Bedrijfsreportage

Tekst: André Staas – Comm’Art • Fotografie: Gerrit Boer

Bij Bruinsma Kantoor
Efficiency doen mensen
zaken met mensen
Eind mei trekt Bruinsma Kantoor Efficiency in een nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein Haardijk in
Hardenberg. Met een verdrievoudiging van de vloeroppervlakte is het deskundige en enthousiaste team
straks nóg beter in staat om ondernemers maximaal te ontzorgen in hun kantooromgeving.
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p BusinessVakdagen kun je niet
om Bruinsma Kantoor Efficiency
heen. De stand staat meteen
rechts bij de ingang, zodat je er als
bezoeker twee keer langskomt: de eerste
keer als je de hal binnengaat en de tweede
keer als je weer vertrekt. Bruinsma Kantoor
Efficiency is een begrip in ondernemend
Hardenberg. Het begon in 1997, toen Hotze
Bruinsma na een achttienjarige ervaring
in de branche besloot om een bedrijf te
starten op het gebied van kantoorefficiency.
“We begonnen klein, maar met een ruim
assortiment van kantoorbenodigdheden,
kantoormachines, kantoormeubelen en
automatisering. In veertien jaar tijd zijn
we gegroeid naar een team van acht
medewerkers, dat dit jaar met de
verhuizing naar ons nieuwe pand wordt
uitgebreid tot tien mensen.”
Bruinsma Kantoor Efficiency bestrijkt de
driehoek Almelo-Emmen-Zwolle, met

een accent op Hardenberg. Maar de
klantenkring strekt zich uit tot Groningen,
Heerenveen, Amersfoort, Nieuwegein,
Gorinchem en Venray. Relaties kunnen op
werkdagen bij Bruinsma Kantoor Efficiency
terecht van 08.30 tot 18.00 uur; daarnaast
is er een zeer uitgebreide webshop op de
website. Ze kunnen hun spullen halen of
laten bezorgen.
Van kantoorbenodigdheden tot
automatisering

Om te beginnen heeft Bruinsma Kantoor
Efficiency een compleet assortiment
aan kantoorbenodigdheden, waarvan
zo’n 15.000 artikelen op voorraad liggen.
Je kunt het niet nodig hebben op kantoor
of Bruinsma heeft het, van nietjes tot
plastic mappen en van printpapier tot CD‘s.
“Kantoorbenodigdheden, het lijkt niet
spectaculair, maar we hebben het wel over
een constante goederenstroom. Dagelijks

rijden we met een bestelauto langs onze
vaste klanten.”
Om te zien, dwingen kantoormachines
meer respect af. Van kleurenlaserprinters
in tafelmodel tot anderhalve meter hoge
multifunctionele kopieermachines: ze staan
er. Van de merken Kyocera, Oki, Brother
en Ricoh. Daarnaast staan er losse printers,
papiervernietigers, inbindmachines,
lamineermachines, noem maar op.
Automatisering is een groeiende productlijn. “We leveren complete netwerkomgevingen, waarop tientallen gebruikers
zijn aangesloten. Voor de drie locaties van
Evenementenhal Hardenberg doen we de
hele automatisering: daar is sprake van zo’n
honderd gebruikers. Onlangs hebben we
opdracht gekregen om het nieuwe gebouw
van het weekblad De Toren volledig te
automatiseren. We leveren computers
van HP en Fujitsu Siemens en uiteraard
de standaard-softwarepakketten voor

Kantoormachines dwingen steeds meer respect af
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heid, ervaring en ideeën. We positioneren
ons nadrukkelijk als totaalleverancier op
het gebied van kantoorefficiency.”
Betrouwbaarheid en betrokkenheid

Hotze Bruinsma: “Kleine kantoorruimtes hebben hun langste tijd gehad”

kantoorgebruik. Onze technische dienst
zorgt voor installatie en netwerkbeheer.
Onze afdeling Automatisering is een
gecertificeerd erkend leerbedrijf en twee
van onze medewerkers zijn Microsoft
Service engineer.”
Kantoor- en projectmeubilair

Veel vloeroppervlak wordt bij Bruinsma
Kantoor Efficiency in beslag genomen
door kantoor- en projectmeubilair. Het
paradepaardje is volgens Bruinsma het
systeemmeubilair voor het zogenoemde
“nieuwe werken”. “Kleine kantoorruimtes
hebben hun langste tijd gehad. We gaan
toe naar grotere ruimten die flexibel kunnen worden ingericht met gegroepeerde
werkplekken. Deze worden dan door
kasten fysiek en akoestisch afgeschermd en
gescheiden. Wij leveren systeemmeubilair
voor projecten met tientallen werkplekken:
werkvlakken die met de hand of elektrisch
op de juiste hoogte kunnen worden
gebracht volgens de Arbonormen. De hele
bekabeling (elektriciteit, data en telefoon)
is weggewerkt in het systeemmeubilair.
Bouwtechnisch biedt dat enorme besparingen omdat clusters van werkplekken
plug in worden bediend met aansluitingen
voor elektriciteit en het computernetwerk.
De bedrading hoeft dan slechts boven
het plafond worden aangeboden door de
installateur.”
De toplijn bureaus, kasten en tafels komen
van het Utrechtse Markant. Daarnaast zijn
er de Poolse Balma directiemeubelen
en een eigen Bruinsma-lijn in een gunstig
prijssegment. De bureau, werk- en vergaderstoelen zijn van Giroflex, Håg en
Interstuhl. Bruinsma Kantoor Efficiency
levert onder meer aan Rabobank,
Wildkamp en Evenementenhal Hardenberg,
en daarnaast aan vele kleine en grote
bedrijven, scholen en instellingen.

Intensief en inspirerend

Met de verhuizing naar De Stelling10
op het bedrijventerrein Haardijk groeit
Bruinsma Kantoor Efficiency in één
klap van 550 naar 1.500 m².
Wat er dan gebeurt, laat zich raden.
Het begint met het gemak van aanrijden en
parkeren. Vervolgens kom je een prachtige
entree binnen. Helemaal onder de indruk
van kantoormachines, computers en
meubilair kom je dan in de winkel met
kantoorbenodigdheden. Klanten kunnen zo
nooit meer denken dat Bruinsma Kantoor
Efficiency alleen maar kantoorartikelen
verkoopt.
“Op de bovenverdieping hebben we
kantoor-, bespreek- en presentatieruimten,
waar we een grote sortering aan kantooren projectmeubilair tentoonstellen.”
De drive van Bruinsma Kantoor Efficiency
is betrouwbaarheid en betrokkenheid.
“We verkopen geen producten, maar
oplossingen. Daarom hebben we een
technische dienst die altijd beschikbaar
is voor installatie, reparatie, onderhoud
en storing. We stellen onze persoonlijke
aanpak centraal: mensen doen immers
zaken met mensen. Dat geldt intern:
we doen het met ons achten en straks
met ons tienen. En ook extern: we bouwen
aan een solide en langdurige relatie,
waarbij onze klanten op ons kunnen
rekenen door dik en dun.”
In juni is het zover: een zomerse gebeurtenis
voor een zonnig bedrijf.

Nu is volgens Bruinsma een meubel pas
mooi als de omgeving mooi is. Vandaar
dat in het nieuwe pand op bedrijven-terrein Haardijk ook projectstoffering deel
uitmaakt van het assortiment. “Onder
projectstoffering verstaan we onder
meer binnenzonwering, inbetweens en
verschillende soorten vloerbedekking,
waaronder tapijt, marmoleum en pvc.
In onze nieuwe toonzalen liggen verschillende vloeren en van alle leverbare
soorten kunnen we monsters laten zien.”
Ook verricht Bruinsma Kantoor Efficiency
de interieurbouw voor bedrijfskantines
en levert sfeermeubilair in “café style”.
Verlichting is daar
uiteraard ook
Artist impression van het nieuwe bedrijfspand van Bruinsma Kantoor Efficiency
onderdeel van;
op bedrijventerrein Haardijk in Hardenberg
het is allemaal te
bewonderen op het
industrieterrein aan
de Haardijk, Stelling 10.
Bruinsma ziet een
kantoor graag als
een totaalomgeving.
“Hoe beter je erin
slaagt om het
meubilair te laten
aansluiten bij de
verlichting, de
vloeren, de wand, de
plafonds, de kleuren
en materialen, hoe
inspirerender de
werk- of vergaderplek wordt. We
Bruinsma Kantoor Efficiency
doen daarom de totale interieurbouw;
Stationsstraat 6
hiervoor hebben we een ontwerpstudio
7772 CJ Hardenberg
waar we inrichtingsvoorstellen op de
T. 0523 - 272 121
computer maken. We denken intensief
F. 0523 - 272 122
en inspirerend met onze opdrachtgevers
info@bruinsmakantoor.nl
mee, we willen hen maximaal ontzorgen
www.bruinsmakantoor.nl
en hen omgeven met onze deskundig-
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