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voorwoord

voor ons voorwoord
Neemt u plaats

Gulinski & de Baar is een 
multidisciplinaire projectinrichter. 

Door jarenlange ervaring hebben we
ons kunnen ontwikkelen tot een 

kenniscentrum op het gebied 
van werkomgevingen, integrale 

huisvestingsoplossingen, en partner 
voor interieurarchitecten. 

Met elk vraagstuk op het gebied van projectinrichting of verbetering van de 
werkomgeving kunt u bij ons terecht. Wij zorgen voor een passende oplossing 
en nemen, wanneer u dat wilt, het gehele traject uit handen. Dit doen wij in 
samenwerking met geselecteerde partners zowel in advisering, ontwerp en 
realisatie van interieurprojecten.

Gulinski & de Baar adviseert opdrachtgevers bij het optimaliseren van 
werkomgevingen. We verbinden de diverse werkgebieden tot één kernteam. 
Uiteraard verliezen we daarbij het gewenste eindresultaat nooit uit het oog.

Voor Gulinski & de Baar is de realisatie van een goede werkomgeving meer 
dan het plaatsen van kantoormeubilair. In onze missie staan mens, werk en 
omgeving centraal. Gulinski & de Baar ziet zichzelf als een toonaangevende 
onderneming die organisaties helpt voorbereid te zijn op taakgerelateerd 
werken. Met de focus op duurzaamheid, een positieve arbeidsethiek en een 
kwalitatieve uitstraling creëren wij werkomgevingen die aansluiten bij de eisen 
en wensen van morgen.

Middels dit special magazine geven we u een kijkje in onze keuken en hopen we 
u te kunnen inspireren. Daarbij wensen wij u veel leesplezier toe.

Corné Gulinski & Rob de Baar

en special magazine
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in beeld

Corné Gulinski

Directeur

Mei 2006

Begonnen in de kantoorbranche als vertegenwoordiger in 1980. Vanaf 1998 
commercieel directeur bij een grote projectinrichter en vanaf 2006 zelfstandig 
ondernemer met compagnon bij Gulinski & de Baar.

Het Nieuwe Werken oftewel anders werken. Veel bedrijven hebben de 
organisatie al aangepast naar het nieuwe werken en andere volgen. Sociaal 
werken, mobiel werken, efficiënter werken en bovendien de medewerkers meer 
tevreden stellen. Allemaal kernwoorden rondom Het Nieuwe Werken. De kunst 
is dan ook al deze kernwoorden te vertalen in een concept en daar staan wij voor.

Wij willen mensen binnen een organisatie in staat stellen om het beste uit 
zichzelf te halen. Wij doen dit door een inrichting te creëren die past bij het DNA 
van de organisatie, zodat zij zich er prettig voelen en tot meer in staat zijn.

Op al onze klanten die ons de afgelopen jaren het vertrouwen hebben gegeven 
en gezorgd hebben voor de continuïteit van ons bedrijf.

Door goed te luisteren en mee te denken met onze klanten ontwikkelen we 
inspirerende, duurzame werkomgevingen. Met een juiste balans tussen tijdloos 
design, ergonomie en kwaliteit, waarin mensen optimaal kunnen functioneren. 
Zo weten we wat organisaties en medewerkers nodig hebben om succesvol te 
kunnen functioneren. Voor nu en in de toekomst.

functie

sinds

ervaring

specialiteit

missie

trots op

visie

Favoriet: 
Klassiekers en Design
“Ontwerpers als Charles en 

Ray Eames, Pierre Paulin, 

W. H. Gispen, Fritz Hansen 

en Michael Thonet zijn de 

grootste pioniers van de 

meubelgeschiedenis. Een trend 

is vluchtig, goed design is 

blijvend en overleeft een trend 

die haar heeft voortgebracht. 

Het is een kwestie van intuïtie 

en lef, want niet altijd wordt 

de kwaliteit van vormgeving 

onmiddellijk herkend en vaak 

volgt de erkenning later. Design 

is Kunst; mijn woonkamer staat 

dan ook vol met kunst.”
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in beeld

Rob de Baar

Directeur

Mei 2006

Mijn start in deze branche heb ik gemaakt, 21 jaar jong, bij 
Van Dinther in Breda, daarna heb ik 15 jaar als sales manager bij ROANTEX Etten-
Leur gewerkt. Maar de mooiste stap is toch wel de huidige, al weer meer als 11 jaar 
ondernemer!

Fijne en open omgang met onze klanten en leveranciers! Bureaus en stoelen zijn overal 
te bestellen, ook bij Gulinski & de Baar. Maar wij gaan dat stapje verder, zodat iedereen 
de werkplek krijgt waar hij of zij lekker kan presteren en zich thuis voelt. Want je 
presteert nu eenmaal het best op een goed in te stellen, mooie ergonomische werkplek 
waarbij je lekker in je vel zit.
 
Maar zeker ook trots op de gerealiseerde projecten van de afgelopen jaren, groot of 
klein. En voor ons de bevestiging dat mensen tevreden zijn, bij alle in de afgelopen 
11 jaar gerealiseerde projecten leveren we nog steeds na, passen we ruimtes aan naar 
de nieuwe behoeftes en zijn klanten vrienden geworden.

Graag zou ik kantoren nog meer inrichten naar de smaak en behoefte van de mensen 
die er werken. Sommige mensen presteren het best in een drukke kantoortuin, anderen 
lezen het snelst terwijl zij “zwetend” achter een laptop zitten op een “fietswerkplek” 
en weer anderen hebben echt de rust van een volledig afgesloten ruimte nodig om 
zich goed te kunnen concentreren. Daarbij zal de aanvullende kwaliteit van de ruimte 
onderscheidend worden. Denk aan het gebruik van akoestisch tapijt en akoestische 
kasten, goede raambekleding tegen hinderlijk lichtinval op je beeldscherm, elektrisch 
verstelbare zit-sta werkplekken en een goed klimaat in de ruimte.
 
En belangrijk, bij de inrichting van kantoren moet nog nadrukkelijker worden uitgegaan 
van hoe mensen met elkaar omgaan, wat hun behoeftes zijn en op welke manier zij 
gebruik willen maken van het gehele kantoorgebouw, zonder alleen maar te kijken naar 
specifiek een werkplek voor de medewerkers

De “kantoorruimte” van de toekomst zal dan ook veel meer een plaats zijn waar 
mensen op een flexibele manier en al naar gelang hun behoefte gebruik van zullen 
maken.

functie

sinds

ervaring

trots op

visie

Favoriet: 
HÅG Capisco 8106 Zadelstoel 
“De Hag Capisco 8106 bureaustoel heeft 

een unieke zadelzit en een rugleuning met 

geïntegreerde armleggers. De Capisco 

heeft een opmerkelijk design en een 

creatieve uitstraling. De zadelzit stimuleert 

een actieve zithouding. Zéér praktisch voor 

zit-sta werkplekken”

Mooiste designproduct: 
Vitra Lounge Chair 
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Binnenkijken

Werkomgevingen en de eisen 
die we eraan stellen veranderen 
continu. Grenzen tussen wonen,
werken en recreëren vervagen. 
De relatie tussen welzijn, 
ergonomie, productiviteit en 
vormgeving wordt belangrijker.

Door technologische vooruitgang transformeren 
werkplekken en hun functie. Organisaties en 
medewerkers worden geacht flexibel te zijn om kennis 
te delen, kwaliteit te borgen en nieuw talent aan te 
trekken. Gulinski & de Baar vertrouwt op een integrale 
aanpak tussen advies, ontwerp en realisatie om een 
hybride werkruimte voor u te realiseren.

Duurzame middelen en hergebruik
Bij Gulinski & de Baar zijn wij ervan overtuigd een steentje te kunnen 
bijdragen aan het welzijn van mensen. Iedereen verdient een 
gezonde en fijne werkomgeving. Wij zetten ons in voor het gebruik 
van duurzame middelen bij de realisatie van kantoorinrichtingen. 
Zowel bij de levering van een losse bureaustoel als een volledige 
kantoorrenovatie. Het hergebruik van bestaand meubilair en het 
gebruik van de nieuwste technologie dienen volledig verbonden te 
zijn om optimaal te kunnen presteren. Zo creëren we een betere 
toekomst voor ons allemaal.

Turnkey oplossingen
Kiest u voor een turnkey oplossing dan kiest u voor een complete 
ontzorging. Gulinski & de Baar neemt de volledige organisatie en 
coördinatie op zich. Het samenvoegen van advies, ontwerp en 
realisatie zorgt voor zowel efficiency als kostenbesparing.

Even binnenkijken

K A N T O O R -  E N  P R O J E C T I N R I C H T E R S
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binnenkijken

Kantoorgebouw & Showroom
& Ergonomische zitruimte

geWOON architecten

Gulinski & de Baar kantoor- en 
projectinrichters BV

1 september 2016

Nijverheidsweg 14
4879 AR, Etten-Leur

verbouw

exterieur

interieur

sinds

adres
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webshop

www.mijnkantoorinrichting.nl

• kantoorartikelen vandaag besteld morgen in huis
• bureaustoelen uit vooraad
• conferentiestoelen uit voorraad
• werkplekken uit voorraad
• zit-sta werkplekken uit voorraad
• beeldschermarmen uit voorraad
• BLOOM lampen
• Design

Natuurlijk kun je op mijnkantoorinrichting.nl terecht voor de nieuwste 
trends, zoals een compleet nieuwe werkplek voor kantoor of een 
prachtige thuiswerkplek zodat je flexibel kunt zijn volgens “Het Nieuwe 
Werken”. Dan vindt men hier een ruime keuze aan ergonomische 
bureaustoelen, verstelbare bureaus, verrijdbare ladeblokken en nog 
veel meer.

In het standaard assortiment staan veel artikelen die snel zijn te leveren. 
Daarbij wordt de webshop ondersteund door de uitstekende service 
van onze mensen. Bestellen en bezorgen is één, maar advies en het 
monteren van de producten kan eveneens worden geregeld. Immers, 
daar is ook alle kennis en vakmanschap voor in huis. 

Het gebeurt regelmatig dat er via de webshop een vraag om een 
product binnenkomt, die vervolgens door onze mensen verder in 
behandeling genomen wordt. Dat kan een deskundig advies zijn voor 
een bureaustoel voor een zzp’er die ‘s avonds thuis zijn administratie 
wil bijwerken, maar ook een aanvraag voor de inrichting van een groot 
kantoor. Voor kleine bedrijven in het MKB, maar ook voor steeds grotere 
opdrachtgevers. 

Een online aanvraag mondt vaak uit in een complete 
projectinrichting. Inclusief het leveren en leggen van harde en 
zachte vloeren, raambekleding et cetera. Wat dat betreft vormen 
mijnkantoorinrichting.nl en Gulinski & De Baar een geheel eigentijdse 
onderneming, die zowel on- als offline de markt op de meest efficiënte 
en kwalitatief hoogwaardige manier bedient. Dat geeft vertrouwen voor 
de toekomst. 

URL

wat

trends

assortiment

voor wie

eigentijds

Webshop met 
18.000 artikelen

Electrische zit-sta werkplek
 Onze eigen “huislijn”
uit voorraad leverbaar

Mki 778 Jubileum bureaustoel
Gratis lendensteun, gratis aluminium gepolijst 

onderstel, gratis Synchroon Techniek met Autofit,
gratis 4D verstelbare armlegger-opdekjes en 
de stoel wordt gratis gemonteerd geleverd

Akoestische schuifdeurkast
Voorzien van geluidsabsorberende 

panelen aan voor- en achterzijde en 
zelfs “gespiegeld”, dus aan beide zijden 

te gebruiken

Kroonluchter 
BLOOM Ornametrica chandelier is 
een prachtige moderne variant op 

de kroonluchter
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Vloermatten voor ieder interieur
• Zeer transparant en onbreekbaar

• Stoel rolt prettig en spaart daardoor uw rug

• Met anti-sliplaag en geschikt voor vloerverwarming

• Bescherming voordat het te laat is!

• Makkelijk schoon te maken en 100% recyclebaar

Voetensteunen ideaal in combinatie 
met uw stoelmat

Zorgt voor een prettige ondersteuning voor 
uw onderbenen en zorgt voor een perfecte 
houding tijdens het werken aan een bureau. 
Ideaal voor intensieve PC gebruikers, meer 
dan 20 uur per week.

De voetensteun voldoet aan de ISO-norm 9241

Garantie van 2 jaar Minervum 7243 – 4817 ZJ Breda | T: +31 (0)76 5879232 | E: info@rillstab.nl | www.rillstab.nl

Aan het woord is Gerry Simjouw; vast aanspreekpunt 
voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de webshop 
mijnkantoorinrichting.nl.

Ik ken Rob en Corné al ruim 20 jaar vanuit mijn bedrijf in 
kantoorbenodigdheden. De markt was mij dus niet vreemd 
en in 2014 hebben Rob en Corné mij de kans gegeven om 
de webshop verder te laten groeien. De kracht van onze 
webshop is de brede keuze uit (18.000) artikelen die we snel 
en gratis bij onze klanten bezorgen. Denk aan bijvoorbeeld 
bureaus, stoelen, computerarmen, opbergsystemen en 
kantoorbenodigdheden. We leveren desgewenst kopieerpapier 
in grote en kleine volumes binnen uw gebouw direct geplaatst 
in de ruimte waar u het wilt hebben, wat een service is dat!  

Qua kantoorartikelen kunnen we u zéér scherp aanbieden 
omdat mijnkantoorinrichting.nl een inkoopovereenkomst heeft 
met Staples, één van ‘s-wereld grootste leveranciers van office-
supplies en inkt- en tonerpatronen voor alle merken printers en 
kopieermachines. Als extra service bezorg en installeer ik zelf nog 
dagelijks, omdat we te horen krijgen van onze klanten dat ze dit 
zeer waarderen en ik persoonlijk contact erg belangrijk vindt.

Zo heb ik een grote relatie meerdere malen geholpen met het 
verhuizen van hun bestaande bureaustoelen en kantoormeubilair 
naar diverse kantoorruimtes in Breda, inclusief het uitruimen en 
afvoeren van tapijttegels. Nu heeft de klant, één van nederlands 
grootste autoleasemaatschappijen, ons eind 2016 een opdracht 
gegund voor meer dan 300 verstelbare duo-werkplekken die we 
begin 2017 hebben uitgeleverd en geinstalleerd. Klasse natuurlijk 
dat je inspanning dan ruim, en nog steeds, beloond wordt! Ik eis 
dus van mezelf dat de service van mijnkantoorinrichting.nl hoog 
in het vandaal staat en blijft. 

Op deze werkwijze is er een perfecte “match” en zullen we elkaar 
daardoor alleen maar blijven versterken. We doen dit op basis 
van productkennis en A-kwaliteit producten aan onze klanten te 
leveren. Maar we durven ook zeker nee te zeggen op klantvragen 
als we vinden dat de oplossing achter die vraag anders kan of 
anders moet. Meedenken met onze klanten is misschien wel onze 
grootste kracht! 

“We werken hier met 
veel plezier samen!”

webshop

Webshop met 
18.000 artikelen
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Al 10 jaar samenwerken aan een mooi eindresultaat

Benchwerkplekken

K A N T O O R -  E N  P R O J E C T I N R I C H T E R S
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feliciteert: Gulinski & de Baar 

Ons assortiment is te bestellen op 
de shop van mijnkantoorinrichting.nl

• Kantoorartikelen
• Toner en inkt
• Papier
• Catering
• Hygiëne
• Post en verpakkingsmaterialen
• Presentatie middelen
• Print en kopieer
• Tech/IT artikelen

Waarom

Industrielaan 20  |  Nolimpark 1408  |  3900 Overpelt  |  info@pami.be  |  +32 (0)11 800 700  |  www.pami.be

b.long(+) - o.frame(+) - linqq(+)
worxx - i.box - i.work
2.connect - zit-sta - u.form 
workspace one - add table
db2 slide - rolluikkasten - lockers
ladeblokken - maatwerk-...

Als toonaangevend ontwerper en fabrikant levert Pami kantoormeubelen van hoge kwaliteit. R&D, 
productie, logistiek… : allemaal in eigen beheer én “Made in Belgium”. Dit zorgt voor een grote 
� exibiliteit die ook maatwerk mogelijk maakt. 

Samen met Gulinski & de Baar realiseert Pami het perfecte werkklimaat op maat van uw bedrijf. Geen 
confectie, maar wél totaaloplossingen voor uw kantooromgeving, perfect afgestemd op wat u wenst. 
Wij houden van ons werk. En we hopen dat u dat ook doet.

2.connect

Adv-Pami-Gulinski-2016.indd   1 24/06/16   11:18
Specialmagazine Gulinski & de Baar | 11
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Op de stip

Op de stip

Het menselijk lichaam is een klein wonder en met de juiste gereedschappen kunnen we schitterende 
dingen realiseren. Al de RH stoelen houden rekening met de behoefte van het menselijk lichaam 
om te bewegen en een rechte houding te behouden, voor een betere ademhaling. Onze stoelen zijn 
gereedschappen, gecreëerd om u op uw best te laten voelen. Met andere woorden: ze bevorderen een 
actieve zithouding en vergroten de prestaties op het werk.

De balans tussen beweging en ondersteuning houdt medewerkers 
fit en gezond. Lang stilzitten verstoort onze bloedcirculatie 
en is funest voor onze gezondheid. Onze voeten zijn ervoor 
gemaakt om ons in beweging te brengen, maar worden bij het 
zitten urenlang op de grond geparkeerd. Als we lopen of fietsen 
voelen we ons energiek, omdat het bewegen van onze voeten 
zorgt voor een goede bloedcirculatie. De RH Logic bureaustoel 
is ervoor gemaakt om zelfs de kleinste bewegingen te volgen en 

helpt de gebruiker om altijd goed rechtop te zitten. Zo creëert 
de stoel onbewust een gezonde bloedcirculatie en een betere 
ademhaling. Het kantelmechanisme helpt om soepel in beweging 
te blijven. Zelfs uw voeten worden getriggerd tot het maken van 
kleine bewegingen, een must voor een goede bloedcirculatie. Een 
techniek dat een perfecte ondersteuning geeft en de gebruiker 
een fit en actief gevoel geven. Zodat u beter kan presteren en 
lichamelijke klachten geen kans meer krijgen.

Een gelukkige werknemer is een productieve werknemer:
RH Bureaustoelen - Designed for human performance



Op de stip

Winnaar 
Europese aanbesteding 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Levering en plaatsing van 
750 bureaustoelen in 2017 
door Gulinski & de Baar 

De stoel houdt medewerkers 
fit, gezond en met name in 
beweging tijdens de werkdag

RH Logic 300 bureaustoel

Specialmagazine Gulinski & de Baar | 13

“We zijn dolblij dat we dit project mogen 
verwezenlijken. De veiligheid, gezondheid en welzijn 
van medewerkers staat voorop en met de RH Logic 

bureaustoel gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch een 
gezonde toekomst tegemoet.”



Aan tafel met...
Dennis Koenen
Manager Projects and Operations Department
Fugro Engineers B.V.

aan tafel

Het beursgenoteerde Fugro bestaat sinds 1962 en is opgericht 
door Kees Joustra. Fugro beschikt over mensen, materieel, kennis 
en technologie die nodig zijn ter ondersteuning van de exploratie, 
productie en transport van natuurlijke grondstoffen. Het bedrijf 
voorziet opdrachtgevers van de technische gegevens en informatie 
die nodig zijn om bouwwerken en infrastructuur te ontwerpen, te 
bouwen en te onderhouden. 

Geotechniek
De divisie Geotechniek onderzoekt de 
fysische en geologische eigenschappen 
van de aardbodem door gebruik 
van (in eigen beheer) ontwikkelde 
technologieën, verleent advies bij 
het ontwerp van funderingen en voert 
bouw materialenonderzoek uit. Deze 
diensten ondersteunen wereldwijd 
projecten van opdrachtgevers op 
het land, langs de kust en op zee, 
waaronder in diep water.

Survey
De divisie Survey verleent een reeks 
van diensten ter ondersteuning 

van de activiteiten van de olie- en 
gasindustrie, maar ook voor andere 
opdrachtgevers zoals overheden, 
de bouw- en transportsector en 
landbouw. 

Geoscience
De derde divisie Geoscience richt 
zich op het verzamelen, verwerken, 
interpreteren en de opslag en 
het beheer van geofysische en 
geologische gegevens. Zo heeft het 
Leidschendamse bedrijf wereldwijde 
bekendheid gekregen door haar 
betrokkenheid bij de zoektocht naar 
vlucht MH-370.

“Gulinski & 
de Baar deed 
meer dan wij 
vroegen”
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Aan tafel met...
Dennis Koenen
Manager Projects and Operations Department
Fugro Engineers B.V.

aan tafel

Omdat de Fugro Campus in Leidschendam met 
ruimtegebrek kampte, wilde de onderneming met een 
deel van de B.V.’s, waaronder Fugro Engineers B.V. uitwijken 
naar een andere locatie. De opdracht voor het ontwerp 
en ontwikkeling omvatte een efficiënte, duurzame, 
bedrijfsgerichte (praktische) huisvesting voor warehousing, 
werkplaatsen, laboratoria en kantoren.

Aan het woord is Manager Projects and Operations 
Department Dennis Koenen; vanuit zijn functie zeer nauw 
betrokken geweest bij alle operationele zaken aangaande 
het nieuwe pand dat in oktober 2014 haar deuren in 
Nootdorp opende. Koenen is net zoals veel van zijn collega’s 
al lange tijd in dienst van Fugro.

De eisen van de huidige tijd
“Het is prettig werken bij Fugro omdat de wisselwerking 
tussen werkgever en werknemer hier prima in balans is, aldus 
een trotse Koenen. Het is geen familiebedrijf, maar het gevoel 
van familie is wel kenmerkend hier. In Leidschendam waren 
we al lange tijd uit ons jasje gegroeid, en de directie voelde 
ook de behoefte om Fugro Engineers, onderdeel van de 
divisie Geotechnieken eigen huisvesting te geven. Het nieuwe 
onderkomen moest voldoen aan de eisen van de huidige tijd, 
wat inhield dat er open ruimtes met flexibele werkplekken 
voor 180 werknemers gecreëerd diende te worden.”

Gebruik van duurzame noviteiten
“Qua materialen hebben we onder andere ook gebruik 
gemaakt van bamboo; de groene muur in de receptie is 
van planten en zo hebben we door het hele pand heen 
nog een aantal duurzame noviteiten zoals warmte-koude 
bronnen, zonnepanelen en het gebruik van grijs water. 
De overgang van Leidschendam naar Nootdorp is uiteindelijk 
prima verlopen, al was het voor veel collega’s natuurlijk even 
wennen aan de nieuwe werkomgeving.”

Smaakvolle inrichting met de juiste uitstraling 
“Gulinski & de Baar heeft ons geweldig geholpen om onze 
wensen te vertalen naar een smaakvolle inrichting die 
precies past bij de uitstraling die we voor ogen hadden.
We kennen Corné en Rob al langer en de reden waarom 
we graag met hen werken is dat ze prettig in het contact 
zijn en snel kunnen schakelen. We hadden behoefte 
aan korte lijnen en goede expertise op het gebied van 
inrichting in combinatie met duurzaamheid. Ze hebben ons 
meegenomen naar fabrikanten in Nederland en Duitsland, 
waardoor we ons goed heb kunnen oriënteren op de 
mogelijkheden (maar ook onmogelijkheden) op het gebied 
van kantoorinrichting. Dit heeft geresulteerd in een zeer 
smaakvol interieur waarbij eenieder zich hier prettig voelt. 
Gulinski en de Baar hebben ons ook geadviseerd op het vlak 
van ergonomie. We hebben nu de beschikking over gaslift 
verstelbare zit-sta werkplekken, waardoor je nu met een 
simpele druk op de hendel ook snel staand kunt werken”

Favoriete plek
Gevraagd naar zijn meest favoriete plek in het pand 
antwoord Koenen: “Ja, dan moet ik toch het restaurant 
noemen. Ook hier hebben we ongevraagd goed advies van 
Gulinski & de Baar gekregen dat uiteindelijk ook zeer nuttig 
is gebleken. Ik wil toch ook nog de grote vergaderzaal en de 
receptie een eervolle vermelding geven, maar dat mag je 
na de rondleiding met eigen ogen beoordelen! Wij voelen 
ons in ieder geval helemaal thuis hier in Nootdorp”, sprak 
een zeer tevreden ogende Manager Projects and Operations 
Department. 

“In de ontwerpfase is hoog ingestoken 
op energiebesparing en duurzaamheid, 
hetgeen is vertaald in een LEED 
ambitie.” (groene ambitie)

De groene muur in de receptie is 
gemaakt van planten.

Staand werken kan nu door deze 
bureaus. Dit is ergonomisch beter voor 

onze werknemers.

Door ongevraagd advies van G&dB
is de favoriete plek van Dennis Koenen 

het restaurant geworden. 
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VANOERS.NL

AMBIT IE • ONDERNEMINGSZIN • RESULTAAT

Heeft u als ondernemer behoefte aan financieel, administratief of fiscaal advies? Of verlangt 

u specialistische ondersteuning? Dan doet u het liefst zaken met gelijkgestemden. Daarom 

kiezen veel ondernemers voor Van Oers Accountancy & Advies. Want bij ons ontmoet u 

mensen zoals u. Met een hoog ambitieniveau, uitblinkend in hun vak. Met ondernemingszin 

en visie, dromend van nieuwe wegen. Mensen zoals u, voor wie uiteindelijk de resultaten 

tellen. Kortom, Van Oers begrijpt wat u als mens en ondernemer drijft. Daarbij sluit onze 

dienstverlening voortreffelijk aan op wat u nodig heeft. Bent u geïnteresseerd in een 

aangename samenwerking en een kwalitatief hoogwaardige output? Neem dan contact 

op via 0162 – 49 70 60. We komen graag naar u toe.

Vestigingen | Breda, Oosterhout, Roosendaal, Etten-Leur, Zundert

DE ADVIESORGANISATIE WAAR JE 
GELIJKGESTEMDEN ONTMOET...

UITEINDELIJK 
TELT HET 
RESULTAAT
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Locatie
Aartselaar

Opdrachtgever
DSG België

Activiteiten
Ontwerp, advies en realisatie door Gulinski & de Baar

DSG België

uitgelicht

Van concept tot realisatie
Wij houden van een persoonlijke benadering, want we willen 
een goed advies kunnen geven. Daarom stellen we veel vragen. 
Open en fris. We bieden een interieurontwerp op maat en een 
kantoorinrichting of loungeruimte die past bij de medewerkers 
en hun werkzaamheden. Onze interieurarchitecten proberen 
met elk ontwerp de verwachtingen te overtreffen. We creëren 
ideale en inspirerende werkplekken waar communicatie of juist 
concentratie de hoofdrol speelt. Modern, strak en tijdloos.
Door onze jarenlange ervaring in kantoorinrichting weten we 
stijlen, kleuren, luxe stoffen en kantoormeubelen van top merken 
smaakvol te combineren. Ook zijn we sterk in het ontwerpen van 
interieurelementen op maat.

Bij dit project hebben we turnkey opgeleverd en hebben we 
de klant alle zorgen uit handen genomen. Van het leveren en 
plaatsen van de pantryopstelling, M-Flor PVC-vloer, op afstand 
bedienbare elektrische raamdecoratie van Sunway en prachtige 
boomstamtafels van maar liefst 10 meter op maat gemaakt, 
compleet met prachtig gestoffeerde conferentiestoelen én als 
finishing touch: het logo van de klant in “groene mosletters” op 
de wand.

Van concept tot en met de daadwerkelijke realisatie, 
wij regelen het!

Specialmagazine Gulinski & de Baar | 17



Peter van den 
Maagdenberg
Chief Financial Officer
Schouw Informatisering BV 

aan tafel

Aan tafel met...

Stel u heeft een bloeiend bedrijf in de Foodsector; laten 
we eens uitgaan van een AGF-bedrijf dat over de hele 
wereld haar aardappels, groente en fruit inkoopt voor 
een supermarktketen. Met een goed logistiek apparaat 
moet dit anno 2017 goed te doen zijn, maar wat als je veel 
containers met bananen voor Albert Heijn in januari 2017 
in Zuid-Amerika moet inkopen die een half jaar later pas 
geleverd mogen worden. Hoe hou je een dergelijk traject 
administratief en boekhoudkundig overzichtelijk?

Schouw Informatisering uit Etten Leur is aanbieder van branche 
gerichte ERP-oplossingen op het gebied van automatisering voor de 
foodsector. Schouw wil haar klanten op dit gebied ontzorgen zodat 
de ondernemer zich volledig kan richten op zijn business. Klanten van 
Schouw bevinden zich in de industrie van zuivel, vlees, vis, zoetwaren, 
AGF en brood en banket.

We zijn te gast bij Chief Financial Officer Peter van den Maagdenberg. 
Van den Maagdenberg houdt zich binnen Schouw bezig met Finance, 
HR en loopt graag alle gaten dicht die binnen de organisatie vallen. 
Het Management Team bestaat uit 5 personen die de dagelijkse 
leiding over het bedrijf voeren.

Voor ons is het belangrijk om ‘iets’ 
met een partij te hebben
en dat de lijnen kort zijn.

Dit vonden we bij Gulinski & de Baar.
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aan tafel

Schouw Informatisering BV
Schouw Informatisering is opgericht in 1998 door John 
Schouw en anno 2017 uitgegroeid tot een begrip en 
specialist op het gebied van informatisering voor de 
foodsector. Met 125 medewerkers en 20 resellers een 
internationaal opererend pareltje binnen het bedrijfsleven 
van Etten-Leur. Een tikje eigenzinnig maar leunend op een 
rotsvaste eigen visie en koers die zeer succesvol is gebleken.
Letterlijk begonnen vanuit een garage en gedreven door 
een grote dosis affiniteit voor de foodsector, heeft Schouw 
recent een prachtig nieuw pand aan de Bredaseweg 
betrokken. Bij binnenkomst en ontvangst voel je direct de 
cultuur die Schouw zo graag in- en extern uitdraagt.
Persoonlijk, gezellig, ondernemend, flexibel en 
internationaal.

Het succes van Schouw Informatisering
“De belangrijkste pijler onder ons succes is dat we onze 
afspraken nakomen, ook als dat lastig voor ons is. Een 
sprekend voorbeeld hiervan is een project van enige tijd 
geleden bij een Westlands bedrijf”, aldus een gedreven van 
den Maagdenberg. “Het project leek toen misschien wel 
iets te hoog gegrepen, maar we hebben toch onze tanden 
er in gezet en de klant uiteindelijk prima kunnen voorzien 
van een volledig geautomatiseerde supply-chain. Tot op de 
dag van vandaag hanteren we nog steeds diezelfde visie”, 
vervolgt van den Maagdenberg. “Onze klanten opereren 
in een markt die gelukkig minder gevoelig is voor hoog- 
of laagconjunctuur; daardoor hebben we onze groei de 
afgelopen jaren ook gewoon door kunnen zetten. Dit ging 
uiteraard niet vanzelf, zo zijn goede consultants essentieel 
voor ons. Die zijn eigenlijk al langere tijd schaars waardoor 
we ze zelf van school zijn gaan ophalen om ze op te leiden. 
We leiden deze schoolverlaters een half jaar op middels 
een maatwerk programma. Aan het einde van dat half jaar 
krijgen ze bij goed gevolg een baan aangeboden als junior 
met de kans om door te groeien naar senior. De senioren 
leiden vervolgens de junioren weer op tot senior, waardoor 
we alle kennis ook binnenshuis houden.” 

Kennis van software
“Microsoft is een belangrijke partner voor ons, maar ook 
andersom. We ontwikkelen onze eigen software en maken 
daarbij gebruik van onze wederzijdse kennis. Dit heeft voor 
onze klanten het grote voordeel dat we het beste van het 
beste kunnen bieden.” 

Groei naar een nieuw pand
“Wat heeft het nieuwe pand ons zoal gebracht? In ieder 
geval de ruimte die we voor onze teams nodig hadden. In 
ons vorig pand(en) hadden we 80 werkplekken terwijl we 
zo’n 100 man in dienst hadden. Dat probleem is met het 
nieuwe pand verholpen en zelfs berekend op een groei 

naar 200 man. Ik moet daarbij wel zeggen dat het pand niet 
altijd volledig bezet is. Verder hebben we nu iedereen onder 
één dak en kunnen makkelijker de interactie tussen de 
teams stimuleren.”

Filosofie over de inrichting van ons pand
“De inrichting van het pand weerspiegelt de wijze waarop 
wij zelf graag met onze klanten en relaties willen omgaan. 
We wilden bij voorkeur graag zaken doen met een lokale 
partij voor wat betreft de meubelen en Corné Gulinski was 
geen onbekende van ons. Hij adviseerde ons om ook de 
interieurbouw door hen te laten verzorgen, waarbij Gulinski 
& de Baar de totale coördinatie voor haar rekening zouden 
nemen. Voor ons is het belangrijk dat we “iets” met een 
partij moeten hebben en de lijnen moeten ook zo kort 
mogelijk zijn. Dit hebben we bij Gulinski & de Baar zeker 
zo ervaren; we zijn bij een tweetal fabrieken op bezoek 
geweest op zoek naar een totaalinrichting met zachte 
kleuren en een open sfeer
die ons karakter op passende wijze zouden weergeven. 
Daar zijn we mede dankzij Gulinski & de Baar naar volle 
tevredenheid in geslaagd. De filosofie die wij zelf zo hoog in 
het vaandel hebben, kwam overigens ook bij Rob en Corné 
tot uiting toen er een probleem was met onze kostbare 
geluidsschermen. Dit werd zonder enkele wanklank door de 
leverancier en Gulinski & de Baar opgelost en ik kan melden 
dat dit geen goedkope oplossing voor hen was. Daarmee 
kom ik terug op het begin van dit interview waar ik vertelde 
wat onze pijler onder het beginnende succes is geweest.” 

Ambitie en groei
We zijn erg gelukkig in ons nieuwe pand en gaan onze 
ambitie om ook internationaal verder te groeien vanuit 
deze thuisbasis verder gestalte geven. Vorig jaar hebben we 
een Engels-Belgische AGF-klant binnen budget en tijdspad 
geholpen aan een nieuwe informatiseringsoplossing. Het 
project is een bewijs dat we met onze jonge organisatie, 
gedegen software en gedragen commitment ook 
internationaal verdere grenzen kunnen opzoeken. 

Rest me nog om Rob de Baar en Corné Gulinski te feliciteren 
met hun jubileum en verhuizing.

“Een totaalinrichting met zachte 
kleuren en een open sfeer die 
het karakter van ons bedrijf op 
passende wijze weergeeft.”
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WINEA PRO DUO werkplek, WINEA SINUS 
akoestische wand en TAVONA individuele  
werkplek verlichting. 
www.wini.nl

Een goed georganiseerde  
werkplek telt dubbel.

Break
the right
angle

TRIGON
Het revolutionaire tafel- en bureausysteem TRIGON 
maakt het mogelijk om ruimtes te optimaliseren 
voor individueel werken, samenwerken en informele 
ontmoetingen. Bovendien biedt dit modulaire systeem 
15% meer werkruimte dan traditionele rechthoekige
bureaus met hetzelfde vloeroppervlakte.
 
www.trigonworkplacesystem.com

Designed 
by

Lande Trigon adv 190x58,5mm_v2.indd   1 12-07-16   15:41

www.huislijnkantoormeubelen.nl | www.deberenn.com
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Wist u dat?

Wist u dat... zitten het nieuwe roken is?

...G&dB eigenlijk al 
elf jaar bestaat?

...G&dB specialist is op 
het gebied van vloer-, raam- en 

wandbekleding?

...G&dB een aparte showroom 
heeft totaal gericht op 

ergonomische stoelen en 
hulpmiddelen?

...G&dB maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

hoog in het vaandel 
heeft staan?

...u bij G&dB ook online kunt shoppen? 
Wij bieden u een assortiment met 

18.000 artikelen op voorraad.
Bestel makkelijk en snel online op

www.mijnkantoorinrichting.nl 

G&dB ook op Facebook 
en Twitter te volgen is?

...G&dB niet altijd 
in Etten-Leur heeft 

gezeten?

...G&dB gezamenlijk beschikken 
over meer dan 60 jaar kennis en 

ervaring in de branche?

...G&dB van uw kantine
of bedrijfsrestaurant een 
multifunctionele ruimte 

kan maken?

...G&dB ook zit-sta werkplekken 
levert die “GASLIFT” in hoogte 
verstelbaar zijn en dus niet op 

stroom werken?

Wilt u eigenlijk nog meer van ons weten? 

Stuur uw vraag naar info@g-db.nl

A n e w movem en t 
in sit ting

eu.haworth.nl

“U zult écht nog meer aandacht 
moeten gaan besteden aan bureaustoelen. 

Zitten is het nieuwe roken wordt er al overal 
geschreven. We zitten veel te veel statisch, in de auto, 

op kantoor. We moeten veel meer in “beweging” zijn op 
onze stoel. Vaak hoor ik: “Nee hoor, zet mijn stoel maar 
vast, anders “glij” ik eraf.” Nee, gaat u juist dynamisch 

zitten en bewegen. We leggen het u graag uit of 
kom langs in de showroom en vraag om 

een proefplaatsing.”
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10 tips van
“Ergonomisch werken waardoor je perfect 
kunt functioneren en optimaal kunt 
presteren. Daarin adviseren wij u van harte.”

Ben je vaak moe op kantoor, maar heb je
wel het gevoel dat je genoeg slaapt en zie 
je daarnaast geen direct aanwijsbare reden 
om te verklaren waarom je zo moe bent? 
De oorzaak zou zomaar kunnen liggen bij een 
niet ergonomische werkplek. Ergonomisch 
werken is werken op een werkplek die speciaal 
op jou als individu is afgestemd. Het doel van 
ergonomisch werken is het inrichten van je 
werkplek zodat je perfect kunt functioneren 
en optimaal presteren.

10 tips

Beeldschermarm
Investeer in goede ergonomische en 
veilige oplossingen zoals onze meest 
verkochte M2 en M8 beeldschermarmen. 
Deze strakke beeldschermarm helpt je om 
je scherm op de juiste hoogte te zetten. 
Hoogte, diepte en kijkhoek kunnen met 
een simpele handbeweging worden 
ingesteld.

K A N T O O R -  E N  P R O J E C T I N R I C H T E R S
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10 tips

Juiste positie van je hoofd
Staat je hoofd naar voren gekanteld? Dan is de positie verkeerd. Probeer je hoofd recht 
boven je schouders te houden.

Juiste schermhoogte
Zet je scherm op de juiste hoogte en het toetsenbord hier recht voor, het is niet de 
bedoeling dat je de hele dag opzij moet kijken, want dat is niet goed voor je nek. 
Als je hoofd recht boven je schouders staat mag de bovenkant van je scherm niet 
boven ooghoogte komen. Kan dit niet? We helpen je graag met de juiste keuze voor 
een verstelbare beeldschermarm. De meeste schermen kunnen standaard zeker 
niet hoog genoeg.

Muis en toetsenbord
Zorg ervoor dat de muis in de buurt van het toetsenbord staat. Het is niet de bedoeling 
dat je ver moet reiken om de muis te bedienen. Dat zal te veel druk uitoefenen op je 
schouders, bovendien zul je dan eerder scheef zitten.

Ondersteun je armen
Zorg dat je armen te allen tijde goed ondersteund worden. Is dit niet het geval? Dan 
zullen je armspieren, nek en schouders aan het eind van de dag gaan irriteren. Doe dit 
dagelijks en het kan echt effect hebben op je gezondheid. Een goede ergonomische 
bureaustoel kan hier uitstekend bij helpen. We zetten deze graag voor je op proef!

Schaf een headset aan
Bel je veel op kantoor? Doe dit dan niet met de telefoon tussen je hoofd en schouder.
Je kunt zelf wel bedenken waarom dit slecht is. Koop een headset of vraag er één aan 
je leidinggevende.

Hang niet te ver voorover
Ga nooit te ver voorover hangen! Zorg ervoor dat je computer en andere documenten 
dichtbij liggen. Het is niet goed wanneer je te ver moet reiken of scheef moet zitten om 
ergens bij te kunnen. Het is beter om je bureaustoel dichterbij te schuiven.

Zit niet te dichtbij je bureau
Hoewel het dus belangrijk is om dichtbij je bureau met apparatuur te zitten is het 
belangrijk om niet te dichtbij te zitten. Als je te dichtbij zit krijg je snel last van je ogen. 
Zorg er daarom voor dat je beeldscherm minstens buiten armbereik blijft.

Gun je ogen rust
Een hele dag naar een beeldscherm staren is nooit goed. Kijk daarom af en toe in 
de verte, geef je ogen de rust en voorkom irritatie.

Kies de juiste locatie voor je beeldscherm
Let op dat je beeldscherm niet voor een raam of felle achtergrond staat en vermijd 
lichtweerkaatsing. Ook dit kan irritatie aan de ogen veroorzaken.

Laat je voeten niet hangen
Zorg ervoor dat je voeten goed op de grond kunnen staan en laat ze niet hangen. 
Is dit niet het geval? Zorg dat je een in hoogte verstelbare werkplek krijgt of nog beter: 
een zit-sta werkplek. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Tip 6

Tip 7

Tip 8

Tip 9

Tip 10
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Nick Spies
iPS Powerful People

aan het woord

Aan tafel met...

Met een fraai uitzicht op de Noordzee 
en de haven van Scheveningen zijn 

we te gast bij Nick Spies, director bij iPS 
Powerful People. De belangrijkste activiteit 

van iPS omvat de werving, het contracteren en 
de betaling van personeel over de hele wereld. 

Sinds 1988 levert iPS personeel voor de maritieme en 
baggerindustrie. Ondertussen heeft iPS haar expertise 

uitgebreid naar andere sectoren, waaronder Offshore, Olie & 
Gas en Tunnelling. We laten Nick Spies aan het woord.

Locaties over de hele wereld
“Ik ben 11 jaar geleden als consultant begonnen bij iPS. Aangezien ik daarvoor 
ook had gevaren was er al veel affiniteit met alles wat met scheepvaart 
te maken had. Binnen iPS heb ik alle ruimte en ondersteuning gekregen 
om mezelf tot director te ontwikkelen. Ik heb overigens nog twee collega-
directors, met hen vormen we het Management Team. “Vanuit onze 
locatie Den Haag-Scheveningen ligt de focus met name op Off Shore. Ons 
hoofdkantoor is gevestigd in Capelle aan den IJssel, en verder hebben we over 
de hele wereld kantoren en agenten. Zo staat op 5 april de opening van een 
kantoor in Mexico gepland.”

Wij doen het 
allemaal net 

even anders dan 
anderen!

De ingemeubelde zeecontainer is een 
echte eyecatcher in ons kantoor.
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Nick Spies
iPS Powerful People

aan het woord

Uitdaging en voldoen aan eisen
“De dynamiek van de wereld waarin wij moeten werken is 
iets wat me enorm aanspreekt. Denk hierbij
aan een casus waar we op vrijdagmiddag een dringend 
verzoek krijgen of we per omgaande een stuurman 
kunnen regelen voor een schip dat de volgende dag moet 
vertrekken. Om op zo’n korte termijn een stuurman te 
vinden is al een behoorlijke uitdaging, maar de persoon zal 
ook moeten voldoen aan eisen die gesteld zijn. Men moet 
voldoen aan eisen die gelden volgens de verschillende 
vlaggenstaten, maar ook aan veiligheid en verzekeringen etc.
Om aan dit soort vragen te kunnen voldoen is een breed 
netwerk maar zeker kennis van zaken vereist, en daar ligt 
onze absolute kracht. Wij brengen letterlijk mensen bij 
elkaar, en beschouwen onszelf als partner van onze klant. 
Dat laatste krijgen we ook vaak terug van onze klanten. Dat 
is natuurlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”

Hoe wij onze klanten bedienen
“We willen ons altijd eerst verdiepen in onze klant en 
daarmee bepalen wat de basis is om samen te gaan werken. 
Dit heeft niets met arrogantie te maken, maar alles met 
onze drang om klanten goed te kunnen helpen. Dit geldt 
niet alleen voor personeel maar zeker ook op het gebied 
van payroll-solutions. Door onze kennis van juridische en 
financiële zaken, hebben wij onze klanten veel kosten 
kunnen besparen. Maar het komt dus ook wel eens voor 
dat we “nee” verkopen als er geen goede basis is; dat is 
dan namelijk ook een antwoord.” 

“Door de jaren heen hebben we diverse mooie projecten 
voor onze klanten mogen doen. Zo hebben we veel 
arbeidskrachten geworven die op de “Pioneering Spirit” 
zijn gaan werken. De Pioneering Spirit is het grootste schip 
ter wereld. Deze mega mammoetheffer kan een offshore 
boorplatform in één keer van zijn plaats halen en aan 
land brengen. Dat is de fascinerende hightech wereld van 
Offshore, een industrie die maar weinig mensen kennen 
maar waar de Nederlandse maritieme sector wereldwijd 
toonaangevend in is.”

Ambitie en investeringen
“De komende jaren hebben wij de ambitie om onze omzet 
te verdubbelen en qua personeel te groeien met 20 fte’s.
Die (autonome) groei willen we realiseren door een juiste 
mindset en te blijven investeren in ons personeel. Daarnaast 
is het van essentieel belang dat we onze kennis binnenboord 
houden en onszelf hierin blijven ontwikkelen. Wij doen het 
allemaal net even anders dan anderen.” 

Verrassende totaalinrichting nieuw kantoor
“De huidige samenwerking met Gulinski & de Baar is 
eigenlijk al een aantal jaren geleden ontstaan toen ik Rob 
de Baar had beloofd hem een kans te geven een voorstel 
voor kantoorinrichting in te dienen wanneer er zich een 
vraag zou voordoen. Toen we vorig jaar besloten te gaan 
verhuizen naar ons huidige kantoor hebben we aan twee 
bedrijven een voorstel gevraagd voor de totaalinrichting. Dat 
Gulinski & de Baar dit uiteindelijk heeft mogen doen heeft 
Rob vooral aan zichzelf te danken. In het voor-, hoofd- en 
natraject heeft hij ons boven verwachting voorzien van een 
prachtig kantoor waarin de ingemeubelde zeecontainer een 
absolute eyecatcher is. Ook heeft Rob ons geadviseerd bij 
de tekeningen en bedacht hij een geniale oplossing toen 
er in de grond en de muren gefreesd moest worden. De 
hele inrichting heeft ook nog eens allemaal in één maand 
plaats moeten vinden; vóór kerst 2016 moest alles namelijk 
opgeleverd zijn.”

“Met dank aan Gulinski & de Baar is dit naar volle 
tevredenheid gelukt en werken mijn team en ik sinds 
januari 2017 met nog meer plezier aan de toekomst van 
ons mooie bedrijf”.

Nick Spies is director bij iPS Powerful 
People, een bedrijf dat zich richt op de 
werving, contracteren en betaling van 

personeel over de hele wereld.
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wayfinding
fotobehang

whisper|wall
XLprints

magnetische wanden
akoestische oplossingen

lampshades
raamfolie

(klimaat, veiligheid, decoratief)
spanvas textielframes

illuminated walls
illuminated ceilings

muurstickers
(magnetische) whiteboard wanden

gordijnen
paneelgordijnen

en meer…

078 6155177 | mcart.nl
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Speciaal in
Interieur
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gebruikt of verveelvoudigd zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van A-Part Design.

 Perenlaan 6, 4484 TE Kortgene 
 T: 0113 - 85 13 89 | E: info@a-partdesign.nl 
 www.a-partdesign.nl

Nijverheidsweg 14, 4879 AR Etten-Leur
T: 076 - 572 9135 | E: info@g-db.nl
www.g-db.nl

voor uw partnerschap, medewerking en uw bijdrage op welke 
manier dan ook. Gerry, Corné & Rob
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HÅG Capisco
Als u van innovatie houdt, dan is HÅG Capisco uw bureaustoel.
Geen enkele andere bureaustoel is zo geschikt voor het werken op verschillende hoogten of aan in hoogte verstelbare werktafels. Op 
een HÅG Capisco zit u altijd even comfortabel, of u nu recht vooruit kijkt of een kwartslag gedraaid bent, zodat u overal goed bij kunt. 
De stoel heeft een aantal onderscheidingen gekregen voor zijn unieke eigenschappen en karakteristieke vormgeving. HÅG Capisco was 
ook een belangrijke trendsetter op het gebied van milieuvriendelijk design en heeft nog altijd een zeer sterk milieuprofiel in vergelijking 
met zijn concurrenten. U kunt met een schoon geweten voor HÅG Capisco kiezen.
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