
Als manager beitshallen vormt Arie Herlaar de spil 

tussen de klanten van Vecom en de uitvoerende 

medewerkers op de werkvloer. ,,Duidelijkheid, 

goede afspraken en procedures zijn van groot 

belang als we de kwaliteit willen borgen”, zegt hij 

over de rol die hij sinds januari 2018 bekleedt.

Arie Herlaar

Hetzelfde bereiken op twee plaatsen

Arie is verantwoordelijk voor de 

beitshallen in Maassluis en Enschede. 

Omdat hij het belangrijk vindt dat op 

beide vestigingen hetzelfde wordt 

gedaan en bereikt, reist hij regelmatig 

door het land. ,,In Maassluis ben ik er 

elke dag en dat is toch makkelijker 

dan op afstand werken. Daarom 

probeer ik minimaal één keer per 

week in Enschede te zijn. Het is een 

uitdaging om te zorgen dat hetgeen 

we in Maassluis graag willen zien ook 

in het oosten zichtbaar wordt”, vertelt 

hij. Om de kwaliteit van de werk-

zaamheden op het gewenste niveau 

te houden, voert Arie veel overleg 

met collega’s. Hij heeft vooral een 

nauwe samenwerking met technical 

manager Barry Hammerstein. ,,In deze 

branche werken we met andermans 

spullen. 

Daarom is het heel belangrijk om 

procedures en afspraken niet alleen te 

optimaliseren, maar ook te bewaken. 

Een goed voorbeeld is de in- en 

uitgangscontrole van de te behande-

len materialen. In de hal dienen we 

natuurlijk te weten waar we mee 

bezig zijn, want we gebruiken allerlei 

chemische stoffen.” 

Interesse helpt om kennis te 

vergaren

Arie trad in 2014 in dienst bij Vecom. 

In eerste instantie was hij account 

manager. ,,Een commerciële rol dus, 

waarin ik veel contact had met klan-

ten en offertes maakte. Omdat ik geen 

echt technische achtergrond heb, zag 

ik er een uitdaging in om iets nieuws 

te leren. Wij zijn actief in een specifieke 

markt, dus moest ik wel weten waar ik 

met klanten over sprak”, zegt hij. 

Inmiddels kost dit hem geen enkele 

moeite meer. ,,Het voelt comfortabel 

om over de business te praten. Veel 

kennis heb ik opgepikt vanuit de 

praktijk. Bovendien helpt het als je 

interesse in nieuwe dingen hebt en 

jezelf graag blijft ontwikkelen. Vecom 

gaf mij die mogelijkheid.” 

Hij heeft het dan ook prima naar 

zijn zin bij het bedrijf. Arie ziet de 

toekomst van Vecom zonnig in. ,,Er 

is een nieuwe situatie ontstaan en ik 

heb heel erg het gevoel dat we weer 

vooruit willen. Daarom ligt er ook voor 

mij een schone taak om iedereen 

daarin mee te nemen!”  
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