
VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Tijdens de VOG-Algemene Ledenvergade-
ring op 10 december 2019 zijn Rom van 
Oers van de Business Alignment Group, 
Koen de Rooij van Uitzendbureau Brabant 
en Erik Broeders van Offi cetopper offi cieel 
geïnstalleerd als bestuurslid. Het betreft 
hier geen vervanging van bestuursleden, 
maar verbreding van het zittende bestuur. 
In onderstaand artikel een interview met 
een van de drie ‘nieuwkomers’.

Door Jan Hoek

Erik Broeders (47) is oorspronkelijk af-
komstig uit Raamsdonksveer, maar tegen-
woordig met zijn gezin woonachtig in 
Den Hout. In 1999 werkte hij vanuit huis 
voor de Duitse meubelfabrikant Ceka. Een 
jaar later was hij de oprichter en aandeel-
houder van het bedrijf Ceka Offi ce Group 
Nederland, leverancier van kantoor- en 
projectmeubelen. Met dat bedrijf bouwde 
Erik in de branche een prima naam op met 
optimale advisering en ontzorging van 

de klant met het opleveren van volledige 
turn-key interieurprojecten. In 2005 kreeg 
hij een telefoontje van Cor Verkolf. Erik 
Broeders zegt daarover: “Verkolf vertelde 
mij dat hij met zijn bedrijf zich meer wilde 
gaan concentreren op magazijnstellingen 
en vroeg aan mij of ik geen belangstelling 
had het bedrijf Verkolf Kantoormeubelen 
over te nemen. Enkele maanden later heb 
ik dat bedrijf daadwerkelijk overgenomen 
en ging daarmee verder onder de nieuwe 
naam Offi cetopper.”

Sinds 2005 huurde Erik Broeders het pand 
van Verkolf aan de Ramgatseweg. Hij ver-
volgt: “Op een gegeven moment was ik 
op zoek naar een nieuwe locatie en weer 
kwam Cor Verkolf in beeld. Hij was als ad-
viseur betrokken bij nieuwbouwplannen 
van Ronald Broeders van RBM Catering 
aan de Baileybrugweg in Raamsdonksveer. 
Het betreffende stuk grond was voor het 
bedrijf van Ronald veel te groot en Ver-
kolf vroeg of de resterende grond op die 

locatie iets voor mij was voor nieuwbouw. 
Ik was zeer enthousiast en in 2010 zijn we 
daar gaan bouwen. Op de begane grond is 
mijn bedrijf Offi cetopper gevestigd en op 
de eerste verdieping Ceka. Dat bedrijf heb 
ik inmiddels verkocht en de nieuwe eige-
naar verhuist binnenkort met het bedrijf 
naar Oosterhout. Offi cetopper groeit erg 
snel, met name de laatste jaren zijn we zo 
hard gegroeid, dat wij de eerste verdieping 
volledig gaan gebruiken als kantoor en 
de begane grond in zijn geheel ingericht 
gaat worden als showroom. Waar Verkolf 
Kantoormeubelen vooral gericht was op 
gebruikte meubelen, bestaat onze omzet 
tegenwoordig voor 90% uit nieuwe meu-
belen en slechts 10% uit tweede hands. 
Momenteel wordt 80% van de omzet on-li-
ne besteld en komen de klanten uit heel 
Nederland en Belgie.

Als eigenaar van Ceka en Offi cetopper 
maakte Erik Broeders gemiddeld 70 uur 
per week voor zijn bedrijven. Na de ver-
koop van Ceka kreeg hij iets meer tijd en 
stelde hij zich beschikbaar als bestuurslid 
voor de VOG. “Als VOG-lid heb ik al heel 
lang binding met de ondernemende ge-

meenschap. Ik heb zo’n 20 jaar ervaring 
met ondernemerschap op het gebied van 
interieurinrichting en geruime tijd met 
online-verkoop; mijn expertise en kennis 
op deze gebieden wil ik graag delen met 
VOG-leden. Als enige bestuurslid op “De 
Pontonnier” weet ik goed wat er op dat 
industrieterrein speelt. Dat zorgt voor kor-
tere lijnen richting mijn collega-onderne-
mers aldaar. Ik heb de VOG leren kennen 
als een ambitieuze club die telkens weer 
met nieuwe initiatieven komt. 

Een andere vrijwilligerstaak van Erik is de 
klankbordgroep van het Dongemond Col-
lege waar zijn zoon naar school gaat op lo-
catie Made. Binnenkort hebben we vanuit 
deze groep een speeddate met leerlingen 
over een te kiezen beroepsopleiding. Ik wil 
ze vertellen over het ondernemerschap en 
dan niet alleen over hoe leuk het onder-
nemen kan zijn, maar ook over de valkui-
len die ze tegen kunnen komen. Het is een 
droom die je met de juiste motivatie en ge-
drevenheid kunt waarmaken. Uit ervaring 
weet ik dat als je er veel tijd en energie in 
steekt, het ondernemerschap veel kansen 
biedt.” 

NIEUWE VOG-BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR:
ERIK BROEDERS, OFFICETOPPER

VOG AGENDA

6 maart 2020 11:30 - 14:00 uur
 Werkgroep Industrie
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

19 maart 2020 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

15 april 2020 20:00 - 21:30 uur 
 VOG Algemene Leden Vergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

Bekijk het volledige overzicht van de agenda op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Via deze pagina kan je je ook aanmelden.

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG 
INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

BINNENKORT 
OOK AAN DE CENTRALEWEG 
IN G’BERG

Erik Broeders: 
“Het onder-
nemer schap 
biedt veel 
kansen”


