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VAN DER ENDE GROEP

Familiebedrijf
valt in de prijzen
Nooit eerder hadden ze een prijs gewonnen. En dan
winnen ze er in 2016 drie. Bij de Van der Ende Groep
in Maasdijk zijn ze er beduusd van. En trots!
 TEKST: MARJON HOOGESTEGER FOTO'S: THIERRY SCHUT FOTOGRAFIE

W ie binnenkomt bij de Van der Ende
Groep, kan de prijzenregen niet
ontgaan. De gewonnen awards
pronken prominent op de ont-

vangstbalie. ‘We zijn erg trots op de awards’,
bevestigt commercieel directeur Lex van der
Ende, die samen met zijn vader Piet en Arie van
der Wijden leiding geeft aan het bedrijf. ‘Ze
vormen een stukje erkenning.’ De groep biedt
via vijf werkmaatschappijen een totaalpakket
aan technische oplossingen voor de glastuin-
bouw, overheid, industrie en bouwsector. De
eerste prijs die het bedrijf vorig jaar in de wacht
sleepte, was de OOM-Award, voor het meest
actieve scholingsbedrijf in de metaalsector in
Zuid-Holland. Onlangs zette de groep met het
oprichten van het Van der Ende College een
nieuwe stap in de scholing van het eigen
personeel. ‘Het Van der Ende College bestaat uit
zestien lesprogramma’s over de verschillende
onderwerpen binnen het bedrijf ’, vertelt Lex
enthousiast. ‘De lessen worden gegeven door

onze eigen specialisten en door alle afdelingen
gevolgd. Een servicemonteur kijkt bijvoorbeeld
anders naar een frequentieregelaar dan een
verkoper. Zo leren ze van elkaar.’

Het Van der Ende College is bittere
noodzaak, vindt Piet, die in 1985 het bedrijf
startte. ‘Onze markt vraagt om specialisten. Die
kunnen we niet van school halen. Vind maar
eens een opleiding pomprevisie. We moeten dat
dus zelf doen. We zien dat deze aanpak ook
nieuwe medewerkers trekt. En ook stagiairs
gaan graag bij ons aan de slag. Dat is mooi, want
zo kunnen wij ze voor techniek interesseren.’

 
MOOISTE PRIJS In november werd 

de Herman Wijffelsprijs gewonnen voor de
innovatie Triton Bioreactor, een microbiologisch
waterzuiveringssysteem voor de glastuinbouw
(ontwikkeld door Moor Filtertechniek, onder-
deel van de Van der Ende Groep, samen met
Aqua-Terra Nova uit Naaldwijk). Daarna volgde
de prijs die Piet en Lex eigenlijk het mooist



Piet en Lex van der Ende:

‘De Van der Ende Groep is

een wij-bedrijf. Bij ons is

iedereen even belangrijk.’

VERTROUWEN
IN DE BANK
De Van der Ende Groep

bankiert bij Rabobank

Westland. ‘We hebben

al onze bankzaken -

zowel zakelijk als privé -

bij deze bank onder-

gebracht’, vertelt

algemeen directeur

Piet van der Ende. 

‘Wat ik prettig aan deze

bank vind, is dat wij

meerdere vaste

contactpersonen

hebben, voor elke

discipline één. Dat

werkt ontzettend

goed.’
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vinden: de MKB Westland Partners Onder-
nemersprijs. Lex: ‘We waren nog een beetje stil
van het winnen van de andere prijzen toen we
ook deze nog aan onze kast mochten toevoegen.
Onder andere vanwege de manier waarop we
hier met elkaar en de medewerkers omgaan.’
‘We zijn een wij-onderneming’, vult Piet aan.
‘Iedere medewerker vervult een belangrijke
taak. Degene die zorgt dat de producten goed de
deur uitgaan, is in principe net zo belangrijk als
wij. We geven medewerkers ook veel verant-
woordelijkheid. Ze moeten het gevoel hebben
dat ze voor zichzelf bezig zijn.’

Een ander aspect dat naar voren kwam in
het juryrapport van de MKB-prijs is de inno-
vatiekracht van het bedrijf. Iets dat te danken 
is aan de ruimdenkendheid van Piet, vindt Lex.
‘We hebben de afgelopen jaren innovaties ont-
wikkeld die op het eerste gezicht wat verder van
ons af stonden, maar die de perfecte strategie
bleken te vormen. Ik respecteer het heel erg 

dat mijn vader daar dan toch in gelooft en erin
meegaat. Ze hebben er mede voor gezorgd 
dat het bedrijf de laatste jaren ontzettend
gegroeid is.’

 
OPVOLGING Piet staat nog volop in het

bedrijf, maar daar komt verandering in. ‘In 2015
zijn we een opvolgingstraject gestart. Lex neemt
stap voor stap steeds meer van mij over en ik
neem stapsgewijs afscheid. Op deze manier
krijgt Lex de kans om het rustig op te bouwen.
Hij is langzaam ingestroomd, heeft allerlei
functies gehad. Nu is hij commercieel directeur.
Hij brengt de groep op een hoger niveau.’ 
Ook Lex vindt deze overgangsperiode prettig.
‘Mijn vader heeft het bedrijf in ruim dertig jaar
opgebouwd tot wat het nu is. Hij heeft ook tijd
nodig om af te bouwen. We willen het traject
gewoon goed doorlopen en afsluiten. Ik vind het
wel heel gaaf dat we nu de eerste stap hebben
gezet. Het voelt goed.’
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