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OP DE FIETS  Vonk en Co heeft 

een warehouse van ruim 42.000m2 

in Tiel met in totaal 72 loadingdocks. 

Onze magazijnmedewerkers fietsen 

dagelijks door dit warehouse. Wel zo 

duurzaam en goed voor de conditie.
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‘O nze Vracht magazine’ is terug en dat is gelijk een mooie aanleiding om terug te blikken op 
75 jaar Vonk en Co.

         Op 1 januari 2020 namen ik en Mandy de aandelen over van het bedrijf van onze ouders. 
Tezamen met een aantal versterkingen in ons management, kent ons 
familiebedrijf een solide basis voor een mooie toekomst. Net zoals onze 
ouders het bedrijf leidden, zullen wij dat op dezelfde manier voortzetten; 
met beide benen op de grond en met een warm hart voor ons personeel.

Er zijn verschillende onderwerpen waar we aandacht aan besteden 
in dit magazine, welke we twee keer per jaar willen uitbrengen. De 
trends in de markt, onze bijdrage aan een duurzame transportketen 
en de veranderende (arbeids)markt. Maar bovenal delen we nieuwtjes, 
interviews en leuke verhalen. 

Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe trots ik ben op onze medewerkers, die zorgen dat er dagelijks 
duizenden apparaten in onze warehouses worden klaargezet én worden getransporteerd. Onze 
medewerkers zijn niet alleen het verlengstuk van óns bedrijf, maar ook het visitekaartje van onze 
opdrachtgevers.  

De verhalen van collega’s en de mooie beelden in deze eerste editie zorgen vast voor veel leesplezier!

Stephan Vonk
Algemeen directeur Vonk en Co bv
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De derde 
generatie Vonk 
aan het stuur



Twee jaar geleden namen Stephan en 

Mandy formeel het bedrijf over van hun 

ouders Eef en Henny Vonk. Een besluit 

dat niet over één nacht ijs is gegaan. 

Hoe zien zij zichzelf als ondernemer 

en waar liggen wat hen betreft de 

ontwikkelmogelijkheden?
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S tephan en Mandy groeien op naast het 
bedrijf. Dat zij er later ook zouden gaan 
werken was voor hen beide zeker geen 

vanzelfsprekendheid. Na de middelbare school kiest 
Stephan voor Internationale Handel en Mandy voor 
de opleiding tot Managementassistent. Tijdens hun 
opleiding kijken ze allebei rond bij andere bedrijven 
om uiteindelijk de conclusie te trekken dat werken 
voor Vonk toch echt het leukste is. Ze maken kennis 
met de verschillende bedrijfsonderdelen, lopen mee 
met pa en ma en vinden ieder de taken en verant-
woordelijkheden die het beste bij hen passen. 

E M O T I O N E E L
Zowel Stephan en Mandy als hun ouders groeien zo 
langzaam naar de overname toe, die 2 jaar geleden 
officieel werd. Stephan: “In die periode hebben 
Mandy en ik goed met elkaar gesproken. Dat was 
best emotioneel. Het was belangrijk onze ambities 
en talenten goed te bespreken.” Mandy vult aan: 
“Leidinggeven heeft altijd jouw voorkeur gehad, dat 
wilde ik niet. Ik wilde vooral op mijn manier mijn 
steentje bijdragen. En zo is het ook uitgepakt. We 
doen nu allebei de dingen waar we goed in zijn.  
Onze samenwerking is alleen maar versterkt sinds 
de overname een feit is.”  
Ouders Eef en Henny zijn nog steeds actief in het 
bedrijf. Eef werkt volop mee, vooral op het gebied 
van financiën. Henny nam een paar jaar geleden 
afscheid maar springt toch weer geregeld bij als 
het nodig is. Mandy houdt zich vooral bezig met

I N T E R V I E W  D I R E C T I E  



“Samen zijn we 
ambassadeurs 
voor Vonk”
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als Vonk een erkend leerbedrijf zijn zegt genoeg: 
wij hechten waarde aan investeren en ruimte voor 
ontwikkeling. Niet alleen voor ons personeel, maar 
ook voor onszelf.” Ook voor Mandy geldt dat zij op 
termijn nog stappen wil zetten.

A M B A S S A D E U R S
De ontwikkeling van het bedrijf gaat door. Maar wat 
er ook gebeurt, voor Mandy en Stephan staat als 
een paal boven water dat zij in de geest van hun ou-
ders het bedrijf zullen voortzetten: met beide benen 
op de grond, een warm hart voor het personeel, de 
deur van de directiekamer altijd open, benaderbaar 
voor iedereen. Stephan: “We zijn onze ouders zeer 
dankbaar, maar ook het personeel. Samen zijn we 
ambassadeurs voor Vonk, op alle niveaus.” 

financiën en algemene zaken. Stephan stuurt de 
managers aan en onderhoudt de externe (klant)
contacten. Stephan: “Secuur werken, controles 
uitvoeren, daar is Mandy goed in. Ik ben vooral bezig 
met de aansturing, klanten, regionaal netwerken en 
uitzetten van de strategie voor het bedrijf. Ik heb 
veel over de schouder van mijn vader meegekeken. 
Tegenwoordig neem ik het woord en zit pa ernaast. 
Hij adviseert als hij denkt dat het nodig is.”  

B E W I J S D R A N G
Stephan vertelt hoe hij verandert is in zijn rol. La-
chend: “Vroeger was ik redelijk lui, niet gemaakt om 
hard te werken. Met frisse tegenzin waste ik vracht-
wagens.”  Toen hij meer verantwoordelijkheid kreeg 
moest hij zich als ’zoontje van de baas’ bewijzen 
door keihard te werken. “Soms schoot ik door.  Dan 
had ik bijvoorbeeld een iets te grote mond en moest 
ik mijn excuses aanbieden.” Tegenwoordig is Vonk 
zijn leven en kan hij het werk maar moeilijk loslaten, 
zelfs tijdens vakanties. Ook Mandy kan het niet la-
ten op haar vrije dag even de mail te checken, maar 
sinds zij moeder is van Jaxson, zijn er voor haar ook 
andere prioriteiten.   
Stephan: “Ik heb me voorgenomen mijzelf de tijd te 
geven om te groeien en mijn eigen stijl te ontdek-
ken. Ik heb een coach die me daarbij helpt. Dat wij 



Trends in de markt

E F F E C T E N  V A N 
D E  O O R L O G  I N 
O E K R A Ï N E  V O O R 
O N S  B E D R I J F

Er heerst veel angst dat de 
oorlog verder zal escaleren 
en daardoor producten 
niet of minder beschikbaar 
zullen zijn. 
Veel opdrachtgevers pro-
beren op dit moment extra 
voorraad aan te leggen 
wat weer druk oplevert bij 
onroerend goed. Anderzijds 
wordt de consument ge-
confronteerd met een forse 
inflatie en stellen mede 
daardoor mogelijke aanko-
pen uit.
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D U U R Z A A M  D E N K E N
E N  H A N D E L E N
In een circulaire economie wor-
den producten en onderdelen 
opnieuw gebruikt. Ook bij Vonk 
en Co dragen we hierbij aan. De 
apparaten worden bij de detail-
handel opgehaald, gesorteerd in 
Tiel en vervolgens via Wecycle 
getransporteerd naar gespeci-
aliseerde verwerkingsbedrijven. 
Onder de vlag van Stichting Open 
kunnen we meebouwen aan een 
circulaire toekomst. 

De logistieke sector wordt de 
komende jaren geconfronteerd 
met een oplopend personeels-
tekort. De transportsector moet 
creatief omgaan met perso-
neelstekorten.

De gemiddelde Nederlandse 
chauffeur wil ‘s avonds graag 
thuis zijn en ook vaker een dag 
in de week vrij zijn. Daardoor 
blijven de meeste chauffeurs in 
Nederland. 

V E R G R I J Z I N G  E N  O N T -
G R O E N I N G  I N  T R A N S P O R T
Er werken nu circa 91.000 
chauffeurs in het Nederlandse 
beroepsgoederenvervoer. Er 
is behoefte aan nog eens zo’n 
11.000 vrachtwagenbestuurders. 
Volgens recente gegevens van 
Sectorinstituut Transport en 
Logistiek (STL) is het tekort aan 
personeel in het beroepsgoede-
renvervoer probleem nummer 
één. Volgens het CBR is het 
aantal bedrijven in de transport-
sector in een jaar tijd met enkele 
honderden toegenomen tot een 
totaal van ruim 7300. De gemid-
delde leeftijd van chauffeurs is 
verder opgelopen naar 45,2 jaar. 

M E E R  T R A N S P O R T
Nederlandse logistieke be-
drijven richten zich inmiddels 
voornamelijk op Nederland. De 
Nederlandse economie doet 
het nog goed vergeleken met 
die van andere landen. 

D E  G R O O T S T E  U I T D A G I N G  I N  2 0 2 2



Uit de oude doos

De eerste editie van
ONZE VRACHT

Het Vonk-Toernooi met medewerkers 
en partners is ontstaan in 1994. Het is 
nog altijd een levendige traditie. Helaas 
hebben we de afgelopen drie jaar door een 
storm en covid-jaren het volleybaltoernooi 
moeten missen.

Maar 2 juli is het dan eindelijk weer zover! 
We hoorden al dat het team van Gert 
Bouter nog steeds erg actief is. Ze zijn 
het trotse kampioensteam van 2018 en 
hopen wederom kampioen te worden in 
2022. Zou dat ze lukken? Zaterdag 2 juli 
weten we het!

Het Vonk-Toernooi is terug!
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Het wagenpark uit 1952
met Ford Thames

Waar het allemaal begon:
Het kantoor bij de garage
In maart 1981 werd het kantoor aan de 
Oudsmidsestraat in Lienden verplaatst naar de 
garage. Dit gaf ruimte voor meer werkplekken. 
Later dit jaar werd er ook een nieuw merk aan het 
wagenpark toegevoegd, Volvo. Eerst met een F7 
en F12, later de F10 en F6. Met de Volvo F6 werden 
op 12 november 1982 de huidige Vonk-kleuren 
geïntroduceerd tijdens het 40-jarige huwelijksfeest 
van Eef en Jo Vonk.

Stro halen in Brabant
In 1947 begon Eef Vonk Sr. met 
1 vrachtwagen. Zelf achter het 
stuur van een Ford V8 ging hij 
hiermee naar Brabant om stro te 
laden, dat weer werd bezorgd bij 
de boeren in de Betuwe. 
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Het gaat hard met de Fa. Vonk. In 1952 
kwam Wim Vonk Sr. als mede firmant 
in het bedrijf. Er werd een garage 
gebouwd voor eigen onderhoud. Ook 
kwam er een nieuwe opdrachtgever 
bij, namelijk de fruitveiling uit Bun-
nik. Het wagenpark bestond toen uit 
meerdere merken waaronder DAF en 
Ford Thames. In 1957 kwam er nog een 
verlader bij, de Fa. Steenexpress. In 
1963 kwam er een heel andere verlader 
bij. Dit ging om de Fa. Marynen, fabri-
kant van koelkasten en diepvriezers.
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on route  Onze apparaten worden 

dagelijks bezorgd bij elektronicazaken, 

retailers zoals Coolblue en MediaMarkt, 

maar ook rechtstreeks bij de consument. 

Jaarlijks worden er zo’n 3,5 miljoen 

nieuwe apparaten door Vonk bezorgd.
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Ooit begonnen als 

studentenbedrijf. Nu 

is het Coolblue het 

meest klantgerichte 

bedrijf in Nederland. 

Sinds de oprichting 

in 1999 met één doel, mensen blij maken. 

Bij Coolblue is de cultuur het succes. Deze 

cultuur past uitstekend bij Vonk en Co. Er 

is altijd tijd voor een praatje en een bakkie 

koffie met de chauffeurs

E lke dag rijden Vonk en Co vrachtwagens af en 
aan. Gemiddeld ontvangt Coolblue dagelijks 
tussen de zes en tien vrachtwagens. Vonk en 

Co levert zo’n 50% van de totale Coolblue witgoed 
planning. 
Emiel van Zelst loopt nu zeven jaar rond bij Coolblue 
en werkt al vanaf zijn start als planner samen met 
Vonk en Co. In 2015 was Coolblue nog lang zo groot 
niet, alle producten werden nog in één hal binnenge-
bracht. Vonk en Co chauffeurs losten zelf de vracht-
wagens en aansluitend werd er met de Coolblue 
werknemers een kopje koffie gedronken. Coolblue 
is inmiddels gegroeid van één hal naar acht grote 
hallen. 
Emiel: “We hebben meerdere bestellocaties en afle-
veradressen. Het witgoed gaat naar een andere lo-
catie dan voorheen, waardoor ik de chauffeurs niet 
meer zo vaak zie. De dagelijkse babbels met de Vonk 
chauffeurs mis ik wel, want echt alle chauffeurs 
hebben een positieve vibe. Iedereen komt vrolijk 
binnen en heeft er zin in. Echt een visitekaartje voor 
de organisatie. Met sommige chauffeurs had ik het 
ook over de privé situatie, we waren ‘kind aan huis’ 
bij elkaar. In mijn huidige functie bereid ik de plan-
ning voor en als er problemen zijn met zendingen 

Partnerschap
Coolblue en
Vonk en Co

I N T E R V I E W  E M I E L  V A N  Z E L S T  C O O L B L U E   



13Vonk en Co magazine  Interview

die geweigerd worden of juist niet geleverd kunnen 
worden, dan schakel ik met Jeroen de Vree van Vonk 
en Co. “
In de coronaperiode ontstond er razendsnel een 
schaarste in de markt op de producten en tegelij-
kertijd nam het online bestellen enorm toe. Vaak zat 
het magazijn enorm vol en was het een uitdaging 
om alle leveringen op tijd binnen te krijgen. Door de 
goede en transparante samenwerking met Vonk en 
Co verliep dat soepel.

B E T R O U W B A A R
“Elke dag werk je met elkaar, dus natuurlijk gaat er 
ook weleens iets mis. Om een voorbeeld te noemen; 
Vonk is enorm betrouwbaar, maar toch wil het wel-
eens gebeuren dat we een zending moeten weige-
ren door de leveringsvoorwaarden. Wij moeten dan 
heel strikt zijn, terwijl Vonk in de veronderstelling 
is dat het gewoon goed afgeleverd is. Dan pakken 
we de telefoon en voeren we een discussie over 
het geleverde werk. Het kan dan best even knallen, 
maar vervolgens lossen we het snel weer op samen. 
Ik zie Jeroen als een goede collega van me, we ken-
nen elkaar goed en zijn allebei niet op ons mondje 
gevallen.  Coolblue en Vonk en Co zijn vrienden van 

elkaar. Dat is onze kracht. Omdat je voor vrienden 
alleen het beste wilt. Omdat we het samen beter 
weten dan alleen. Omdat je tegen vrienden altijd 
de waarheid vertelt. En omdat het gewoon leuk is. 
Vriendschap ontstaat bij gelijkwaardigheid. We pra-
ten altijd eerlijk, direct en open.
De organisatie Coolblue is begonnen als vrienden-
club en eigenlijk werken we nog steeds met elkaar 
als een vriendenclub. Zo werken we ook met onze 
leveranciers. Je leert elkaar echt kennen en kunt 
alles met elkaar bespreken. Ook bij Vonk en Co zien 
we aan alles dat het een hele hechte organisatie is. 
Iedereen is vriendelijk, er wordt veel voor het team 
georganiseerd en het totaalplaatje klopt gewoon. 
Het is een familiebedrijf, mensen werken er graag en 
iedereen kent elkaar goed. Dit past goed bij Cool-
blue, waar we ook als eén grote familie op elkaar 
bouwen. 
“Samen werken we elke dag keihard om onze 
klanten blij te maken. Problemen oplossen, mensen 
helpen en de vliegende kiep zijn. En als dat dan eind 
van de dag weer is gelukt ga ik tevreden naar huis. 
Als ik m’n planning rond heb, de leveringen op tijd 
gepland heb en iedereen blij is, dan sluit ik áltijd mijn 
dag voldaan af. “
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Vroeger was 
het ‘De vent, 
de tent en de cent’

“Naast vertrouwen kwam het bij onze samenwer-
king neer op de uitwerking van de financiële details 
die uiteraard ook moesten kloppen. Uiteindelijk 
lieten wij bij een deel hiervan door de familie aange-
ven wat ze voor onze dienstverlening over hadden. 
Dit versterkte wederzijds vertrouwen en droeg 
uiteindelijk ook bij aan een bijzonder mooie nieuwe 
samenwerking. En als je dan zaken gaat doen, kom 
je bij familiebedrijven en zeker ook bij Vonk in een 
warm bad terecht”, aldus Marc.  

D U U R Z A A M H E I D
Als ondernemer wil Vonk en Co het beste voor het 
bedrijf. De wijze waarop ze omgaan met duurzaam-
heid bepaalt mede het succes voor de toekomst. 
Ook bij de nieuwbouw van Vonk en Co stond 
duurzaamheid hoog in het vaandel. Om de zonne-
panelen op de nieuwbouwlocatie te financieren kon 

M  
arc: “Wij gaven als ING steeds snel ant-
woord op de vragen tijdens het tenderpro-
ces voor de nieuwbouw en probeerden ook 

met onze sectorkennis onderscheidend te zijn. Vonk 
en Co had haar verslaglegging perfect op orde, men 
wist waar men mee bezig was, wat ons als bank ook 
vertrouwen gaf. Daarnaast ben je op zoek naar het 
onderscheidende vermogen van een bedrijf in een 
volatiele T&L markt. In dit geval is dat de niche op 
witgoeddistributie in combinatie met de langjarige 
relaties die Vonk met haar klanten had weten op te 
bouwen en te onderhouden. Vroeger werd wel eens 
gezegd dat wij als bankier altijd keken naar de vent, 
zijn tent en de cent. Met andere woorden: voor ons 
is het belangrijk om te weten met wie je zakendoet, 
hoe het bedrijf eruitziet en of de financiën op orde 
zijn. In de kern is dit nog altijd onveranderd geble-
ven.”

I N T E R V I E W  M A R C  S E N D E N  I N G

Om als bankier zaken te mogen doen bij een familiebedrijf draait 

vaak om het winnen van elkaars vertrouwen. Je gaat niet meteen in 

de cabine zitten, maar rijdt eerst een stukje op de achterbank mee. 

Omdat Vonk en Co een familiebedrijf is zaten we met vader, zoon en 

dochter aan tafel. Eef Vonk met ruime financiële kennis, Stephan 

Vonk met de daadkracht en Mandy Vonk met de scherpe blik. 



“De meergeneratie 
bedrijven zijn de kurk 
van onze economie”
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een Groenlening afgesloten worden. De bank is dan 
bereid te volstaan met een lagere marge en de klant 
profiteert van een extra rentekorting.
Vonk en Co is een derde generatie familiebedrijf. Dit 
is geen gegeven. Uit onderzoeken blijkt dat deze 
generatie vaak cruciaal is voor het familiebedrijf. 
Vader richt de zaak op, zoonlief volgt automatisch 
en de opvolger daarvan staat voor de zware taak 
nieuwe strategische keuzes te maken. Men zegt ook 
weleens: de eerste generatie richt het bedrijf op, de 
tweede generatie bouwt het uit en de derde gene-

ratie breekt het af. Een recent landelijk onderzoek 
naar meergeneratie bedrijven wijst uit dat minder 
dan 5% van de familiebedrijven overeind blijft met 
de komst van de derde generatie. Vaak ook is er 
geen opvolging omdat de kinderen zien hoe hard 
hun ouders moeten werken voor hun geld terwijl de 
wereld om ons heen alleen maar complexer wordt. 
Het is dan ook super sjiek dat Stephan en Mandy dit 
stokje wilden en konden overnemen. 
Het is waardevol voor onze economie om familiebe-
drijven zoals Vonk en Co te behouden in Nederland 
ook omdat familiebedrijven vaak een langere ter-
mijnstrategie volgen dan veel corporate bedrijven. 
Ook deze familie voelt zich verantwoordelijk voor 
de 200 werknemers en zal dit altijd laten meewe-
gen in strategische beslissingen. Ook dit maakt dat 
familiebedrijven de kurk van onze Nederlandse eco-
nomie zijn. Marc:  “Het maakt ons trots dat we het 
vertrouwen van de familie hebben gewonnen en wij 
een sterk Nederlands familiebedrijf in de Transport 
& Logistiek mogen adviseren”. 



Babbels uit de cabine

W I S T  J E  D A T :

Jeremy van Breemen wel 

heel erg graag op de foto 

wilde? Speciaal vroeg op-

gestaan zodat elk haartje 

goed zou zitten. Hij wist 

niet hoe snel hij met de 

heftruck naar de foto-

graaf moest racen.. Haren 

in de wind, brede lach en 

altijd in voor een geintje! 

M I R E L L A  D I J K H U I S 
“Het is in deze arbeidsmarkt 
steeds belangrijker om te kijken 
naar het potentieel van de kan-
didaat, de motivatie en of deze 
past binnen Vonk. Een selectie 
op basis van een CV is niet meer 
passend in deze tijd. Je kijkt 
eerder naar de motivatie en de 
vaardigheden van de persoon. 
We zetten zelf in op het opleiden 
en ontwikkelen van personeel. 
Door de diversiteit van de activi-
teiten binnen Vonk, zijn er diverse 
ontwikkeltrajecten mogelijk. Van 
magazijn medewerker die start 
met laden en lossen tot aan het 
behalen van een reach- en hef-
truckcertificaat.”

R O L F  S M U L D E R S
“De heftruck is m’n maatje 
geworden, we kennen elkaar 
ondertussen door en door. Het 
werk hier is gewoon fijn; lekker 
dichtbij huis, goede werktijden 
en natuurlijk de sfeer. Elke dag 
ben ik opgewekt en werk ik 
met leuke collega’s. Ik ben nu 
3,5 jaar aan boord, schrijf mij 
maar in voor de volgende 3,5 
jaar. “

Met m’n ICT-diploma op zak ben 
ik binnengestapt bij Vonk en 
Co. Ik had nog geen job in de IT 
gevonden en wilde aan het werk. 
Ik kon meteen beginnen in het 
magazijn en leerde de organisa-

tie beter kennen.  
Toen er een vacature bij de IT-
afdeling kwam heb ik natuurlijk 
gesolliciteerd. Ik zit nu helemaal 
op m’n plek! Henk heeft mij alles 
geleerd over de IT systemen. 

O N U R  C O S K U N
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“De werkdagen in het transport zijn voor normale begrippen lange dagen en ook 

fysiek is het werk behoorlijk zwaar. Toch vinden mensen het gelukkig nog steeds 

leuk om in te stromen en bij ons te werken. Daar ben ik dan echt trots op.”

Er is aandacht en 
ruimte voor de mensen

‘T ijdens dit interview lopen de men-
sen als vanzelfsprekend even bin-
nen, de deur staat open. Boudewijn 

den Ambtman: ´Met de enorme groei van ons 
bedrijf is het onderlinge contact wat lastiger 
geworden maar we proberen dat wel in stand 
te houden. Corona heeft daarbij natuurlijk 
niet geholpen. Gelukkig zijn we die periode 
goed doorgekomen. De enorme groei van ons 
bedrijf en de krappe arbeidsmarkt zorgen wel 
voor grote uitdagingen. Vonk en Co is continu 
op zoek naar voldoende chauffeurs en maga-
zijnmedewerkers. Die krachten zijn hard no-
dig maar die functies zijn moeilijk in te vullen. 
We werken met een eigen opleidingstraject 
en belonen medewerkers wanneer ze iemand 
aandragen. Zodra het contract getekend 
is én wanneer het contract verlengd wordt 
ontvangt de tipgever een bonus. Dat doen we 

omdat het werkt. Medewerkers zijn trots op 
ons bedrijf en raden het aan bij familie, vrien-
den of kennissen. Dit is een uitstekende ma-
nier om aan goede, gemotiveerde mensen uit 
de regio te komen. De goede, open sfeer hier 
is volgens mij de succesfactor om mensen 
verbonden te houden. En goed werkgever-
schap is natuurlijk heel belangrijk. Je kunt bij 
Vonk alles met je leidinggevende bespreken 
en we zijn gelukkig een heel stabiel sociaal 
bedrijf waar je op kunt bouwen.’ 

Ruim 28 jaar geleden gestart als Transport-
planner bij Vonk en Co. Na de opleiding HR-ma-
nagement doorgestroomd naar de functie van 
HR Manager. Al 18 jaar actief op HR en van 60 
mensen naar 190 mensen gegroeid. Samen met 
collega’s Mirella en Anouk verantwoordelijk 
voor HR en salarisadministratie.

Werken bij Vonk en Co

I N T E R V I E W  H R - M A N A G E R ,  B O U D E W I J N  D E N  A M B T M A N
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Martijn Augustinus, 39 jaar 
21 jaar in dienst bij Vonk en Co

Ik werk bij Vonk en Co

O p zijn 13e liep Martijn zijn eerste 
‘stage’ bij Vonk en Co en als 17-ja-
rige kon Martijn echt beginnen. 

In die tijd bij Arnold Janssen, mooi om de 
hoek in Lienden. Eerst in het magazijn, de 
wasstraat en vervolgens via de vakoplei-
ding de rijbewijzen gehaald en meteen de 
‘auto’ op. 
‘Eigenlijk ben ik geen standaard chauffeur, 
ik ben graag onderweg maar het blijft 
wel gewoon m’n werk. Dus voor mij moet 
de werk-privé balans goed zijn. Omdat je 
bij Vonk en Co veel binnenland rijdt ben 
je eigenlijk nooit laat thuis. Ik vind zelf 
bijvoorbeeld het werken in Amsterdam erg 
leuk, ik ken de klanten goed en kom er al 
15 jaar. Je weet van elkaar dat het goed zit 
en wint echt vertrouwen. In Amsterdam is 
het “grote bakkus, klein hartje”, en dat is 

ook hoe ik ben. Met de collega’s onderling 
is dat ook zo, je kent elkaar en bent er voor 
elkaar. 
Toen mijn vrouw ziek werd merkte ik hoe 
belangrijk het is dat je werkgever ‘thuis’ 
ook op nr 1 zet. Ik kreeg alle ruimte om het 
ziekteproces te begeleiden. Geen enkele 
ziekenhuis afspraak heb ik hoeven missen 
en alles was bespreekbaar. Gelukkig is de 
rust nu thuis weer teruggekeerd. Zeker 
in die tijd was het letterlijk één familie die 
voor mij klaarstond.’ 
Eén van de redenen waarom Martijn elke 
dag met plezier naar zijn werk komt heeft 
te maken met de afwisseling.  ‘Je komt op 
veel verschillende plekken, elke keer is 
de situatie weer anders en je spreekt veel 
collega’s. Alles is gewoon goed geregeld 
bij Vonk en Co, mij hoor je niet klagen.’

18 Werken bij  Vonk en Co magazine



Angelique Klomp, 28 jaar
1 jaar in dienst bij Vonk en Co

Ik werk bij Vonk en Co

O p het moment waarop we Ange-
lique treffen zit haar dienst erop. 
Het is ijzig koud en het begint te 

regenen. Angelique verblikt of verbloost 
niet, ze poseert geduldig en neemt alle tijd 
om haar bus, haar trots ‘Koekie’ te laten 
zien.  “Hiervoor reed ik vlees maar ik was 
echt toe aan iets nieuws. Ik heb nu elke 
dag een andere planning, kan overdag 
werken en heb veel contact met de men-
sen. Ze vinden het stoer, een vrouw aan de 
deur. Bij Vonk en Co was ik de eerste vrou-

welijke chauffeur, ik kon zo aan de slag.  
Al snel bleek dat Vonk en Co een echt 
familiebedrijf is, waar ik het heel goed naar 
mijn zin heb. Er rijden weliswaar zo’n 80 
trucks, maar de sfeer is zo, dat je je nooit 
een nummer voelt. Het is natuurlijk wel 
echt een mannenwereld, maar dat maakt 
het juist zo gezellig. Altijd een geintje en 
lekker ouwehoeren.” Toch zou Angelique 
een vrouwelijke collega erbij best leuk 
vinden… “Zeker, maar dan wel eentje met 
pit en power hoor!” 
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Vacatures bij Vonk en Co

Ben je betrokken en maak je graag deel uit van een familiebedrijf,

waarin je je team meeneemt in veranderingen binnen de organisatie? Dan is dit 

de plek om je verder te ontwikkelen! Boudewijn den Ambtman en Mirella Dijkhuis 

staan voor je klaar via PZ@vonk-co.nl of kijk op: www.vonk-co.nl/vacatures

Int. Transportbedrijf Vonk en Co B.V.
Het Eek , 4004 LM Tiel

Website: www.vonk-co.nl
Email: info@vonk-co.nl 
Telefoon: 0344-609100

Transport Manager - locatie Tiel

Distributiechauffeurs Binnenland - locatie Tiel

Heftruckchauffeur - locatie Tiel

Als Transport Manager ben jij de verbindende factor in het operationele team en 

de schakel naar de Directie en het Management. In deze rol geef je direct leiding 

aan circa 15 medewerkers, van Transport Coördinator tot aan de Assistent Plan-

ners. Je stuurt het team aan en rapporteert aan de Directie.

Werken bij een snelgroeiend logistiek bedrijf? In de functie van chauffeur distri-

butie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse distributie van witgoed en het 

correct invullen van de betreffende papieren. Je bent het visitekaartje van ons en 

van onze klanten.

Er is altijd plek voor ervaren (Klem)heftruckchauffeurs voor het op locatie zetten 

van goederen, het laden, lossen en transport klaarzetten van witgoedapparatuur 

voor de chauffeurs.  Ben jij in het bezit van een heftruckcertificaat of de bereid-

heid om hiervoor een opleiding te volgen? Reageer dan gerust!

Volg ons op social media voor het laatste nieuws en weetjes!


