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Iedereen doet mee!
Iedereen zou eens met eigen ogen moeten zien hoe het er in
Leer-werkbedrijf De Bolder aan toe gaat. Mede daarom opent
De Bolder - dat dit jaar zijn zestigste verjaardag viert - op zaterdag 22 september eenmalig haar deuren voor iedereen. Tijdens
de open dag kan men niet alleen het indrukwekkende vloerplatenproces van stap tot stap volgen. Ook alle andere afdelingen,
zoals bijvoorbeeld de wasserette zijn te bezichtigen. Een unieke
kans en een aanrader voor iedereen.

Vloerplaten De Bolder de hele wereld over
Als mensen gevraagd wordt naar exportproducten van Texel, komt men vaak
met antwoorden als bier, wol of schapenvlees. Texelse vloerplaten worden
zelden tot nooit genoemd, en dat terwijl
er per week zo’n negentig ton aan vloerplaten van Leer-werkbedrijf De Bolder
naar bedrijven aan de overkant wordt
verscheept.

Afnemers over De
Bolder
Forbo Flooring B.V. produceert en levert
wereldwijd vloerbedekkingen voor de
projecten- en de consumentenmarkt. Met
een marktaandeel van 65 procent is Forbo
de wereldleider in linoleum, dat in Assendelft geproduceerd wordt. In totaal heeft
Forbo Flooring 16 fabrieken verdeeld over
7 landen, er werken daar zo’n 2300 FTE
medewerkers.

Rutger Zoetelief, werkleider van het
vloerplatenproces, is enthousiast. “Dat
de kwaliteit zo hoog ligt, komt niet in de
laatste plaats door de betrokkenheid van
de medewerkers. Ze zijn trots op het product en zien direct als ergens een foutje
zit. Ze zitten er bovenop”, vertelt hij.
Per week gaat er dus negentig ton aan
vloerplaten De Bolder uit. Dat zijn gemiddeld drie volle vrachtwagens met
ieder dertig tot 32 volle pallets, oftewel
1.500 pakken per vrachtwagen. “Jaarlijks
maken we 600.000 m2 ondervloer; daar
kun je circa 83 voetbalvelden mee bekleden. We leveren de vloerplaten al dertig
jaar. De basis is hetzelfde gebleven, maar
het product heeft zich natuurlijk wel verder ontwikkeld”, vervolgt Rutger.
Het grote voordeel van de vloerplaten
van De Bolder is dat ze enorm snel gelegd
kunnen worden. Bovendien kan de gewone vloer er direct boven op. “In hotels
betekent dit dat ze kamers één voor één
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“Onze vloerplaten liggen niet alleen in
heel Nederland, maar ook ver daarbuiten. Van West-Europa tot aan hotels in de
Verenigde Staten. Wij leveren aan twee
grote bedrijven, Forbo uit Assendelft en
Unifloor uit Deventer. We hebben het
hier over serieuze partners, die voor De
Bolder kiezen uit kwaliteitsoogpunt, niet
omdat wij zo’n gezellig bedrijf zijn. Wij
zijn het enige productiebedrijf in Nederland die dit soort ondervloeren kan maken. Sterker nog, buiten Nederland is er
maar één ander bedrijf dat dit kan. Een
Duitse Sociale Werkplaats - net over de
grens bij Deventer - kan het ook, die hebben wij vanuit De Bolder geholpen met
het opzetten hun productielijn”, vertelt
een trotse Jacco Mokveld, directeur van
De Bolder.

Renate Keck: Purchasing Category Manager Forbo Flooring B.V. Assendelft: “Onze
missie is ‘creating better environments’ (een
betere omgeving creëren). De samenwerking met de enthousiaste medewerkers van
Leer-werkbedrijf De Bolder heeft daar zeker
aan bijgedragen. Al meer dan dertig jaar
kunnen wij rekenen op uitstekende kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Wij feliciteren De Bolder met het 60-jarig bestaan en
kijken uit naar de voortzetting van de goede
samenwerking.”

Rutger Zoetelief bij het vloerplatenproces.

kunnen doen en een kamer in veel gevallen maar één dag uit de verhuur hoeven
te halen. Dat levert natuurlijk geld op.
Naast hotels worden onze ondervloeren
veel gebruikt in grote kantoorpanden in
binnen- en buitenland. Wij leveren ze
aan de leveranciers, zij weer aan de afnemers. Een aantal Texelse vloerenleggers
gebruikt onze platen. De hotels weten
waarschijnlijk niet dat ze van zo dichtbij
komen”, vertelt Rutger.
Jacco: “Mensen weten niet altijd hoe
groot dit exportproduct is.” Hij legt uit:
“We krijgen de MDF-platen, de lijm en
het folie als halffabricaat aangeleverd.
In onze fabriek wordt er een eindproduct
van gemaakt dat veel gebruikt wordt

onder marmoleum vloeren. Zowel qua
invoer als uitvoer van producten spelen
de vloerplaten dus een prominente rol in
de Texelse economie.”

is de kans op RSI-klachten zo goed als
weggenomen. De techniek die Stolk hier
heeft gerealiseerd, is ook toegepast in de
vloerplatenfabriek in Duitsland.”

Een rondleiding in de productieruimte
geeft een goed beeld van de omvang. De
medewerkers zijn druk bezig bij de verschillende onderdelen van het proces.
“Een belangrijke rol in dit proces was
er voor Stolk Mechanisatie”, zegt Jacco.
“Die hebben machines helpen ontwikkelen die het geheel een stuk minder
belastend maken voor de medewerkers.
Door de machines hoeven de medewerkers die de platen op de band leggen
bijvoorbeeld niet meer een hele dag
dezelfde beweging te maken. Hierdoor

De productieruimte van de vloerplaten is
enorm en strekt zich over meerdere loodsen. “En op meerdere punten gedurende
het proces vindt er een kwaliteitscontrole plaats. De kwaliteit die we constant
weten te leveren, zorgt voor vertrouwen.
En daarom komen onze afnemers al jaren bij ons terug. Ik ben echt supertrots
op deze afdeling en onze mensen!”, besluit Rutger.

Unifloor is marktleider in contactgeluidreducerende ondervloeren en biedt tijdbesparende oplossingen, snelle installatie
en droge egalisatie. Verkoop in ruim 25
landen en heeft 175 medewerkers.
Gerco Morsink, Algemeen directeur
Unifloor Underlay Systems B.V.: “Unifloor
is al jarenlang zeer tevreden over de samenwerking met De Bolder. Flexibiliteit,
kwaliteit en service staan bij hen bovenaan, altijd denken in oplossingen. Een betrouwbare partner. We feliciteren hen dan
ook met het 60-jarige jubileum en hopen
dat we nog vele jaren mogen samenwerken.”

Smalle beurs? Tóch goed voorbereid naar school
Volgende week beginnen de scholen. Zit
uw kind al op de OSG, of gaat dat nu gebeuren? Hoe fijn is het dan om ‘alles’ goed
geregeld te hebben. Oók het ‘grote werk’,
zoals een laptop of huiswerkbegeleiding.
Heeft u een bescheiden inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor regelingen van de gemeente Texel en de OSG.

Wilt u weten of u in aanmerking komt
voor deze vergoedingen en wat u dan
moet doen? Kijk dan op www.texel.nl
(zoekterm = kindpakket). Het aanvraagformulier wijst de weg.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen dus

Met de laptopregeling heeft ook uw kind
een laptop voor school. Samen met de
OSG vergoedt de gemeente 75 procent
van de aanschafkosten, tot een maximum van €500,- per laptop. Per kind is dit
een eenmalige bijdrage.

vanuit het Sociaal Team Texel via De Bolder begeleid worden
naar betaald werk. ‘Inkomen en werk’ is naast ‘opvoeding en
opgroeien’ en ‘zorg en ondersteuning’ een belangrijke taak
van het Sociaal Team Texel. Het Team biedt bijvoorbeeld ook

Ai, Duits! Of nee, wiskunde! Zó moeilijk…
Kan uw kind een steuntje in de rug goed
gebruiken? Voor hulp met huiswerk komt
u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Tot € 300, - per jaar, per kind.
We menen het! De gemeente Texel vindt
het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen: met sport of met een hobby.
Een laag inkomen mag dit niet in de weg
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Komt u er niet meteen zelf uit? Sociaal
Team Texel helpt u. Bel: 14 222. Of vul
uw vraag in op het contactformulier. Snel
doen.

hulp aan inwoners die om wat voor reden dan ook in de financiële problemen terecht zijn gekomen of dreigen te komen. In
staan. Wist u dat u voor elk kind een kindpakket kunt aanvragen? Dat is een vergoeding tot wel €300,- per jaar.

ling en/of de huiswerkbegeleiding staat
los van het kindpakket. U kunt dus in
principe van elke regeling apart gebruik
maken.

deze editie gaan we in op hulp voor ouders met een bescheiden inkomen en schoolgaande kinderen.

Let op! Een vergoeding via de laptoprege-
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