • Action, Echt • Wehkamp, Zwolle • Bol.com, Waalwijk •
Ikea Nederland • Metro Antwerpen • Prorail, Maastricht• Continental, Tsjechië • Vos, Oss • BNR Nieuwsradio, Hilversum • Ahoy, Rotterdam
• Eyeworks, Amsterdam • Flora Holland, Aalsmeer • Heineken, Den Bosch • Post NL, Zwolle • DHL Greve • Friesland Campina, Maasdam
• Lidl, Etten Leur • Deen, Hoorn • Huis van de Sport, Haarlem • Goodman, Barcelona • Ikea, Tsjechië • Benteler, Duisburg • Alexandrium,
Rotterdam • G-Star, Amsterdam • Parkeergarage Schiphol • KNLTB Tenniscentrum, Amersfoort • Sligro • H&M, Tiel • BMW, Duitsland •
Daganzo, Madrid • Fokker, Schiphol • Jumbo, Raalte • Koopman, Emmeloord • Centrum Duurzaam, Leeuwarden • Body&Fitshop, Heereveen • Alpha, Roof Systsems, Venray • Triple A Logistics, Middenmeer • Swiss Sence, Uden • DekaMarkt, Velsen • Prodelta, Malledijk •
Smartgate, Schiphol • Enza Zaden Enkhuizen • Raaks Haarlem • Etos • Greenery • Neubau Schonefeld • Goodman Hamburg • TUDelft •
Luchthaven Zaventem • KPN Nederland • Leen Bakker • Pearl Opticiens • Amazon Tsjechië • Hugo Boss Hannover • EDCO Deurne • Ahold
• Aalbers, Renswoude • Abbott, Zwolle • ABX, B-Rekkem • ACPC, B-Kallo • Action DC, Zwaagdijk-oost • Action, Zwaagdijk • Aerospace,
Barendrecht • AGF Groothandel, Alblasserdam • Ahoy, Rotterdam • Air connections, Oldenzaal • Albert Heijn DC, Zwolle • Albert Heijn,
Geldermalsen • All Freez, B-Maasmechelen • All Safe, Almere • All Safe, Amsterdam • All Safe, Beverwijk • All Safe, Leiderdorp • All
Safe, Tilburg • All Safe, Utrecht • Almex Staalbouw, Andijk • Alupremetaal, Heijen • Ampco Flashlight, Utrecht • Anker kaas, Zeewolde •
Antrago, B-Ham • Apollo, Amsterdam • Arcadia, Vledder • Ardagh Glass, D-Nienburg • Ardagh Glass, D-Obernkirchen • Artifort, B-Lanaken
• Atlas College, Hoorn • Atlas Copco, B-Wilrijk • Autohaus Bobrink, D-Bremerhaven • Baas de Jong, Hazerswoude-DorpBakker, Barendrecht
• Bakker, Zeewolde • Bakkerij Bart, Beuningen • Bastini, Harderwijk • B-Cables, B-Lokeren • Bedrijfsgebouw, Venray • Bedrijfshal, Wijchen
• Beekekamp, Maasdijk • Beekman, Apeldoorn • Beelen, Lisse • Beerens Classic Cars, B-Antwerpen • Best Growers, Bleiswijk • Bjorn Borg,
Tilburg • BLG Logistic, D-Lahr • BLG Logistikzentrum, D-Bremen • Blokker DC, Geldermalsen • Bode Scholten, Zoetermeer • Bollegraaf,
Appingedam • Bollenbedrijf Thoolen, Velserbroek • Bolletje, Almelo • Bolsius, Boxmeer • Bolsius, Nijmegen • Boni, Nijkerk • Boston,
Kerkrade • Bouwmaat, Aalsmeer • Bouwmaat, Alphen a/d Rijn • Bouwmaat, Breda • Bouwmaat, Delft • Bouwmaat, Helmond • Bouwmaat,
Maastricht • Bouwmaat, Uden • Brakel, Hilversum • Brauerei Beck & Co, D-Bremen • Broekhuis Garage, Harderwijk • Broshuis, Kampen
• Brouwer Transport, Mijdrecht • BSW bedrijven, Breda • BUKO verhuur bv, Velsen-Noord • Cacaoloods, Amsterdam • Caterpillar, D-Kiel
• Central Warenhouse, D-Rendsburg • City Box • Cockpit Hessing, Utrecht • Colbond, Arnhem • Compaq, Utrecht • Confreight, B-Ekeren
• Continental Banden, Barneveld • Coop Codis, Deventer • Cordstrap, Venray • Cranenbroek, Overpelt • CTR De Coulisse, Enter • Cyber
Center Hurk Eindhoven • CZL, Tilburg • Daalderop, Tiel • DC Poiesz, Sneek • DC Sicreon, Waalwijk • Decorum, Amsterdam • Deen DC,
Hoorn • Defensie, div. gebouwen • Deka-Markt, Velzen-Noord • Deli XL, Ede • Deltion College, Zwolle • Den Hollander, Barendrecht •
DFG/OZ-export, De Kwakel • DHL, B-Tisselt • DHL, Eindhoven • DHL, Schiphol • DHL, Tiel • DHL-Opglabbeek • Diametal, B-Herentals
• Distributiecentrum A15, Rotterdam • Distributiecentrum, Cuyck • Distributiecentrum, Duiven • Distributiecentrum, Helmond • DKSH,
Dordrecht • Dobo Logic, Tilburg • Doeleman Warehouse, Waddinxveen • Donkervoort, Lelystad • Doornhoek, Veghel • Dorel, Helmond
• DPD, Berkel en Rodenrijs • DSV, Moerdijk • DSV-Volvo, B-Gent • Edelcactus, Amstelveen • Empatec, Franeker • Enercon, D-Aurich •
Esprit, Amsterdam • Eurinpro, B-Puurs • Eurofrigo, div. vestigingen • EVO Switch, Haarlem • Extron, Amersfoort • Eyeworks, Amsterdam
• FACQ. B-Alleur • Fed-Ex, Veldhoven • Ferm, Zwolle • Ferney Group, Heerhugowaard • Fertigwarenlager WIPAK, D-Bomlitz • Fitco,
B-Oostende • Flectronic, Venray • Flik Flak Turnhal, Den Bosch • Flora Holland, Aalsmeer • Flora Holland, Honselersdijk • Flora Holland,
Naaldwijk • Flora Holland, Rijnsburg • Flora Zon, Venlo • Flora, De Kwakel • Floran, Montfoort • Focke & Co, D-Verden • Fokker, Oude
Meer • Fokker, Papendrecht • Ford garage, B-Brugge • Fr. Lürssen Werft GmbH, D-Lemwerder • Frans Maas, Schiphol-Rijk • Fruitmasters,
Geldermalsen • Gakon, Wateringen • Gamma, B-Aalst • Gamma, B-Arlon • Gamma, B-Diest • Gamma, B-Hoboken • Gamma, B-Leuven •
Gamma, B-Sint Niklaas • Gamma, Heerlen • Gamma, Kerkrade • Gamma, Oud Beijerland • Gamma, Sittard • GC Hahn & Co, D-Lübeck • GE
Security, Weert • Gebouw 56, Nw Milligen • Geloti, Tilburg • Generaal, Amsterdam • Geodis Vitesse • Gielissen, Amsterdam • Giesbers
Wijchen Bouw, Wijchen • GKSS Forschungszentrum, D-Geesthacht • Greenery, Bleiswijk • Greenery, Kapelle • Greenpack • Greuter,
Alkmaar • Großhandelszentrale für Autoteile, D-Berlijn • Grote Sportzaal, Budel • GVB,
Amsterdam • H.J. Heinz, Utrecht • Habufa, Tholen
Contactgegevens
• Hakto, Emmeloord • Hallen, Venlo • Haluco • Harbers Trucks o.a. Apeldoorn • Hartman, Sexbierum • Havep, Goirle • Hazeldonk, Breda •
Veko Lightsystems International BV
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Apeldoorn • Henkel & Gerlach, D-Stuhr • Hess ACC Systems, Enschede • Hessenatie, B-Boom
• Heuveltrans Tiel • Hilverda de Boer, Aalsmeer
1742 NL Schagen
0224 •– Home
273 273Deco Denter, Zwolle • Hoog, Waddinxveen
• Hilverda, Aalsmeer • Hilvertshof, Hilversum • HIS, Groningen • Hitachi, Waardenburg

Heembloemex, Rijnsburg • Heineken, Drachten • Heineken, Oss • Hema DC, Utrecht • Hendrickx Transport, B-Westerlo • Henk vd Scheur,

• Hoogenboom Youngplants, De Kwakel • Hordijk, Zaandam • Hormann, B-Tongeren
• HTM Den Haag • Hubo, B-Wallonie • Huisman
info@veko.nl
Transport, Druten • ICS, Dordrecht • IGO Post, Helmond • IKEA, Amersfoort • IKEA, www.veko.nl
Amsterdam ZO • IKEA, Delft • IKEA, Groningen • IKEA,
Haarlem • IKEA, Heerlen • IKEA, Oosterhout • Impress, Deventer • Imtech, Goes • Infracor
SeptemberGmbH,
2015 D-Marl • Inter Forrest terminal, Pernis •
Interboat, Zwartsluis • Interbosch, Alkmaar • InterChikken, Bodegraven • Intra tuin Nijkerk • Jan de Rooy Transport, Waalwijk • Jan Denul,
B-Aalst • Jan Linders, Nieuw Bergen • Janssen, Eindhoven • Javado, Naaldwijk • JDR Smart Solutions • Jong, Groot Ammers • Jong/Erno’s
hal, Zwaagdijk • JP Medical, Oss • Jumbo DC, Veghel • Kaasgoed, Nieuw Vennep • Kaffee Lagerei, D-Hamburg • Kampstaal, Emmeloord •
Kantoor op maat, Hoorn • kantoorgebouw ANP, Rijswijk • Kappa, B-Hoogstraten • Karwei, Alphen a/d Rijn • Karwei, Harderwijk • Karwei,
Someren • Kees Smit Tuinmeubelen, Almelo • Kennis Campus Drenthe, Emmen • Kennis Transport, Waalwijk • Ketelaarskampweg, Den
Bosch • Kiestra Lab Automation, Drachten • Kinzo, Ede • Klein Brabant, B-Puurs • Klimaatcel, Heemskerk • KLM Logistiek Centrum, Oude
Meer • Koninklijke Tichelaar, Makkum • Koolstra, Ede • Korsnas, Zwaag • KPN Cybercenter, Aalsmeer • Kraaiven, Tilburg • Kruidvat DC

Veko Lightsystems. Solid Solutions. Smart Lighting.
www.veko.nl

