De Rijke
Group
Accelerating Value

Voor oplossingen op maat
bij alle logistieke processen
in de gehele supply chain
For customised solutions
for all logistical processes
throughout the supply chain
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Happy anniversary

75 years!

Samen werken wij aan
een duurzame toekomst.

Welkom,

Welcome,

Dit jaar viert De Rijke Group haar diamanten
jubileum! Dat vieren wij graag met u. In dit
jubileummagazine blikken we terug op
‘De Rijke’ historie van ons bedrijf. Ook kijken
we vooruit naar onze ambitieuze toekomst.

This year, De Rijke Group celebrates its diamond
anniversary! We’d love to celebrate this with
you. In this anniversary magazine, we look back
on the rich history of our company. And share
with you a glimpse of our ambitious future.

75 jaar geleden legde onze opa, Cees de Rijke,
de basis van de groep. Onze vader, Leen de
Rijke, bouwde dit verder uit en sinds een aantal
jaar staan wij, Kees en Jeroen de Rijke, aan het
roer.

75 years ago, our grandfather, Cees de Rijke,
laid the foundations of the group. Our father,
Leen de Rijke, built on these foundations and
some years ago, we, Kees and Jeroen de Rijke
took over the helm.

De Rijke Group is altijd een zelfstandig familie
bedrijf gebleven. Vandaag de dag met 1300
medewerkers, 26 vestigingen in 7 Europese
landen én een joint venture in het MiddenOosten. Nieuwsgierig naar hoe dat zo gekomen
is? U leest het in dit magazine.

De Rijke Group has always remained an
independent family business. And today, we have
1300 employees, 26 branches in 7 European
countries, and a joint venture in the Middle East.
Curious about how that came to be? You can
read all about it in this magazine.

Veel leesplezier!

Have fun reading!

Kees de Rijke & Jeroen de Rijke

Kees de Rijke & Jeroen de Rijke
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1945 – 2020

75 jaar ‘Rijke’ historie
De Rijke Group bestaat 75 jaar! Wat ooit begon als een klein familiebedrijf groeide
uit tot een multinational met 1300 medewerkers, 26 vestigingen in 7 Europese
landen en een joint venture in het Midden-Oosten. CEO Kees de Rijke vertelt…

“In 1945 werd het fundament voor de huidige
De Rijke Group gelegd. In dat jaar kocht onze
oprichter, en mijn opa, Cees de Rijke de eerste
echte vrachtwagen van het Amerikaanse leger.
Zijn activiteiten vonden in het begin voor
namelijk plaats in de regio rond Spijkenisse
en Rotterdam en waren vooral gericht op het
vervoer van melk en vee.

15 vrachtwagens
Met de toename van het rijdend materieel
en het aantal werknemers, breidde ook het

werkgebied zich steeds verder uit. De Rijke
maakte een gestage groei door. In 1950 telde
het bedrijf al 15 vrachtwagens.

Chemische industrie
In de jaren hierna groeide het havengebied
van Rotterdam sterk. Met name de chemische
industrie vestigde zich hier. Mijn opa zag zijn
kansen schoon en besloot zich te richten op
logistieke werkzaamheden voor die chemische
industrie. In de jaren ‘50 begon hij met het vervoer van chemische vloeistoffen in tankwagens.

1945 – 2020

75 years of
De Rijke’s rich history
De Rijke Group is celebrating its 75th anniversary! What began as a small family
business grew into a multinational with 1300 employees, 26 affiliates in 7 European
countries and a joint venture in the Middle East. CEO Kees de Rijke tells the story...

“The foundations of the current De Rijke Group
were laid in 1945. That year, our founder, and
my grandfather, Cees de Rijke, bought the first
truck from the U.S. Army. At first he focused on
transporting milk and livestock, primarily in the
area around Spijkenisse and Rotterdam.

15 trucks
As the company expanded its fleet of vehicles
and its workforce, it also increased its area of
operations. De Rijke continued to flourish and,
by 1950, was already operating 15 trucks.

Chemical industry
Over the next few years, the port of Rotterdam
grew exponentially, and evolved into a hub for
chemical companies and refineries. Seizing the
opportunity, my grandfather decided to focus
on logistics services for the chemical sector.
In the 1950s, he began transporting liquid
chemicals in tankers.
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Grenzeloos ondernemen

Na regen komt…

In de jaren ‘60 nam Leen de Rijke, mijn vader,
het stokje over. Hij bouwde het bedrijf verder
uit en opende eind jaren ‘60 de eerste buiten
landse vestiging in Frankrijk. In de jaren ’70,
’80 en ‘90 legde Leen de basis voor verdere
groei. Daar waar de havens en chemiefabrieken
zaten, kocht Leen vestigingen. Zo kwamen we
ook in de Benelux, Engeland en Italië terecht.
In de jaren ‘90 traden mijn broer Jeroen en ik
in dienst.

In 2009 en 2010 kregen we te maken met
een crisis die ons bedrijf hard trof. Na 2012
krabbelden we, gelukkig, weer op. Deze crisis
leerde ons één hele belangrijke les: dit bedrijf
moest terug naar de kern. Zo gezegd, zo gedaan
en we namen afscheid van afdelingen die op
dat moment minder bij ons pasten.

Omzet van 300 miljoen
Mijn vader is een echte entrepreneur en zag
veel mogelijkheden. ‘Zonder risico’s, geen
succesvol bedrijf’, zei hij vaak. Volgens die
filosofie nam hij in het begin van de nieuwe
eeuw bedrijven in verschillende activiteiten,
zoals packaging en warehousing, over. Ook
startte Leen in het jaar 2006 een joint venture
in Saudi-Arabië: een belangrijke bron van
chemie. In de jaren die daarop volgden, maakte
het bedrijf een grote groei door. We gingen van
100 naar 300 miljoen euro omzet.

Trouw
In 2011 benoemde mijn vader mij tot ‘CEO’.
In dat jaar ging ik vol voor het ‘groepsgevoel’.
Ik wilde dat alle neuzen weer dezelfde kant
op stonden. Dat heeft ons bedrijf heel veel
goede dingen gebracht. In 2015, 2016 en
2017 groeiden we volop. Niet langer in de
breedte, maar juist in onze kernactiviteiten.
We investeerden in onze kern, in dat waar we
goed in zijn.

Complete logistieke dienstverlener
Vandaag de dag is De Rijke Group nog altijd
een zelfstandig opererend familiebedrijf.
Uitgegroeid van een vervoerder tot een
complete logistieke dienstverlener met een
mondiale uitstraling om trots op te zijn.”

“We investeren in dat waar we goed in zijn”
“We invest in what we do best.”

Kees de Rijke
CEO

Boundless entrepreneurship

Rainy days...

In the 1960s, Leen de Rijke, my father,
took over. He guided the next phase of the
company’s expansion and, in the late 1960s,
opened our first international affiliate in
France. Throughout the seventies, eighties
and nineties, Leen laid the groundwork for
the company’s future growth. Leen acquired
affiliates on the sites of ports and petrochemical
plants, which paved the way for our presence
in the Benelux, England and Italy. My brother
Jeroen and I joined the company in the 1990s.

In 2009 and 2010, we experienced a crisis
that hit our company hard. Fortunately, after
2012, we bounced back, but the crisis taught
us one very important lesson: this company
had to go back to its core. No sooner said than
done and we said goodbye to departments
that weren’t such a good fit for us at the time.

Turnover of 300 million
My father has the instincts of a true entre
preneur and saw opportunities everywhere.
He often said ‘A successful business always
involves taking risks’. It was this philosophy that
inspired him to acquire companies specialising
in packaging and warehousing at the start of
this century. In 2006, Leen also launched a joint
venture in Saudi Arabia, one of the world’s
greatest sources of chemicals. Over the next few
years, the company boomed, and our turnover
rose from 100 to 300 million euros.

Loyalty
In 2011, my father appointed me ‘CEO’. That
year, I concentrated on promoting a sense of
belonging, and encouraged everyone to pull
together. And that really paid off. We saw
fantastic growth in 2015, 2016 and 2017.
Instead of broadening our scope, we deepened
and intensified our core business. We invested
in our core, in what we do best.

Full logistics service provider
Today, De Rijke Group is still an independent
family-owned business. From our origin as
a haulage company we have become a full
logistics service provider with a global
reputation to be proud of.”
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Leen de Rijke

Man met een geel hart
with a yellow heart

In de jaren ’60 nam Leen de Rijke
het bedrijf van zijn vader over.
Met De Rijke Group zette hij de
allereerste stappen over de grens.
Waarom koos hij daarvoor?
Hoe ging hem dat af?
En waar is hij trots op?
Aan het woord: Leen
de Rijke.

Leen de Rijke took over his father’s
business in the 1960s. And it was
Leen who expanded the company’s
international interests. What
inspired him to take that
decision? How did he do it?
And what is he proud of?
Leen de Rijke shares his
story.

Leen: “Toen ik het bedrijf van mijn vader
overnam, besloot ik internationaal te gaan.
Waarom? Omdat de tijd dat van mij vroeg.
Wilde je in die periode naar Frankrijk rijden,
dan moest je een Franse vervoerder, in ruil voor
een vergunning, een vracht naar Nederland
bieden. Dat schoot niet op. Daarom besloot ik
in Frankrijk eigen kantoren op te zetten. Eerst in
verschillende hoeken van Frankrijk en later ook
in Italië, Engeland en zo verder.

Leen: “When I took over my father’s company,
I decided to go international. Why? Because it’s
what I needed to do at the time. In those days,
if you wanted to drive to France, you had to
offer a French carrier a trip to the Netherlands
in exchange for a permit. That’s why I decided
to set up my own offices in France. At first with
branches in several different French locations,
later followed by offices in Italy and England,
and so on.

Geen schip zonder bemanning

Every ship needs a crew

In die jaren groeiden we hard. Bijna net zo
hard als de chemiewereld zelf. Voor ons werd
de wereld kleiner in plaats van groter. Ik ben
er trots op dat wij dat samen bereikt hebben.
Samen met familie De Rijke, maar zeker ook
samen met al onze medewerkers. Kijk, een schip
heeft een kapitein nodig, maar dat schip vaart
niet zonder bemanning. Ik heb me altijd ingezet
om de mensen te motiveren. Om De Rijke in het
hart te voelen: in het gele hart.”

We grew rapidly during those years. Almost
as rapidly as the chemical industry. For us, the
world got smaller, rather than bigger. And this
success, I’m proud to say, was a team effort. The
people who work for us – not just the De Rijke
family – contributed to our success. I always say:
a ship needs a captain, but that ship won’t sail
without a crew. I’ve always done my best to
inspire people to feel part of the De Rijke family:
to feel De Rijke in their yellow heart.

Trots op mijn jongens

Proud of my sons

Trots ben ik ook op Kees en Jeroen. Ik vind het
mooi om te zien hoe zij nu het familiebedrijf
runnen. Iedere generatie doet dat weer op zijn
eigen manier, dus daarin laat ik mijn jongens
vrij. Ik heb er alle vertrouwen in!”

I’m proud of Kees and Jeroen, too. It’s wonder
ful to see the way they run the family business
now. Every generation does it differently, which
is why I give my boys free rein. They have my
complete confidence!”
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De Rijke Group vandaag
De Rijke Group today

Accelerating
value

“Met onze totaaloplossingen realiseren
wij waardevermeerdering, ‘accelerating value’
noemen we dat”
“We deliver added value through our total solutions.
That’s what we call: ‘accelerating value’”

Sinds de oprichting van De Rijke Group in 1945 maakt haar logistieke proces een
onophoudelijke evolutie door. Vandaag de dag staat er een succesvol internationaal
zelfstandig familiebedrijf. Wat de reden van dit succes is? “Wij voegen waarde toe”,
zegt Kees de Rijke.

Since De Rijke Group was founded in 1945, its logistics processes have continually
evolved. Today, the business is a successful international independent family-run
company. What is the key to this success? “We add value,” says Kees de Rijke.

De Rijke Group organiseert de logistieke
keten voor haar klanten. Daarin ontzorgt zij
van A tot Z, zegt Kees: “Wij concentreren ons
op de manier waarop wij, binnen de supply
chain van onze klanten, waarde kunnen
toevoegen. Dat geeft ons de mogelijkheid
om onze dienstverlening zo te organiseren
dat wij middels totaaloplossingen die waarde
vermeerdering kunnen realiseren. Dit noemen
wij: accelerating value.”

De Rijke Group organises the logistics chain
for its customers. We give customers peace
of mind by providing a seamless service from
A to Z. Kees says: “We focus on how we can
add value within our customers’ supply chain.
This enables us to organise our services so that
we can deliver that added value through total
solutions. This is what we call: accelerating
value.”

Duurzaam
De Rijke Group gelooft in duurzaam onder
nemen, met hart voor haar omgeving, zegt Kees:
“Wij hechten veel waarde aan de verbetering
van onze prestaties op het gebied van veilig
heid, gezondheid, milieu en de communicatie
daarover. Als lid van het wereldwijde programma

‘Responsible Care’ hanteren wij dan ook de
strengste normen bij al onze activiteiten ten
aanzien van milieu, hygiëne en persoonlijke
veiligheid.”

Dichtbij
De Rijke Group profileert zich ook graag op
maatschappelijk vlak, zegt Kees: “De Rijke is
van oorsprong een echt ‘Spijkenisser’ bedrijf.
En daar zijn we trots op! Vanzelfsprekend
vinden wij het dan ook belangrijk om deel te
nemen aan maatschappelijke activiteiten in
onze directe omgeving. Om die reden geven we
presentaties op scholen of nodigen we kinderen
uit voor een rondleiding op onze locaties. Hier
leren wij hen alles over veiligheid en milieu.
Op die manier proberen we onze kennis over
te dragen en een steentje bij te dragen.”

Sustainable
De Rijke Group believes in sustainable entre
preneurship, and is passionate about protecting
the environment. Kees notes: “Improving our
performance when it comes to safety, health,
the environment and communication is at the
heart of our sustainability strategy. As a member
of the globally responsible ‘care programme’,

we ensure that all our activities comply with
the most rigorous standards of environmental,
hygiene and personal safety.”

Local
Kees goes on to say that De Rijke Group makes
a point of emphasizing its origins. “De Rijke is
a true ‘Spijkenisse’ company,” he remarks,
“and we’re proud of our roots! Being involved
in the life of our community is something we
take seriously, and we enjoy giving presenta
tions at schools and inviting schoolchildren
to visit our locations. We teach them about
safety and the environment. It’s our way of
sharing our knowledge and giving back to
the community.”
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Ketenoplossingen van A tot Z

Van pijplijn tot
eindproduct

Supply Chain Solutions from A to Z

From pipeline to
final product

De Rijke Group biedt haar klanten
‘Supply Chain Solutions’ aan.
Hiermee neemt zij de complete zorg
voor de supply chain uit handen.
Edward van Kasteel, Director Supply
Chain Solutions: “Wij bieden op maat
gemaakte ketenoplossingen aan.
Dat doen wij vooral voor klanten die
actief zijn in de (petro-)chemie en
food & feed. Van multimodale transport
oplossingen tot opslag, added value
logistics en douane-afhandeling.
Oplossingen van A tot Z dus.”

De Rijke Group offers clients
‘Supply Chain Solutions’. In other
words, the company can handle
every aspect of the entire supply
chain. Edward van Kasteel, Director
Supply Chain Solutions: “We provide
customised chain solutions, mainly
for clients in the (petro)chemical
and food & feed sectors. Everything
from multimodal transport solutions
to storage, and from added value
logistics to customs handling. That’s
what we call ‘Solutions from A to Z’.”

Kees de Rijke: “Begin 2000 maakten wij met
De Rijke Group een uitstapje naar het MiddenOosten: Saudi-Arabië, een bron van chemie.
Daar waar de chemie gemaakt wordt, vanaf
de pijplijn, wilden wij de logistiek gaan orga
niseren. Zo gezegd zo gedaan en twintig jaar
laten hebben we hier een joint venture met
zo’n duizend medewerkers.”

Kees de Rijke: “In early 2000, De Rijke Group
made inroads in the Middle East, to Saudi
Arabia, one of the world’s biggest chemical
producers. We wanted to start organising the
logistics from the pipeline, where the chemicals
are produced. No sooner said than done and,
twenty years later, we have a joint venture here
with a thousand employees.”
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Wij feliciteren
De Rijke met hun
75-jarig jubileum

Van A tot Z

From A to Z

De missie van De Rijke Group? In één zin:
het verzorgen van Supply Chain Solutions
voor haar klanten. Edward: “De klant koopt zijn
product in Saudi-Arabië, De Rijke Group brengt
dit naar Europa, verpakt het volgens de wens
van de klant, slaat het eventueel op en trans
porteert het naar de eindgebruiker. Indien
gewenst verzorgt De Rijke Group, vanuit de
eigen douane-afdeling, ook nog eens de gehele
documentenstroom die daarbij hoort. Met dit
alles voegen wij waarde toe, accelerating value
noemen we dat.”

The mission of De Rijke Group? In one
sentence: to provide Supply Chain Solutions
for our customers. Edward says: “The client
buys products in Saudi Arabia, De Rijke Group
brings it to Europe, packages it according to
the client’s specifications, stores it if necessary,
and transports it to the end user. If required,
De Rijke Group’s own customs department
will also handle the entire document flow that
goes with it. By offering all these services, we
provide added value. That’s what we call
‘accelerating value’.”

“Daar waar de chemie gemaakt
wordt, vanaf de pijplijn, wilden wij
de logistiek gaan organiseren”
“We wanted to start organising the
logistics from the pipeline, where
the chemicals are produced”

Partnernetwerk

Partner network

Dit doet De Rijke Group niet alleen. De
organisatie maakt gebruik van een groot
partnernetwerk, zegt Kees: “Ons partnernetwerk geeft ons de mogelijkheid om onze
klanten de beste combinatie te bieden: een
optimale balans tussen service en kosten
door de inzet van de beste ‘hardware’ van
De Rijke Group en de meest geschikte
logistieke partner(s) uit ons netwerk.”

De Rijke Group doesn’t do this alone.
The company draws on an extensive partner
network. Kees says: “Thanks to our partner
network, we can choose the most effective
combination for our customers: an optimal
balance between service and costs by using
De Rijke Group’s best ‘hardware’ and the
most suitable logistics partner(s) from our
network.”
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MDR: een joint venture
in Saudi-Arabië

MDR: a joint venture
in Saudi Arabia

Via haar netwerk in Saudi-Arabië
kwam De Rijke Group in contact
met Almajdouie Group: een Arabisch
familiebedrijf in transport en logistiek.
Kees de Rijke: “We startten
met een kleine samenwerking
die, in 2006, uitgroeide tot
een joint venture. Vandaag
de dag werken er bij
MDR zo’n duizend
medewerkers.”

Through its network in Saudi Arabia,
De Rijke Group came into contact with
Almajdouie Group, a Saudi familyowned transport and logistics company.
Kees de Rijke: “We started with
a small-scale partnership that
grew into a joint venture
in 2006. Today, MDR
employs a workforce
of a thousand.”

Kees: “Ik kan nu met trots zeggen dat deze joint
venture perfect werkt. Samen met Almajdouie
Group organiseren wij logistieke projecten in
Saudi-Arabië: een gouden match.”

Kees: “I’m proud to be able to say that this
joint venture functions perfectly. We are
organising logistics projects in Saudi Arabia
with Almajdouie Group: a match made in
heaven.”

De Rijke Group
en Almajdouie
Group

De Rijke Group
and Almajdouie
Group

    

Over MDR
Als belangrijke leverancier van de (petro)
chemische industrie heeft MDR de expertise
om geïntegreerde en best-in-class supply
chain-oplossingen te bieden aan geselecteerde
klanten.

About MDR

Over Almajdouie Group

Over Almajdouie Group

Almajdouie is een Saoedische groep van
bedrijven, opgericht door Shaikh Ali Ibrahim
Almajdouie in 1965. Ooit begonnen als een
transportbedrijf en uitgegroeid tot een groep
met diverse activiteiten in de (petro)chemische
industrie.

Almajdouie is a Saudi group of companies
that was founded by Shaikh Ali Ibrahim
Almajdouie in 1965. Originally a transport
business, the company grew into a group
with diverse activities in the (petro)chemical
industry.

As a key supplier of the (petro)chemical
industry, MDR has the expertise to offer
integrated and best-in-class supply chain
solutions to selected clients.
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Van Europa tot het
Midden-Oosten
Boundless entrepreneurship

From Europe to the
Middle East

De Rijke Group groeide uit tot een
multinational met 26 kantoren in
Nederland, België, Engeland, Italië,
Frankrijk, Spanje én een joint venture
in het Midden-Oosten. Daarnaast
heeft de groep in alle mogelijke landen
partners die haar ondersteunen bij
activiteiten. Kees de Rijke: “Mijn vader
Leen startte dit internationale succes.
Vandaag de dag is het
aan Jeroen, mij en al onze
medewerkers, om dat
succes door te zetten.”

De Rijke Group evolved into a
multinational with 26 offices in the
Netherlands, Belgium, England, Italy,
France, Spain and a joint venture in
the Middle East. The group also has
partners in every possible country
that can support its activities. Kees
de Rijke: “My father Leen started this
international success. Today it is up
to Jeroen, me and
all our employees
to build on that
success.”

Kees: “Vanuit onze historie zitten wij voor
namelijk in West-Europa. Daar waar de chemie
ging, volgden wij, vaak met een eigen kantoor.
Daarom zie je De Rijke nu in heel de (chemie)
wereld terug, van Rotterdam tot Saudi-Arabië.”

Kees: “Our company’s history is largely based in
western Europe. Wherever the chemical industry
went, we followed, and often established our own
affiliate close to petrochemical plants. This is why
De Rijke now has branches in major chemical
and petrochemical hubs, from Rotterdam to
Saudi Arabia.”

Groepsgevoel
De Rijke Group is in formaat groot geworden
door in gevoel klein te blijven, zegt Kees:
“Wij werken hard aan het groepsgevoel.
Dat proberen we in alle landen en op alle
vestigingen vast te houden. Zo staat er op elke
vrachtwagen en op iedere loods hetzelfde logo
en dezelfde Hollandse naam. En overal gelden
onze Hollandse normen en waarden. Daarmee
voelt men zich, van Frankrijk tot Saudi-Arabië,
onderdeel van een Hollands bedrijf. En daar
ben ik best een beetje trots op.”

Persoonlijke touch
Kees: “Op onze vestigingen proberen Jeroen
en ik zo vaak mogelijk ‘ons gezicht te laten
zien’. Zo houden we het persoonlijk, zoals dat
hoort bij een familiebedrijf. Met twee actieve
generaties van de familie De Rijke, is deze
organisatie immers nog steeds een écht familie
bedrijf. En dat vindt men internationaal maar
wat interessant.”

Sense of belonging
De Rijke Group grew into an international
operation by staying small. Kees says: “We work
hard to create a sense of belonging. In all our
locations, in all our countries of operation, you’ll
find the same branding and image. For instance,
every truck and warehouse has the same logo
and the same Dutch name. Wherever our office
might be, we always stick to our Dutch standards
and values. This gives everyone, from France
to Saudi Arabia, the feeling of being part of
a Dutch company. And that’s something I’m
rather proud of.”

Personal touch
Kees: “Jeroen and I try to ‘show our face’ at
our offices as often as we can. We’re a family
business, and the personal touch is part of that.
The company is still very much a family affair,
run by two generations of the De Rijke family.
And that’s a strength that our international
clients appreciate.”
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Even kennismaken

De Business
Unit Managers van
De Rijke Group
De Business Unit Managers zijn
verantwoordelijk voor de core business
van De Rijke Group. Zij houden de
organisatie draaiende. Zonder hen, geen
De Rijke Group. Daarom: een voorstelrondje. Wie zijn deze mensen? Waar
krijgen zij energie van? En wat doet hun
unit precies?
Maak kennis met Business Unit
Managers Barend, Edward en Henk.

Geel op de weg

Yellow on the road

Barend: “Achttien jaar geleden deed ik mijn
intrede in dit familiebedrijf. In die periode
was ik verantwoordelijk voor verschillende
kleinere business units. Vandaag de dag zijn
die units samengebracht tot één grote unit:
Transport. Op deze afdeling beschikken wij
over 125 trucks, 55 trailers en 250 diverse
containerchassis. Een jongensdroom die
uitkomt. Mijn afdeling verzorgt het geel
op de weg, zoals Cees de Rijke dat 75 jaar
geleden bedacht heeft. Dat in combinatie
met héél veel kwaliteit, goede mensen
en een fijne sfeer maakt dat ik voorlopig
nog wel even bij De Rijke Group blijf
plakken.”

Barend: “I joined this family business
eighteen years ago. Then, I was responsible
for several smaller business units. Today, these
units are part of a single large unit: Transport.
Our department has 125 trucks, 55 trailers and
250 different container chassis. It’s a childhood
dream come true. My department takes care of
the yellow on the road, true to Cees de Rijke’s
vision 75 years ago. This, together with a focus
on quality, great people and a friendly working
environment, means that I’ll be working for
De Rijke Group for the foreseeable future.”

Barend van der Heijden
Business Unit Manager Transport

Meet the team

The Business
Unit Managers of
De Rijke Group
The Business Unit Managers are
responsible for the core business
of De Rijke Group. They keep the
organisation running. Without
them, there’d be no De Rijke Group.
Let’s meet the team. Who are they?
What gives them energy? And what
exactly does their unit do?
Meet Business Unit Managers
Barend, Edward en Henk.

Edward van Kasteel
Director Supply Chain Solutions

“Wij beschikken over
125 trucks, 55 trailers en
250 diverse containerchassis”

“We have 125 trucks,
55 trailers and 250 different
container chassis”

Internationale omgeving

International environment

Edward: “Al sinds 1997 ben ik in dienst van
De Rijke Group. Ik begon ooit op de facturatie
afdeling en groeide door naar onder meer
assistent manager, accountmanager, sales
manager en vandaag de dag: Director Supply
Chain Solutions. Binnen deze unit zoeken we
naar innovatieve, op maat gesneden oplossingen
voor onze klanten. Dat doen wij met veel kennis
en kunde. Dankzij slimme IT-systemen focussen
we ons op dat wat er echt toe doet: de inhoud.
Ons wereldwijde partnernetwerk rijkt van
Europa tot aan het Midden- en Verre Oosten en
de Amerikaanse continenten. Het mogen werken
in zo’n internationale omgeving geeft mij iedere
dag weer heel veel energie!”

Edward: “In 1997, I joined De Rijke Group.
I started in the billing department, then
moved on to roles that included assistant
manager, account manager, sales manager
and today: Director Supply Chain Solutions.
Our unit creates innovative, customised
solutions for our customers, drawing on
our wealth of knowledge and expertise.
By deploying smart IT systems, we focus on
what really matters: the content. Our global
partner network operates from Europe to
the Middle and Far East and the American
continents. Having the opportunity to work
in such an international environment gives
me a huge energy boost every day!”

“Dankzij slimme IT-systemen
focussen wij ons op dat wat er
echt toe doet: de inhoud”

“Thanks to smart IT systems,
we focus on what really
matters: the content”
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“Met wat extra aandacht
verslaan wij de concurrent”

VTM Groep feliciteert De Rijke
met deze prachtige mijlpaal van 75 jaar!

“By offering our clients
a little extra attention we
beat the competition”

Henk Zuidgeest
Business Unit Manager De Rijke Continental

VTM Groep
Honderdland 190, Maasdijk
0174 52 73 20

www.vtmgroep.nl

WEG EN KANTOOR OP ÉÉN LIJN
www.transics.com

Extra aandacht

Extra attention

Henk: “Al mijn hele leven werk ik in het
transport, waarvan de laatste twintig jaar voor
De Rijke Continental. Deze unit specialiseert
zich in het ferrytransport naar Engeland. Dat
heet een specialisme omdat we daar vracht
wagens én boten voor nodig hebben. Onze
trailers gaan zonder chauffeurs (‘onbegeleid’)
mee op de ferryschepen. Samen met onze
kantoren in Engeland zorgen wij dat er altijd
een chauffeur klaar staat om onze trailer in de
havens op te halen. Onze relaties zijn voor
namelijk producerende bedrijven of handelaren
uit verschillende sectoren. Die kunnen bij
De Rijke Continental terecht voor zowel complete
trailerladingen als deelvrachten en ook voor
temperatuur gecontroleerde zendingen.

Henk: “I’ve worked in transport all my life,
and for De Rijke Continental for the last twenty
years. This unit specialises in ferry transport to
England. It’s called a specialism because we need
both trailers and ships. Our trailers make the
ferry crossings without drivers (unaccompanied).
In liaison with our offices in England, we make
sure that there’s always a driver ready to pick
up our trailer at the ports. Our clients are
mostly manufacturing companies or suppliers
in a variety of sectors. De Rijke Continental
provides them with complete trailer cargoes
as well as partial cargoes and temperatureregulated shipments.

Jaarlijks boekt De Rijke Continental zo’n 20.000
overtochten op de verschillende ferry’s vanaf
Nederland naar Groot Brittannië, waarmee wij
een middelgrote speler zijn in deze markt. In dit
vak gaan veel bedrijven voor de grote volumes
en een daarmee gepaarde mindere kwaliteit.
De Rijke Continental doet dat niet. Wij staan iets
hoger in de markt en kiezen liever voor wat extra
aandacht. Daarmee verslaan wij onze concurrent.
Dat is toch prachtig werk?”

Every year, De Rijke Continental makes around
20,000 crossings on different ferries from the
Netherlands to Great Britain, which makes us
a medium-sized player in this market. In this
industry, a lot of companies go for large
volumes and the drop in quality that goes with
it. But not De Rijke Continental. We operate in
a slightly higher segment of the market, and
prefer to offer our clients a little extra. That’s
how we beat the competition. That’s fantastic,
isn’t it?”

24

25

Lots of yellow on the road

Customised transport
De Rijke Group can handle all of its customers’ transport needs. From road freight
specialising in general cargo, dry bulk, containers and flexitanks, to ferry and groupage
transport for dry, heated, refrigerated and frozen transport. Barend van der Heijden,
Manager Transport Business Unit: “Transport is the company’s core business. It’s how
De Rijke Group began, and how we evolved. When you’re out on the road, you’ll see
our bright yellow trucks everywhere. As a manager, that makes me proud.”

Héél veel geel op de weg

Transport op maat
De Rijke Group ontzorgt haar klanten volledig in transport. Van wegtransport in
stukgoed, droge bulk, containers en flexitanks tot ferry- en groupage vervoer voor
droog, verwarmd, koel- en vriesvervoer. Barend van der Heijden, Business Unit
Manager Transport: “Transport vormt de basis van dit bedrijf. Zo is De Rijke Group
ooit gestart en groot geworden. Ben je op de weg, dan kun je niet om onze gele
wagens heen. Dat maakt een manager trots.”
Barend: “In alle landen werken wij met eigen
chauffeurs. Zij zijn ons visitekaartje. Natuurlijk
werken we ook samen met Oost-Europese
partners op bepaalde gebieden, maar gezien
betrouwbaarheid op één moet staan, doen we
het vooral met onze eigen betrouwbare ervaren
chauffeurs.

Waarde toevoegen
Speciaal opgeleide chauffeurs naar de wens
van de klant, dedicated equipment met alle
benodigde vergunningen, transportoplossingen
aanbieden voor elke uitdaging die vereist
wordt door diverse opdrachtgevers, daar staat
transport voor!”

Barend: “We use our own drivers in every
country. Our drivers are the face of our company.
In some regions we work with East European
partners, but because our number one priority is
reliability, we mostly use our own experienced
drivers.”

Added value
Drivers specially trained to serve the particular
client’s requirements, dedicated equipment
with all the obligatory permits, and offering
transport solutions for every challenge involved
in meeting our customers’ needs – that’s what
transport stands for!”

A D V E R TO R I A L

Cleaning Service Hensen B.V. is een
regionaal schoonmaakbedrijf dat
zich o.a. bezighoud met schoonmaak
van kantoren en scholen, glas- en
gevelreiniging en bouwopruiming.

Cleaning Service Hensen
feliciteert De Rijke Group
met haar 75 jarig jubileum!

T: 0186 - 69 93 92
E: info@cs-hensen.nl

Michelin congratulates
De Rijke Group

De Rijke Group gaat al jarenlang met
Michelin de weg op. Momenteel met
zo’n 700 voertuigen en 4.200 banden.
Michelin Services & Solutions verzorgt
het bandenonderhoud en draagt zo
bij aan een langere levensduur van de
banden, lagere brandstofkosten, maximale veiligheid en minder breakdowns.

Michelin has been De Rijke Group’s
ally on the road for years. Today, that’s
about 700 vehicles and 4,200 tyres.
Michelin Services & Solutions takes
care of tyre maintenance, which
ensures longer longevity, lower fuel
costs, maximum safety and fewer
breakdowns.

Jeroen de Rijke: “Wij willen een banden
leverancier die voorop loopt met nieuwe
technologieën, voldoet aan de Europese
eisen en continuïteit kan waarborgen.
Met een door heel Europa goed leverbaar
A-merk, garandeert Michelin ons dat.”

Jeroen de Rijke: “We want a tyre supplier at
the forefront of new technologies, that meets
European requirements and can guarantee
continuity. With an A-brand that’s available
throughout Europe, and that’s what we get
with Michelin.”

Veel veilige kilometers

Safe mileage

De MICHELIN X® Multi ™ banden zijn
gemaakt voor een veelzijdige transporteur
zoals De Rijke Group. Ze leveren veel veilige
kilometers, in alle weersomstandigheden en
zijn geschikt voor MICHELIN Remix warm
vernieuwing. Jeroen: “MICHELIN Remix drukt
de kilometerkostprijs, is milieuvriendelijk
(door beperking van afval en CO2 -uitstoot)
en biedt de garanties van een nieuwe band.”

The MICHELIN X® Multi ™ tyres are
designed for a versatile transport company
like De Rijke Group. They deliver safe mileage,
in all weather conditions and are suitable for
the MICHELIN Remix hot retreading process.
Jeroen: “MICHELIN Remix reduces the cost
per kilometre, is environmentally friendly
(by limiting waste and CO2 emissions) and
offers the guarantees of a new tyre.”

Samen héél veel
veilige kilometers

C L E A N I N G S E RV I C E H E N S E N

Voorstraat 3
3265 BT Piershil

Michelin feliciteert
De Rijke Group

www.cs-hensen.nl

meer dan alleen schoon

A lot of safe
mileage together

www.michelin.nl
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Net dat beetje extra

Going the extra mile

Opslag én
toegevoegde waarde

Warehousing and
added value

Met de Business Unit Warehousing & Value Added Logistics biedt De Rijke Group
allerlei mogelijkheden tot opslag én het toevoegen van extra waarde. Berry van Loon,
C.O.O. Logistics, Warehousing & VAL: “Tussenopslag behoort vaak niet tot de kern
activiteiten van productiebedrijven. Om de opslag van bijvoorbeeld chemicaliën te
mogen verzorgen, moet je immers aan veel voorwaarden voldoen. Een duur grapje.
Door gebruik te maken van de faciliteiten van De Rijke Group maakt de klant deze
kosten variabel.”

With the Warehousing & Value Added Logistics Business Unit, De Rijke Group
provides a variety of storage options as well as added value. Berry van Loon,
C.O.O. Logistics, Warehousing & VAL: “Production companies often don’t provide
intermediate storage as one of their core activities. Chemical storage facilities, for
instance, must meet a great many conditions, and that comes with a hefty price
tag. But because we provide our customers with De Rijke Group facilities, the
costs for the customer are variable.”

Verspreid over diverse locaties in Europa
beschikt De Rijke Group over ruim 400.000
vierkante meter overdekte opslagruimte,
variërend van conventionele opslagfaciliteiten
voor allerlei producten tot loodsen voor de
opslag van gevaarlijke stoffen, verwarmde
loodsen en GMP loodsen. Maar de activiteiten
van deze business unit strekken zich verder
uit dan transport en opslag, zegt Berry:
“Wij kunnen ook het voorraadbeheer van
de klant overnemen, zelfs tot en met het
voorraadbeheer bij de klant van onze
klant.”

Extra waarde
En dat is nog niet alles. Op vrijwel alle locaties
kan De Rijke Group extra waarde toevoegen

aan de producten van haar klanten, zegt Berry:
“Vaak komen producten in een grote tank
container aan. De klant wenst deze echter
in IBC's of vaten te vervoeren. Dat én meer
verzorgen wij. We verpakken, overpakken,
afzakken, afvullen, merken, wegen,
conditioneren, palletiseren en voorzien
producten van wikkel- of krimpfolie.”

Service met en hoofletter S
Tot slot biedt De Rijke Group de mogelijkheid
om goederen met eigen transportmiddelen
op te halen bij de fabriek om ze vervolgens
binnen Europa of daarbuiten op het afge
sproken tijdstip op de juiste bestemming te
krijgen. Berry: “Met dit totaalpakket bieden
wij Service met een hoofdletter S!”

At different locations throughout Europe,
De Rijke Group has over 400,000 sq. m. of
covered warehousing space, varying from
conventional storage facilities for all kinds
of products to warehouses for the storage
of hazardous substances, heated warehouse
facilities and GMP warehouses. But our Business
Unit offers services besides transportation and
storage. Berry says: “Customers can also leave
their stock management to us. We can even take
care of our clients’ stock control.”

Extra value
And that’s not all. At almost all our locations,
De Rijke Group can add extra value to the
customer’s products. Berry explains: “Products
often arrive in a large tank container. But the

client wants to transport them in IBC's or
drums. We do that and more. We package,
repackage, bag, fill, label, weigh, condition,
palletise and apply wrapping or shrink film.”

Service with a capital S
De Rijke Group also collects goods from the
factory, using our own vehicles, and delivers
them at the right location at the agreed time
at destinations in Europe or elsewhere.
Berry: “With this full package, we provide
Service with a capital S!”
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Smooth and seamless
cross-border transportation

Zorgeloos de grens over

Van opslag en vooren natransport tot
douanedocumentatie

From storage and preand post-transport to
customs documentation

De afdeling Freight Forwarding, onderdeel van
De Rijke Logistics, biedt op wereldwijd vlak haar
logistieke diensten aan. Edward van Kasteel,
Director Supply Chain Solutions: “Dankzij
nauwe contacten met de rederijen en luchtvracht
specialisten is er bij De Rijke Group héél veel
mogelijk. Van tijdelijke opslag en het voor- en
natransport van zendingen of containers tot
en met de benodigde douanedocumentatie.
Wij ontzorgen onze klanten volledig.”

The Freight Forwarding department is part of
De Rijke Logistics, and provides logistics services
worldwide. Edward van Kasteel, Director Supply
Chain Solutions: “Thanks to close contacts with
shipping companies and air freight specialists,
De Rijke Group offers almost unlimited options.
From temporary storage and the pre- and posttransport of shipments or containers to the required
customs documentation. We can handle every link
in the transportation chain for our customers.”

De Rijke Group is een succesvolle multinational,
maar dat gebeurde niet zomaar van de ene op
de andere dag, zegt Edward: “In de afgelopen
jaren bouwden wij zorgvuldig een netwerk op
met partners in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika,
Azië, het Midden-Oosten en de Pacific. Dankzij
dit grote netwerk kunnen wij voor klanten nu
de volledige afhandeling van deelladingen,
volle containerladingen, luchtvrachten en
tankcontainers organiseren. Daarmee nemen
wij hen zorgen uit handen.”

Douanefaciliteiten
Indien gewenst kan De Rijke Group ook de
benodigde vervoers- en douanedocumenten
en de bijbehorende administratie verzorgen,
zegt Edward: “Dankzij onze goede contacten
met lokale douaneagenten en online
verbindingen met douane-instanties en de
Kamer van Koophandel worden de vereiste
documenten snel en zorgvuldig in orde

“Dankzij nauwe contacten
met de rederijen en
luchtvrachtspecialisten is
er héél veel mogelijk”

“Thanks to close contacts with
the shipping companies and air
freight specialists the options are
almost unlimited”

gemaakt. Ons felbegeerde AEO-certificaat,
waarmee douaneprocedures sneller en
eenvoudiger worden doorlopen, draagt
daarin ook een steentje bij.”

De Rijke Group is a successful multinational,
but that didn't happen overnight. Edward says:
“Over the last few years, we’ve put a lot of
energy in building a great network with partners
in the Americas, Africa, Asia, the Middle East and
the Pacific. Having such an extensive network
means that we’re able to handle the entire
freight forwarding process, including Less than
Container Loads (LCL), Full Container Loads
(FCL), air freight and tank containers for our
customers. They can rely on us to handle the
entire process for them.”

paperwork quickly and accurately. De Rijke Group
also has the sought-after AEO certificate which
has the benefit of accelerating and simplifying
customs procedures.”

De keten onder controle

Customs facilities

The chain under control

Wenst een klant zijn zending of container
tijdelijk op te slaan, dan maakt De Rijke Group
dit mogelijk. Ook voorziet de groep in het vooren natransport van zendingen of containers.
Edward: “Op deze manier kunnen we flexibel
inspelen op de wensen van de klanten en de
totale keten voor hen onder controle houden.”

De Rijke Group can also handle the required
transport and customs documentation and the
administration that goes with it. Edward says:
“Thanks to our excellent contacts with local
customs agents and online connections with
customs authorities and the Chamber of
Commerce, we can process the necessary

De Rijke Group can also offer customers
temporary storage of shipments and containers.
The group also provides for the pre- and post
transport of shipments or containers. Edward:
“This way, we can respond flexibly to customers’
needs and keep the entire chain under control
for them.”

A D V E R TO R I A L

Wij wensen De Rijke Groep
nog vele succesvolle jaren toe.

elektrische handpallettruck
De ideale “instap” elektrische pallettruck voor lichte toepassingen tot 1.300 kg.
The BT TYRO is voorzien van lithium-ion batterijtechnologie voor een optimale
energie-efficiëntie en combineert de voordelen van een elektrische pallettruck
met de flexibiliteit van een handpallettruck. De perfecte oplossing om de
handpallettruckgebruiker een boost in ergonomie en productiviteit te geven.
Bestel online uw BT Tyro met onderstaande exclusieve promotiecode
en ontvang 15% korting op de aanschafprijs.
Promotiecode:

TYRO/DERIJKE
toyota-forklifts.nl

Geldig t/m 31 december 2020 en kan niet worden gecombineerd met andere acties.

Shell feliciteert
De Rijke Group

Shell congratulates
De Rijke Group

Cor Vink, Account Manager bij
Shell Fleet Solutions Nederland:
“Ik kom zelf al een kleine veertien
jaar bij De Rijke Group over de vloer,
maar de samenwerking tussen
De Rijke Group en Shell, die gaat
al veel langer terug.

Cor Vink, Account Manager at
Shell Fleet Solutions Netherlands:
“I’ve been working with De Rijke
Group for about fourteen years,
but the collaboration between
De Rijke Group and Shell started
much earlier.

Mijn eerste ontmoeting met de familie De Rijke
vond plaats tijdens hun jaarlijkse ‘haring-party’
en bijkomende car rally. In de jaren die daarop
volgden, werkten we nauw samen. Altijd open
en eerlijk en precies naar wens.

I first met the De Rijke family at their annual
‘herring party’ and car rally. In the years that
followed, we worked closely together. Always
open and honest, couldn’t be better.

Samen op weg
naar een duurzame
toekomst

BT Tyro LHE130

On the road together
to a sustainable
future

Samen werken aan een duurzame toekomst

VERHUUR

LEASE

VERKOOP

ONDERHOUD & REPARATIE
www.tipeurope.nl
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Vanuit Shell maken wij, naast brandstoffen, ook
nieuwe energie-alternatieven beschikbaar voor
bedrijven en automobilisten. We spannen ons
in om onze gezamenlijke ecologische voetafdruk
drastisch te verkleinen. Zo werken wij samen
met De Rijke Group hard aan een duurzame
toekomst. Ook in de volgende 75 jaar!”

Working together for a sustainable future
Shell provides new energy alternatives for
businesses and motorists, in addition to fuels.
We are making huge efforts to dramatically
reduce our shared ecological footprint. And,
with De Rijke Group, we’re working hard to create
a sustainable future. Also in the next 75 years!”

“Onze samenwerking
verloopt open, eerlijk
en precies naar wens”
“Our collaboration is
open and honest, couldn’t
be better”

Gefeliciteerd met het 75 jarig jubileum!

Cor Vink Account Manager
Shell Fleet Solutions Nederland
www.shell.nl
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Even kennismaken

De medewerkers
van De Rijke Group
Bij De Rijke Group werken zo’n 1300
professionals. Dag in dag uit dragen zij,
vaak achter de schermen, hun steentje
bij aan de bedrijfsvoering. Wie zijn deze
mensen? Wat doen ze? En wat drijft hen?
Ze vertellen het je graag.
Van Transport Planner tot Supply Chain
Operations Manager, maak kennis met
de mensen van De Rijke Group.
Zaihendrick Gregorio
Transport Planner

Meet the team

The employees
of De Rijke Group
De Rijke Group employs about 1300
professionals. They work day in and day
out, often behind the scenes, doing their
bit to manage the business. Who are
they? What do they do? And what drives
them? Let’s find out.
From Transport Planner to Supply
Chain Operations Manager, meet the
De Rijke Group team.

Werken én leren

Working and learning

Zaihendrick: “In juni werk ik vijf jaar bij
‘De Rijke Continental’, dat zich binnen onze
groep bezig houdt met ferry-transporten naar
en vanaf de UK. Tijdens mijn studie liep ik hier
in mijn tweede jaar al stage. Dat beviel zo goed
dat ik in mijn vierde jaar opnieuw koos voor een
stage bij De Rijke. Met een diploma op zak kreeg
ik een baan als Transport Planner aangeboden.
Daar zei ik geen nee tegen! De informele sfeer
en de fijne collega’s maken dit tot een hecht
familiebedrijf. Daarnaast krijg ik hier voldoende
ruimte om mijzelf te ontwikkelen. Zo volg ik nu
bijvoorbeeld de deeltijd opleiding Logistics
Management aan de Hogeschool Rotterdam.
Met dat diploma op zak, zie ik mezelf uiteinde
lijk in een managementrol bij De Rijke Group.”

Zaihendrick: “This June I’ll have worked for
five years at ‘De Rijke Continental’, part of our
group that deals with ferry transportation to
and from the UK. While I was a student I did an
internship here in my second year. I enjoyed
it so much that I chose to do my fourth year
internship at De Rijke too. After graduating,
I was offered a job as a Transport Planner. I leapt
at the chance! The informal atmosphere and
great co-workers make this a close-knit family
business. There are lots of growth opportunities
here for me, too. I’m currently taking the
part-time Logistics Management programme
at Rotterdam University of Applied Sciences.
When I graduate, I can picture myself in
a managerial role at De Rijke Group.”

“Naast mijn werk volg ik de deeltijd opleiding Logistics Management”
“Alongside my job, I’m taking the part-time Logistics Management course”

Geen moment hetzelfde

Never a dull moment

Daniel: “Zes jaar geleden maakte ik, via een
stage, kennis met De Rijke Group. Ik startte
als stagiair planning, groeide door naar
administratief medewerker, assistent planner
en nu Transport Planner. In die rol ben ik nu
verantwoordelijk voor de planning van het
transport en onderhoud ik het contact met
klanten. Geen moment is hier hetzelfde.
Iedere nieuwe dag zit weer vol nieuwe
uitdagingen. Daar krijg ik heel veel energie
van. Daarnaast zie ik hoe de logistiek zich
binnen De Rijke Group volop ontwikkelt.
Daarin ontwikkel ik graag mee!”

Daniel: “I first got to know De Rijke Group
six years ago when I came here as an intern.
I started out as a planning intern, then
became an administrative assistant, followed
by assistant planner and I’m now Transport
Planner. In my current role I’m responsible
for transport planning and maintaining contact
with customers. There’s never a dull moment.
Every new day is full of new challenges.
Which gives me so much energy. I also get
to see how the logistics information systems
develop at De Rijke Group. I want to develop
in sync with those processes!”

“Iedere nieuwe dag
zit weer vol nieuwe
uitdagingen”

“Every new day is
full of new challenges”
Daniel Turner
Transport Planner
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Als transport- of logistiek bedrijf wilt u dat alles
op wieltjes loopt. Vertrouw uw verzekeringen
daarom toe aan Vanbreda Risk & Beneﬁts. Als
toonaangevende makelaar en consultant in de
Benelux staan wij bekend voor onze uitstekende
relaties met gespecialiseerde verzekeraars.

Veilig onderweg met een
verzekering van Vanbreda
Risk & Beneﬁts

Onze toegevoegde waarde:
• volledig verzekeringspakket met eigen vlootpolissen
+ uitgebreide waarborgen;
• permanente analyse schadestatistieken;
• eigen schadedienst + actieve opvolging
schadedossiers door ervaren schadebeheerders;
• één vast aanspreekpunt;
• ondersteuning van preventieprogramma’s;
• oplossingen op maat voor al uw verzekeringen;
• grensoverschrijdende verzekeringsoplossingen.
U merkt het: met Vanbreda Risk & Beneﬁts achter het
stuur van uw verzekeringsdossier bent u veilig onderweg.
Meer informatie?
Bel onze verantwoordelijke Christophe Klockaerts
op +32 3 217 55 45 of stuur een mailtje naar
c.klockaerts@vanbreda.be.
www.vanbreda.be
www.eosrisq.be
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Each FEIGE filler is unique.
Just like the people working on it.
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“Innoveren zit in het DNA van dit bedrijf”
“Innovation is in the company’s DNA”

David Green
Supply Chain Solutions Manager

Innovatie in het DNA

Innovation in the DNA

David: “Ik werk inmiddels al weer twaalf jaar
voor De Rijke Group. Als manager Supply
Chain Solutions ben ik verantwoordelijk voor
de supply chain en proces innovations bij
Logistics. Een rol die mij op het lijf geschreven is.
In de managementteams van De Rijke Group
ervaar ik de vrijheid en flexibiliteit om zelf actie
te ondernemen op verbeteringen. Bijvoorbeeld
met het gebruik van slimme data en technologie
zoals robotics en cloud based applicaties.
Innoveren zit in het DNA van dit bedrijf. Dat
maakt De Rijke Group voor mij de perfecte
werkgever.”

David: “I have been working for De Rijke Group
for 12 years now. As manager Supply Chain
Solutions I am responsible for the supply chain
and process innovations at Logistics. It’s the
perfect role for me. As part of the De Rijke
Group management teams, I have the freedom
and flexibility to introduce improvements
myself. Like smart data and technology such
as robotics and cloud based applications.
Innovation is in the company’s DNA. And that
makes De Rijke Group the perfect employer
for me.”

A D V E R TO R I A L

specialist in bedrijfsmobiliteit

VOORDELEN VAN TRUCKLAND:

DesktopToWork
feliciteert De Rijke
met haar 75-jarig
bestaan

DesktopToWork
congratulates
De Rijke on its
75th anniversary

DesktopToWork en De Rijke Group
werken al zo’n 10 jaar samen om de
IT naar een hoger niveau te brengen.

DesktopToWork and De Rijke Group
have worked closely together for around
10 years to take IT to the next level.

Door middel van onze online desktop zorgen
we ervoor dat de medewerkers van De Rijke
altijd en overal kunnen werken. Zeker in de
huidige ‘Corona tijd’ komt dit goed van pas.

Through our online desktop, we ensure that
De Rijke staff can work anywhere, anytime.
And that comes in handy, especially during
the current coronavirus pandemic.

Door onze, in 2019 vernieuwde samenwerking,
kijken we uit naar de komende jaren waarin we
weer hard gaan werken aan een goede IT!

Thanks to our collaboration, which was
renewed in 2019, we’re looking forward to
the coming years dedicated to delivering
efficient, streamlined IT!

> Multi-brand servicedealer
> Jarenlange ervaring in
reparatie en onderhoud
van bedrijfswagens
> Eigen schadeafdeling
> Ruime openingstijden
> Financiering op maat
van Truckland Lease
> Dé expert in elektrische
bedrijfswagens
www.truckland.nl
088 - 5 807 807
info@truckland.nl

WWW.TRUCKLAND.NL

0181-212822
info@qualm.org
www.qualm.org

www.desktoptowork.com
20006-291 Adv-85x267mm-V02.indd 1

17-07-20 16:07
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Werken bij De Rijke Group

Working at De Rijke Group

Werken bij De Rijke Group, wat
betekent dat eigenlijk? Wat maakt deze
organisatie anders dan de concurrent?
Welke mogelijkheden zijn er? En hoe
is de sfeer?

What is it really like to work at
De Rijke Group? What sets the
company apart from its competition?
What are the opportunities? And
how’s the working environment?

Werken bij De Rijke Group betekent werken
bij een hecht familiebedrijf met 26 vestigingen
in Nederland, België, Engeland, Italië, Frankrijk,
Spanje en een joint venture in het MiddenOosten.

Working at De Rijke Group means working in
a close-knit family business with 26 branches in
the Netherlands, Belgium, England, Italy, France,
Spain and a joint venture in the Middle East.

Dat betekent…

citeert

Het KRONE Team feli
met haar

75-jarig jubileum!

That means...

KRONE TRAILER BV
Bunschotenweg 10, 3089 KC Rotterdam, Tel.: +31104290588, Fax: +31104950852

www.krone-trailer.com

Krone_Niederlande_GreatMagazines_180x130_DU200323_DeRijke_Jubilaeum.indd 1

02.03.2020 11:27:15

Werken bij een bedrijf vol
(inter)nationale mogelijkheden
Kees de Rijke: “Veel van onze (inter)nationale
managers zijn bij ons ooit begonnen als
stagiair(e). Via verschillende bedrijfsonderdelen,
intern gesteund door verschillende opleidingen,
groeiden zij door. Of je nu een carrière in
Nederland, Europa of het Midden-Oosten
ambieert, bij ons kan het allemaal!

Werken bij een familiebedrijf
De Rijke Group is altijd een zelfstandig familie
bedrijf gebleven. En daar zij wij trots op. Werken
bij een familiebedrijf betekent werken bij een
bedrijf met een informele sfeer en veel persoon
lijk contact. Lijkt dat je wel wat? Geef ons dan
eens een belletje!”

Advertentie_jubileummagazine_DeRijke_032020.indd 1

06-03-2020 13:36

Working at a company full of
(inter)national opportunities
Kees de Rijke: “Many of our (inter)national
managers started as trainees with us. They
gained expertise and skills working at different
business units, with a variety of in-house
trainings, and continued to grow. If you dream
of a career in the Netherlands, Europe or the
Middle East, we have plenty of opportunities!

Working at a family business
De Rijke Group has always been an independent
family business. And we’re very proud of that.
If you’d like to work for a family-owned company,
give us a call!”

derijke.com/werken-bij-de-rijke-group
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FACTS & FIGURES
Wist je dat

Cees de Rijke in de tweede wereldoorlog
vrachtwagenonderdelen van verlaten
Duitse legerwagens verzamelde?
Daarmee bouwde hij de allereerste
vrachtwagens voor zijn bedrijf.

BluJay Solutions feliciteert
De Rijke Groep met zijn 75-jarig jubileum!
WWW.BLUJAYSOLUTIONS.COM

Sinds 2013 is BluJay de softwarepartner van De Rijke voor zijn
transport, opslag en douane gerelateerde activiteiten.
Nieuwsgierig naar deze oplossingen? Bekijk nu onze website

75

Cees de Rijke 75 jaar
geleden de basis legde
van De Rijke Group?

De Rijke Group in
Europa zo’n 1300
medewerkers telt?

1944
Did you know that

1300

De joint venture, MDR Logistics,
met de Arabische familie
Almajdouie inmiddels zo’n
1000 medewerkers telt?

De Rijke Group employs 1300 people in Europe?

26
2006

1000

Zowel Leen, Kees en Jeroen de Rijke
allemaal 2 zonen hebben?

De 4 zonen van Kees en Jeroen de Rijke
toekomst zien in het voortzetten van
het familiebedrijf?

75
1300
26
2006
1000
2
2
4
4

75 years ago, Cees de Rijke laid the foundations
of De Rijke Group?

De Rijke Group 26 vestigingen in
7 Europese landen én een joint venture
in het Midden-Oosten heeft?

Leen de Rijke in 2006 een joint
venture, MDR Logistics, startte met
de Arabische familie Almajdouie?

1944

In World War Two, Cees de Rijke
collected truck parts from abandoned
German military vehicles? He used
them to build the very first trucks for
his company.

De Rijke Group has 26 affiliates
in 7 European countries and one
joint venture in the Middle East?

In 2006, Leen de Rijke began a joint
venture, MDR Logistics, with the
Arab family Almajdouie?

The joint venture, MDR Logistics, with the
Arab family Almajdouie, now has around
1000 employees?

Leen, Kees and
Jeroen de Rijke all
have 2 sons?

Kees and Jeroen de Rijke’s
4 sons see a future in continuing
the family business?
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Onze branche staat nooit stil

Our industry never stands still

Blik op trends en
ontwikkelingen

Let’s look at trends
and developments

Transport is altijd in beweging, letterlijk en figuurlijk. Trends en ontwikkelingen
volgen elkaar in rap tempo op. Wat is er nu gaande? En hoe speelt De Rijke Group
daarop in? Business Unit Managers Edward van Kasteel, Henk Zuidgeest en
Barend van der Heijden vertellen.

Transport is always on the move, literally and figuratively. It’s an industry that
changes and grows at a tremendous pace. What’s happening now? And how is
De Rijke Group responding? Business Unit Managers Edward van Kasteel,
Henk Zuidgeest and Barend van der Heijden reveal all.

Edward van Kasteel, Director Supply Chain
Solutions: “Bij De Rijke Group zijn we gek op
innovatie. Daarom werken wij graag met de
nieuwste technologieën. Slimme systemen en
data bieden ons inzicht en overzicht. Bijvoor
beeld van waar en wanneer iets afgeleverd is
of van wat iets nou precies gekost heeft.”

Brexit
Henk Zuidgeest, Business Unit Manager
De Rijke Continental: “De Brexit heeft een
enorme impact op iedereen die exporteert
en importeert. In onze dienstverlening bieden
wij daarom, juist nu, net dat beetje extra aan.
Zo bieden wij onze klanten onbegeleid vervoer
en douanedocumentatie. Daarmee stellen we
hen gerust: ook met de Brexit bent u bij ons
in veilige handen.”

Supply Chain Finance

Supply Chain Finance

Edward: “Een andere trend waarin wij
meegaan is Supply Chain Finance: een
financieringsconstructie waarbij ondernemingen in een supply chain samenwerken
om de kredietverstrekker meer zekerheid
te geven in ruil voor gunstige financieringsvoorwaarden. Een win-winsituatie.”

Edward van Kasteel, Director Supply Chain
Solutions: “At De Rijke Group we’re passionate
about innovation. That’s why we’re committed
to using the latest technologies. Smart systems
and data provide us with insights and real-time
information so that we know when something
has been delivered, and have an accurate
idea of the costs.”

Duurzaamheid

Brexit

Sustainability

Barend van der Heijden, Business Unit
Manager Transport: “Duurzaamheid is een hot
item. Aan een betere toekomst dragen wij graag
ons steentje bij. Met ons eigen wagenpark
omarmen we allerlei initiatieven op het gebied
van duurzaamheid. Zo bekijken we nu bijvoor
beeld de mogelijkheden voor elektrische trucks
en trucks op waterstof. Alles voor de toekomst
van de volgende generatie!”

Henk Zuidgeest, Business Unit Manager De Rijke
Continental: “Brexit will have an enormous impact
on everyone importing and exporting goods.
We’re giving our customers a little extra service
to ensure that procedures run swiftly and
smoothly. One such add-on is providing
customers with unaccompanied transport and
customs documentation. It reassures them that,
even with Brexit, you’re safe in our hands.”

Barend van der Heijden, Business Unit
Manager Transport: “Sustainability is a hot
issue. One of our priorities is to contribute to
a better future. With our own fleet, we embrace
all kinds of sustainability initiatives. We’re
exploring options for adding electric trucks and
hydrogen-powered lorries. We’re committed
to the future of the next generation!”

Edward: “Another trend that we’re taking
advantage of is Supply Chain Finance:
a financing structure in which companies
in a supply chain work together to give the
lender more certainty in exchange for
favourable financing conditions. A win-win
situation.”

A D V E R TO R I A L

Truck-, trailer en
werkplaatsbenodigdheden
Bestel voortaan
eenvoudig en snel op

parts.avt.nl

AVT Parts heeft
vestigingen in:
Roosendaal
T +31(0)165 85 20 00
E verkoop@avt.nl
Breda (Hazeldonk)
T +31(0)76 596 40 00
E breda@avt.nl
Moerdijk
T +31(0)168 38 60 00
E moerdijk@avt.nl
Rotterdam (Hoogvliet)
T +31(0)10 30 45 000
E rotterdam@avt.nl
Waddinxveen
T +31 (0)88 276 20 00
E waddinxveen@avt.nl

www.avt.nl
AVT Parts Shop
Snel, deskundig & betrouwbaar

DAF XF, CF EN LF
PURE EXCELLENCE

Great Magazines
feliciteert De Rijke Group

Great Magazines
congratulates De Rijke Group

Dit jubileummagazine ontwikkelde
De Rijke Group in samenwerking
met Uitgeverij Great Magazines.
Een onafhankelijke mediapartner
die ontzorgt van A tot Z; van
het acquisitietraject tot het
bedenken, schrijven,
vormgeven en drukken
van een magazine.

De Rijke Group developed this
anniversary magazine in partnership
with Publisher Great Magazines.
An independent media partner that
handles everything from A to Z;
from acquisition to
conceiving, writing,
designing, and printing
a magazine.

Barry Reede, algemeen directeur:
“Zo’n 15 jaar geleden maakte ik, via
Leen de Rijke, voor het eerst kennis
met de groep. Sinds jaar en dag verloopt
ons contact persoonlijk en bijzonder prettig.
Onze organisaties delen dezelfde normen en
waarden. We investeren veel in kwaliteit en
processen, waarin het ontzorgen van de klant
altijd voorop staat.

Barry Reede, general director:
“I first met the group fifteen years
ago, through Leen de Rijke. We’ve
had a great personal relationship ever
since. Our organisations share the same values.
We invest heavily in quality and processes
where the focus always lies on handling every
thing for our client, every step of the way.

Al 15 jaar
persoonlijk contact

Personal relationship
for 15 years

An amazing achievement

Wat een prestatie
Als specialist in het uitgeven van magazines ter
ere van o.a. jubilea, voel ik mij vereerd om bij
te dragen aan dit prachtige jubileum. 75 jaar
De Rijke Group: een prestatie om trots op te zijn!
Bedankt Kees en Nanette voor de fijne samen
werking. Op naar het volgende jubileum!”

As a specialist in publishing magazines to
celebrate milestones of all kinds, I am honoured
to be involved in this wonderful anniversary.
75 years of De Rijke Group: an achievement to
be proud of. Thank you, Kees and Nanette, for
being a pleasure to work with. Here’s to your
next anniversary!”

DAF Nederland, PACCAR Parts en PACCAR Financial
feliciteren De Rĳke Groep met het 75-jarig jubileum
A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

529142 DAF_adv DAF Nederland Feliciteert_180x130.indd 1

16-03-20 14:25

www.greatmagazines.nl

47

49

TERBERG CONGRATULATES
DE RIJKE GROUP ON
ITS 75TH ANNIVERSARY

Klaar voor de toekomst

Ready for the future

Crisis of niet, De Rijke Group is klaar
voor de toekomst. Hoe die eruit gaat
zien? “Rooskleurig”, zegt Kees de Rijke.

Recession or not, De Rijke Group is
ready for the future. So how does the
future look? “Bright”, says Kees de Rijke.

Kees: “Wij staan er goed voor. Het transport
in voedsel en petrochemie is onderdeel van
het leven. Crisis of niet, dit blijft benodigd.
De toekomst zien wij dan ook gunstig in.
We hebben een mooi pakket aan klanten
en een fantastisch team van medewerkers.
Binnen een dynamisch bedrijf blijven wij
solutions brengen en waarde toevoegen.
Ook in de volgende 75 jaar.

Kees: “We’re in great shape. Transporting
foodstuffs and petrochemicals is part of life.
It’s essential, even in times of recession.
That’s why our future looks bright. We have
a great portfolio of customers and a skilled,
enthusiastic workforce. We’re an energetic,
pro-active company and will continue to
provide solutions and add value. Also in the
next 75 years.

Vierde generatie

Fourth generation

Mijn vader heeft twee zoons en Jeroen en ik
hebben ook twee zoons. De droom van Jeroen
en mij is natuurlijk dat onze jongens dit bedrijf
voort gaan zetten. Van verschillende kanten
klinkt er al interesse, dus we gaan het zien.
Misschien staat er over een aantal jaar wel
een vierde generatie aan het roer!”

My father has two sons and so do Jeroen
and I. Naturally, Jeroen and I dream that one
day, our boys will take over the company.
There’s interest from various sides, so we’ll
see what happens. Maybe in a few years
there’ll be a fourth generation at the helm!”

Op naar de
volgende 75 jaar

Here’s to the
next 75 years

The new YT,
ready for the future

TERBERG SPECIAL VEHICLES - www.terbergyt.com - e-mail info@terbergspecialvehicles.com

Partner van:
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Tot slot…
Bedankt

And finally…
Thank you

Zonder jullie, geen 75 jaar

De Rijke Group

Without you, we wouldn’t be
celebrating 75 years of De Rijke Group

75 jaar De Rijke Group betekent
75 jaar familie De Rijke en al haar
loyale medewerkers, partners en
relaties. Kees en Jeroen de Rijke
bedanken al hun familieleden,
medewerkers en relaties.

75 years of De Rijke Group means 75 years
of the De Rijke family and each of its loyal
employees, partners and associates. Kees
and Jeroen de Rijke would like to say a big
‘thank you’ to all their family members,
employees and associates.

Familie bedankt

A big thank you to our family

Wat zijn wij trots op onze opa Cees en onze
vader Leen. Zonder hen keken we nu niet vol
trots naar alle gele wagens op de weg, van
Spijkenisse, via Europa tot Saudi-Arabië.
Vader en opa, bedankt!

We are so proud of our grandfather Cees and our
father Leen. Without them, we wouldn’t be here
now, proud of all the yellow trucks on the road,
from Spijkenisse, via Europe to Saudi Arabia.
Thank you, father and grandpa!

Collega’s en relaties bedankt

A big thank you to our colleagues
and associates

Als familiebedrijf staan wij heel dicht bij
onze mensen. Veel van onze collega’s en
relaties groeiden mee met ons bedrijf.
Hen willen wij dan ook bedanken voor
75 jaar loyaliteit. Zonder jullie, geen
De Rijke Group. Al onze medewerkers en
relaties, bedankt!
Rest ons nu alleen nog te zeggen:
op naar de volgende 75 jaar!

As a family business, the people we work with are
close to our heart. As our company grew, so did
many of our colleagues and business associates.
We’d like to thank you all for 75 years of loyalty.
Without you, there’d be no De Rijke Group. To all
our employees and associates, thank you!
Before we go, we’d like to say:
here’s to the next 75 years!
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