
Een gesprek met twee mannen die beiden al onge-
veer hun hele leven ‘in de zaak’ zitten, is een onder-
houd over gouden tijden, moeilijke perioden en 
nieuwe markten aanboren. Gerard Verbossen is 
op bezoek bij Tinus Raijmakers en Rens Verstegen, 
directeuren van Vetema in Veghel en Elektro-
technisch Installatiebureau Verstegen in Vorstenbosch. 
“Deze recessie is erg, maar wie er uitkomt, is sterker 
dan ooit. Daar halen wij veel kracht uit.”

Elektrotechnisch Installatiebureau Verstegen werd in 
1968 opgericht door Rens’ vader, Christ Verstegen. 
Vanuit de installatietechniek kwamen er al snel ook 
werkzaamheden in de ventilatietechniek bij. In 1987 
werd daar een aparte onderneming voor opgericht: 
VeKu (Verstegen Kunststof), later Vetema. Midden 
jaren negentig haalde Vetema tachtig procent van haar 

opdrachten uit de agrarische sector. Vetema werd een 
begrip en leverde wereldwijd. De zwarte ventilatiekokers 
op stallen zijn herinneringen uit die tijd. Dat het snel 
kan veranderen, ondervond Tinus Raijmakers, die in 
1970 als zeventienjarige in het bedrijf kwam en na een 
onderbreking in 1985 terugkeerde. “In 1997 brak de var-
kenspest uit. We moesten over op nieuwe producten en 
dat kostte veel energie. Het duurt een paar jaar voordat 
je de markt kent, en andersom. En tussendoor, in 2001, 
zakte de economie in elkaar. Maar tegenwoordig zitten 
we heel dicht bij de goede en grote aannemers. Wij 
weten waar ze het over hebben. Ach, ik ben ouder dan 
de magazijnstellingen...”, grapt de selfmade ondernemer.

Rapportcijfer
Vetema heeft tijdig ingezien dat het niet langer van de 
kokers alléén kon leven. Tegenwoordig worden ventila-

‘Het werk is nú mooier 
dan in de gouden tijden’

Vetema

toren vervangen door centrale afzuiging en luchtwas-
sers. Vetema maakt ze. “En daarnaast een uiteenlopende 
range aan kunststof producten”, stelt Gerard vast. 
“Klopt, we zitten nu met luchtwassers door heel Europa. 
Zeker in Duitsland ligt een groeimarkt. Nederland heeft 
op het gebied van kennis een enorme voorsprong. Als ik 
Nederland een rapportcijfer moest geven, dan kreeg het 
een 10. Het dichtstbijzijnde land scoorde dan niet hoger 
dan een 2.” “Doordat we het beste jongetje van de klas 
willen zijn?”, informeert Gerard. “Jazeker, de regels zijn 
hier streng en daar zijn ons ontwikkelingsniveau en 
onze producten ook naar”, stelt Rens vast. “Overigens is 
de agrarische sector nog steeds van belang. We maken 
ook tanks, spuitcabines en kweekvijvers.” Verbreding 
vindt Vetema, waar zeven mensen werken, in de pro-
ductie van banken, vlonders, paaltjes en Amsterdam-
mertjes. “Hufterproof, voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, 
waterschappen, campings, scholen en woningcorpora-
ties. Uit gerecycled materiaal, zoals landbouwplastic. 
De ‘planken’ kopen we in. Zagen, verwerken, bouwen 
doen we zelf. Vrijwel altijd projectmatig, seriematig 
werk komt slechts in kleine oplagen voor. We kunnen 
makkelijk schakelen. Met picknicktafels fabriceren, 
bijvoorbeeld, vullen we lege productiemomenten op. 
Gaat de zon schijnen, dan komt ook vanzelf de vraag.”

Jezelf bewijzen
Tinus vervolgt: “We werken doorgaans met wederver-
kopers, met eindklanten hebben we minder vaak con-
tact. Of we zelf ook ontwikkelen? Ik zie dingen die 
mensen verkeerd doen en dan sla ik aan het tekenen. 
Dingen kunnen verrassend vaak beter. Zo hebben we in 
het verleden voedersystemen ontwikkeld. De elektro-
techniek van Verstegen kwam daarbij ook weer gewel-
dig van pas.” Rens Verstegen: “Door de puntjes op de i 
te zetten, kom je er altijd beter uit. Ook uit deze crisis. 
Er zijn altijd kansen.” Tinus Raijmakers sluit aan: “Ik 
vind het werk nú mooier en spannender dan vijf jaar 
geleden. In de gouden tijden hoopte je, als je ’s avonds 
naar huis reed, wel eens dat er ‘s ’n keer niémand zou 
bellen. Dat was óók vreemd, toch? Nu moet je jezelf 
bewijzen en dat is prima.” Bij al dat ondernemen vindt 
het duo nog tijd voor hobby’s. “Toerrijden, kilometers 
maken. Elk jaar zetten we een 500 mijlenrit uit, die we 
dan in twee dagen afleggen, door Europa. Met 120 man, 
het mooiste wat er is!” Rens houdt het bij voetbal: “Ik 
speel in het vijfde, in Vorstenbosch. We hebben een 
bloeiende club, de organisatiegraad is in een dorp vaak 
nog erg hoog. Daar geniet ik van.”

Zelfstandig ondernemerschap:
“Het is té leuk om nu te stoppen” 
 
Privé:
“Dit blijft een familiebedrijf, stabiel” 

Toekomst:
“Genieten van je familie”

Drie steekwoorden tot besluit:
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Tinus Raijmakers


