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Nedelko steunt 
meerdere Roparun teams

Klant aan het woord
In gesprek met 
Avilek

ZAVIN kiest voor 
PBM’s van Honeywell

Nieuw!
LED Strip Configurator
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VOORWOORD

OVER ONS
Nedelko is jouw vertrouwde partner en 
leverancier van elektrotechnische materialen, 
(intelligente) LED verlichting en energie- en 
veiligheidsoplossingen. Met meer dan 100 
medewerkers en vestigingen in Nederland, 
België, Tsjechië en Duitsland, voorzien wij de 
Europese (elektro)technische markt van de 
beste producten. Snel en vol overtuiging! Het 
hoofdkantoor en distributiecentrum zijn beide 
gevestigd in Barendrecht, Nederland.

Onze kracht zit niet alleen in een breed 
assortiment en snelle levering. Persoonlijk 
contact en het opbouwen van duurzame relaties 
vinden wij net zo belangrijk. Nedelko biedt naast 
productverkoop een uitgebreid dienstenpakket 
aan. Ook verzorgen wij oplossingen op maat. 
Graag zelfs! Wij zien dit als een uitdaging waarbij 
motivatie het sleutelwoord is. Onze technisch 
specialisten werken met passie aan mooie 
oplossingen. Elke dag opnieuw!

KLAAR OM SAMEN TE WERKEN?

• Meer dan 50.000 artikelen

• Veel standaard producten ruim  
op voorraad

• Snelle levertijden

• Eerlijke prijzen

• Flexibele afhaal- en 
verzendmogelijkheden

• Naast bekende merken ook eigen merken

• Up-to-date met de laatste producttrends 
en -innovaties

• Productspecialisten met gedegen 
technische kennis

• Gegarandeerd goede service

• Projectbegeleiding: van begin tot eind 
betrokken

• Kennisdeling door middel van product-  
en softwaretraining

COLOFON
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IK HOOP DAT JE EEN MOOIE 
ZOMER ACHTER DE RUG 
HEBT, WAARBIJ JE SAMEN 
MET JE DIERBAREN HEBT 
KUNNEN GENIETEN VAN DIE 
WELVERDIENDE VAKANTIE EN 
ELKAAR. LEKKER EVEN NIETS 
DOEN EN VOORAL… NIETS 
MOETEN! NEDELKO STAAT 
IN DE STARTBLOKKEN VOOR 
EEN PAAR MOOIE LAATSTE 
MAANDEN VAN 2019!

SERVICE
Ook wij hebben deze zomer eindelijk dat 
goede boek uitgelezen en dat leuke stadje 
kunnen bezoeken. Maar we hebben nog veel 
meer gedaan! Achter de schermen hebben 
we tijdens de zomermaanden een hoop werk 
verricht om jou toch weer net dat extra beetje 
service te kunnen bieden. Het woord ‘service’ 
is sowieso iets dat bij ons hoog op de agenda 
staat. Dit is dan ook écht iets waar we het 
verschil mee maken. Tegenwoordig wil jij 
op een eenvoudige en snelle manier over de 
juiste producten kunnen beschikken. Nedelko 
begrijpt dat en daar richten we dan ook maar 
al te graag ons bedrijf op in. Toch merken 
we wel degelijk dat ook jij nog steeds veel 
waarde hecht aan informatievoorziening en 
technische ondersteuning. Hoe merken we 
dat dan? Door nieuwsgierig te zijn naar jou als 
klant en waarom je nu eigenlijk bij Nedelko je 
producten afneemt. Onze sales speelt hierin 
een belangrijke rol. Zij verzamelen feedback 
uit de markt. Aan de hand van die feedback 
zorgen we voor een mooie mix van producten 
en de juiste tools. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de LED strip configurator die we dit jaar 
gelanceerd hebben. 

‘Zichtbaarheid’ is ook een woord dat je bij 
Nedelko vaak hoort vallen. In mijn optiek 
erg belangrijk! Met die zichtbaarheid zit het 
in het verdere verloop van 2019 wel goed. 
Het blad dat nu voor je ligt is daar een mooi 
voorbeeld van. Ook online werken we hier 
hard aan. Verder zijn wij nog aanwezig op tal 
van vakbeurzen. En vergeet zeker niet om een 
bezoek te brengen aan ons in-huis event  
Point op donderdag 7 november.  
Zet hem in je agenda!

Veel leesplezier!

Niels Droger
Marketing Manager
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WEBSITE
De Nedelko website heeft deze zomer 

een update gekregen. Niet alleen de 

vormgeving is strakgetrokken, ook het 

platform dat zorgt voor de publicatie 

van onze productinformatie is compleet 

vernieuwd. Dit geeft ons de mogelijkheid 

om de door jou gewenste informatie 

sneller, completer en gestructureerder te 

tonen. Neem vooral een kijkje op onze 

‘vernieuwde’ website… www.nedelko.nl.

ROTTERDAM HARBOUR  
RUN 2019
De Harbour Run is dé obstacle run van 

Rotterdam en omgeving. Een parcours 

van 10 km met obstakels dwars door de 

Rotterdamse haven. Normaal gesproken 

zijn deze terreinen niet toegankelijk, 

op zondag 6 oktober wel voor Harbour 

Runners. Een unieke belevenis! Aangezien 

we met Nedelko niet zo gek ver van de 

Rotterdamse haven vandaan zitten, is 

het natuurlijk supergaaf om hier met 

team Nedelko aan mee te doen. Dit 

gaan we dan ook doen. Met 16 man 

welteverstaan! We zullen dus moeten 

klimmen, klauteren, tijgeren, hangen, 

springen en vooral samenwerken om met 

z’n allen over de eindstreep te komen. 

Een fantastische ervaring!

PROLUMIA CATALOGUS 2019
De nieuwe Prolumia catalogus ligt op 

de plank. Deze dikke pil van meer dan 

400 pagina’s (!!!) vertelt jou alles over 

ons hoogwaardige assortiment LED 

verlichting. Wil jij er één ontvangen? 

Stuur dan nu een mail naar info@

nedelko.nl en vraag hem aan.

 
E-MAILS ONTVANGEN?
In verband met de AVG-wet hebben wij, 

net als veel andere organisaties, vorig 

jaar ons privacyreglement aangescherpt. 

Het kan daarom zomaar zijn dat je geen 

mails meer van ons ontvangt. Geen 

man overboord. Op onze website kun je 

jezelf eenvoudig aanmelden voor onze 

nieuwsbrief. Zo blijf je onder meer op 

de hoogte van prijswijzigingen, lopende 

acties, kortingen en de introductie van 

nieuwe producten.

Nedelko wil de klant graag leren kennen. Daar staat tegenover dat die ook ons leert kennen. 
Daarom willen we graag iedere uitgave een tipje van onze sluier oplichten aan de hand van kleine, 
interessante weetjes. Want wist jij dat we veel meer zijn dan alleen jouw technisch specialist?

WAT JIJ NOG NIET WIST 
OVER ONS... MAAR NU WEL
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BEELDMATERIAAL: SPORTVIBES



4 O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00

PATRICK BJORKMAN
WAREHOUSE MANAGER

TECHNISCHE DIENST
Patrick Bjorkman is iemand die van 

aanpakken houdt. Bij Nedelko probeert 

hij binnen zijn vakgebied vanaf dag één de 

manier van werken naar een hoger niveau 

te tillen. “Toen ik in 2017 bij Nedelko 

begon in de functie van Head Technical 

Department, had de technische dienst 

geen beschikking over een afgesloten 

ruimte”, vertelt Patrick. Een aantal 

maanden later zijn er muren geplaatst, 

zodat de afdeling in alle rust het werk uit 

kon voeren. “Juist door deze eigen plek 

hebben de mensen binnen de technische 

dienst zich op een positieve manier 

kunnen ontwikkelen en is er veel meer 

structuur ontstaan in de werkzaamheden. 

Een fijn gevolg van een in mijn ogen kleine 

aanpassing.” Los van dit soort zaken heeft 

Patrick met name ook de werkwijze onder 

de loep genomen. “Worden RMA’s op een 

effectieve manier verwerkt? Hoe kunnen 

we nog beter en sneller assembleren? 

Wordt een ieder wel ingezet op hetgeen 

waar hij écht goed in is? Allemaal vragen 

die ik voor mezelf beantwoord wilde 

hebben.” Al snel rees de vraag of Patrick 

ook alles dat met het magazijn van 

doen heeft, wilde gaan aansturen. “Een 

kans die ik móest pakken!” Gevolg was 

wel dat de functie van Head Technical 

Department niet te combineren viel met 

zijn nieuwe rol als Warehouse Manager. 

“Ronald Boekhout bekleedt nu met veel 

plezier deze functie en doet dit uiterst 

professioneel. Fijn dat je iets met een 

gerust hart kunt overdragen.”

MAGAZIJN
De eerste conclusie die Patrick als 

Warehouse Manager trok, was dat Nedelko 

misschien wel te snel was gegroeid de 

afgelopen jaren. “Puur als je kijkt naar hoe 

er op dat moment gewerkt werd in het 

magazijn hè”, zegt Patrick. “Natuurlijk wil 

je als bedrijf altijd groeien. Maar hoe gek 

Als Warehouse Manager bij Nedelko heeft Patrick Bjorkman een 
veelzijdige functie. Samen met zijn team, dat bestaat uit 12 man, 
draagt hij zorg voor een gestroomlijnd verloop van de stroom in- 
en uitgaande goederen. Met een 10.000 vierkante meter tellend 
magazijn als logistiek speelveld is dit elke dag weer een mooie 
uitdaging voor Patrick. Eén die hij niet uit de weg gaat!

Door de nieuwe taak- 
verdelingen, werkprocessen  

en gemaakte afspraken is er veel  
meer overzicht. Ook verhoogt het  

zichtbaar de arbeidsethos.  
Goed om te zien!
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FOTOGRAFIE: JOYCE KARREMAN

dit misschien ook klinkt… een hoop zaken 

waren er simpelweg niet op ingericht om 

de explosieve groei aan orders te kunnen 

bolwerken.” Patrick geeft aan dat het tijd 

was voor een professionaliseringsslag. 

“We hebben voor een nieuwe strategie 

gekozen. Een ieder binnen het team kreeg 

duidelijke taken en werd verantwoordelijk 

voor een bepaald facet binnen het 

logistieke proces.” Houdt de één zich 

bezig met de inkomende goederen, is de 

ander enkel aan het orderpicken. “Het 

was een hele uitdaging om dit goed en 

strak in te richten, maar een must om het 

magazijn draaiende te houden”, aldus 

Patrick. Nu alles draait, houdt Patrick zich 

bezig met de lopende zaken en stuurt 

bij en biedt hulp waar nodig. “Door de 

nieuwe taakverdelingen, werkprocessen 

en gemaakte afspraken is er veel meer 

overzicht. Ook verhoogt het zichtbaar de 

arbeidsethos. Goed om te zien!”

ONTWIKKELINGEN
Het maken van nieuwe taakverdelingen 

is niet de enige belangrijke ontwikkeling 

geweest in het magazijn. “Om het 

orderproces verder te optimaliseren, 

hebben we sinds vorig jaar de beschikking 

over een plateaulift van Kardex Remstar. 

Hiermee hebben we veel ruimte kunnen 

besparen. Ook is het startsein gegeven voor 

het opnieuw indelen en verder uitbreiden 

van het magazijn, om op die manier nog 

sneller en overzichtelijker te kunnen 

werken.” Volgens Patrick is dit voor hem de 

grootste uitdaging tot nu toe. “Aangezien 

we moeilijk het magazijn drie weken dicht 

kunnen gooien, gebeurt dit tussen alle 

dagelijkse werkzaamheden door. Het team 

moet nog een stapje extra zetten. Dit 

doen ze gelukkig graag.” Wil Patrick het 

hier bij laten? Hij antwoord stellig: “Nee! 

Binnen nu en drie jaar wil ik nog meer 

geautomatiseerd hebben. Graag werken 

we met nieuwe en verbeterde scanners en 

nóg een plateaulift. Daarnaast moeten we 

nog sneller kunnen schakelen tussen het 

magazijn en de in- en verkoopafdelingen. 

Een omvangrijk proces, opgedeeld in kleine 

stappen.” Patrick vertelt dat door hechte 

samenwerking mooie resultaten geboekt 

kunnen worden. “Iedere stap die we nu 

maken, is een stap in de goede richting. 

Samen maken we het waar.”
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“BINNEN NU EN DRIE 
JAAR WIL IK NOG MEER 
GEAUTOMATISEERD 
HEBBEN.“
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HONEYWELL
Frank van den Adel, Product & Sales 

Manager Veiligheid en Identificatie bij 

Nedelko, zegt dat de naam Honeywell 

binnen de industrie zeker geen 

onbekende is. Met de persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM's) die 

het merk onder de naam Honeywell 

Safety Products voert, zijn ze voorloper 

in de markt. Honeywell heeft vijftig 

jaar ervaring en kennis in huis op het 

vlak van het naleven van regelgeving, 

het identificeren van gevaren, passend 

veiligheidsmanagement en de selectie en 

toepassing van PBM-uitrusting. “Nedelko 

helpt met de PBM’s van Honeywell 

veiligheidsmanagers een cultuur op 

te bouwen waarbinnen medewerkers 

eigenhandig veiligere keuzes maken”, 

vertelt Frank.

PBM'S
Kies je voor de PBM’s van Honeywell, 

dan kies je voor kwaliteit. De 

producten van Honeywell voldoen 

aan de strengste veiligheidsnormen. 

“Door de marktconforme prijzen is 

het naast een zeer verstandige, ook 

een interessante investering”, aldus 

Frank. “In goed overleg met Honeywell 

heeft Nedelko van de meest gebruikte 

persoonlijke beschermingsmiddelen een 

vaste voorraad neergelegd. Denk aan 

onder meer veiligheidshandschoenen, 

ademhalingsbescherming, 

gehoorbescherming en oog- en 

gelaatsbescherming.”

Volgens de International Labor Organization (ILO 2009, Inter-
nationale organisatie van vakbonden) sterft er iedere 15 seconden 
ergens ter wereld een medewerker door een bedrijfsongeval of 
beroepsziekte. Dit zijn in totaal 2,3 miljoen mensen per jaar. 
Schrikbarend natuurlijk, vooral omdat er preventieve maatregelen 
genomen hadden kunnen worden om deze aantallen sterk te 
reduceren. Gelukkig voor jou levert Nedelko sinds kort persoonlijke 
beschermingsmiddelen van Honeywell, waarmee we je helpen bij 
het beheersen van veiligheid op het werk. 

NEDELKO  
LEVERT  
PBM'S VAN  
HONEYWELL

VEILIGER KUNNEN WE HET NIET MAKEN
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PARTNERS
Frank geeft aan dat met de PBM’s van 

Honeywell Safety Products Nedelko dé 

ideale partner is om verder te bouwen 

aan een sterke veiligheidscultuur. “Niet 

alleen de veiligheidskundige, maar ook 

management en medewerkers moeten 

proactief werken aan het opbouwen 

van een goede veiligheidscultuur. 

Opleiding en training zijn hierbij 

cruciale elementen. Hierin spelen we 

een belangrijke rol met een compleet 

aanbod aan producttrainingen en 

veiligheidsprogramma’s.”

De Honeywell Safety Products zijn vanaf 

nu verkrijgbaar bij Nedelko.

Heb je vragen of wil je meer informatie? 

Maak dan snel een afspraak of neem 

contact op via info@nedelko.nl.
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Een lens of een reflector? Het is een discussie die al eeuwen teruggaat 

tot de tijd van Galilei en Newton. Bij Ledlenser zijn beiden gecombineerd 

tot een unieke reflector-lens, waardoor de voordelen van beide systemen 

worden samengevoegd. Op deze manier wordt de lichtstraal van een 

Ledlenser lamp altijd gekenmerkt door een perfect ronde straal met 

grote reikwijdte.

Door het gebruik van de reflector-lens zijn alle Ledlenser lampen 

standaard uitgerust met het gepatenteerde Advanced Focus System: 

een systeem om de lichtstraal te focussen (oftewel, een smalle, lange 

lichtstraal om ver te kunnen kijken), of te defocussen (een brede, perfect 

ronde lichtstraal – het zogeheten moon effect – voor dichtbij). 

Ledlenser lampen focusseer je niet door aan de lampknop te draaien, 

maar door de lampkop naar voren en naar achteren te bewegen.  

Snel, makkelijk en zelfs mogelijk met één hand. Dit is ook erg handig  

met handschoenen aan.

LEDLENSER…  
PIONIER IN DRAAGBARE 
VERLICHTING 
Ledlenser is een wereldwijde marktleider in LED zaklampen én 
hoofdlampen voor de professionele markt. Trots als we zijn, mogen we 
ons sinds 1 september officieel exclusief distributeur van het gehele 
Ledlenser assortiment voor de industrie noemen. Waarom kiezen voor 
Ledlenser? Nedelko geeft je alvast 9 goede redenen.

O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00
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REFLECTOR-LENS

ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS)

RAPID FOCUS

FOCUSSED DEFOCUSSED
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Sommige situaties vragen om een zeer precieze lichtsterkte en om die reden kunnen bepaalde 

Ledlenser lampen traploos dimmen. Door bijvoorbeeld aan een schakelaar te draaien, wordt de 

lichtsterkte geleidelijk gedimd tot je de juiste lichtintensiteit hebt gevonden.

De perfecte focus gevonden die jou de beste zichtbaarheid biedt in een bepaalde situatie? 

Vergrendel de lampkop met de Focus Lock-functie.

Uit jarenlange ervaring is gebleken dat twee van de meest voorkomende 

defecten bij zak- en hoofdlampen uitgelopen batterijen en een defecte 

schakelaar zijn. Om dit probleem te tackelen, heeft Ledlenser een 

batterijbox met geïntegreerde schakelaar ontwikkeld. Twee vliegen  

in één klap!

Dit is een speciale lader voor de oplaadbare lampen van Ledlenser. De magnetische schakelaar 

achterop de lamp dient als contactpunt waar de FCS-lader op vastklikt en zo de accu laadt. 

Bovendien kan het FCS ook gemonteerd worden aan bijvoorbeeld een muur, zodat jouw 

Ledlenser lamp een vaste laadplek krijgt.

Vergrendel jouw lamp, zodat deze niet per ongeluk inschakelt tijdens  

het transporteren.

Nedelko is sinds 1 september 2019 exclusief distributeur van het gehele 

Ledlenser assortiment voor de industrie. Daardoor kunnen wij voor iedere 

toepassing de juiste én complete oplossing bieden.

Heb je vragen en wil je meer informatie over Ledlenser?  

Bel dan met 0180 64 54 00, of stuur een e-mail naar info@nedelko.nl.  

Onze professionals helpen je graag verder!

O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00
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TRAPLOOS DIMMEN

FOCUS LOCK

BATTERIJBOX

FLOATING CHARGE SYSTEM (FCS)

TRANSPORT LOCK

NEDELKO
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WWW.NEDELKO.NL/G3106

*) informeer naar de voorwaarden.

PROLABEL  
BUNDELACTIE

NORMAAL € 1.033

NU € 750*

LABELS PRINTEN WAS NOG  
NOOIT ZO EENVOUDIG!
PROLABEL G3106 LABELPRINTER
DE PERFECTE PARTNER VOOR AL JOUW PRINTOPDRACHTEN
De gebruiksvriendelijke, compacte G3106 labelprinter van ProLabel is uitgerust met een industriële 
stappenmotor, waardoor een stabiele werking is gewaarborgd. De beste keuze voor middelgrote 
tot grote printopdrachten en bij het verwerken van verschillende labelformaten en materialen.

Art.nr.: 94100000

• 300 Dpi Thermal transfer labelprinter
• Voorzien van USB en Ethernet interface

NICELABEL DESIGNER EXPRESS 2019
Geschikt voor het ontwerpen van eenvoudige labels, waarbij naast logo’s 
en afbeeldingen, 1D en 2D barcodes, tellers en variabelen een Excel of CSV 
database gebruikt kan worden.

PROLABEL G3106 LABELPRINTER +  
NICELABEL DESIGNER EXPRESS  
2019 SOFTWAREPAKKET +  
GRATIS INSTALLATIE
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MISSIE
Het geld dat wordt opgehaald tijdens 

de Roparun wordt door het bestuur 

van Stichting Roparun toegekend aan 

instellingen, goede doelen of projecten 

die bijdragen aan de missie van Roparun: 

“Leven toevoegen aan de dagen, waar 

vaak geen dagen meer kunnen worden 

toegevoegd aan het leven.”

ONDERSTEUNING
Dit jaar heeft de Roparun op de slotavond 

de hoogste opbrengst ooit bekend mogen 

maken. In totaal 324 teams hebben 

samen 5.626.988 euro op weten te halen. 

“Fantastisch natuurlijk!”, zegt Marketing 

Manager binnen Nedelko Niels Droger. 

“We hebben dit jaar een drietal teams 

op verschillende vlakken ondersteund: 

Willemstad in Touch, Team Technische 

Unie en Safety4units. Van het doen van 

een donatie tot aan het verschaffen van 

producten, zoals bijvoorbeeld verlichting 

om op die manier de nachtelijke uren 

goed en veilig door te kunnen komen. 

Voor ons vaak een kleine moeite, maar 

een groot gebaar voor de teams die het 

zo goed kunnen gebruiken.”

In het pinksterweekeinde 
heeft van zaterdag tot 
en met maandag weer de 
Roparun plaatsgevonden. 
Dit alweer voor de 28e keer! 
Deze jaarlijkse non-stop 
estafetteloop is door de jaren 
heen uitgegroeid tot een groot 
evenement.

NEDELKO STEUNT  
MEERDERE ROPARUN TEAMS

BEELDMATERIAAL: WILLEMSTAD IN TOUCH, TEAM TECHNISCHE UNIE EN SAFETY4UNITS
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VERONDERSTEL NIETS, 
CONTROLEER ALLES

VEILIGHEID
Op de werkvloer doen er zich iedere 

dag zaken voor waarbij de veiligheid in 

het gedrang kan komen. Als Product 

Specialist Veiligheid en Identificatie bij 

Nedelko weet Ronald Kleisterlee als geen 

ander hoe belangrijk het is om de juiste 

procedures te volgen. “Werknemers 

die onderhoud of reparaties uitvoeren 

aan machines lopen veel risico”, vertelt 

Ronald. “Tijdens de normale routine 

kunnen zij in aanraking komen met 

bewegende delen, hoogspanning of 

gevaarlijke stoffen. Om eventueel 

letsel te voorkomen, moeten bepaalde 

procedures gehanteerd worden. Middels 

de Lockout Tagout (LOTO) producten 

van Brady is dit mogelijk.” Het gebruik 

van LOTO is een onderdeel van een 

veiligheidsprocedure en is specifiek 

bedoeld om werknemers te beschermen 

tegen het onverwachts vrijkomen 

van energie, terwijl onderhouds- of 

reparatiewerken worden uitgevoerd.

TOOLBOXTRAINING
Ronald vertelt dat veilig werken met 

LOTO niet simpelweg het plaatsen 

van een slotje is. “Een geplande 

veiligheidsprocedure, omvat veel 

meer dan dat. Dit wordt tijdens een 

toolboxtraining uitgebreid besproken.” 

Als betrouwbare LOTO-leverancier biedt 

Nedelko deze service aan. Gedurende 

de training worden er werksituaties 

besproken die directe impact hebben op 

de persoonlijke veiligheid en gezondheid 

Veiligheid op de werkvloer is van onschatbare waarde. Met 
dagelijks veranderende omstandigheden in bijvoorbeeld de bouw, is 
een incident of ongeluk snel gebeurd. Zo’n ongeluk heeft niet zelden 
grote gevolgen voor medewerkers en het bedrijf an sich. Hierdoor 
is het van belang om alle medewerkers bewust te maken van de 
veiligheidsaspecten op de werkplek. Maar hoe doe je dat precies?
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van medewerkers. “De LOTOTO (Lockout 

Tagout Tryout) presentatie die ik geef, 

doe ik doorgaans met een relatief kleine 

groep. Tijdens deze presentatie geef ik 

uitleg over de verschillende producten 

en zaken waarmee rekening gehouden 

dient te worden, zodanig dat machines 

veiliggesteld kunnen worden alvorens 

men tot onderhoud overgaat. Worden er 

tijdens de training vragen gesteld, dan 

beantwoord ik deze uiteraard graag!” 

Eventuele situaties waar de werknemers 

tegenaan lopen worden samen met 

Ronald uitgebreid besproken. Met de 

cursisten wordt er een oplossing gezocht 

om eventuele toekomstige problemen 

voor te zijn. Na afloop van de training 

ontvangt men een gepersonaliseerd 

certificaat.

OP LOCATIE
Wil jij jouw medewerkers veiliger 

laten werken? Maak dan een afspraak 

met één van onze specialisten. Naast 

Ronald hebben we namelijk nog een 

aantal veiligheidsspecialisten die 

toolboxtrainingen geven op locatie. 

Aan de hand van hun expertise en 

productspecifieke kennis, ben ook jij 

verzekerd van een veiligere werkplek.
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BEELDMATERIAAL: BRADY IMAGE LIBRARY

“WORDEN ER TIJDENS 
DE TRAINING VRAGEN 
GESTELD, DAN 
BEANTWOORD IK DEZE 
UITERAARD GRAAG!”

RONALD KLEISTERLEE
PRODUCT SPECIALIST  

VEILIGHEID EN IDENTIFICATIE
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GOEDE FUNCTIONELE 
VERLICHTING
Bob Lohuis van Oosterberg Groningen 

kreeg van de gemeente Midden-

Groningen in de persoon van Jan Winter 

de vraag of er wellicht iets gedaan  

kon worden aan de verlichting in  

De Springbok. Van alle fluorescentie  

T8 lichtlijnarmaturen was 40% hard  

aan vervanging toe. “Naast dat scholen 

hun leerlingen er de gymles laten volgen, 

zijn er ook meerdere sportverenigingen 

actief”, vertelt Jan. “Er wordt onder  

meer actief volleybal, basketbal, 

badminton en tafeltennis beoefend.  

Deze activiteiten verdienen goede 

functionele verlichting. Hier ontbrak  

het de laatste tijd aan.”

PROLUMIA PRO-LINE 
RETROFIT MODULE
Bob Lohuis had vernomen dat Nedelko 

met een nieuw armatuur op de markt 

ging komen, waarvan hij dacht dat dit 

perfect toegepast zou kunnen worden 

in deze sporthal. Hij klopte aan bij 

Hans van Leeuwen, Account Manager 

verlichting binnen Nedelko. Hans vertelt 

dat Nedelko eind 2018 onder het private 

label Prolumia de Pro-Line Retrofit module 

geïntroduceerd heeft. “De modules uit de 

LED Pro-Line Retrofit Serie zijn universeel 

toepasbaar in de meest voorkomende 

lichtlijnsystemen ter vervanging van enkel- 

en dubbellamps fluorescentie armaturen”, 

geeft Hans aan. “Daarbij blijven de 

Het typisch Groningse dorp Siddeburen in de gemeente Midden-
Groningen telt nog geen 4.000 inwoners. Binnen deze hechte 
gemeenschap neemt sporthal De Springbok, dat aan de rand van 
het dorp ligt, een belangrijke maatschappelijke plaats in. Het dient 
voor veel mensen als échte ontmoetingsplaats. De verlichting  
in de sporthal was nodig aan vervanging toe. De nieuwe Prolumia 
Pro-Line Retrofit modules boden uitkomst. 

GEMEENTE MIDDEN-
GRONINGEN VOORZIET 
SPORTHAL DE SPRINGBOK  
VAN PROLUMIA PRO-LINE 
RETROFIT MODULES
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bestaande dragers en ophanging 

behouden. Ook hebben de lichtlijnmodules 

een geïntegreerde doorvoerbedrading.  

Dit alles zorgt voor een compleet nieuwe, 

zeer efficiënte verlichtingsinstallatie.”  

Blij verrast over het uiterlijk, de prestaties 

en het feit dat de Pro-Line Retrofit  

module weinig onderhoud behoeft,  

kozen de betrokken partijen unaniem 

voor dit armatuur. Er werd dan ook direct 

besloten om de hele sporthal aan  

te pakken.

INSTALLATIE
Van der Span Elektro- en Installatie-

techniek uit Kolham nam de installatie 

voor zijn rekening. Jan Winter vertelt dat 

de installatie van de nieuwe armaturen in 

anderhalve dag klaar was. “De Pro-Line 

Retrofit module laat zich snel en eenvoudig 

installeren. Het plaatsen van de steigers 

om bij het plafond te komen nam bijna 

meer tijd in beslag dan de daadwerkelijke 

vervanging! De verblinding is ook nog 

eens minimaal”, aldus Jan. “Gemeente 

Midden-Groningen zal de Prolumia Pro-

Line Retrofit module zeker vaker toe gaan 

passen binnen de utiliteitsbouw.” Hans van 

Leeuwen geeft aan dat de manier waarop 

dit verlichtingsproject is gerealiseerd een 

schoolvoorbeeld is van de manier waarop 

Nedelko werkt, namelijk volgens het 

groothandelsbeleid. “Er ontstaat via deze 

manier van werken een mooie supply chain. 

Van de distributeur, naar de groothandel, 

naar de installateur, naar de eindklant. Mooi 

om te zien dat we samen hebben mogen 

zorgen voor een oplossing die de eindklant, 

in dit geval de gemeente Midden-

Groningen, meer dan tevreden stemt!”

FOTOGRAFIE: HANS VAN LEEUWEN

R
E

FE
R

E
N

T
IE

“DE PRO-LINE RETROFIT 
MODULE LAAT ZICH 
SNEL EN EENVOUDIG 
INSTALLEREN.”



EERSTE EDITIE  

NEDELKO CUP  
GROOT SUCCES!

WIJ FELICITEREN
CROONWOLTER&DROS  

MET HUN FRAAIE 
OVERWINNING!



WAT WAS HET EEN 
LEUKE DAG EN WAT 

HADDEN WE GELUK MET HET 
WEER! DE 1E NEDELKO CUP IN 

SPARTA STADION 'HET KASTEEL' 
LIET NAAST ENKELE SPANNENDE 

POTTEN VOETBAL VOL MET MOOIE 
DOELPUNTEN EN EEN HOGE MATE 
VAN SPORTIVITEIT, VOORAL OOK 

BLIJE GEZICHTEN ZIEN VAN 
MENSEN DIE ZICH ENORM 

VERMAAKTEN. DAT DOET 
ONS GOED!

NAAR AANLEIDING VAN DE 
VELE POSITIEVE REACTIES 
DIE WIJ HEBBEN MOGEN 

ONTVANGEN KAN EEN 2E EDITIE 
VAN DE NEDELKO CUP BIJNA NIET 

UITBLIJVEN. OVER HET HOE EN 
WAT HIERVAN HOPEN WE JE TEGEN 
HET EINDE VAN 2019/BEGIN 2020 

MEER TE KUNNEN VERTELLEN. 
WORDT VERVOLGD...
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AVILEK 
ELEKTRO  
GROOTHANDEL 

Elektro groothandel Avilek is een begrip 

in Brabant. Al sinds 1992 bedrijven zij 

handel vanuit hun pand in Oudenbosch. 

Afgelopen mei zijn ze verhuisd naar 

een nieuwe locatie in Roosendaal. De 

verhuizing naar een nieuwe locatie 

bracht ook een bedrijfsverandering 

met zich mee. Waar in het oude pand 

veel balieverkoop plaatsvond, wordt nu 

vooral de focus gelegd op de online en 

telefonische verkoop. 

VERANDERING IS DE START  
VOOR GROEI
Het is een uiting van lef om na zoveel jaar 

het roer om te gooien. Toch is verandering 

vaak nodig en niet zelden de start voor 

extra groei. Anja vertelt dat het bedienen 

van hun klanten aan de balie in al die 

jaren prima gewerkt heeft. “Klanten 

waren zeer tevreden over de balieverkoop 

in Oudenbosch. Toch zagen wij, zeker 

de laatste jaren, dat er een omslag 

plaatsvond. De vraag naar online verkoop 

nam zienderogen toe. Bij Avilek kijken we 

voortdurend naar hoe wij onze klanten het 

beste van dienst kunnen zijn. Zodoende 

kwamen we tot de beslissing om mee te 

gaan in het digitale tijdperk en onze focus 

te verleggen van balieverkoop naar online 

en telefonische verkoop. Op deze manier 

kan men op ieder moment en vanaf elke 

locatie snel over de gewenste producten 

beschikken. Het biedt voor alle partijen 

veel meer flexibiliteit. Een verhuizing was 

nodig om onze nieuwe bedrijfsactiviteiten 

het beste te kunnen faciliteren.”

AVILEK MEETS NEDELKO
Jaren terug betrof de eerste aanvraag 

een condensator. Anno 2019 is het 

assortiment flink uitgebreid en neemt 

Avilek naast condensatoren onder meer 

LED verlichting, batterijen en tal van 

bevestigingsmaterialen af bij Nedelko. 

“De goede service die wij bieden aan 

onze klanten, verwachten we ook van 

een toeleverancier. Daarnaast zijn goede 

prijsafspraken voor ons van belang om 

zelf scherp te kunnen blijven aanbieden 

in de markt. Uiteraard moeten wij ook op 

een leverancier kunnen bouwen wanneer 

het gaat om het maken van afspraken 

In deze rubriek geven we het woord aan één van onze klanten.  
Ze vertellen over hun bedrijf en over hun ervaring met ons.  
Deze keer zijn we in gesprek gegaan met Anja Rampaart, 
eigenaresse van Avilek.

Klantvriendelijkheid staat  
bij Nedelko hoog op de agenda  

en dat merk je. Een stukje Brabantse 
gemoedelijkheid dat Nedelko  

ook beheerst!
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aangaande bijvoorbeeld levertijden. 

Punten die we als Avilek allemaal kunnen 

afvinken bij Nedelko.” Anja geeft aan dat 

het contact met de mensen van Nedelko 

zeer goed is. “Zowel met de binnen- als 

buitendienstmedewerkers werken wij erg 

fijn samen. Klantvriendelijkheid staat bij 

Nedelko hoog op de agenda en dat merk 

je. Een stukje Brabantse gemoedelijkheid 

dat Nedelko ook beheerst!”

IN DE SPOTLIGHTS
Met de nieuwe koers die Avilek vanaf 

mei dit jaar is gaan varen, streven zij 

uiteraard ook naar meer omzet. “Laten 

we realistisch zijn, ondernemen is groots 

denken. Wij zijn een kleinere elektro 

groothandel maar ook wij streven naar 

groei”, zegt Anja. “Onze kracht zit hem in 

het feit dat wij veel service verlenen aan 

onze klanten. We kennen ze stuk voor 

stuk persoonlijk.” Een kleine speler, maar 

groots in service en vakkennis! 

Avilek heeft onlangs een eerste huisbeurs 

georganiseerd. “Naast dat we door 

willen pakken op online vlak, willen 

wij het persoonlijke contact met onze 

klanten onderhouden en ons bedrijf in 

de spotlights zetten. We laten maar al 

te graag zien wat Avilek te bieden heeft, 

wie wij als bedrijf zijn en waar we met 

het team voor staan. Het organiseren 

van een huisbeurs leek ons hiervoor 

de perfecte gelegenheid. De huisbeurs 

bleek een succes! Naar de toekomst 

toe willen wij hiervan zeker een tweede 

editie organiseren. We zullen dan weer 

aandacht besteden aan ‘warme broodjes’ 

als de Prolumia Pro-Aqua II, de Pro-Portal 

en de Pro-Office." 

Anja geeft aan dat nu de zomerperiode 

voorbij is een nieuw verkoopseizoen 

voor de deur staat. “Ook de komende 

tijd zal Avilek zoals gewoonlijk weer 

nieuwe producten toevoegen aan het 

assortiment. Een assortiment dat, zeker 

in de elektrotechnische branche, continu 

in beweging is. Graag zoeken wij hierin 

weer de samenwerking met een fijne 

partij als Nedelko!”

“ONZE KRACHT ZIT HEM 
IN HET FEIT DAT WIJ 
VEEL SERVICE VERLENEN 
AAN ONZE KLANTEN. WE 
KENNEN ZE STUK VOOR 
STUK PERSOONLIJK.”
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KOM NAAR POINT 
7 NOVEMBER 2019

WE PAKKEN DOOR
Nedelko blijft groeien. Dit is onder 

meer een positief gevolg van het feit 

dat we op alle fronten hard werken aan 

het vergroten van onze zichtbaarheid. 

Point vervult hierin een belangrijke rol. 

Beleefden we in 2017 nog de vuurdoop 

van ons eigen in-huis event… nu al, 3 

edities later, zijn we er achter dat deze 

dag ons past als een jas. Point staat voor 

een event waarbij jij voor ons centraal 

staat. We willen jou een nuttige, maar 

met name leuke dag bezorgen. In een 

ongedwongen sfeer mensen ontmoeten, 

kennismaken met nieuwe producten en 

andere noviteiten én daarbij genieten van 

een lekker hapje en drankje. Klinkt goed 

toch!? Na een succesvolle 3e editie pakken 

we door op aspecten en onderwerpen 

waar vorig jaar november een hoop 

belangstelling voor was en waarmee we 

succes boekten.

POINT 2019 
Met team marketing wilden we 

voortborduren op inmiddels 

bekende vaste onderdelen als het 

Innovation Point en de gewaardeerde 

productdemonstraties in de Nedelko 

showrooms. Iets dat we dan ook gedaan 

Dit jaar ontvangen we jou graag weer tijdens de 4e editie van het Nedelko in-huis event Point. En wel op donderdag 7 november. Waar kunnen we 
dit beter doen dan in ons eigen hoofdkantoor, pal langs de A29 in Barendrecht? Een perfecte locatie om je wederom een dag voor te schotelen die 
bol staat van innovatie en leuke activiteiten.

BE THERE! 
WIL JIJ OOK OP 7 NOVEMBER EEN VOLLEDIG VERZORGDE MIDDAG EN AVOND VOL GEZELLIGHEID EN INTERESSANTE ONDERWERPEN? 
ZORG DAN DAT JE ER BIJ BENT EN MELD JE GRATIS AAN VIA WWW.NEDELKO.NL/POINT.

ZET DE DATUM ALVAST IN JE AGE
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hebben. Toch hebben we getracht er weer 

een net iets andere twist aan te geven. 

Iets wat je 7 november zal ondervinden. 

Naast de bekende A-merken die Nedelko 

voert, zullen we je ook weer uitgebreid 

informeren over de ontwikkelingen binnen 

private labels als Prolumia, Pro-Energy  

en Pro-Install.

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?
Neem in de middag deel aan een 

interessante productdemonstratie. 

Hierna bestel je een heerlijk broodje 

hotdog of een vers patatje bij de 

foodtruck, dat je op het speciaal 

ingerichte dakterras – met uitzicht op de 

skyline van Rotterdam – op kunt eten. 

Tijdens een goed Rotterdams bakje koffie 

laat mindreader Joe Pequerrucho jou 

verbaasd achter. Nadat je aan het begin 

van de avond inspiratie op hebt gedaan 

op de minibeurs ‘Innovation Point’, pak 

je een lekker drankje bij de lounge bar, 

waar de gastlezing van Remy Bonjasky 

op het punt van beginnen staat. Met 

een goedgevulde goodiebag, een hoop 

positieve ervaringen en interessante 

informatie keer je met een voldaan 

gevoel huiswaarts.

NDA. TOT ZIENS OP 7 NOVEMBER!

GASTSPREKER  
REMY BONJASKY

Remy Bonjasky staat bekend om zijn ‘flying 

knee’. Deze bijzondere traptechniek leverde 

Remy de bijnaam de Flying Gentleman op. 

Remy is één van de beste kickboksers van de 

wereld. Zo won hij in 2003, 2004 en 2008 het 

K1 World Championship.

"NEVER QUIT"
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ZAVIN
ZAVIN, een afkorting van Ziekenhuis Afval 

Verwerkings Installatie Nederland, is al 

bijna 30 jaar actief in het verwerken van 

specifiek ziekenhuisafval. Deze categorie 

wordt bestempeld als gevaarlijk afval in het 

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). ZAVIN zet 

zich in om dit type afval op kwalitatieve en 

milieuverantwoorde wijze te verwerken. 

De veiligheid van haar werknemers staat 

hierbij centraal.

PRIKINCIDENTEN
Ron Roffel, Operationeel directeur bij Zavin, 

vertelt dat er te allen tijde wordt gelet op 

de veiligheid. Tóch komen er bij ZAVIN 

elk jaar nog twee à drie prikincidenten 

voor met ziekenhuisafval. “Dit klinkt niet 

als een al te hoog aantal, maar slechts 

één prik kan al resulteren in een kleine, of 

zelfs akelige wond”, aldus Ron. De kans 

op besmetting met een ziekteverwekker 

zoals HIV, tetanus of hepatitis A, B of C is 

erg hoog. Een ziekte kan variëren van een 

eenvoudige ontsteking tot een ernstige 

chronische infectieziekte. “ZAVIN stopt 

daarom nooit met de zoektocht naar de 

De verwerking van gevaarlijk afval… een binnen de afvalsector 
belangrijk onderdeel! Veiligheid en gezond werken spelen hierbij 
een zeer grote rol, want niets is belangrijker dan je werknemers 
behoeden voor eventuele gevaren. Dit weet ook het bedrijf ZAVIN, 
al jaar en dag een goede klant van Nedelko. Met het gebruik van 
onze LOTO artikelen, ProLabel producten en FSP nooddouches 
zorgt het afvalverwerkingsbedrijf voor een veilige werkvloer. 
Onlangs voegden zij hier de producten van Honeywell aan toe.

ZAVIN KIEST VOOR PBM’S  
VAN HONEYWELL
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juiste veiligheidsproducten om daarmee 

ongevallen te voorkomen”, zegt Ron.

PBM'S
“Vakbeurzen zijn voor ZAVIN bij uitstek 

geschikt voor het ontdekken van 

producten die de veiligheid op onze 

werkvloer helpen verhogen”, vertelt Ron. 

“Maintenance NEXT is zo’n beurs!” Op deze 

onderhoudsbeurs, die iedere twee jaar 

plaatsvindt in de Rotterdam Ahoy, bezocht 

ZAVIN begin april de stand van Nedelko. 

Hier konden zij kennismaken met het 

pakket persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM’s) van Honeywell. Nedelko heeft 

de producten van dit A-merk onlangs toe 

mogen voegen aan het assortiment, wat 

betekent dat zij de distributie hiervan 

verzorgt. “Naar aanleiding van ons bezoek 

aan de Nedelko stand op Maintenance 

NEXT, hebben we een afspraak gemaakt 

om de verschillende opties te bespreken 

en de producten nader te bekijken”, 

zegt Ron. “Het soort producten en de 

kwaliteit ervan, heeft ons doen besluiten 

om onder meer werkhandschoenen, 

filterbussen, wegwerpoveralls en 

ademhalingsbeschermers in bestelling 

te zetten. Hiermee wordt inmiddels 

al gewerkt. Ook heeft Nedelko 

prikbestendige handschoenen geleverd, 

waarmee we het aantal prikincidenten  

tot nul kunnen reduceren.” 

 

“Prachtige producten waarmee we de 

veiligheid van onze werknemers kunnen 

waarborgen”, stelt Ron.
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“PRACHTIGE PRODUCTEN 
WAARMEE WE DE 
VEILIGHEID VAN ONZE 
WERKNEMERS KUNNEN 
WAARBORGEN.“

FOTOGRAFIE: FRANK VAN DEN ADEL
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Een bezoekje aan onze  
showrooms is natuurlijk altijd mogelijk. 

Hier presenteren wij onze producten, 
geven we advies en zorgen we  
voor een mooi stukje beleving.

DIMBARE CONSTANT VOLTAGE VOEDINGEN
VOEDING EN LED CONTROLLER IN ÉÉN!
SLECHTS ÉÉN APPARAAT MONTEREN EN AANSLUITEN

TRIAC DIMBARE VOEDINGEN 5-IN-1 DIMBARE VOEDINGEN

Met deze nieuwe lijn constant voltage voedingen dim jij je Prolumia LED strip  

of Prolumia LED Lumiaflex toepassing zonder dat er een controller aan te pas komt. 

Dankzij het slanke formaat zijn de voedingen eenvoudig weg te werken onder 

bijvoorbeeld een plank, in een kast of achter een muur.

Dimbaar middels fase aan- en afsnijding. Universeel dimbaar d.m.v. Dali, 1-10V, push-dimming, 
potmeter en PWM.

SHOWROOMS

NIEUW

75W 150W 150W200W 200W

€ 99,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

€ 119,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

€ 149,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

€ 139,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

€ 169,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



VEILIGHEID VOOROP 
MET DE PBM’S VAN 

HONEYWELL

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.NEDELKO.NL/HONEYWELL
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STAP  
VOOR  
STAP  
SAMEN- 
STELLEN

LED LIJNVERLICHTING
De hoogwaardige LED armaturen 

van Prolumia geven invulling aan elk 

verlichtingsvraagstuk, waarbij innovaties 

telkens weer zorgen voor een nieuwe 

lichtbeleving. Eén van de productlijnen 

waarmee Prolumia sfeer geeft aan vrijwel 

iedere ruimte zijn de LED strips. Iedere 

omgeving vraagt om andere 

verlichtingseigenschappen. 

De Prolumia LED strips zijn 

te integreren in elk ontwerp 

en daarnaast buitengewoon 

snel en eenvoudig te installeren. 

Geen configuratie is onmogelijk. 

Om een juiste installatie te realiseren, 

is enkel de keuze in kleur 

en IP-waarde van de LED 

strip niet afdoende. 

Welke voeding is er 

nodig? Welk aluminium 

afwerkingsprofiel 

is geschikt voor de 

gekozen LED strip? Ga 

je voor een melkwitte 

of transparante lens? 

Welke aansturing 

zoek je precies? 

Allemaal vragen die 

normaal gesproken tijd 

en aandacht vergen. Met de 

introductie van de LED strip configurator 

Hoe fijn is het om met een paar muisklikken 
jouw specifieke project te voorzien van de 
juiste LED strips! De onlangs gelanceerde LED 
strip configurator van Nedelko’s private label 
Prolumia maakt dit mogelijk. Laat je leiden door de 
gebruiksvriendelijke interface en stel stap voor stap je 
ideale verlichtingsoplossing samen.

NEDELKO LANCEERT  
ONLINE LED STRIP CONFIGURATOR
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is dit verleden tijd. Deze neemt al het 

denkwerk voor jou uit handen.

LED STRIP CONFIGURATOR
Met de LED strip configurator kom je 

in vier stappen tot de oplossing die het 

meest geschikt is voor jouw toepassing. 

Op basis van de door de gebruiker 

ingevulde waardes, worden stap voor 

stap suggesties gegeven. De configurator 

biedt je daarbij telkens de mogelijkheid 

om te kiezen uit een product dat 

naadloos aansluit op de eerder door 

jou geselecteerde items. Wanneer 

bijvoorbeeld voor een waterdichte 

(IP68) LED strip gekozen wordt, zorgt 

de configurator er automatisch voor 

dat verderop in het proces enkel de 

waterdichte voedingen worden getoond. 

Dit op basis van het opgenomen 

vermogen van de strip. Het systeem 

denkt écht met je mee.

START VANDAAG NOG JOUW 
LED STRIP PROJECT
Snel, effectief, betrouwbaar… de LED strip 

configurator stelt de producten voor elk 

type LED strip project met zorg samen.

Probeer hem uit op:

www.nedelko.nl/led/config  

en start vandaag nog met jouw  

LED strip project.

KOM IN VIER STAPPEN TOT 
DE OPLOSSING DIE HET 
MEEST GESCHIKT IS VOOR 
JOUW TOEPASSING.
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IN HET NIEUWS 
WAT SPEELT ER BINNEN DE MARKTEN DIE WIJ BEDIENEN? ZIJN ER NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN? WELKE INNOVATIES MOGEN WE VERWACHTEN?

WIJ HOUDEN JE GRAAG OP DE HOOGTE…

LED VERLICHTING OVER EEN JAAR VERPLICHT VOOR BEDRIJVEN
Op 1 juli 2020 moet de verlichting bij Nederlandse bedrijven helemaal LED-based zijn. De Tweede 

Kamer nam eind vorig jaar een motie aan die bedrijven verplicht om volledig op LED verlichting 

over te gaan. In een flink aantal bedrijven branden nog TL-lampen, halogeenlampen en gloeilampen 

om binnenshuis voor een goede basisverlichting te zorgen. Die lichtbronnen moeten dus allemaal 

vervangen worden door LED. Om de overgang naar LED verlichting te stimuleren, wordt lichtrenovatie 

(deels) gesubsidieerd met de Energie Investerings Aftrek (EIA). Die regeling is bedoeld voor 

ondernemers met een winstoogmerk.

Bron: InstallatieProfs.nl

Afbeeldingen: Freepik.com
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ARBEIDSPRODUCTIVITEIT NEDERLANDSE BOUW  
GROEIT HARDER DAN IN ANDERE LANDEN

De arbeidsproductiviteit in de Nederlandse bouw groeit harder dan in andere 

landen, zo meldt het Economische Bureau van de ING optimistisch. De toename 

komt vooral doordat de bouwproductie in Nederland hard gegroeid is. Ook 

opmerkelijk: de prijsstijging in de Nederlandse bouw is veel lager dan in de rest 

van Europa en de VS. Nederland bouwt dus flink door, elders krimpt de markt.

Bron: Cobouw

RECORDAANTAL VACATURES IN BOUWKETEN
Het aantal vacatures in de bouwketen is gestegen tot 

recordhoogte. Vakmensen vinden wordt een steeds 

grotere uitdaging, zeker gezien de lage werkloosheid 

in ons land en de aanhoudende groei. In het eerste 

halfjaar van 2019 lag de productietoename iets lager dan 

een jaar geleden (7% in 2018, 5% in 2019), maar dat heeft geen 

invloed op het optimisme van de ondernemers. Per saldo verwacht 

bijna 40% van de architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven 

en installatiebedrijven dat hun omzet ook de komende periode 

zal toenemen.

Bron: installatietotaal.nl

PV LEVERT OPBRENGST IN DOOR LUCHTVERVUILING
Door luchtvervuiling is de opbrengst uit geïnstalleerd PV in China ruim 10% 

lager. Ook in Nederland leveren we een paar procent in. Al gaat het volgens 

Professor Miro Zeman van de faculteit duurzame energie aan de  

TU Delft niet om een dergelijk hoog percentage. Hij constateert  

voor Nederland het omgekeerde van de Chinese situatie.  

“In Nederland zien we in de statistieken dat we de laatste tien  

jaar wat meer zonlicht ontvangen. Dat komt doordat veel  

vervuilende bedrijven zijn verhuisd naar bijvoorbeeld China en India. 

Bedrijven in Nederland hebben geïnvesteerd in technieken om 

de uitstoot te beperken. Toch is ook hier de luchtkwaliteit nog 

steeds matig tot slecht, vooral in grote steden. We schatten 

dat de zonnepanelen op onze daken 2 tot 3 procent minder 

stroom leveren dan ze zouden kunnen.”

Bron: Installatiejournaal.nl
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WAAROM EEN NSVV 
GEDRAGSCODE?
Doordat er geen uniforme regels 

bestonden voor het maken van een 

lichtstudie ontstonden er vaak verschillen 

in interpretatie tussen de aangeboden 

lichtberekeningen van verschillende 

partijen. Daarom heeft de NSVV – het 

onafhankelijke kenniscentrum voor licht 

en verlichting – in nauwe samenwerking 

met de NLA (Nederlandse Licht Associatie) 

een standaard ontwikkeld in de vorm van 

een gedragscode. Door de voorgeschreven 

rapportage worden de belangrijkste 

uitgangspunten en resultaten op een 

begrijpelijke wijze weergegeven en 

toegelicht en zijn daardoor eerlijker 

vergelijkbaar.

WAAROM KIEST NEDELKO 
VOOR DEZE GEDRAGSCODE?
We onderscheiden ons nog meer als échte 

lichtprofessional. Aan de hand van deze 

standaard professionaliseren we onze 

lichtplannen en -adviezen. We vertellen 

onze klant op een heldere manier hoe 

de opzet van onze lichtberekeningen 

eruitziet. Nedelko mag vanaf heden het 

NSVV gedragscode logo gebruiken in al 

haar correspondentie. Dit zullen wij dan 

ook met trots doen!

Hoe weet je nu of een lichtstudie representatief is? Als lid 
van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) 
heeft Nedelko zich geconformeerd aan de Gedragscode 
Lichtberekeningen 3.0, zoals opgesteld door diezelfde stichting. 
De in deze gedragscode vastgelegde richtlijnen worden door 
Nedelko nauwlettend gevolgd, wat resulteert in een goed 
doordacht lichtontwerp… hetgeen meer is dan slechts een 
uitdraai uit de lichtsimulatie software. Wij staan voor kwaliteit. 
Niet alleen met onze producten, maar ook met onze diensten…  
en dat onderstrepen we hiermee nogmaals.

NEDELKO  
CONFORMEERT  
ZICH AAN DE  
NSVV GEDRAGSCODE 
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SCOOTMOBIEL & MORE 
KIEST VOOR DE ACCU’S 
VAN PRO-ENERGY

SAMENWERKING
Lesley Altman, Account Manager 

Duurzame Energie Oplossingen en 

Industriële Connectoren bij Nedelko, kwam 

in contact met Bas Hagelaars. “Bas is de 

directeur van Scootmobiel & More. De 

accu’s van Pro-Energy waren nieuw voor 

hem. Hij heeft een aantal tests gedraaid. 

Dit gaf goede resultaten. Een mooie 

samenwerking was geboren”, vertelt 

Lesley. Bas ervaart de samenwerking als 

zeer prettig. “De mensen bij Nedelko zijn 

vriendelijk en zeer behulpzaam”, zegt Bas. 

“Je wordt écht serieus genomen en niet 

als een nummer gezien. Iets wat andere 

bedrijven weleens vergeten. Ik voorzie een 

lange en standvastige samenwerking voor 

de toekomst.”

RECLAME
“Sinds kort rijden de bussen van 

Scootmobiel & More rond met 

reclamestickers van Pro-Energy 

en promoten we de accu’s in onze 

showroom”, aldus Bas. “Ook hebben  

we veiligheidshesjes met daarop het  

Pro-Energy logo laten drukken.” 

Scootmobiel & More geeft deze hesjes 

weg aan een ieder die een scootmobiel 

aanschaft of langskomt voor onderhoud. 

Lesley Altman vertelt dat deze extra 

zichtbaarheid én het feit dat Bas de 

accu’s van Pro-Energy aanprijst bij andere 

partijen uit de scootmobiel branche, 

Nedelko geen windeieren heeft gelegd. 

“Door onder meer de inspanningen van 

Bas hebben wij meerdere collega-bedrijven 

uit de branche aan ons klantenbestand toe 

mogen voegen. Hier zijn we uiteraard erg 

blij mee en dankbaar voor!”

Scootmobiel & More levert sinds 2012 scootmobielen, zelfhulp-  
en mobiliteitsmiddelen. Het bedrijf is erg trots op haar producten, 
die met liefde voor het vak worden verkocht. Bij een goede 
scootmobiel hoort een goede accu. Om die reden kiest Scootmobiel 
& More voor de hoogwaardige accu’s van Nedelko’s private label 
Pro-Energy.
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FOTOGRAFIE: LESLEY ALTMAN
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Nieuwe mensen ontmoeten  
en bekende gezichten zien.  

Met veel enthousiasme lichten we ons 
productaanbod en onze werkwijze toe... 

dát is waar het ons om gaat.

LED PRODISC II IP65

AUTOMATISCH AAN WANNEER HET GAAT SCHEMEREN EN UIT BIJ ZONSOPKOMST

LED PRO-PORTAL LED ROCKDISC II MINI LED ROCKDISC II

4 TOPARMATUREN NU BESCHIKBAAR
MET SCHEMERSCHAKELAAR

UIT
Overdag

1

AAN
Schemer

2

AAN
Schemer - Nacht

3

UIT
Zonsopkomst

4

BEURZEN

€ 129,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

NIEUW

€ 115,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

€ 155,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

€ 69,50

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW



34 O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00

RAYN HIRALAL 
LOGISTICS  
MANAGER

We gaan terug naar het jaar 1979. Rayn 

was werkzaam binnen een meubelbedrijf 

in Suriname, het land waar hij geboren 

en getogen is. Hij was toen 22 jaar oud. 

“Mijn broer woonde op dat moment 

in Nederland en ik besloot hem op te 

zoeken. Ik maakte kennis met Nederland 

en de Nederlandse cultuur. Dit beviel 

mij zo goed dat ik besloot voor langere 

tijd terug te keren.” Wel was het voor 

Rayn even wennen aan de kou in ons 

kikkerlandje. Eenmaal gesetteld, kocht 

hij elke dag een krant om vacatures 

te bekijken. Zodoende viel zijn oog op 

een vacature die hem direct aansprak. 

Nedelko zocht een magazijnmedewerker 

voor het toenmalige magazijn gevestigd 

aan de Spuikade in Rotterdam. “Ik werd 

aangenomen en maakte kennis met de 

producten die in die tijd goed verkochten, 

zoals de koolborstel (een relais) en de 

Ty-Rap®, een toen nog nieuw product dat 

uit zou groeien tot een ongekend succes 

in Nederland en voor de onderneming. 

In korte tijd gingen deze producten met 

pallets tegelijk de deur uit. Producten die 

nu zo vanzelfsprekend zijn óf inmiddels 

zelfs vervangen zijn door andere nieuwe 

technologische snufjes.” 

WERKEN BIJ NEDELKO 
Rayn vertelt dat, wanneer je zo lang met 

plezier voor dezelfde werkgever werkt, 

je ook veel ontwikkelingen meemaakt. 

Dit maakt dat de uitdaging continu is 

gebleven en werkdagen ook na 40 jaar 

nog steeds afwisselend zijn. “Nedelko 

is in al die jaren 4 keer verhuisd. Ik ben 

In het huidige werklandschap hoor je het nog maar weinig… 
mensen die zich tientallen jaren met hart en ziel voor dezelfde 
werkgever inzetten. Toch is het verloop aan werknemers binnen 
Nedelko metend aan het landelijke percentage laag. Dit zegt 
misschien wat over Nedelko als werkgever maar zeker ook 
over de betrokkenheid van onze medewerkers. Iets waar we als 
organisatie erg trots op zijn. Rayn Hiralal, Logistics Manager 
binnen Nedelko, is daar een bijzonder voorbeeld van. We mogen 
hem al meer dan 40 jaar tot ons team rekenen. Afgelopen maand 
vierden wij zijn jubileum!

Ik ben trots op het feit dat  
ik de afgelopen 40 jaar heb kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling  
van jonge arbeidskrachten.
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begonnen in een koud en onverwarmd 

pand in Rotterdam. En kijk eens waar we 

nu zitten… een werkelijk schitterend pand 

in Barendrecht op een mooie locatie langs 

de rijksweg A29!” Ook in het magazijn 

is in al die jaren een hoop veranderd. 

“Het magazijn is ontzettend gegroeid 

in omvang”, zegt Rayn. “Inmiddels telt 

het 10.000 vierkante meter. Er zijn veel 

nieuwe technische snufjes die het werk 

vergemakkelijken. In vergelijk met 4 

decennia geleden zijn veel meer zaken 

geautomatiseerd. Nodig ook! Want 

klanten moeten, zeker anno nu, snel over 

hun producten kunnen beschikken.”

ONTWIKKELING 
Rayn heeft door de jaren heen een goed en 

sterk magazijnteam gevormd. Daarnaast 

heeft hij ervoor gezorgd dat het Nedelko 

magazijn een plaats is waar mensen zich 

kunnen ontwikkelen. “Ik ben trots op het 

feit dat ik de afgelopen 40 jaar heb kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van jonge 

arbeidskrachten. Een leuke bijkomstigheid 

is dat ik van de 183 deelnemende 

bedrijven in Rotterdam Rijnmond zelfs 

een keer de 3e prijs heb gewonnen 

voor ‘Beste begeleider’. Ook zijn er nog 

steeds collega’s werkzaam binnen het 

magazijn die ik als jonge schoolverlaters 

aan heb genomen en de fijne kneepjes 

van het vak heb bijgebracht. Het doet 

me goed om te zien dat deze mensen 

zich hebben ontwikkeld tot volwassen, 

hardwerkende werknemers met een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. Ze doen 

wat ze leuk vinden en groeien nog steeds 

in hun functie. Ik heb zelf in mijn begintijd 

bij Nedelko ook de kans gekregen mijzelf 

te ontwikkelen. Die kans heb ik toen met 

beide handen aangegrepen. Deze kans 

wil ik nu graag doorgeven aan de nieuwe 

generatie.”

TOEKOMSTMUZIEK
Er zit muziek in Nedelko, wat betekent dat 

de groei zal continueren. “Het magazijn zal 

nog verder gaan uitbreiden. Die lijn wordt 

net als voorgaande jaren voortgezet. De 

uitdaging blijft om dit logistiek zo goed 

mogelijk te managen. Dit gaat tot nu toe 

erg goed! Ik word zelf ook een jaartje 

ouder, wat met zich meebrengt dat ik over 

een aantal jaar met pensioen zal gaan. 

Hier denk ik voorlopig nog niet aan. Ik zit 

nog vol energie! Aangezien ik over niet al 

te lange tijd opa wordt, zie ik daar ook een 

hele nieuwe rol voor mij weggelegd waar 

ik maar al te graag tijd aan wil spenderen.”
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VAKANTIEBESTEMMING:  
SURINAME UITERAARD EN AZIË

LUNCHGERECHT TIJDENS EEN WERKDAG:  
BOTERHAMMEN EN VEEL FRUIT

VRIJETIJDSBESTEDING:  
FIETSEN, TAFELTENNISSEN EN VOETBAL KIJKEN!

MUZIEK:  
SOUL & SURINAAMSE MUZIEK

FAVORITES

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK
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VERWACHTINGEN
Marcel vertelt dat hij na de aankondiging 

van de LED strip configurator meteen 

enthousiast uitkeek naar het moment 

dat de configurator online beschikbaar 

kwam. “Ik keek uit naar de mogelijkheid 

om op een laagdrempelige en eenvoudige 

manier een samenstelling te maken 

van LED strip(s), met daarbij de 

benodigde toebehoren als een voeding 

en een controller.” Dagelijks komen er 

aanvragen binnen voor het intekenen 

van licht in badkamers, woonkamers en 

buitentoepassingen zoals gevels. “Ik hoop 

dat deze tool ervoor zorgt dat ik mijn werk 

nog efficiënter kan uitvoeren.”

GEBRUIK 
“De LED strip configurator is gemakkelijk 

te vinden via de overzichtelijke website 

van Nedelko. Met één klik op de muis kun 

je aan de slag. Op basis van de ingevulde 

waarden wordt bij elke stap binnen de 

configurator een suggestie gegeven van de 

benodigde producten. Dit werkt erg fijn. 

De tool is zeer gebruiksvriendelijk, juist ook 

door de suggesties die je continu krijgt. Het 

berekent bijvoorbeeld automatisch welke 

LED driver het beste kan worden toegepast 

bij de geselecteerde samenstelling en 

geeft aan welke LED profielen, sturingen 

en controllers nodig zijn. Ik zie een zeer 

ruime keuze in LED strips. Ik kan zowel 

kiezen voor LED strips in koude als warme 

kleuren, van RGB tot RGBW, van IP20 

tot IP68, écht ideaal. Na het doorlopen 

van alle stappen kan ik gelijk een offerte 

aanvragen. Vrijwel direct nam Nedelko 

contact op om mij te voorzien van de juiste 

(prijs)informatie… top!”

CONCLUSIE
“De LED strip configurator is een 

zeer goede tool voor het eenvoudig 

samenstellen van een LED strip 

toepassing met toebehoren. Het werkt 

superefficiënt wat een hoop tijd bespaart. 

Rexel Nederland heeft dan ook besloten 

om de tool ook binnen de webshop van 

Rexel te implementeren. Een compliment 

voor Nedelko!”

Nedelko biedt een verscheidenheid aan mooie producten en 
diensten, maar wat vindt de markt hier nu eigenlijk van? In deze  
rubriek vragen wij klanten om onze producten of diensten eens 
goed te reviewen. Deze editie laten we Marcel de Roos van Rexel 
Nederland B.V. aan het woord over de nieuwste online tool 
van Nedelko; de LED strip configurator. Wie kan een LED strip 
configurator nu beter testen dan een lichtspecialist? Marcel deelt 
zijn eerlijke bevindingen met ons.

MARCEL DE ROOS 
TEST EEN NIEUWE ONLINE TOOL…  
DE LED STRIP CONFIGURATOR
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MIJN SCORE

LED STRIP CONFIGURATOR

Design 

Gebruiksgemak 

Kwaliteit 

Mogelijkheden 
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WIL JIJ OOK GRATIS ONS  
O TECH. MAGAZINE 

ONTVANGEN?
MELD JE AAN OP  

WWW.NEDELKO.NL/OTECH

O tech. magazine is een uitgave van Nedelko en verschijnt drie keer per jaar.

WORD 

ABONNEE
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WIE GOED DOET. GOED ONTMOET.

INNOVATIES ∞ NIEUWE PRODUCTEN ∞ DEMONSTRATIES ∞ ACTIES

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE MEEST UP-TO-DATE INFORMATIE: WWW.NEDELKO.NL
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VAKBEURS OPENBARE RUIMTE
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Nedelko Barendrecht
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VAN LICHTSTUDIE NAAR OPLEVERING
Auto Sturm in Middelburg heeft de autopoetsruimte onlangs voorzien van nieuwe verlichting.  
De oude verlichting gaf te weinig licht om het poetswerk goed te kunnen uitvoeren. Het Prolumia  
Pro-Aqua II armatuur bood uitkomst. Rijd jij ook graag in een schone auto? Pak dan nu je kans! 
Misschien win jij wel 10 Nationale Autowasbonnen die je gedurende een half jaar kunt besteden  
bij ruim 800 aangesloten autowasstraten in Nederland.
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Stuur je oplossing uiterlijk donderdag 10 oktober 2019 naar info@nedelko.nl o.v.v. ‘Autowasbonnen’. 

De 10 Nationale Autowasbonnen worden verloot onder alle deelnemers die het juiste antwoord hebben ingestuurd.

VUL IN  
EN WIN!
LOS ONDERSTAANDE  
PUZZEL OP EN MAAK  
KANS OP 10 GRATIS  
AUTOWASBEURTEN!

1. Hét jaarlijkse in-huis event van Nedelko

2. Afkorting van het woord Lockout Tagout

3. Jaarlijkse estafetteloop gesteund door Nedelko

4. Wereldwijde marktleider in LED zaklampen

5. Dier / Naam van sporthal in Groningen voorzien van Prolumia Pro-Line Retrofit modules

6. Voertuig gedreven door Pro-Energy accu

7. Door Ledlenser ontwikkeld om onder meer uitgelopen batterijen te voorkomen

8. Uitgeoefende sport tijdens de Nedelko Cup 2019

9. De nieuwe Prolumia catalogus is nu...

10. Het kantoor van Nedelko is gevestigd in Barendrecht langs de...

11. Elektro groothandel uit Roosendaal

12. Nedelko conformeert zich aan de gedragscode van deze organisatie

13. Private label LED verlichting van Nedelko

14. In deze plaats wordt vakbeurs TIV gehouden

15. Scootmobiel & More kiest voor de accu’s van...-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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VRAAG DE CATALOGUS AAN OP
WWW.NEDELKO.NL

OF BEKIJK 'M DIRECT OP
WWW.NEDELKO.NL/PROLUMIA

ONZE NIEUWE  
PROLUMIA CATALOGUS  

2019 - 2020  
IS NU BESCHIKBAAR!


