
Let’s combine 
chemistry!

Een unieke combinatie
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Het jaar 2018 gaat de geschiedenisboeken in met weerextremen 
en weerrecords, waaronder één van de warmste zomers van 
de afgelopen tientallen jaren. Persoonlijk zal ik deze zomer ook 
om andere redenen niet snel vergeten. Samen met mijn directe 
collega’s heb ik een mooie, uitdagende opdracht mogen uitvoeren: 
het samenvoegen van de diverse merken binnen één commerciële 
organisatie voor de Benelux. 

Dus ja, afgelopen maanden hebben ons een paar zweetdruppels extra 

gekost! Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat wij marktleider in de 

Benelux zijn, maar ook grote organisaties zijn met ieder een eigen cultuur en 

een eigen business model. ‘Groot’ zegt niet zoveel; dat weet iedereen. Onze 

missie is dan ook dat we nóg beter doen wat we goed doen: onze klanten 

succesvol maken. En daar hebben we de nieuwe  commerciële organisatie 

volledig op ingericht.

Zowel Bostik als Den Braven zijn de afgelopen jaren zeer succesvol 

geweest in de Benelux markt. Nu we de commerciële organisaties gaan 

samenvoegen, wordt steeds duidelijker dat er onder de naam Bostik een 

unieke combinatie ontstaat. Een bijzonder krachtige wereldspeler in lijmen 

en kitten, met unieke oplossingen voor de professional en succesvolle 

proposities en concepten voor onze handelspartners. 

Om de vernieuwde commerciële organisatie -met enige trots- aan u voor te 

stellen, is dit minimagazine voor u ontwikkeld. U leest hier wat onze nieuwe 

organisatiestructuur voor u betekent. Een kleine, hernieuwde kennismaking 

wellicht, waarin wij u graag laten zien hoe wij u nóg succesvoller kunnen 

maken. 

Let’s combine chemistry!

  Rob van de Sande

  Business Director C&C Benelux

Missie 2019: 

Onze klanten 
succesvoller maken

Let’s combine chemistry!
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Onze vernieuwde commerciële organisatie heeft een krachtig 
fundament dat rust op vier pijlers. Met deze pijlers hebben 
we ieder afzonderlijk al naam in de markt gemaakt. Tijdens 
het proces van samenvoeging hebben we ze nog eens kritisch 
bekeken én geoptimaliseerd. 

Let’s combine chemistry! 

Bostik en Den Braven 
bundelen hun krachten

“ Onze krachten zijn gebundeld, dat is  
   voor iedereen een win-winsituatie”

   Hans van Houwelingen

Sales Manager C&C Benelux | Sealing & Bonding - Glas, Verf & Decoratie

Let’s combine chemistry!
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De vier belangrijkste pijlers waarmee we u  
graag van dienst zijn. Nu en in de toekomst:

1. U als klant staat centraal
Dat stond u natuurlijk al, maar nu nog meer dan u gewend was van ons. U heeft nu de beschik-

king over het meest complete assortiment en de meest unieke, professionele oplossingen in 

lijmen en kitten van de marktleider in de Benelux. En, dankzij de samengevoegde commerciële 

organisatie, kunnen we nu nog klantgerichter opereren. Ook dat werkt prettig in uw voordeel. 

2. Service tot in de puntjes
We vinden het belangrijk dat u optimaal gebruik kunt maken van onze krachtige producten en 

merken. We bieden dan ook uitgebreide support op het gebied van category management en 

trainingen bij u op de winkelvloer. Onder het motto ‘We help you to sell more’ ondersteunen 

wij u in ons zeer modern Centre of Excellence met presentaties en verkoop van onze 

producten (eigen merken en private label), marketing communicatie, content management en 

digital support voor o.a. e-commerce. 

 

3. Innovatie als motivatie
Het ontwikkelen van nieuwe technologieën en nieuwe toepassingen: dát is onze gedeelde 

passie. We blijven voortdurend innoveren en daarnaast verrassen wij u met nieuwe producten 

en concepten die aansluiten op de laatste ontwikkelingen in bouw en afbouw én bij de laatste 

trends in de Doe-Het-Zelf markt. 

4. Kwaliteit. Altijd. 
Nieuwe technologieën maken het mogelijk om producten te ontwikkelen die krachtiger en 

duurzamer zijn dan ooit mogelijk was. Wij staan vooraan in die ontwikkelingen. Daarnaast 

voldoen we uiteraard aan alle kwaliteitseisen die ISO 9001,  ISO 14001 en OHSAS 18001 aan onze 

producten en processen stellen.  

Let’s combine chemistry!
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Wij hebben door de jaren heen een ijzersterk assortiment merken 
en producten op de markt gebracht. Zo staan we aan de wieg van 
een aantal revolutionaire productintroducties in lijmen, kitten, PUR-
schuimen en aanverwante systemen voor wanden en vloeren.  
Onze merken en producten blijven uiteraard volop verkrijgbaar. 
Reden: ze vullen elkaar perfect aan. 
 

Met de samenvoeging ontstaat het meest complete assortiment van lijmen en 

kitten. Zowel in de breedte (aantal verschillende producten) als in de diepte (aantal 

productvarianten). Daarmee kunnen we u volledig van dienst zijn. Voortaan vindt u

alle producten die u iedere dag op voorraad wilt hebben, onder één dak.

Let’s combine chemistry!

Alle merken en producten onder één dak 

One stop shop voor  
ons hele assortiment
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Bostik en Den Braven 
een ijzersterk duo 

Afzonderlijk waren Bostik en Den Braven al bijzonder sterk. 
Bostik, als wereldwijd speler in smart adhesives en  
Den Braven met world class technologieën op het gebied  
van afdichtingsmiddelen. Samen zijn we een nog sterkere  
en volledigere speler op de markt van lijmen en kitten.  
Een unieke combinatie met: 

•  Een zeer uitgebreid productportfolio van hoogwaardige lijmen en kitten 

•  IJzersterke merken 

•  Een geoptimaliseerde supply chain 

•  Continue support in category management 

“ Innovatie als gedeelde passie, daar komen 
zeker mooie oplossingen uit”

Ruud  Schrama

Market Development Manager C&C Benelux



7

3

7

8

9

2

1

6

5

10 1211

14

13

16

24

25

19

26

32

31

37

30

29

28

22

2321

20

27

33

38

46

45

48
47

52

49

41

40

50

44

42

43

36

35
39

34

4

15

17

18

51

1. Martine Mijnders 2. Marie-Anne Clausen 3. Marjolein Haubrich 4. Marcel van der Most 5. Rob van de Sande 6. Luuk 

Jochems 7.  Alexander Kroeze 8. Michiel Knook 9. Nicole Smits 10. Anja Dickens 11. Kim America 12. Rosita Koolen 13. Luc 

Wouters 14. Nico den Engelsman 15. Roy Mertens 16. Luc Reimann 17. Ronald Verheijen 18. Matthias Forger 19. Stavros 

Kontogiannis 20. Patrick Lamberts 21. Martijn Bakker 22. Koen van der Velden 23. Ilona de Kruyff 24. Tom Uilenberg  

25. Vincent Niederkorn 26. Xavier Ortiz 27. Evelien de Kort 28. Ruud Schrama 29. Merve Ayan 30. Bram Palmen  

31. Vincent Imbos 32. Theo van Oord 33. Geertrui Seynnaeve 34. Jolanda Habraken 35. John van Oers 36. Irma van Loon 

37. Simone Thur 38. Arno van de Laar 39. Christian de la Cousine 40. Renee van Doesburg 41. Jordy Petiet  

42. Nick Haring 43. Rob Nooten 44. Dirk Vermeulen 45. Ben van der Graaf 46. Udo van Peursem 47. Ernst Bannink  

48. Johan Raeymaekers 49. Sophie Jacobs  50. Gerjan Zuidhof 51. Hans van Houwelingen 52. Stefan de Breucker

Let’s combine chemistry!

Dit zijn wij!
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Sales & Marketing organisatie

• Rob van de Sande - Business Director C&C Benelux

• Marjolein Haubrich - Business Assistant C&C Benelux

Verkoop

•  Dirk Vermeulen - Sales Manager C&C Benelux | Sealing & Bonding - 

IJzerwaren, Bouwmaterialen & DHZ 

•  Hans van Houwelingen  - Sales Manager C&C Benelux | Sealing & 

Bonding - Verf, Glas & Decoratie 

•  Ronald Verheijen - Sales Manager C&C Benelux | Wall & Floor - Wand- 

en Vloersystemen, Tegel- en Stucco systemen, Vochtwering- en 

Hovenierssystemen

Product- en marktontwikkeling

• Ruud Schrama - Market Development Manager C&C Benelux

Marketing & Communicatie

• Simone Thur - MarCom Manager C&C Benelux | Sealing & Bonding

• Arno van de Laar - MarCom Manager C&C Benelux | Wall & Floor

Verkoopondersteuning

• Udo van Peursem - Sales Support Desk C&C Benelux

• Koen van der Velden - Sales Support Desk C&C Benelux

                         “ Met uitbreiding van het productportfolio
kunnen we u nog beter bedienen”

       Dirk Vermeulen

Sales Manager C&C Benelux | Sealing & Bonding - IJzerwaren, 

Bouwmaterialen & DHZ

Let’s combine chemistry!

De nieuwe, samengevoegde commerciële organisatie 
heeft een andere structuur gekregen. Eenvoudiger en 
helderder, zodat we u nóg slagvaardiger en klant gerichter 
kunnen ondersteunen in de Construction & Consumer 
Benelux markt (Bouw en Doe-Het-Zelf). De verkoop en 
marketing organisatie wordt aangestuurd door Rob van de 
Sande en is verdeeld in twee segmenten:
• Sealing & Bonding

• Wall & Floor
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Bostik
Benelux B.V.

Let’s combine chemistry!

Let’s combine 
chemistry!

Eenduidige 
Bostik look & feel 

compleet 
assortiment 
lijmen en kitten

1 commerciële 
organisatie

Unieke combinatie van merken

Voortaan kunt u bij één commerciële organisatie terecht voor al uw producten op het gebied 

van lijmen en afdichtsmiddelen. Zo bieden wij u het gemak om via uw contactpersoon, voor 

zowel “Sealing & Bonding” als “Wall & Floor” uw producten te bestellen. En bij specialistische 

vragen, brengen we u in contact met een collega voor de juiste in-formatie. Dat is pas gemak! 

De merken en producten blijven hetzelfde, de kennis en service worden vergroot en het 

enige dat u merkt is een ander logo boven de administratieve afhandeling. Een win-win-win 

situatie, ook (of zullen we zeggen: juist) voor u!



De enige goede reden om te veranderen is om 
te verbeteren. En soms moet je niet eens willen 
veranderen, omdat de zaken nou eenmaal goed 
zijn zoals ze zijn.
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Technische ondersteuning, snelheid van  
leveren en leverbetrouwbaarheid van zeer  
hoog niveau

Zowel voor onze eigen merken Bostik en Zwaluw als  
uw private label blijven wij dé strategische partner

We blijven op de voor u vertrouwde

manier bereikbaar

 U kunt blijven bestellen op de manier waarop u 
gewend bent

Onze Digital Support Service blijft

onveranderd hetzelfde

Zaken die blijven 
zoals ze zijn

1

2

3

4

5

De enige goede reden om te veranderen is om

te verbeteren. En soms moet je niet eens willen

veranderen, omdat de zaken nou eenmaal goed

zijn zoals ze zijn.

Let’s combine chemistry!
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Better results through Knowledge
Het Centre of Excellence verzamelt kennis omtrent de nieuwste marktinzichten, 

ontwikkelingen en trends. Deze kennis wordt gedeeld en zorgt ervoor dat onze 

relaties een hogere effectiviteit en betere resultaten behalen. Dit is de betekenis 

achter de payoff: “Better results through Knowledge”.

Smart adhesives
Het idee achter het Bostik Smart House, en het daarbij naastgelegen R&D Centre, 

is om verschillende situaties te simuleren die in het dagelijkse leven van een gezin 

in een woonhuis voorkomen. Hiermee verzamelen en analyseren we data om de 

invloed te kunnen meten van gebouwen en gebruik van materialen op het leven 

van mensen. Onderzoekers zijn met behulp van al deze data dagelijks bezig om 

nieuwe, innovatieve en duurzame lijm- en afdichtingsystemen te ontwikkelen.

Let’s combine chemistry!

Centre of Excellence - Oosterhout, Nederland

“ Eenvoudiger, helderder en dus met meer  
aandacht voor de klant. Dat is prima werken”

  

     Ronald Verheijen

Sales Manager C&C Benelux | Wall & Floor - Wand- en 

Vloersystemen, Tegel- en Stucco systemen,  

Vochtwering- en Hovenierssystemen

Smart House - R&D Centre - Venette, Frankrijk



Let’s combine
chemistry!

Bostik B.V.

Postbus 303, 5201 AH, ’s-Hertogenbosch, Nederland

Telefoon: + 31 (0)73 6244 244, Fax: + 31 (0)73 6244 344

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België

Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17, Fax: + 32 (0)9 255 17 01

www.bostik.be

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, Nederland

Telefoon: +31 (0)162 491 000, Fax: +31 (0)162 451 217 

www.denbraven.com


