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Ophaaldienst Miedema
Dertig jaar onderweg
en heel wat
kilometers verder:
• van gespecialiseerd vervoer voor de
diergezondheidszorg tot snelvervoer
van onderzoeksmateriaal voor de
agrarische, veterinaire en food-sector,
afvalstoffenverzameling, opslag en
distributie.
• van Aladnaweg 6 tot Vierde Broekdijk 5 in Aalten.
• van één Mercedes bestelbus tot
twintig bestelbussen.
• van één route in de Achterhoek tot
twintig routes in heel Nederland en
België.
• van eenmansbedrijf tot dertig man
personeel.
Maar nog steeds met een Miedema
aan het roer. Samen met broer Guus
zet Tomas de lijnen uit van het familiebedrijf dat vader Gerrit op 17 juni
1985, een zonnige dag, het levenslicht
gaf.
Op zijn eigen manier, maar met dezelfde inzet, passie en betrokkenheid.
25-jarig huwelijksfeest
Gerrit en Tiny Miedema
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“Ik wil dit bedrijf verder ontwikkelen”,
zegt Tomas.
“Hard werken voor weinig en nooit
chagrijnig”, zegt Guus.
30 oktober 2015, op de verjaardag
van Gerrit, viert Ophaaldienst Miedema
het dertigjarig bestaan. Nog steeds
groeit het bedrijf.
Dit boek is een hommage aan hem en
echtgenote Tiny.
Samen voelen ze zich gezegend met
hun vier kinderen Siebrand, Hanneke,
Tomas en Guus en hun vijf kleinkinderen Linde, Isis, Pieter, Ella en Juno.
De familieband is hecht.
Hun familiegevoel zit diep geworteld in
het bedrijf: veel uren maken, altijd klaar
staan voor elkaar, relaties en personeel.
Medewerkers zijn daardoor opvallend
honkvast en relaties soms vrienden
voor het leven blijkt uit de mooie
woorden en verhalen in dit boek.
Een geschenk om te bewaren.
“Maar ons mooiste cadeau is dat de
jongens het samen doen, samen een
plek hebben in het bedrijf”,
vertellen Gerrit en Tiny.

Wat doet

Ophaaldienst Miedema?
Miedema staat van oudsher bekend
als ophaaldienst van onderzoeksmateriaal voor laboratoria en inzamelaar van afvalstoffen uit de veterinaire
sector. In de loop van de jaren is het
bedrijf uitgegroeid tot een full service
logistieke dienstverlener met maatwerkoplossingen voor distributie en
opslag van tal van gerenommeerde
klanten. Ophaaldienst Miedema
beschikt over een jong wagenpark,
een team van enthousiaste, ervaren
medewerkers en een landelijk dekkend
netwerk. Door de centrale planning en
mobiele communicatie zijn de lijnen
kort en wordt flexibel ingespeeld op
de logistieke wensen van de klant.

Snelvervoer
Met speciaal ingerichte bestelauto’s
en in eigen beheer ontwikkeld
verpakkingsmateriaal rijdt Ophaaldienst Miedema dagelijks twintig
routes door Nederland en België
voor het ophalen en afleveren van
onderzoeksmateriaal van tientallen
laboratoria en kleine zendingen.
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De bestelauto’s zijn in meerdere
compartimenten verdeeld en geschikt
voor snelvervoer van gekoelde én
ongekoelde kleine zendingen en
monsters. Voor spoedzendingen heeft
Ophaaldienst Miedema 24 uur per dag
zeven dagen per week een auto met
chauffeur op afroep beschikbaar.

Opslag
Ophaaldienst Miedema beschikt
over 1000 m2 verwarmde opslagruimte.
Het bedrijf verzorgt het orderpicken en
verzendklaar maken van bestellingen
en levert via eigen chauffeurs kleine
zendingen op bestemmingen in
Nederland en België af. Voor palletvervoer en IBC-vervoer werkt Ophaaldienst Miedema samen met betrouwbare en gespecialiseerde partners.

Afvalstoffen
Ophaaldienst Miedema is een erkend
intermediair voor het ophalen en voorverzamelen van dierlijke bijproducten
(destructiemateriaal en kadavers) en
Specifieke Ziekenhuis Afvalstoffen
(SZA UN3291). Een garantie dat alle
werkzaamheden plaatsvinden conform
de wettelijke regelgeving.
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Dierlijke
bijproducten
De chauffeurs van Ophaaldienst
Miedema bezoeken dagelijks particulieren, dierenartsen, dierenambulances
en gemeentelijke instellingen voor het
ophalen van destructiemateriaal. Het
bedrijf beschikt hiervoor over een
gecertificeerde opslag. Het opgeslagen
materiaal gaat naar Rendac. Dit bedrijf
zorgt voor een duurzame verwerking
van dit materiaal: zo ontstaan veilige,
bruikbare en duurzame bio-brandstoffen.

Ziekenhuis
Afvalstoffen (SZA)
Ophaaldienst Miedema verzorgt op
een verantwoorde en zorgvuldige
manier het inzamelen, transporteren,
opslaan en verwerken van bedrijfsgevaarlijke Specifieke Ziekenhuis
Afvalstoffen (SZA) zoals injectienaalden, scalpels, bloed, plasma,
wondvocht, anatomische resten
en orgaandelen.

Ophaaldienst Miedema
maakt al dertig jaar
het verschil

Van eenmansbedrijf in 1985 tot
bloeiende logistieke dienstverlener
in 2015 met dertig man personeel.
Grondlegger Gerrit Miedema zou
dertig jaar geleden zijn ogen hebben
uitgekeken als hij toen een inkijkje in
zijn geesteskind van nu zou hebben
gekregen.
Ver vooruit kijken is er op dat moment
niet bij. Er moet eenvoudigweg
brood op de plank komen voor zijn
gezin met drie kleine kinderen en
een zwangere echtgenote. Dus laat
Gerrit de hamer voor wat het is, trekt
de stoute schoenen aan, koopt een
bus en springt op 17 juni 1985 in een
gat in de markt. Niemand heeft het
ooit verzonnen, maar Gerrit wel.
Het vervoer van sectiemateriaal voor
veehouders in de Achterhoek naar de
Gezondheidsdienst blijkt een gouden
greep. Stap voor stap komen steeds
meer mengvoederbedrijven en
dierenartsen op het pad van
Ophaaldienst Miedema en zo
ontstaan meerdere ophaalroutes in
Gelderland, Overijssel en Utrecht.
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Te veel voor Gerrit alleen en na
zeveneneenhalf jaar alleen achter het
stuur, nemen hij en echtgenote Tiny
de eerste chauffeurs van buitenaf aan.
Ook de eerste computer maakt haar
intrede aan de Aladnaweg, waar Tiny
naast de zorg voor de kinderen Gerrit
met beide benen op de grond houdt
en hem tussen de luiers door vrijwaart
van alle administratieve rompslomp.
Nog steeds op een ouderwetse typemachine, de digitale snelweg blijkt op
dat moment voor haar nog een brug
te ver. Tiny: “We kregen pas in 1998
een televisie, kun je nagaan.” Gerrit:
“Kinderen moeten leren spelen en
ontdekken, niet de hele dag achter de
televisie en computer zitten of met hun
mobieltje in de weer zijn.”

Leien dakje
Niet lullen, maar poetsen, recht voor
z’n raap zeggen waar het op staat,
geen blad voor de mond nemen of
opgeklopte beleefdheid, dat is Gerrit
Miedema ten voeten uit. Nooit verkoopt hij ‘nee’ aan zijn klanten en dat
is anno 2015 onder de vleugels van
Tomas en Guus nog steeds zo.
Niet dat alles van een leien dakje gaat.
Tegenslagen kent Gerrit wel degelijk.
Op persoonlijk vlak hakt het overlijden
van Tiny’s broer in 1998 erin.
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Een grote zakelijke tegenvaller vindt
in 2002 plaats als de Gezondheidsdiensten na een fusie het ophalen van
kadavers landelijk in eigen beheer
willen gaan uitvoeren. De steunpunten
van de Gezondheidsdienst worden
opgeheven en Ophaaldienst Miedema
mag alleen nog maar monsters, klein
sectiemateriaal en pluimvee vervoeren.
Gerrit gaat niet bij de pakken neerzitten, benadert zelf dierenartsen
en legt de eerste contacten buiten
de veterinaire wereld. Er ontstaat een
Noordelijke route en in Zuid-Holland
een route voor het ophalen van
diagnostisch materiaal naar
verschillende laboratoria.
“Zo hep elk nadeel z’n voordeel”,
zegt Gerrit op z’n Cruijffiaans
over de wijze waarop hij met
deze tegenslag omgaat.

Geen
uitgemaakte zaak
Gerrit heeft een extra reden om zijn
schouders eronder te zetten. Stiekem
leeft bij hem de hoop dat zoon Tomas
het bedrijf zal overnemen. Als Tomas
in 2001 naar de vervoersacademie
in Venlo gaat voor de HBO-studie
Logistiek & Economie en aangeeft hier
wel oren naar te hebben, is het kostje
van Ophaaldienst Miedema gekocht.
“Dat was geen uitgemaakte zaak”,
weet Tomas zich nog te herinneren.
Sterker nog: het had weinig gescheeld
of de familie Miedema was in 2001
naar Frankrijk geëmigreerd.
“Mijn vader had een bod uitgebracht
op een boerderij. Ik wilde graag
samen met mijn vader ondernemen en
ik had er ook wel oren naar.” Het bod
wordt niet geaccepteerd en de plannen
verdwijnen in de ijskast. In 2004 rondt
Tomas zijn opleiding af en komt hij op
de loonlijst. Al na een half jaar komt hij
in de vof; Guus volgt jaren later. Gerrit
en Tomas, twee kapiteins op één schip,
dat geeft aanvankelijk wat wrijvingen.
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Tomas: “Dan zei hij dat het ‘zus’ moest
en ik ‘zo.’ Maar gelukkig liet hij het uiteindelijk toch aan mij over. Mijn vader
kwam twintig jaar bij dezelfde klanten,
er zijn daarna veel nieuwe klanten bij
gekomen, waarmee hij niet het contact
heeft dat ik heb. Ik kijk verder.”

Kwaliteiten
Dat moet ook wel als de Gezondheidsdienst in 2005 besluit het ophalen van
diagnostisch materiaal uit te besteden
aan een andere partij. Een grote teleurstelling, na twintig jaar intensieve
samenwerking. Tomas: “Gelukkig zijn
we altijd blijven geloven in onze
kwaliteiten als onafhankelijke vervoerder.” Na de overname van Gaku
wordt Ophaaldienst Miedema onder
zijn vleugels een landelijke speler.
Ook richt Tomas Miedema zich
meer op transportwerkzaamheden
voor laboratoria buiten de
veterinaire sector.

Nieuw bedrijfspand
Werk is een serieuze zaak bij Ophaaldienst Miedema, maar gelukkig wordt
er ook heel wat afgelachen. Onderweg
en onderling. Het meest memorabele
bedrijfsfeest staat in de geschiedenisboeken beschreven op 28 april 2012.
Op deze dag opent Ophaaldienst
Miedema het nieuwe bedrijfspand aan
de Vierde Broekdijk. Die weg er naar toe
verloopt ook niet zonder slag of stoot.
Gerrit: “We moesten echt weg aan de
Aladnaweg. De ruimte was te klein.
Eerst hadden we een optie op een stuk
grond in Varsseveld. Ik heb een jaar lang
met die eigenaar om tafel gezeten.
Op een dag was het zover, we drukten
elkaar de hand, het was voor elkaar.
Belde Tomas me enkele dagen later
op toen Tiny en ik in Tsjechië waren.
De overname ging niet door. Ik zei
tegen Tomas ‘wacht maar, aan mijn
haar kan niet veel meer verkleuren,
dat varkentje was ik wel even.’
Mooi niet dus.”
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Openingsfeest
Het feest komt er toch als ophaaldienst
Miedema in 2011 het huidige pand aan
de Vierde Broekdijk koopt en na een
flinke uitbreiding in 2012 officieel opent
met een open dag en een groots feest
met op het podium Boh Foi Toch.
“Ook dat had een voorgeschiedenis”,
frist Gerrit zijn geheugen op. “Het is bij
ons allemaal niet vanzelf gegaan. Toen
Tiny en ik trouwden heeft mijn schoonvader de muziek weggestuurd, omdat
het veel te hard ging. Toen heeft de hele
avond de fanfare gespeeld.” Een verhaal
dat het goed blijft doen op verjaardagpartijtjes en voor Tomas voldoende
voer is om Boh Foi Toch te strikken.
“Een machtig mooi stukje muziek.
Iedereen wist het en de hele week werd
de muziek al op het bedrijf gedraaid en
ik had niets in de gaten,” weet Gerrit
nog. Iedereen die Ophaaldienst
Miedema een warm hart toedraagt
heeft het nog steeds over dit
memorabele openingsfeest.

Gerrit en Tiny Miedema
“Als je geen passie hebt,
hoef je nergens aan te beginnen”
Een gesprek aan de keukentafel met
Gerrit Miedema is een waar genoegen.
De 65-jarige grondlegger van Ophaaldienst Miedema is rap van de tongriem
gesneden en steekt zijn mening niet
onder stoelen of banken.
Kostelijke anekdotes, hoogte- en
dieptepunten passeren de revue als
hij terugkijkt op de afgelopen dertig
jaar. Ondertussen zorgt echtgenote
Tiny voor koffie met speculaas en
soms enige nuances. Zijn motto:
‘Als je geen passie hebt, hoef je
nergens aan te beginnen.’

We schrijven 1985.
Hoe komt een timmerman op
het idee om een gespecialiseerde
vervoersdienst ten behoeve van de
diergezondheidszorg te beginnen?
“In de bouw ging het heel slecht. Ik
had geen werk meer als timmerman
en dacht ‘ik moet iets gaan doen
wat een ander niet doet.’
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“Ik kocht een tweede hands Mercedes-bus en op 17 juni
een prachtige dag. Tiny was zwanger van ons vierde

1985 ben ik begonnen,
kind en de zon scheen.”

Het is simpel: als je iets doet waar
nog geen markt voor is, kun je die zelf
ontwikkelen. Als er wel een markt is,
moet je een ander eruit gooien.”

Helder, je koos dus voor
de eerste optie.
“We hadden drie kleine kinderen en
er moest brood op de plank komen.
Omdat ik als timmerman niet aan de
bak kwam, ging ik ’s nachts kippen
laden. Dan loop je veel rond en dan
denk je na. Ik kwam met iemand van
de coöperatie Gelderland in gesprek
die sectiemateriaal vervoerde naar
de Gezondheidsdienst in Rozendaal.
Tegelijkertijd begon de intensieve
veehouderij te groeien en daarmee ook
de problemen. Ik dacht ‘als ik dat werk
nou eens kan doen voor een aantal coöperaties, dan hoeven die mensen niet
apart meer te rijden’. Ik heb gebeld
met de directeur van de Gezondheidsdienst en met de directeur van ABC
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coöperaties in Lochem en vervolgens
werd ik uitgenodigd voor een gesprek.
Zelfs Tiny wist niet waar ik mee bezig
was. De heren waren dolenthousiast.
Ik kocht een tweede hands Mercedesbus en op 17 juni 1985 ben ik
begonnen, een prachtige dag.
Tiny was zwanger van ons vierde
kind en de zon scheen.”

Was dat meteen een vetpot?
“In het begin bleef ik gewoon ‘s nachts
kippen laden. Dat moest wel. De eerste
week had ik tachtig gulden. Maar nog
geen half jaar later, ik weet het nog
precies, het was op 30 oktober, op mijn
verjaardag draaide ik mijn eerste
topdag met een omzet van
vijfhonderd gulden.

”Ik weet nog goed dat we op één dag, het was

10 december,

ik weet niet meer exact welk jaar,
met z’n tweeën vier routes reden en elkaar ergens in

Limburg tegenkwamen.”

Steeds meer mengvoederbedrijven en
ook dierenartsen wisten me te vinden.
Ik heb er nooit een dag over in gezeten
of we het wel of niet zouden redden.
Sommige mensen kunnen tegenwoordig heel zwaarwegend en interessant
doen, maar geloof me, ik heb nooit aan
acquisitie gedaan, maar gewoon mijn
schouders eronder gezet. Als je geen
passie hebt, hoef je nergens aan te
beginnen.”

Je hebt de eerste zeven en een
half jaar alleen je rondjes gereden.
Bijna 24/7. Hoe hou je dat vol?
“Ik zeg heel eerlijk dat ik niet voor
mezelf was begonnen als ik Tiny niet
had gehad. Zij deed de rekeningen er
altijd uit en zij was daar heel secuur in.”
Tiny knikt: “Ik heb het mezelf allemaal
aangeleerd. We hebben amper te
maken gehad met wanbetalingen:
99% van de betalingen kwam op
tijd binnen.”
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Gerrit vervolgt: “Het is een manier van
leven. Je kunt niet even zeggen ’vandaag gaan we wat anders doen.’
Maar je moet niet denken dat ik iets
gemist heb, hoor. Mijn mooiste
momenten beleefde ik in de periode
dat ik twee, drie man in dienst had.
Dan viel er een chauffeur uit en dan
kon je dat binnen je eigen familie
oplossen. Tiny en haar broer sprongen
regelmatig bij. Geweldig. Het ging
altijd door.”
Tiny: ”Ik weet nog goed dat we op
één dag, het was 10 december, ik
weet niet meer exact welk jaar,
met z’n tweeën vier routes reden
en elkaar ergens in Limburg
tegenkwamen.”

“De kunst van Tomas is

dat hij altijd rustig blijft.”
Gerrit: “Dat je samen ergens voor
vecht en aan het klimmen bent, dat is
de mooiste tijd. Als je eenmaal boven
bent is er niet veel meer aan, dan denk
je ‘Wat nu?’”

die interesse en ambitie niet. Maar bij
Tomas zat het er altijd in.”
Tiny: ”Tomas was altijd je rechterhand.
Als kind al. Als jij aan het werk was,
zat hij er altijd bij.”

Nooit tegenslagen gehad?
“Natuurlijk, maar van elk minpunt
moet je een pluspunt maken. Toen
de Gezondheidsdiensten in 2002 het
vervoer van kadavers landelijk in eigen
beheer wilden gaan uitvoeren, voelde
het alsof er een groot gedeelte van ons
bedrijf werd afgebroken. We hebben
daarna zelf dierenartsen benaderd en
buiten de veterinaire wereld nieuwe
markten aangeboord. Sindsdien ‘zitten’
we ook in de foodbranche.”

Gerrit: “Hij was met twintig jaar al klaar
met zijn HBO-opleiding. Op school
zeiden ze ‘je moet het bedrijfsleven in,
dan kun je veel geld verdienen’. Dat
wilde hij niet. Hij gaat niet voor het
grote geld. De kunst van Tomas is dat
hij altijd rustig blijft.”
Tiny: ”Jij was niet geschikt voor heel
veel personeel. Hij denkt wat langer
na voordat hij wat zegt.”

Van een computer en één auto
bij huis naar een groot pand met
twintig bestelauto’s met dertig man
personeel. Onder de vleugels van
Tomas is het bedrijf gegroeid.
Het is een succesverhaal.
Waar zijn jullie het meest trots op?
Gerrit: “Dat we het aan onze kinderen
hebben kunnen doorgeven. Siebrand
en Hanneke, de twee oudsten, hadden
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Gerrit: “Als je voor jezelf wilt beginnen
en je moet uit alle hoeken en gaten
proberen het geld bij elkaar te
schrapen, dan moeten ze me niet
proberen te dwarsbomen. Van
personeel verwacht je dezelfde
motivatie en inzet. Dat gebeurde niet
altijd. Maar het mooiste van alles is
dat Tomas Guus er graag bij wilde
hebben in het bedrijf.”
Zijn stem breekt: “Dat de jongens
het samen doen, samen een plek
hebben in het bedrijf is ons
mooiste cadeau.”

Tomas Miedema
doet het op zijn manier
“Ik ben nog niet klaar
met bouwen”

Een familiebedrijf. Een gespreid
bedje of een spijkerbed? Voor Tomas
Miedema (32) geen van tweeën. Na
het afronden van zijn HBO-opleiding
logistiek en economie in 2004 trad
hij in de voetsporen van vader
Gerrit, die in 1985 het fundament
van Ophaaldienst Miedema legde.
Sindsdien bouwt Tomas gestaag aan
een gestroomlijnde bedrijfsvoering.
Op geheel eigen wijze. “Geld is niet
mijn drijfveer. Ik wil dit bedrijf verder
ontwikkelen. Ik ben nog niet klaar
met bouwen.”

Ondernemen.
Hoe anders doe je het dan je vader?
“Mijn ouders zijn altijd keiharde
werkers geweest. Zij waren zelfstandig
ondernemer met de nadruk op
zelfstandig.
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“Ik manage,
geef leiding en stuur aan.”

Ze deden altijd het werk waarvoor
ze gevraagd werden en speelden
ad-hoc in op ontwikkelingen.
Mijn vader wist uitstekend zijn eigen
pad te bewandelen. Hij is eenkenniger en heeft een korter lontje.
Op het gebied van personeelszaken
regelde hij veel zelf. Guus heeft dat
ook wel een beetje. Mijn horizon is
breder. Ik overleg veel meer.
Ik manage, geef leiding en stuur aan.
Ik werk met een lange termijnvisie.”

Nog meer verschillen met Guus?
“Guus kun je gerust 24 uur lang
achter elkaar in een auto zetten,
die gaat maar door. Hij is een echte
doener, ik meer een strateeg en
denker. Het is prachtig dat we dit
samen doen, maar ik besef dat ik
veel keuzes ook voor hem maak.”
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Een eigen bedrijf betekent veel uren
maken voor weinig geld. Kijk je om
je heen dan zie je je studiegenoten
allemaal met een goede vaste baan
in loondienst en een huisje, boompje
en beestje. Kriebelt dat niet?
“Aan de ene kant wel. Ik spar regelmatig met mijn studiegenoten. Eén
keer per jaar gaan we met z’n allen
een lang weekend naar een Europese
wereldstad. Ja, dan zeggen ze wel dat
ik gek ben. Zo veel uren maken, voor
zo weinig geld en amper een privéleven. Ik denk eerder aan het salaris
van mijn eigen personeel, dan dat ik
aan mijn eigen centen denk. Maar aan
de andere kant heb ik een bepaalde
trots om hier aan de gang te zijn.
Geld is niet de drijfveer. Kijk wat
we hier als bedrijf hebben staan
en wat er allemaal nog in het
vat zit.”

Vertel. Waar staat
Ophaaldienst Miedema in 2030?
“We groeien hard. Maar groei is geen
doel op zich, het is ons de afgelopen
jaren overkomen. Die organisatie op
een hoger niveau brengen, dat is wat
ik voor ogen heb. In gedachten ben ik
voortdurend bezig met investeringen
in kantoor, gebouw, medewerkers en
automatisering. Zeker op dat laatste
vlak kunnen we stappen maken.
Snelvervoer van onderzoeksmateriaal,
opslag en distributie, en de inzameling
van veterinaire afvalstoffen, alle drie de
takken van sport binnen ons bedrijf
moeten afzonderlijk en als geheel
goed kunnen draaien. Met de juiste
mensen op de juiste plek.
Op directieniveau, op financieel,
communicatief, administratief, logistiek
en ict-vlak. Zo ver zijn we nog niet.
Maar dat proces is druk gaande.
Samen met onze relaties zie ik de
toekomst zonnig tegemoet.”

En privé?
“Ik besef dat ik privé ook een keer
moet gaan bouwen, dat gebeurt nu
niet. Ik stel me er niet echt voor open.
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“Het leven
echt leven,
dat vergeet ik
nog wel eens”

Als ik zie hoe mijn ouders nu met hun
kleinkinderen omgaan, die familieband,
ja, dat wil je zelf ook graag. Ik heb een
kinderwens.
Als ik Siebrand en Hanneke zie met
hun kinderen, dat lijkt me prachtig.”
Lachend: “Het leven echt leven
vergeet ik nog wel eens.”

Familiehart Guus Miedema

klopt voor de zaak
“Hard werken voor weinig
en nooit chagrijnig”
Op die mooie dag in 1985 dat Gerrit
Miedema besloot om voor zichzelf te
beginnen, was Guus nog in de maak.
Als kind was hij geen spraakzaam type,
tot zijn vijfde levensjaar hield blonde
Guus zijn kaken stijf op elkaar. Nog
steeds treedt hij niet op de voorgrond,
maar is hij op de achtergrond goud
waard voor Ophaaldienst Miedema.

Je werkt samen met Tomas in
het bedrijf. Hoe is de rolverdeling?
“Ik ben meer een doener, Tomas is
het gezicht naar buiten toe, hij zet de
strategische lijnen uit. We overleggen
veel, samen plannen we de ritten.
En soms spring ik ’s middags nog wel
eens bij als chauffeur voor een ritje
in de buurt.”
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“Ik ben
meer een
doener”

Jullie zien elkaar elke dag.
Op het werk, maar ook thuis.
Verveelt dat nooit?
“Nee hoor, we zijn het gewend. De
samenwerking verloopt prima.”

Hoe vanzelfsprekend was het
om in het bedrijf van je vader
te gaan werken?
“Dat is vanzelf gegaan. In de schoolvakanties ging ik altijd al met hem mee.
Op mijn negentiende heb ik mijn rijbewijs gehaald en kon ik zelf de weg
op. Ik heb er nooit aan gedacht om
ergens anders te gaan werken.”

Je hebt van kinds af aan
gezien hoe hard je vader werkte.
Dan kun je denken ‘laat die sores
maar aan een ander’.
Waarom heb je dat niet gedaan?
“Mijn motto is ‘Hard werken voor
weinig en nooit chagrijnig. Ik begin
elke dag om 10 uur en werk tot 11,
12 uur ’s avonds of soms nog langer.
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Het hangt er vanaf wanneer de laatste
chauffeur terug is. Tomas begint dan
weer om 4 uur. De planning zit in onze
hoofden. Het gaat om veel meer dan
een simpel ritje van a naar b. Op het
moment dat een klant belt, willen we
geen ‘nee’ verkopen, we weten waar
onze chauffeurs zitten en wat op dat
moment de meest logische en effectieve oplossing is. Op welk tijdstip dan
ook en hoe klein of groot de opdracht
ook is. Dat is onze kracht. Vrienden en
mijn oudste broer Siebrand verklaren
me wel eens voor gek, ja. Maar vind
maar eens een planner met hetzelfde
hart voor de zaak. Dat is bijna niet
mogelijk. Gelukkig kan ik me in het
weekend prima ontspannen.”

Het is dus elke zondag feest?
“Voor mij wel ja. Dan ben ik druk met
m’n paarden. Naar springwedstrijden
gaan is voor mij de ultieme ontspanning. Nee, ik zit er niet zelf op, de
paarden staan bij een ruiter die ze
ook verzorgt.”

Werken en paarden.
Nog tijd voor andere hobby’s?
“Er blijft weinig tijd meer over.
Sporten, hardlopen zou goed zijn,
maar als het de dag ervoor laat wordt
heb je je slaap wel nodig en heb je
geef puf meer om dat ’s morgens
voor je aan het werk gaat nog
even te doen.”

Hoe zie jij de toekomst
over pakweg tien jaar?
“Ik hoop met vrouw en kinderen.”
Lachend: “Ja, die moet wel tegen
deze werktijden kunnen.”
Dan serieus: “Je weet natuurlijk nooit
hoe zaken lopen. We zien het wel.”
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Dierenarts Herman van Lom
deed altijd een beroep op Ophaal

dienst Miedema

“Ik heb nooit nul op het rekest

gekregen”

Herman van Lom, bouwjaar 1942,
fantaseerde als klein jongetje al van
een leven als James Herriot. Na drie
jaar HBS, de tropische landbouwschool en de studie diergeneeskunde
maakte Van Lom zijn droom waar en
vestigde hij zich als dierenarts op
het platteland. Vanuit dierenartsenpraktijk Beltrum ging hij dertig jaar
lang de boer op in de regio. Twintig
jaar lang met compagnon Bert
Rigter; tien jaar met zijn opvolger
Hans Neleman. Eind jaren tachtig
kwam Ophaaldienst Miedema bij de
praktijk in beeld als vervoerder van
sectiemateriaal.
“Welk jaar het exact was weet ik niet
meer. Maar eerlijk gezegd denk ik wel
dat we Gerrit en Tiny toen in het zadel
hebben geholpen. Wij moesten dode
dieren met een onbekende doodsoorzaak naar de Gezondheidsdienst

brengen. Dat was eerst in Rozendaal
en later in Deventer. Dat deden we
altijd via een mannetje van de mengvoedercoöperatie. Dat ging goed
tot de bedrijven groter werden.
Toen reden er soms wel vier verschillende mensen met sectiemateriaal
naar Deventer, omdat je ook nog
meerdere voederleveranciers hebt.
Absurd natuurlijk. In samenwerking
met de coöperatie in Beltrum/Groenlo
hebben we het initiatief genomen om
het vervoer te centraliseren en zo is
Miedema in beeld gekomen.”

Olievlek
Ophaaldienst Miedema begon met het
wegbrengen van sectiemateriaal, later
kwamen daar bloed- en melkmonsters
bij. “Al het materiaal dat van de
boerderijen kwam voor onderzoek
bracht Miedema voor ons weg.”

Lachend: “Niet dat het ons één
cent kostte. We kregen altijd een
gespecificeerde rekening van Gerrit.
‘Big van Jansen’, ‘big van Willemsen’,
stond er dan op, zodat wij het weer
konden doorrekenen aan de boeren.”
Van het één kwam het ander.
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“Als er van de gezondheidsdienst
spullen zoals bloed- en melkbuizen
naar ons toe moesten, nam Gerrit dat
weer mee terug. Door ons heeft hij
een hoop werk van die Gezondheidsdiensten gekregen, het breidde
zich als een olievlek uit.”

Ontzettend vrolijk
Het succes was hem gegund. Herman
van Lom: “Gerrit deed zijn werk gewoon goed. Hij is gemakkelijk, recht
doorzee, betrouwbaar en ook nog eens
ontzettend vrolijk. Bijna elke dag reed
hij de dierenartsenpraktijken in de
Achterhoek af om de dode beesten
op te halen die de boeren hadden
gebracht, wij verpakten het en deden
er een anamnese rapport bij ‘big,
acht weken, diarree,’ etc.
En buiten de dagelijkse werkzaamheden kon ik Gerrit altijd bellen. We
hadden nogal wat mestkalveren door
Nederland verspreid staan. Als daar

medicijnen naar toe moesten, dan
pakte ik de telefoon. Ik kan me
niet herinneren dat we ooit nul op
het rekest hebben gekregen van
Ophaaldienst Miedema. Gerrit zorgde
altijd voor een oplossing.”

Intense contacten
Regelmatig dronken Gerrit en Herman
een kop koffie in de dierenartspraktijk.
“De contacten waren heel intens”, kijkt
Van Lom met een warm gevoel terug.
“De opening van een praktijk, het
afscheid van een collega, wij waren
altijd van de partij als zij wat hadden
en Tiny en Gerrit ook bij ons.”

De mannen hadden dezelfde aard
van het beestje: zelf het heft in handen
nemen en sturing geven aan hun
arbeidzame leven. “In loondienst was
niets voor mij en dat geldt ook voor
Gerrit”, weet de dierenarts in ruste
zeker. “De afwisseling, het vrije beroep.
Elke dag ontmoette ik diverse mensen
op verschillende plaatsen, we kwamen
nog aan huis. Ik ben helemaal niet het
type om de hele dag in hetzelfde hok
te zitten met dezelfde assistente om
me heen. Dat is tegenwoordig wel
anders met die enorme papieren
rompslomp en al de specialisaties.
Ik ben nog op het hele scala aan
disciplines en diersoorten afge30
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studeerd: vleestechnologie, slachthuis, rund, paard, varken, hond, konijn,
noem maar op. In Beltrum hadden we
er een slachthuis bij. Simpelweg omdat
ik in een praktijk kwam die niet groot
genoeg was voor twee man, dus dat
deden we erbij. Ik was hoofd van dienst
van de gemeentelijke slachtplaats en
van de exportslachterij LUTO. Daar
werden vierduizend varkens per week
geslacht. En wat Gerrit en ik nog meer
gemeen hebben is dat we onze opvolging goed geregeld hebben.
Mijn zoon is ook dierenarts geworden
en zijn twee zonen hebben de zaak
overgenomen.
Mooi toch?”

Autobedrijf Sjaak van Huenen

over Ophaaldienst Miedema

“Het is prettig
om je ideeën
te kunnen delen”
In- en verkoop van personen- en
bedrijfsauto’s, APK-keuringen,
onderhoud, reparatie en schadeafwikkeling staan op het visitekaartje
van Autobedrijf Sjaak van Huenen
aan de Broekstraat 28 in Aalten.
Een echt familiebedrijf. Naamgever
Sjaak (59) is de grondlegger van de
onderneming. Zoon Sjors (27) staat
hem terzijde.
Dat hij zijn vader opvolgt, is net
zo vanzelfsprekend als dat Tomas en
Guus Miedema in de voetsporen van
vader Gerrit zijn getreden.
Sjaak: “Sjors had al vroeg affiniteit
met auto’s. Het zat er gewoon in.”
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Vanaf dag één van het bestaan van
Ophaaldienst Miedema is Autobedrijf
Sjaak van Huenen hét bedrijf dat alle
auto’s van de logisteke dienstverlener
rijdende houdt. Sjaak van Huenen weet
het nog goed: “Gerrit was timmerman.
Omdat het in de bouw zo slecht ging,
kreeg hij het idee om een ophaaldienst te beginnen. Wij zagen meteen
een succesvolle ondernemer in hem.”
Lachend: “Hij neemt geen blad voor
de mond. We hebben elkaar wel eens
de waarheid gezegd. Dat kan hij goed.
Maar altijd op een respectvolle manier.
Tomas vertelt ook wel waar het op
staat, maar dan iets rustiger.”

Dag en nacht

Eerste uur

Gerrit Miedema begon met één
Mercedes busje, inmiddels is het
wagenpark uitgebreid tot twintig
bestelauto’s. “Het is essentieel dat die
wagens dag en nacht moeten rijden.
Dan kun je wel eens op onchristelijke
tijdstippen gebeld worden, ja”,
herinnert Sjaak zich nog.

Sjaak van Huenen kent zijn pappenheimers. “Dankzij internet is de
reikwijdte van ons bedrijf nauurlijk
vergroot. Je ziet dat mensen voor de
aankoop van een auto uit het hele land
hier naar toe komen. Maar veel mensen
zijn net zoals Ophaaldienst Miedema
al klant van ons vanaf het eerste uur.
Die verbondenheid past wel een
beetje bij ons.”

Monteur Peter Wiegerinck weet nog
dat hij een keer door Gerrit zelf werd
gebeld. “Hij stond in Delden. We
moesten meteen komen, want het
contactslot deed het niet. Wij erheen
met een kist vol gereedschap om het
slot ter plekke te repareren. Stond hij
daar voor een cafetaria, volgens mij
had hij net een kroket gegeten.
‘Waar is de sleutel?’ vroeg ik hem.
Ik startte de auto en reed er zo mee
weg. Wat bleek? Aan zijn sleutelbos
zaten twee sleutels. Hij had de verkeerde gepakt. Op dat moment kun je beter
niets tegen hem zeggen en dat hebben
we ook maar niet gedaan. Hij vertrok
geen spier en vervolgde zijn weg.”
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Goede band
Als het aan Sjors van Huenen ligt
worden daar nog heel wat jaartjes bij
aangeknoopt. “Tomas en ik hebben
een goede band, ook buiten het werk
om. De branche waarin we werkzaam
zijn is niet hetzelfde, maar je zit
als ondernemer toch in hetzelfde
schuitje. Dan is het prettig om
je ideeën te kunnen delen.”

Oud-medewerker

Felix Teunissen

is kind aan huis bij

de Miedema’s

“We hebben

wat afgelachen”
Dat bleek ook nadat Reinbouw ter ziele
ging. “Gerrit ging niet bij de pakken
neerzitten en kwam op het lumineuze
idee om voor veehouders sectiemateriaal te gaan vervoeren naar
de Gezondheidsdienst. Zo begon
Ophaaldienst Miedema.”

Mooie tijd
Van 1995 tot 2000 werkte Felix
Teunissen als chauffeur voor
Ophaaldienst Miedema. De 59-jarige
Aaltenaar kan de melkroute in
Gelderland nog steeds dromen.
Serieuze business, toch werd er ook
heel wat afgelachen. “Dat kan niet
anders met Gerrit.” Nog steeds is
Felix kind aan huis bij de familie.
Samen werkten ze begin jaren tachtig
voor Reinbouw. De één als tegelzetter,
de ander als timmerman. Felix Teunissen en Gerrit Miedema hadden beiden

het hart op de tong, de klik was er
meteen. Felix Teunissen: “Ik heb
Gerrit vaak in bescherming genomen
bij collega’s. Hij kan plat verstaan, maar
niet praten, omdat hij uit de Noordoostpolder komt, nou dan weet je het
wel als je met z’n allen in de schaftkeet
zit. Kwam hij weer aanzetten met dat
hoog-Hollandse accent. Niet dat hij
er zich heel veel van aantrok. Hij heeft
nooit de mond dicht gehouden.
Gerrit is Gerrit. Die laat zich niet
zo snel gek maken.”

In de beginjaren maakte Gerrit bijna
alle kilometers zelf. Tot dat er meer
routes en aanvullende diensten bijkwamen en hij het niet meer alleen kon
behappen. Automatisch klopte hij toen
aan de deur bij zijn maatje Felix Teunissen. “Ik heb er een mooie tijd gehad.
Ondanks dat het niet altijd meezat. Het
overlijden van de broer van Tiny was
een flinke klap. En toen de Gezondheidsdienst in 2002 besloot om het
ophalen van kadavers in eigen beheer
te doen, was het even penibel. Maar
Gerrit zette zijn stijve schouders er
weer onder, kocht andere auto’s en
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begon zelf zijn netwerk op te bouwen.
Na vijf jaar moest ik helaas stoppen
vanwege een levensgevaarlijk bacterie.
Ik mocht absoluut niet meer in aanraking komen met dode dieren.
Ontzettend jammer, gelukkig is de
band altijd gebleven.”
Ze lopen de deur niet bij elkaar plat,
maar zien elkaar nog steeds privé, Felix
en Agnes Teunissen en Gerrit en Tiny
Miedema. Toen Felix vijftig jaar werd,
gingen ze zelfs samen op vakantie naar
Canada. “Als cadeautje, het zijn echt
hele sociale mensen, ook Tomas en
Guus, die ken ik van kinds af aan. Ze
nemen altijd de tijd voor je. En het is
nooit saai met Gerrit en Tiny. Je maakt
altijd wat mee met die twee.” Verhalen
genoeg. Zoals die keer toen ze onderweg naar Schiphol waren voor hun reis
naar Canada. “Tiny wilde vol trots haar
nieuwe fototoestel laten zien. Had ze
alleen een lege doos meegenomen.
‘Maak je geen dikke benen’ zei Gerrit
altijd in dit soort situaties.”
Hij ziet Gerrit nog niet gauw met
pensioen gaan.
“Hij kan het moeilijk loslaten. Gelukkig staat Tomas zijn mannetje. Die zet
zijn eigen lijnen uit. Dat is mooi, denk
alleen al aan de opkomst van de
mobiele telefoon. Hoe lang het niet
heeft geduurd voordat Gerrit een
mobieltje ging gebruiken. Van dat
moderne moet hij niets hebben.”

Brandstoffenleverancier Heinen

over Ophaaldienst Miedema

“Het zijn plezierige mensen”
Jan en Gerrit Heinen zijn de
twee grote motoren achter Heinen
brandstoffen. Net als Ophaaldienst
Miedema een familiebedrijf. De één
uit Aalten, de ander uit het nabijgelegen De Heurne.
De match is daarom vanzelfsprekend.
Twee keer in de week vult Heinen
brandstoffen de tank van Ophaaldienst
Miedema aan de Vierde Broekdijk 5
met in totaal 10.000 liter diesel. En
regelmatig tankt Gerrit Miedema op
zaterdag in de namiddag bij aan de
Teunismolenweg 6 in De Heurne als de
regionale olie-, benzine- en gasleverancier de week afsluit met het personeel.
Jan Heinen: ”Die Miedema’s, dat zijn
plezierige mensen. Ze houden zich
keurig aan de afspraken. Als al mijn
klanten zo waren, had ik nergens
geen omkijken meer naar.”

Wederzijds
vertrouwen
Jan Heinen herinnert zich nog goed
het eerste contact. “Dat kan wel 25 jaar
30
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geleden zijn. Gerrit kwam hier tanken
en er ontstond een gezellig praatje.
Vanaf dat moment gunde hij ons het
werk.” Elke zaterdag- en woensdagochtend rijdt Jan Heinen naar Aalten.
Voorheen altijd naar de Aladnaweg,
sinds drie jaar naar de nieuwe locatie.
“Op zaterdag vaak al om half zeven.
Ik zie ze daarom niet altijd, maar ik
kan gerust mijn gang gaan. Het zit
helemaal goed met het wederzijdse
vertrouwen.”

Goudeerlijk
Als Gerrit Miedema op zaterdagmiddag ‘toevallig’ aanschuift in
De Heurne, gaan ze er daar eens
goed voor zitten. Jan Heinen: “Gerrit
houdt van gezelligheid. Als we hem
een beetje voeren, zeker op politiek
gebied en tja dat gebeurt, dan raakt
hij helemaal op dreef. Gerrit heeft een
uitgesproken mening, die hij niet
onder stoelen of banken steekt.
Dat is ook wel mooi.
Hij is goudeerlijk.”

Medewerkers
over
Ophaaldienst
Miedema

Chauffeur

Chauffeur

Eric Meulman (53)

Martijn Bijen (38)
“Je komt bij veel

“Ik hou van
de afwisseling”
“Als chauffeur draag je een
behoorlijke verantwoordelijkheid. Elke dag moet je proberen
de target te halen.
De afwisseling maakt de baan zo
leuk.”

Chauffeur
9)
Jeroen te Welscher (1
“Je ziet veel
nieuwe steden
en gebieden”

Chauffeur

Chauffeur
Johan Gauger (30)

verschillende bedrijven binnen”
“Ik ben sinds 1 december 2014 in dienst bij Miedema. Het mooie
van mijn baan is dat ik heel veel vrijheid
heb. Het contact met de klanten vind ik erg leuk, je komt bij veel
verschillende bedrijven binnen.”
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“Het feesten zit ze in het bloed”
“Op vakantie in Ruurlo liep ik in de plaatselijke snacktent Gerrit tegen
het lijf.
We maakten een afspraak en zo gezegd zo gedaan. De macaroni
was lekker en het
bier smaakte uitstekend. Omdat ik in die periode zonder werk zat
is het balletje
gaan rollen. In het begin moest ik enorm wennen aan het koerierswerk
, ik had grote
moeite om de plaatsen te vinden. Toen had je nog geen tom-tom.
Ook heb ik wat ongelukjes gehad. Langzamerhand kreeg ik het onder knie. Nu zou ik niets anders meer
willen. Ik hoop dat ik er tot mijn pensioen
kan blijven werken. Het contact met de klanten vind ik mooi. Na
al die jaren bouw je toch een hechte band
met ze op. Hoogtepunt was toch wel het feest met de opening van
het nieuwe bedrijfspand. Geweldig.
Het feesten zit de Miedema’s in het bloed30
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Chauffeur
Jeroen Radstake (41)
“Het rijden in de zomermaanden
vind ik het prettigste”
“Ik rij sinds januari 2013 ‘s avonds op de BE-combinatie. Het rijden
in de zomermaanden vind ik het prettigste. Dan zie je meer van de omgeving. De BE-combinatie was
voor Miedema en mij iets nieuws. Ik was
één van de nieuwe chauffeurs die, samen met Guus, zou gaan rijden
voor de CRV. We begonnen hiermee
in februari 2013 en niet in januari. Eén van de redenen dat we hier
niet eerder mee begonnen was (volgens
Tomas) dat de winter dan grotendeels voorbij zou zijn en het risico
op slippartijen dus minder zou zijn. Tel
daarbij op de onervarenheid met het rijden van een BE-combina
tie en de vrees van Tomas leek vooraf gegrond.

Ik heb het even opgezocht, en hoewel februari redelijk zacht begon
was de rest van de maand behoorlijk
winters. Vanaf de 8e brak een periode aan met winters weer. De
middagtemperatuur lag meestal tussen
0 en 2 graden en in de nachten koelde het af naar 0 tot -5 grade
n. Sneeuw viel er ook op de 9e en 10e.
Op 10 februari groeide het sneeuwdek in de omgeving van Almer
e zelfs aan tot vijftien centimeter. Van de
28 dagen die deze maand telde, viel er op maar liefst elf dagen ergen
s in Nederland significante sneeuwval. Dat is behoorlijk vaak. Ondanks de koude start, zijn we die winte
r goed doorgekomen, en de winterse
dagen in de tijd daarna trouwens ook.”
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Chauffeur
Charley Betting (59)

“Geweldig dat ik er
weer bij hoor”

“Ik rij nu drie jaar met
veel plezier voor Mied
ema. Dat je komt en na
kunt gaan, weer gewo
ar huis
on een leuke baan he
bt en erbij hoort, vind
ik geweldig.”
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Chauffeur

Chauffeur

Bart Geurkink (25)
“Alle lof aan de familie Miedema”
ansrit, kadavers
“Mijn eerste rit met Sander was een hel: ik noem het zelf de dodem
Sander mee
ophalen. Toch bleef het me trekken en ik ben nog twee dagen met
algeheel bekend
geweest. Mijn eerste eigen rit was naar België. Volgens mij is het
-route. Lekker de
dat er één iemand (ikke dus) een voorliefde heeft voor de België
bijbaan. Ik vind het heerlijk om de
hele dag touren en lekker op mezelf. Naast mijn studie is dit de ideale
de familie Miedema. Zij maken het tenhele dag op de weg in de auto te zitten. Ik wil alle lof geven aan
Utrecht mijn ritjes rij.
slotte allemaal mogelijk. Of het nou in de vakantie is of dat ik vanuit
Met jou vind ik het leuk om te
Tiny
sparren over het bedrijf, ook al
Zij is als een moeder voor me,
met haar volledige toewijding aan hebben we verschillende inzich
het bedrijf, maar ook de zorg voor ten. Jij bent tenslotte de baas.
de werknemers.
Guus
Tring, tring.
Gerrit
“Ja, met Bart.”
Gerrit op mijn eerste werkdag
“Met Guus. Bart wil je nog even
toen ik aankwam op de vierde
je,
Broekdijk: “Wat ben je laat!”. Het dit adresje doen, en dit adres
o er is trouwens nog een adresje.
was 4 uur ‘s morgens.
Zou je deze even willen doen?”
“Ja baas.”
Tomas
“Hallo Tomas, met Bart. Hoe
Sieb
maakt u het baas?”
Ja, waar moeten we beginnen. Ik
Tomas: “Dat vertel ik niet anders
kende jou niet, totdat ik het eermaak je het na.”

ste personeelsfeest van Miedema
had en samen met jou op een
gegeven moment de show stond
te presenteren.

Hanneke
Weet je nog wie ik ben? Toen
jullie nog op de Aladnaweg zaten
hebben wij een keer samen met
de hele familie hutspot gegeten,
verder weten we niks van elkaar.
O wacht, jij was degene die studeerde en het wel afmaakte (en
Tomas natuurlijk).

Lars Kemperman (26)
“Leuk om met de radio m
ee te blèren”
“Ik heb één jaar fulltime op de we
g gezeten en ik ben nu al weer voo
r
het vierde jaar als vakantiekracht
aan het werk. Ik vind het leuk om
radio mee te blèren en ondertuss
met de
en heel Nederland, Belgie en/of
Duitsland te bewonderen. Ook is
ouwehoeren met collega’s en de
Miedema’s erg leuk aan deze baa
n. Ik vind het ook fantastisch dat
ik altijd wel kan komen werken als
ik een dagje vrij ben van school.”
‘Woar Bunnik? Bunnik in Lopik of
Lopik in Bunnik?’
Blijft leuk om te zeggen, als iemand
vraagt waar je rijdt!”

Chauffeur
Daan Houwers (19):
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Chauffeur

Chauffeur

Nico Krajenbrink (24)

Thomas Nijenhuis (23)

“Niet zeuren, maar doen”
“Het leukste aan deze bijbaan is de vrijheid die je hebt bij het bedrij
f.
Dingen zien, verkennen en reizen vind ik erg leuk om te doen. Ik
heb
zo al
heel wat van Nederland gezien! Ook leer je veel discipline. Niet
zeuren, maar doen! Voor mij is het sowieso
een ideale bijbaan omdat ik in korte tijd veel uren kan maken en
omdat ik het werk zo leuk vind, vind ik het
totaal niet erg om lange dagen te maken. Hoe meer hoe beter zelfs.”

Chauffeur
Sander Eppink (29)
“Het was niet duidelijk of ik aangenomen was”
nog als de dag
“Ik ben op 30 oktober 8 jaar en 11 maanden in dienst. Ik weet me
. Het was
van gisteren het sollicitatiegesprek met Tomas voor de geest te halen
ik had geen idee
zaterdag 1 december 2007. Ik kwam bij de Miedema’s thuis aan,
nnen, het was
waar ik naar binnen moest of me moest melden. Toch enigzins gespa
de keukentafel
immers een sollicitatiegesprek, kwam ik uiteindelijk bij Tomas aan
glas water. Hij vroeg direct of ik geen zin
te zitten. Hij vroeg me of ik iets drinken wilde en ik vroeg om een
onder het genot van een biertje en toen ik
had in een biertje. Uiteindelijk hebben we twee uur zitten praten
maandag erop mocht ik dan toch echt
weg liep was het eigenlijk niet duidelijk of ik aangenomen was. Die
beginnen en werd ik ingewerkt door Guus, op de route Overijssel.”

“Altijd welkom voor borrel of babbel”
“Er wordt bij Ophaaldienst Miedema maar één arbeidsethos verwa
cht van de werknemers: keihard aanpoten. Daar tegenover staat een heel menselijke
organisatie,
waar ik me altijd erg thuis heb gevoeld. Altijd welkom voor een borre
l of voor een
babbel, of dat nou aan de Aladnaweg was of aan de Vierde Broek
dijk. Die sfeer geeft mij een postief gevoel
over de organisatie.
Ooit trof ik Gerrit op de parking van de McDonalds in Doetinchem
. Gerrit, die nooit op zijn Noord-Nederlandse mondje is gevallen, en ik kunnen zowel op redelijk niveau
over het vertoonde spel van De Graafschap babbelen, als over onze generatiekloof. Dat resulteert dan
vaak in een scherpe opmerking met een
knipoog van Fries-Groningse zijde. Die middag in Doetinchem ontvin
g Gerrit mij met een kanonnade:
‘Hey slaapkop, wat loop jij er nou toch weer bij.’ De toon was gezet
. Waarschijnlijk heb ik nog aan moeten
horen dat de veters in mijn schoenen niet goed waren gestrikt, mijn
tanden niet waren gepoetst en dat ik
mijn onderbroek wel weer achterstevoren om aan zou hebben. Na
ons treffen was het echter weer de
onscherpe Gerrit die met de deuren wagenwijd open de snelweg
op wilde rijden. Ik pakte mijn telefoon
om Gerrit daar op te attenderen, maar hij weigerde de telefoon op
te nemen. Direct werd de auto gestopt
en werden de deuren dichtgesmeten. Gerrits schuldbewuste blik
die ik mocht vangen vier ik tot elke dag
nog als David die de winst op Goliath viert.”

Chauffeur Duitsland
Geert Bouwmeester (63)
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Chauffeur
René Stortelder (59)
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Chauffeur
Patrick Uffink (29)

Chauffeur
Rico Verstege (19)
”
“Je bent zo flexibel als wat

“Het is nooit saai”
“Ik werk sinds anderhalf jaar met
veel plezier bij Ophaaldienst Mie
dema. Ik heb een
mooie route en een fijn contact me
t de klanten. Elke dag is weer and
ers, ik maak
genoeg mee. Het is nooit saai.”

dingen
nst Miedema. Heel veel spannende
ldie
haa
Op
r
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r
jaa
f
hal
een
“Ik werk pas
, je bent zo
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Ma
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dus
heb ik
flexibel als wat.”

Chauffeur

Chauffeur

Rolf Buunk (21)

Melvin Rensink (21)
rect geregeld”
di
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w
a
m
de
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M
“Bij
5. Het
“Ik doe dit werk pas sinds mei 201
alles direct geregeld.”

rdt

bevalt me goed. Bij Miedema wo

Chauffeur

“Geen dag is hetzelfde”
“Ik voel me als een vis in het water
bij Ophaaldienst Miedema. De var
iëteit van het
werk is enorm en telkens kom je
weer op andere locaties. Geen dag
is hetzelfde”

Chauffeur

Pim Florij (21)

Roel de Vries (23)
het leuk”
“De veelzijdigheid maakt

“Het mooiste is de vrijhei
d
van het onderweg zijn”
“Ik hou van mijn baan. Het moois

te is de vrijheid van het onderweg

zijn”
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Chauffeur
Michael Rast (27)
“De klant is hier nog koning”
“Ik ben in 2007 binnen dit bedrijf begonnen als was/boodschappe
n jongen. Nadat
ik mijn opleiding als chauffeur goederenvervoer had afgerond, ben
ik op de auto
gegaan en dat doe ik nu al bijna 7,5 jaar. Het leukste aan mijn baan
vind ik dat het
erg afwisselend werk is met veel leuke vaste klanten, waar ik soms
wekelijks of zelfs
dagelijks kom. Ook is de vrijheid onderweg natuurlijk heerlijk, geen
chef die je op je
vingers staat te kijken of alles wel goed gaat.
De familie Miedema is niet de meest standaard familie waarvan je
zou denken dat ze een eigen bedrijf
zouden runnen. Dat maakt dit bedrijf ook best een beetje uniek,
iedereen werkt hier hard en de klant is
nog koning.”

Chauffeur
Vincent Zieverink (52)
“Geen gedram aan je kop”
oon
a en dat bevalt goed. Je kunt gew
dem
Mie
nst
ldie
haa
Op
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r
jaa
2,5
“Ik werk nu
t mee. Zo
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boer: “Loop maar door naar de keu

Chauffeur

Chauffeur
Wouter Kämink (21)
“Altijd onderweg”
dag is hetzelfde.
“Het altijd onderweg zijn is de mooiste kant van mijn baan. Geen
t hij drie kippen
Zo moest ik een keer noodgedwongen met Jeroen K. treffen, omda
vangen en toen
los had lopen in zijn bus. Hij had geen idee hoe hij ze zelf moest
n!”
heb ik hem een handje geholpen. Zonde als ze weg zouden vliege

Chauffeur
Harrie Schennink (41)
“Vroeg beginnen betekent vroeg thuis”
“Elk nadeel heeft z’n voordeel.
Ik begin altijd veel te vroeg met m’n werk, maar het grote voordeel
is
dat ik op tijd thuis ben”

Daan Geurkink (19)
“De mooiste baan van de
wereld”
“Als je van autorijden houdt is dit
toch de mooiste baan van de we
reld? Twee broers
werkten al in het bedrijf en daarna
kwam mijn andere broer hier ook
nog werken.
Dat maakt het extra leuk.”

Chauffeur
Arno Horst (31)
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Administratief medewerker
Astrid Selman (43)
“Ik heb leuke collega’s”
“De zelfstandigheid van mijn baa
n bevalt me goed. Het is nooit saa
i. Ik verricht
verschillende werkzaamheden, ik
heb leuke collega’s en bovendie
n is Ophaaldienst
Miedema een flexibele werkgeve
r.”

Administratief medewerker
Ard Bokkers (46)

“Ik voel me hier thuis”

Duizendpoot
Marjon Eppink (25)
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Chauffeur
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“Op familietrips
deed de bus
dankbaar dienst
als feestnummer”

Zoon en
broer van

Siebrand
Miedema

De droge helft van de afgetimmerde
bus werd opgehoogd met inderhaast
gevouwen kippendozen, een paar
planken er op en de kussens van de
oude bank. Voila, een heerlijk plateau
om op te liggen, lezen, klieren en uiteindelijk op de terugweg om als
een prins op te slapen.

(36)

“Mijn eerste herinneringen aan het bedrijf zijn verbonden aan mijn schooltijd.
De eerste bus werd door mijn vader
en een handige oom bij Te Paske - de
timmerfabriek naar ik meen - waterdicht in elkaar getimmerd en vaak heeft
mijn vader daarna niet meer de tijd
gehad om me op te halen van school.
De keer dat hij echter met een
glimmende nieuwe bus en een
afgetimmerd binnenwerk voor de
school stond, kan ik me nog als de
dag van gisteren herinneren.

Sowieso was die tijd mooi, omdat we
maar beschikten over één degelijk en
snel vervoermiddel. Er zijn foto’s van
mijn vader voor een koets en er waren
altijd paarden op stal, maar daar
kwamen we als gezin niet ver mee.
Ook is er een blauwe maandag een
kleine daf personenauto geweest,
maar die luxe had geen lang leven
beschoren. Op familietrips deed
de bus dan ook dankbaar dienst als
feestnummer.

Tijdens schoolweken was het in de
ochtend vroeg opstaan, dan kon je
mee met de vroege ronde door de
buurt. Samen in de bus en langs bij de
eerste klanten. Een varken hier, een
doos kippen daar en wat bloedjes bij
de dierenarts in Beltrum.
De terugweg was altijd spannend, een
planning was er niet echt, maar om tien
over 8 moesten we toch terug zijn om
nog op tijd op de fiets te springen naar
school.
30
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Heuglijk was die keer dat we eigenlijk al aan de late kant waren, er verse sneeuw was gevallen en we toch
binnendoor moesten om op tijd thuis
te komen. Over de zandweg van de
Landstraat en de Romienendijk achter
de Radstake langs was de enig optie.
De moeilijkste ook, want zoals te
verwachten bleven we tot de assen
steken in de door verse sneeuw gecamoufleerde blubber. Boeren zijn dan
altijd gelukkig dichtbij, zodat een helpende tractorhand relatief snel
gevonden was. Of ik in al die
hectiek nog op tijd op school
ben gekomen is voor de
herinnering eigenlijk niet
eens van belang.”

Dochter en
zus van

Hanneke
Miedema
(34)

“Opgroeien in een ondernemersgezin
betekende dat het werk van onze
ouders als een dikke rode draad door
het dagelijks leven liep. Terwijl wij
‘s morgens haastig onze boterhammen
naar binnen werkten, stond de telefoon
rood gloeiend.
Hoe kunstig wist mama te schakelen
van de gestresste moeder van vier kinderen in de ochtendspits naar

klantvriendelijke telefoniste, die klanten
alleraardigst te woord stond.
In ons huis huisde behalve de familie
Miedema ook een bedrijf, de Ophaaldienst Miedema. In een hoekje van
de woonkamer stond het bureau waar
mama jarenlang de administratie deed.
Met het groeien van het bedrijf
veranderde de keukentafel in
een bedrijfskantine.

Tegen de tijd dat ik eindexamen
deed op de middelbare school zat ik
‘s morgens nog steeds te ontbijten met
een rinkelende telefoon op de achtergrond, maar ook met een aantal
chauffeurs, die samen met papa
onder het genot van een kop koffie
de planning voor de werkdag
doornamen.
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Het bedrijf groeide, net als wij
kinderen. Opgroeien in een ondernemersgezin betekende opgroeien
met een bedrijf, samen volwassen
worden.
Ik ging het huis uit en in de jaren
daarna ontgroeide ook het bedrijf
het ouderlijk huis.

“Maar het blijft een familiebedrijf,

het bedrijf van mijn familie.”

En nu is Ophaaldienst Miedema
al weer 30 jaar geworden en
volwassen.
Het heeft een eigen plek gevonden,
biedt werk en inkomen aan
meerdere personeelsleden en
hun gezinnen. Maar het blijft
een familiebedrijf, het bedrijf
van mijn familie.

Ik ben er trots op en ik voel nog
steeds de rode draad van het
bedrijf in mijn leven, al is het
niet meer dagelijks.”
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30 oktober 2015
30 uur feest
(inclusief nachtrust)

oktober ons jubileum.
We vieren vrijdagavond 30
activiteiten georganiseerd.
Op zaterdag worden er dag
Overnachting is geregeld.
,
enlijk om 18.30uur per bus
De dagroutes zullen gezam
r onze bestemming.
vanuit Aalten vertrekken naa
er op de avond aan.
De avondroutes sluiten lat
ug in Aalten.
d 20.00-21.00uur weer ter
Zaterdagavond zijn we ron
Tomas even aangeven
Wil je voor 20 oktober bij
of je partner ook meegaat?

30
doodgewoon vervoer

jaar

1985-2015

30
jaar

doo
dgewoon ve2015,
rvoer
Jubileumfeest op 30
oktober
personeel met
partners
19

85-2015

Ophaaldienst

Miedema

www.ophaaldienstmiedema.nl
Vierde Broekdijk 5
7122 JD Aalten
0543 47 45 45
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Dit boek

Ophaaldienst Miedema
30 jaar onderweg
1985-2015
is uitgegeven ter gelegenheid van
het 30-jarig bestaan van Ophaaldienst Miedema.
En is aangeboden aan Gerrit Miedema,
de grondlegger van dit prachtige bedrijf,
op 30 oktober 2015,
de dag dat Gerrit zijn
66ste verjaardag vierde.
Tekst: Susan Wiendels • www.swsteksten.nl
met bijdragen van personeel, cliënten en andere relaties.

Vormgeving en realisatie: Gerard te Hennepe • www.theproject.nu

