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allen”



Voor elkaar, met elkaar

   “Bij 
Sanidrõme 
doen we het 
echt met z’n 

allen”
Volgend jaar is het al 30 jaar geleden dat de 
badkamerformule Sanidrõme het levenslicht 

zag. Opgericht door zeven sanitairondernemers 
ėņğ͘ǟñĸğŨ͘ėñƭ͘ĸğǟñŦğŨŝǩř͘ųƖƭƙğřřğŨ͘ǟğ͘ųųř͘
individueel verder zou brengen. Anno 2022 

telt Sanidrõme 25 ondernemers; overwegend 
ņŨơƭñŝŝñƭņğĎğėƙǩǍğŨ͘Ŧğƭ͘ğğŨ͘ĎñėřñŦğƙ̿

showroom. In die volgorde. STS bracht een 
bezoek aan het team dat vanuit hun kantoor in 

Eindhoven de Sanidrõme-ondernemers volledig 
ųŨƭǟųƙĸƭ̪͘ǟųėñƭ͘ǟǩ͘ųƖ͘ŀƵŨ͘ĎğƵƙƭ͘ŀƵŨ͘řŝñŨƭğŨ͘

kunnen ontzorgen. Å

'ğ͘ķųƭų͌ơ͘ǟǩŨ͘ĸğŦññřƭ͘Ďǩ͘®ñŨņėƙƑŦğ͘
Jans-Beeke in Gemert

Ǎ̩ŝ̩Ũ̩ƙ̩͘¦ųĎ͘®ñŨėğƙơ̪͘sņƙñŨėñ͘ǍñŨ͘ėğŨ͘�ğƙĸ̪ ͘
0ǍğŝņğŨ͘�ğřğƙơ̪͘0ŝŝğŨ͘¦ųƭĸñŨơ

• STSSANIDRÕME

40 STS • april 2022



STS • SANIDRÕME

41april 2022 • STS



STS • april 202242

• STSSANIDRÕME

Slechts vier mensen telt het 
®ñŨņėƙƑŦğ͘ŀųųķėřñŨƭųųƙ̪͘ųƖ͘
ğğŨ͘ơƭğğŨǎųƙƖ͘ñķơƭñŨė͘ǍñŨ͘
de Eindhovense luchthaven. 

'ņƙğĐƭğƵƙ͘¦ųĎ͘®ñŨėğƙơ̪͘ơņŨėơ͘˪˭͘Ŗññƙ͘
verbonden aan de organisatie én 
ėğ͘ĎƙñŨĐŀğ̬͘ŦñŨñĸğŦğŨƭñơơņơƭğŨƭğ͘
Miranda van den Berg, die onder-
steunt op alle voorkomende gebie-
ėğŨ̬͘0ŝŝğŨ͘¦ųƭĸñŨơ̪͘ƖƙųėƵĐƭŦñŨñĸğƙ̪͘
ėņğ͘ñŝ͘ƙƵņŦ͘ƭǎņŨƭņĸ͘Ŗññƙ͘ǎğƙřǟññŦ͘
ņơ͘Ďǩ͘®ñŨņėƙƑŦğ͘ğŨ͘
de sanitairbranche 
inmiddels dan ook 
ėųųƙ͘ğŨ͘ėųųƙ͘řğŨƭ̩͘ëǩ͘
houdt zich bezig met 
het kernassortiment, 
ğŨ͘ñŝŝğơ͘ǎñƭ͘ėññƙĎǩ͘
řųŦƭ͘řǩřğŨ̩͘0Ũ͘0ǍğŝņğŨ͘
Bekers, die sinds 3,5 
Ŗññƙ͘ėğğŝ͘ƵņƭŦññřƭ͘ǍñŨ͘
de Sanidrõme-club en de marketing 
en communicatie verzorgt voor alle 
aangesloten leden. Een klein, betrok-
ken team, dat ervoor zorgt dat de 25 
over het land verdeelde ondernemers 
zich volledig kunnen richten op dat 
ǎññƙ͘ǟǩ͘ĸųğė͘ņŨ͘ǟǩŨ̫͘ŀğƭ͘ǍğƙřųƖğŨ͘ğŨ͘
installeren van de mooiste badkamers. 

͉'ğ͘ķųƙŦƵŝğ͘ņơ͘ğğŨ͘řŝğņŨğ͘ėğƙƭņĸ͘
Ŗññƙ͘ĸğŝğėğŨ͘ųƖĸğƙņĐŀƭ͘ėųųƙ͘ǟğǍğŨ͘

ondernemers met als doel een geza-
ŦğŨŝǩřğ͘ƵņƭơƭƙñŝņŨĸ͘ğŨ͘ŦñƙřğƭņŨĸ-
ondersteuning te realiseren, in de 
breedste zin van het woord. In de loop 
ėğƙ͘ŖñƙğŨ͘ǟǩŨ͘ğƙ͘ĎņŨŨğŨ͘ėğ͘ķųƙŦƵŝğ͘
ŀğğŝ͘Ǎğğŝ͘ñŨėğƙğ͘ñĐƭņǍņƭğņƭğŨ͘Ďǩĸğřų-
ŦğŨ̪͘ǟųñŝơ͘ėğ͘ņŨřųųƖ̩͘Úǩ͘řųƖğŨ͘Ũņğƭ͘
in voor onze leden, maar we zorgen 
wel voor centrale, goede condities. 
Daarnaast zorgen we voor centrale 
ñķơƖƙñřğŨ̩͘0Ũ̪͘ėğ͘ƙğėğŨ͘ǎññƙųŦ͘
Sanidrõme ooit is begonnen, alle mar-
keting wordt volledig geregeld,” vertelt 
directeur Rob Sanders. Van de leden 
ėņğ͘ǍñŨñķ͘ėñĸ͘ĠĠŨ͘ųŨėğƙėğğŝ͘ƵņƭŦññř-
ƭğŨ͘ǍñŨ͘ėğ͘ķųƙŦƵŝğ̪͘ņơ͘ŀğƭ͘ŦğƙğŨėğğŝ͘
Ũųĸ͘ñŝƭǩė͘ǍğƙĎųŨėğŨ͘ññŨ͘ėğ͘ųƙĸñŨņ-
satie. “Een enkeling is gestopt. Niet 
Ŧğƭ͘®ñŨņėƙƑŦğ̪͘Ŧññƙ͘Ŧğƭ͘ŀğƭ͘Ďğėƙǩķ̪͘
ĎǩǍųųƙĎğğŝė͘ųŦėñƭ͘ğƙ͘ĸğğŨ͘ųƖǍųŝĸņŨĸ͘
was. Dat kenmerkt ook onze club. 
De saamhorigheid, het coöperatieve 
gedachtegoed is groot. Wanneer een 
ųŨėğƙŨğŦğƙ͘ƭųğƭƙğğėƭ͘Ďǩ͘®ñŨņėƙƑŦğ̪͘
dan gaan ze niet meer weg.”

UŨơƖņƙñƭņğ͘ğŨ͘ŦųųėĎųñƙėơ
͉UŨ͘ėğ͘ñķĸğŝųƖğŨ͘ˬ˩͘Ŗññƙ͘ŀğĎĎğŨ͘ǎğ͘
ook nieuwe generaties zien ontstaan. 
Het is mooi om te zien hoe de oprich-
ters opgevolgd worden door een 
ĸğŨğƙñƭņğ͘ŖųŨĸğ͘ųŨėğƙŨğŦğƙơ̪͊͘ǍƵŝƭ͘
0ŝŝğŨ͘ññŨ̩͉͘�ŝơ͘ųƙĸñŨņơñƭņğ͘ĸƙųğņğŨ͘ǎǩ͘
ook met de generaties mee. Op het 
ĸğĎņğė͘ǍñŨ͘ŦñƙřğƭņŨĸ͘ĎǩǍųųƙĎğğŝė͘ǟǩŨ͘
de ontwikkelingen enorm groot. Van 
eenvoudige advertenties naar alles 
wat we doen vandaag de dag. Onze 
ondernemers erkennen het belang van 
marketing, maar hun core business is 
ŀğƭ͘ǍğƙřųƖğŨ͘ǍñŨ͘ĎñėřñŦğƙơ̩͘�Đƭņğķ͘

ǟǩŨ͘ųƖ͘HñĐğĎųųř͘ņơ͘
echt wat anders dan 
ŦñƙřğƭņŨĸ͘ĎğėƙǩǍğŨ̬͘
daar hebben ze ons 
voor.” Communicatie-
manager Evelien licht 
ƭųğ̫͉͘Ùųƙņĸ͘Ŗññƙ͘ŀğĎĎğŨ͘
we onze nieuwe web-
site gelanceerd. Nog 
meer dan voorheen 

is de site tegenwoordig gericht op de 
ųƙņīŨƭñƭņğ̿͘ğŨ͘ņŨơƖņƙñƭņğķñơğ͘ǍñŨ͘ėğ͘
consument. Als Sanidrõme hebben 
we een centrale website, waar onze 
leden individueel met hun eigen site 
ññŨ͘ǟǩŨ͘ĸğřųƖƖğŝė̩͘�ŝŝğ͘ƭųųŝơ͘ųƖ͘ėğ͘
ǎğĎơņƭğ͘ǟǩŨ͘ŀğŝğŦññŝ͘ņŨĸğƙņĐŀƭ͘ųƖ͘ėğ͘
individuele leden. Moodboards maken, 
Ŗğ͘ğņĸğŨ͘ĎñėřñŦğƙ͘ųŨƭǎğƙƖğŨ̪͘ñķơƖƙñ-
ken maken, beelden van gerealiseerde 
ƖƙųŖğĐƭğŨ̪͘řŝñŨƭğŨƙğǍņğǎơ̬͘ŀğƭ͘ĸññƭ͘

allemaal over dat ene Sanidrõme-
lid op wiens website de consument 
ƭğƙğĐŀƭ͘ņơ͘ĸğřųŦğŨ̩͘Pğƭǟğŝķėğ͘ĸğŝėƭ͘
voor ons badkamerinspiratie-maga-
zine, ook dat is voor iedere Sanidrõme 
ondernemer gepersonaliseerd.”

“Toen Sanidrõme begon hadden 
ze één persoon op kantoor die wat 
ondersteuning bood. Vandaag de 
ėñĸ͘ǟǩŨ͘ėğ͘ñĐƭņǍņƭğņƭğŨ͘ğŨųƙŦ͘Ďƙğğė̪͘
ǟųǎğŝ͘ųķǧņŨğ͘ñŝơ͘ųŨŝņŨğ̪͘Ŗğ͘řƵŨƭ͘ŀğƭ͘
ǟų͘ĸğř͘Ũņğƭ͘ĎğėğŨřğŨ͘ųķ͘ǎğ͘Ǎğƙǟųƙ-
ĸğŨ͘ŀğƭ̩͘'ñƭ͘ņơ͘ǎğŝ͘ŀğƭ͘ĎğŝñŨĸƙǩřơƭğ͘
verschil tussen Sanidrõme anno 
˪˲˲ˬ͘ğŨ͘ŨƵ̪͊͘ñŝėƵơ͘¦ųĎ̩͉͘»ųğŨ͘ņř͘˫˩͘

“Het blijft een 
uitdaging om 

goede mensen te 
vinden, maar onze 
vacature module 
biedt perspectief”
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Ŗññƙ͘ĸğŝğėğŨ͘ĎğĸųŨ̪͘ŀñėėğŨ͘ǎğ͘ğğŨ͘
ǎğĎơņƭğ͘ėņğ͘ğğŨơ͘ņŨ͘ėğ͘ǟųǍğğŝ͘Ŗññƙ͘
ğğŨ͘ĎğğƭŖğ͘ǍğƙŨņğƵǎė͘ǎğƙė̪͘ŨƵ͘ņơ͘
ėñƭ͘ğğŨ͘ųŨ̿ĸųņŨĸ͘ƖƙųĐğơ̪͘ǎññƙĎǩ͘
ėğ͘®ñŨņėƙƑŦğ̿ơņƭğ͘ėñĸğŝǩřơ͘ǎųƙėƭ͘
ververst en daarmee ook de sites 
ǍñŨ͘ėğ͘ŝğėğŨ͘ǟğŝķ̪͊͘Ǎųğĸƭ͘0ŝŝğŨ͘ƭųğ̩͘

ÙñřŦğŨơğŨ͘ĸğǟųĐŀƭ
0ğŨ͘ĎğŝñŨĸƙǩřğ͘ƭųğǍųğĸņŨĸ͘ųƖ͘ėğ͘
website die onlangs werd gereali-
seerd, is de vacature-module. Evelien: 
͉Úǩ͘ǎğƙřğŨ͘ğĐŀƭ͘ơñŦğŨ͘Ŧğƭ͘ųŨǟğ͘
leden. Zo bespreek ik in onze com-
municatie-commissie, waar vier 
aangesloten ondernemers deel van 

ƵņƭŦñřğŨ̪͘ƙğĸğŝŦñƭņĸ͘ėğ͘Ďğŀųğķƭğơ͘
ėņğ͘ğƙ͘ǍñŨƵņƭ͘ųŨǟğ͘ŝğėğŨ͘ǟǩŨ̩͘Úñƭ͘
ŀğŝğŦññŝ͘ŀųųƙƭ͘Ďǩ͘ėğ͘ƭǩėơĸğğơƭ͘ǍñŨ͘
ŨƵ͘ņơ͋͘ŀğƭ͘ŀñŨėŖğơ͘ƭğřųƙƭ̪͌͘ėğ͘ėƙƵřƭğ͘ėņğ͘
iedereen ervaart. Dan bedenken we 
met elkaar wat we daaraan kunnen 
ėųğŨ̪͘ğŨ͘ǎñƭ͘ǎǩ͘ėññƙņŨ͘řƵŨŨğŨ͘Ďğƭğ-
řğŨğŨ̩͘ÙñŨƵņƭ͘ėņğ͘Ďğŀųğķƭğ͘ŀğĎĎğŨ͘
we de vacature-module op de website 
ontwikkeld: één locatie, waar alle 
vacatures worden geplaatst, waar we 
zoeken naar vakmensen en waar cen-
traal wordt gezocht naar een verbin-
ding tussen werkzoekenden en onze 
ŝğėğŨ̩͘Úǩ͘ǟųƙĸğŨ͘Ǎųųƙ͘ėğ͘ơųŝŝņĐņƭñŨƭğŨ̪͘
de ondernemers Å 
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ŀñŨėğŝğŨ͘ǟğŝķ͘ŀğƭ͘ơųŝŝņĐņƭñƭņğƖƙųĐğơ͘
ğŨ͘ėğ͘ơğŝğĐƭņğ͘ñķ̩͊͘Pğƭ͘Ďŝǩřƭ͘ğğŨ͘ĸƙųųƭ͘
ơƵĐĐğơ̩͘UŨ͘ğğŨ͘ƭǩė͘ǎññƙņŨ͘ŀğƭ͘Ǎųųƙ͘
iedereen een uitdaging is goede men-
sen te vinden, kon Sanidrõme in korte 
ƭǩė͘ñŝ͘ŀųŨėğƙė͘ơųŝŝņĐņƭñŨƭğŨ͘ŨųƭğƙğŨ̩͘
͉Pğƭ͘Ďŝǩķƭ͘ğğŨ͘ƵņƭėñĸņŨĸ͘ųŦ͘ĸųğėğ͘
mensen te vinden, maar dit biedt 
ƖğƙơƖğĐƭņğķ̪͊͘ñŝėƵơ͘¦ųĎ͘®ñŨėğƙơ̩

ÙñřŦñŨơĐŀñƖ
De Sanidrõme onderne-
Ŧğƙơ͘ǟǩŨ͘ǍñŨ͘ųųƙơƖƙųŨĸ͘
installateurs met een 
ơŀųǎƙųųŦ̩͉͘͘ëų͘ǟǩŨ͘ǎğ͘
opgericht, maar inmid-
dels hebben we ook een 
Ɩññƙ͘ŝğėğŨ͘ėņğ͘ǟğŝķ͘ĸğğŨ͘
ņŨơƭñŝŝñƭğƵƙ͘ǟǩŨ̩͘'ņğ͘
hebben ze echter wel 
in huis, want als Sanidrõme onder-
ŨğŦğƙ͘Ŧųğƭ͘Ŗğ͘ǎğŝ͘ŀğƭ͘ƭųƭññŝƖŝññƭŖğ͘
řƵŨŨğŨ͘ŝğǍğƙğŨ̩͘'ñƭ͘ņơ͘ųŨǟğ͘Â®£̫͘ǎǩ͘
ŝğǍğƙğŨ͘ĎñėřñŦğƙơ͘ňŨĐŝƵơņğķ͘ǍñřřƵŨ-
dige installatie. Vakmanschap, dat is 
waar Sanidrõme als organisatie voor 
staat. Niet alleen de installateurs, 
ųųř͘ėğ͘ǍğƙřųƖğƙơ͘ǟǩŨ͘ǍñřŦğŨơğŨ̩͘�ŝơ͘
ķųƙŦƵŝğ͘ơƭññŨ͘ǎǩ͘Ǎųųƙ͘ųŨėğƙŨğŦğƙơ͘
en teams met verstand van zaken.” 

Installateurs, vakmensen met een 
ơŀųǎƙųųŦ̬͘ǟǩ͘ǍųƙŦğŨ͘ėğ͘Ďñơņơ͘ǍñŨ͘ėğ͘
®ñŨņėƙƑŦğ͘ųƙĸñŨņơñƭņğ̩͘�ǍğƙņĸğŨơ͘ǟǩŨ͘
installateurs die nog geen showroom 
ŀğĎĎğŨ̪͘ğǍğŨĸųğė͘ǎğŝřųŦ͘Ďǩ͘ėğ͘
ĐŝƵĎ̩͉͘'ññƙņŨ͘řƵŨŨğŨ͘ǎǩ͘ųŨėğƙơƭğƵ-
ŨņŨĸ͘ĎņğėğŨ̩͊͘®ñŨėğƙơ͘ĸğğķƭ͘ññŨ͘ėñƭ͘

Sanidrõme zeker verder zou willen 
uitbreiden. De kaart van Nederland 
kent nog best een paar witte vlekken. 
UŨ͘ëğğŝñŨė͘ğŨ͘iņŦĎƵƙĸ͘ĎǩǍųųƙĎğğŝė̪͘
Ŧññƙ͘ųųř͘ņŨ͘ëƵņė͘PųŝŝñŨė̩͘Pǩ͘Ŧğƙřƭ͘
ėññƙĎǩ͘ǎğŝ͘ųƖ̫͉͘Úğ͘ŀğĎĎğŨ͘ĸƙųğņ-
ambities, maar niet ten koste van de 
ondernemers van nu. Als organisatie 
hebben we geen winst oogmerk. We 
doen alles voor en met onze eigen 

ųŨėğƙŨğŦğƙơ̩͘ëų͘řǩ-
ken we dus ook naar 
ŀğƭ͘ññŨƭñŝ͘ŝğėğŨ̬͘ǎğ͘
willen doorgroeien, 
maar nieuwe toetre-
ders kunnen niet in de 
regio van bestaande 
leden komen.” Hoe 
zo’n regio eruitziet is 
ñķŀñŨřğŝǩř͘ǍñŨ͘ğğŨ͘

ĸğĎņğė̪͘Ŧññƙ͘ŀğƭ͘ĎğŝñŨĸƙǩřơƭğ͘ņơ͘ėñƭ͘
ųŨėğƙŨğŦğƙơ͘ğŝřññƙ͘Ũņğƭ͘ĎǩƭğŨ̩͘0ŝŝğŨ͘
ǍƵŝƭ͘ññŨ̫͉͘�ğŝñŨĸƙǩř͘ņơ͘ųųř͘ėñƭ͘ŨņğƵǎğ͘
ŝğėğŨ͘ƖñơơğŨ͘Ďǩ͘ėğ͘ĐŝƵĎ̩͘'ñƭ͘ųŨėğƙ-
ŨğŦğƙơ͘Ƶņƭ͘ŀğƭǟğŝķėğ͘ŀųƵƭ͘ĸğơŨğėğŨ͘
ǟǩŨ̩͘eğ͘ǎņŝƭ͘ŨñƭƵƵƙŝǩř͘ųųř͘Ŧğƭ͘ğŝřññƙ͘
de naam Sanidrõme hooghouden.” 

Rob Sanders: “Je bent niet alleen 
®ñŨņėƙƑŦğ̪͘Ŧññƙ͘ųųř͘Ŗğ͘ğņĸğŨ͘ŨññŦ͘
ñŝơ͘ųŨėğƙŨğŦğƙ͘ņơ͘ĎğŝñŨĸƙǩř̩͘Úğ͘
gebruiken beiden in onze uitingen, 
Ŧññƙ͘ųŨǟğ͘ŝğėğŨ͘ǟǩŨ͘ǎğŝ͘ǟņĐŀƭĎññƙ͘
ñŝơ͘®ñŨņėƙƑŦğ̬͘ėññƙėųųƙ͘ƖƙųǦƭğƙğŨ͘ǟğ͘
ųųř͘ǍñŨ͘ėğ͘ŝñŨėğŝǩřğ͘ĎğřğŨėŀğņė͘ğŨ͘
ėğ͘ǍųųƙėğŝğŨ͘ėņğ͘ėññƙĎǩ͘ŀųƙğŨ̩͘�Ũǟğ͘
ƭǎğğ͘Ŧğğơƭ͘ƙğĐğŨƭğ͘ŝğėğŨ͘ǟǩŨ͘ğğŨ͘
mooi voorbeeld van hoe dat werkt: 
ǟğ͘ǟǩŨ͘ŝņė͘ĸğǎųƙėğŨ͘ǍñŨ͘®ñŨņėƙƑŦğ͘
vanwege de inkoop en marketing-
ondersteuning, maar hadden op 
voorhand wel het idee ‘onze klanten, 
die hebben we al.’ Vervolgens merk-
ten ze binnen twee maanden dat 
hun klantenkring groter werd. Hun 
regio breidde zich uit, maar vooral 
ook kregen ze er ander soort klanten 
Ďǩ̪͘ĐųŨơƵŦğŨƭğŨ͘Ŧğƭ͘ğğŨ͘ĸƙųƭğƙğ͘
portemonnee. Sanidrõme verzorgt 
ėğ͘ĐųŦƖŝğƭğ͘ĎñėřñŦğƙ̪͘ņŨĐŝƵơņğķ͘
ņŨơƭñŝŝñƭņğ̩͘Úǩ͘ĎņğėğŨ͘Ũņğƭ͘ñŝƭǩė͘ėğ͘
ĸųğėřųųƖơƭğ͘ĎñėřñŦğƙ̪͘ėƵơ͘Ŗğ͘ǎņŝƭ͘
als ondernemer ook klanten met 
een wat groter budget. Daar draagt 
ųŨǟğ͘ŝñŨėğŝǩřğ͘ĎğřğŨėŀğņė͘ññŨ͘Ďǩ̩͊

®ųĐņñŝ͘Ŧğėņñ͘ğŨ͘ėğ͘ǎğĎơņƭğ
Op het gebied van marketing is 
ğƙ͘ėğ͘ŝññƭơƭğ͘ŖñƙğŨ͘ğğŨ͘ǍğƙơĐŀƵņ-
ǍņŨĸ͘ǍñŨ͘ųķǧņŨğ͘Ũññƙ͘ơƭğğėơ͘Ŧğğƙ͘
online activiteiten ontstaan. Het 
ņŨơƖņƙñƭņğŦñĸñǟņŨğ͘ņơ͘Ũųĸ͘ñŝƭǩė͘ğğŨ͘

onmisbaar, goedwerkend middel, 
Ŧññƙ͘ėğ͘ŀƵņơ͘ññŨ͘ŀƵņơ͘ķųŝėğƙ͘ǎğƙė͘
ñķĸğŝųƖğŨ͘Ŗññƙ͘ǍğƙǍñŨĸğŨ͘ėųųƙ͘
data-driven marketing in de vorm 
van online promo-video’s. “Naast de 
structurele marketingactiviteiten, 
ŀğğķƭ͘®ñŨņėƙƑŦğ͘ğğŨ͘ññŨƭñŝ͘ĐñŦ-
ƖñĸŨğŦųŦğŨƭğŨ͘ėųųƙ͘ŀğƭ͘Ŗññƙ͘ŀğğŨ̪͊͘
vertelt Evelien. Momenteel loopt 
er een duo-campagne, niet alleen 
gericht op consumenten, maar ook 
op het werven van vakmensen. “We 
ǟğƭƭğŨ͘ņŨ͘ųƖ͘ñŝŝğƙŝğņ͘ĸğĎņğėğŨ̬͘ƖƙņŨƭ̪͘
radio, sociale media, advertenties, 
onze website. Je ziet steeds vaker 
consumenten de showroom binnen-
komen die op Pinterest al allerlei 
ķųƭų͌ơ͘ǍğƙǟñŦğŝė͘ŀğĎĎğŨ̩͘'ñƭ͘ĸğğķƭ͘
ğğŨ͘Ŧųųņ͘ơķğğƙĎğğŝė̪͘Ŧññƙ͘ėņğ͘ĐųŨ-
sumenten kunnen op onze website 
hun eigen moodboard samenstellen, 
waarvan ze dan zeker weten dat wat 
ǟğ͘ǎņŝŝğŨ̪͘ųųř͘ǎğƙřğŝǩř͘ŝğǍğƙĎññƙ͘
is. Klanten kunnen op onze website 
ook hun eigen badkamer ontwerpen. 

“Je bent 
niet alleen 

Sanidrõme, ook 
je eigen naam 

als ondernemer 
is belangrijk”
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we doen.” Ellen: “Er is nog nooit iets 
met de hakken over de sloot gere-
ñŝņơğğƙė̪͘ėğ͘ƖŝñŨŨğŨ͘řƙǩĸğŨ͘ñŝƭǩė͘
optimaal draagvlak. Dat komt omdat 
we als organisatie echt tussen onze 
leden staan. We weten wat er speelt. 
®ñŨņėƙƑŦğ͘řğŨƭ͘ĸğğŨ͘ǎğƙřǎǩǟğ͘ǍñŨ͘

boven naar beneden, we 
doen het echt met z’n 
allen. Samen.” Collega’s 
Evelien Bekers en Rob 
Sanders knikken beves-
tigend: “Dat geldt inder-
daad voor iedereen, ook 
hier op kantoor. Ons 
team van vier is echt 

onderdeel van het grote Sanidrõme-
team,” aldus Sanders. Evelien 
ǍƵŝƭ͘ññŨ̫͉͘ÚǨ͘ëǨu͘®�uU'¦�s0̪͘
is onze slogan. Dat zegt precies 
wat het is. We doen het allemaal 
samen, met elkaar, voor elkaar.” Þ

Daardoor komt iemand al heel goed 
ǍųųƙĎğƙğņė͘Ďǩ͘ųŨǟğ͘ŝğėğŨ͘ĎņŨŨğŨ̩͊

Social media speelt vandaag de dag 
ǍñŨǟğŝķơƖƙğřğŨė͘ųųř͘Ǎųųƙ͘®ñŨņėƙƑŦğ͘
ğğŨ͘ĎğŝñŨĸƙǩřğ͘ƙųŝ͘ņŨ͘ėğ͘ĐųŦŦƵŨņ-
catie. Ook hierin worden de leden 
ǍñŨ͘ėğ͘ơñŨņƭñņƙķųƙŦƵŝğ͘ėğơĸğǎğŨơƭ͘
ontzorgd door het team in Eindhoven. 
͉Úǩ͘ǍğƙǟųƙĸğŨ͘ǎğřğŝǩřơ͘ĐųŨƭğŨƭ͘
voor onze leden en kunnen ook social 
media-pagina’s van ondernemers 
overnemen, echt maatwerk leveren, 
ǟųėñƭ͘ǟǩ͘ğƙ͘ĸğğŨ͘ųŦřǩřğŨ͘Ŧğğƙ͘Ũññƙ͘
hebben. Een showroomopruiming 
ĎǩǍųųƙĎğğŝė̬͘ėñŨ͘ŦñřğŨ͘ǎǩ͘ğğŨ͘Ɩųơƭ̪͘
richten de website erop in. Kwestie 
ǍñŨ͘ğğŨ͘ķųƭųųƭŖğ͘ğŨ͘Ɩƙǩơ͘ññŨŝğǍğƙğŨ͘
ğŨ͘ėğ͘ƙğơƭ͘ƙğĸğŝğŨ͘ǎǩ̩͘ëų͘ƖƙųĎğƙğŨ͘ǎğ͘
steeds meer maatwerk te bieden voor 
onze leden.” Ze blikt kort terug op de 
ĐųƙųŨñƖğƙņųėğ͘ǍñŨ͘ėğ͘ñķĸğŝųƖğŨ͘ƭǎğğ͘
Ŗññƙ̩͉͘»ǩėğŨơ͘ėğ͘ƖğƙơĐųŨķğƙğŨƭņğ͘ǍñŨ͘
premier Rutte zat ik steevast klaar 
met de laptop. Zodra bekend werd 

wat de nieuwe maatregelen werden, 
ging ik meteen aan de slag: de com-
ŦƵŨņĐñƭņğĎųųėơĐŀñƖ͘ķųƙŦƵŝğƙğŨ̪͘Ɩųơ-
ters maken, website- en social media 
berichten klaarzetten. Dat ging steeds 
ơųğƖğŝğƙ͘ğŨ͘ŀğğķƭ͘ųŨơ͘ǎññƙėğǍųŝŝğ͘ŝğơ-
ơğŨ͘ĸğŝğğƙė̩͘uñ͘ƭǎğğ͘Ŗññƙ͘ĐųƙųŨñ͘řƵŨ-
nen we nog sneller en 
Ŧñřřğŝǩřğƙ͘ơĐŀñřğŝğŨ̩͊

sğėğǟğĸĸğŨơĐŀñƖ
Nederland kent onder-
tussen een groot aantal 
ơñŨņƭñņƙķųƙŦƵŝğơ̬͘ŀųğ͘
zorgt Sanidrõme te 
midden daarvan voor 
onderscheidend vermogen? “Het 
coöperatieve karakter, dat is wat 
ons anders maakt,” reageert Rob 
Sanders direct. “Medezeggenschap, 
ėñƭ͘ŀğĎĎğŨ͘ñŝ͘ųŨǟğ͘ŝğėğŨ̩͘�ǩ͘ĸƙųƭğ͘
beslissingen praat iedereen mee. 
uņğƵǎğ͘ŦğƙřğŨ͘ĎǩǍųųƙĎğğŝė̪͘ėğ͘
ŦñƙřğƭņŨĸņŨǟğƭ̬͘ņğėğƙğğŨ͘řñŨ͘Ŧğğ-
denken en meestemmen over wat 

“De 
saamhorigheid, 
het coöperatieve 
gedachtegoed 

is groot”


