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Dit is Jaap van Wijnen, 
magazijnmedewerker bij Merford 
Special Doors. Hij waakt over iedere 
bout, moer en deurklink die zijn collega’s 
van de afbouw, service en montage 
nodig hebben om deuren op te leveren 
zoals de klant ze voor ogen heeft.

Jaap van 
Wijnen

Afbouw
Jaap is al dertig jaar bij Merford in dienst. In de jaren 
negentig begon hij bij de afbouw, binnen het voormalige 
bedrijfsonderdeel Cabins. In 2003 werd hij verantwoordelijk 
voor het magazijn van onder andere Merford Special Doors. 
Dat bleek goed bij Jaap te passen. En dus zit hij al bijna twintig 
jaar in deze functie.

Gangen vol met pallets
De laatste jaren draagt Jaap in zijn eentje de 
verantwoordelijkheid over de voorraden van Merford Special 
Doors. Kan hij dan eigenlijk wel op vakantie? “Tijdens 
vakantieperiodes sta ik er niet alleen voor, hoor. Er zijn genoeg 
collega’s van de afbouw die kunnen bijspringen als het nodig 
is, dus ook tijdens mijn afwezigheid. En natuurlijk draag ik het 
werk goed over. De tijd dat ik bij terugkomst van mijn vakantie 
gangpaden vol met met pallets aantrof, ligt gelukkig ver achter 
me”, aldus Jaap.
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In oktober 1956 keken 
onze oprichters vanuit een 
geïmproviseerd kantoor naar hun 
half op de stoep geparkeerde auto’s. 
In de zoektocht naar een naam voor 
hun nieuwe firma maakten ze het 
zichzelf niet te moeilijk...

Inhoud Sound
or silence?

De Merford Memory Lane
Een terugblik op 65 jaar Merford in 10 hoogtepunten

Broers en zussen
Interview met Carmen, Talisa, Henk en Sebastiaan

Open deuren
Bijzondere en eigenaardige verzoeken gebundeld

Merford in cijfers
Hoeveel zonnepanelen heeft Merford eigenlijk?

Out of office
Maak kennis met enkele muzikale collega's van Merford! 

Geluid of stilte?
Wat als je zou moeten kiezen tussen stilte en geluid?

Voorwoord
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het woord over wat Merford voor hen betekent. De rode draad 
in dit magazine is het evenwicht tussen geluid en stilte. 
Tegenovergestelden die, zo zien wij dagelijks, niet altijd 
perfect met elkaar in balans zijn. We vragen mensen naar 
hun ervaringen met zowel geluid als stilte. Hun reacties zijn 
tekenend voor de vaak onderschatte plek die geluid en stilte in 
het leven van veel mensen hebben.

Veel mensen hebben hun medewerking aan de totstandkoming 
van dit magazine verleend. Als redactie willen we iedereen 
bedanken voor zijn of haar inspanningen!

Van links naar rechts op bovenstaande foto:
Jan Willem Sloeserwij, projectleider
Marit Kempe, recruiter
Sven Visser, sales manager
Sacha van der Meijs, e-commerce medewerker
Wessel Boer, content marketeer

De merknamen van hun auto’s - Mercedes en Ford - vormden 
samen de naam van het bedrijf dat in de 65 jaren die zouden 
volgen, langzaam maar zeker uitgroeide tot een begrip op 
het gebied van geluidsbeheersing en speciale deuren. En 
laten we de vroegere bedrijfsonderdelen niet vergeten: 
klimaattechniek en cabinebouw.

Onze oprichters hadden in de jaren ‘50 ongetwijfeld niet kunnen 
bevroeden dat Merford 65 jaar later nog altijd zou bestaan en 
bovendien meer bestaansrecht zou hebben dan ooit. 

We zijn trots op onze geschiedenis en onze, soms 
onbewuste, plek in de levens van veel mensen. Doorgaans 
zijn we bescheiden en houden we dat liever stil. Het 65-jarig 
jubileum leek ons echter de perfecte aanleiding om de stilte 
te doorbreken en van ons te laten horen op een manier die 
u niet van ons gewend bent. We nemen u mee achter de 
schermen en laten onze eigen mensen en onze relaties aan 
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1969

Hoe heeft Merford zich in 65 jaar ontwikkeld 
tot wat het nu is? We verhuisden wat af, en het 
bedrijf ontwikkelde zich continu.

De Merford 
memory lane

Tijdlijn

1956

Een verkoopkantoor van 
klimaattechnische componenten van 
Trox wordt opgericht. De eigenaren 
noemen het bedrijf Merford en houden 
de eerste jaren kantoor aan de Grote 
Haarsekade in Gorinchem. Merford verkocht al langer 

geluidsisolerende deuren, maar 
ondertussen neemt ook de vraag naar 
meer deuruitvoeringen met bijzondere 
eigenschappen toe. Bijvoorbeeld brand- 
of kogelwerende deuren. Zo ontstaat in 
1986 de voorloper van Merford Special 
Doors.

Harry Vertooren (rechts op onderstaande 
foto) begint als vertegenwoordiger. Na 
enkele jaren wordt hij door de eigenaar 
gevraagd de functie van technisch 
directeur te bekleden. Nog een paar 
jaar later, in 1987, wordt hij eigenaar en 
directeur.

Met de aankoop van carrosserie- en 
cabinebouwer Jogro in Groot-Ammers 
krijgt Merford een eigen productie-
afdeling.

De wet Geluidshinder maakt concreet 
wanneer bedrijven, overheden en 
particulieren maatregelen moeten nemen 
om geluidsoverlast te bestrijden. Merford 
ziet kansen en ontwikkelt zich in de loop 
der jaren tot een expert op het gebied van 
geluidsbeheersing.
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2004

Merford introduceert de Akoestiekwinkel, 
een webshop en fysieke winkel, waar 
particulieren en het mkb terecht kunnen 
voor akoestisch advies en materialen 
voor geluidsbeheersing.

Sonobex, een Britse spin-out van 
Lougborough University, wordt een 
nieuw bedrijf binnen de Merford Groep. 
Sonobex ontwikkelt nieuwe, innovatieve 
oplossingen voor geluidsproblemen.

Het personeel van Merford betrekt 
het nieuwe pand van Merford aan de 
Franklinweg in Gorinchem, waar we anno 
2021 nog altijd gevestigd zijn.

Akoestikon, een productlijn met 
geluidsisolerende systemen, wordt 
onderdeel van Merford Acoustic 
Materials.
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aan mijn zus Talisa, dus heb ik haar voorgedragen.” Vanaf 
dat moment was Talisa de tweede Westers-zus die bij 
Merford aan de slag ging. Talisa: “In het begin werkte ik op 
oproepbasis voor assemblagewerk. Gaandeweg heb ik mijn 
heftruckcertificaat behaald, waardoor ik nu de functie van 
orderpicker in het magazijn mag bekleden. Dat bevalt mij 
hartstikke goed; ik vind mijn werk superleuk. Het geeft me 
zoveel voldoening als ik aan het einde van de dag alles netjes 
verzonden heb en dat mijn scanner leeg is.”

kreeg ik een contract aangeboden als operator bij Merford 
Plaatbewerking.”

Voldoening
Ook bij Carmen en Talisa was het het enthousiasme van de 
ene zus, dat de andere zus overhaalde om bij Merford te 
komen werken. Carmen: “Ik heb mijn afstudeerscriptie bij 
Merford afgerond in 2015 en werk sindsdien als sales engineer 
bij Merford Acoustic Materials. Toen we voor de assemblage 
van een groot project iemand nodig hadden, dacht ik meteen 

Interview met Carmen, Talisa, Henk en Sebastiaan
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Geluid of stilte?

Sebastiaan: “Geluid. Met gemak. Volledige 
stilte trek ik niet, dus ik zet het liefst een 
muziekje aan, waar ik ook ben.”

Henk: “Geluid. Ik heb altijd de radio aan. 
Soms kan stilte wel fijn zijn, hoor, maar als 
ik moet kiezen, kies ik toch voor geluid.”

Hoe is het om samen te werken met je broer of zus? Gaat het 
dan thuis ook alleen maar over het werk? En heeft het eigenlijk 
ook nadelen om voor hetzelfde bedrijf te werken? We vroegen 
het twee broers en twee zussen.

Henk van der Stoep had al interesse in Merford toen hij een 
afstudeerbedrijf zocht. “Maar mijn stagebegeleider vond 
het te ver weg. Na mijn afstuderen in 2012 heb ik hier alsnog 
gesolliciteerd. Ik heb, via Merford, een hbo-opleiding mogen 
volgen en werk nu als senior werkvoorbereider bij Merford 
Special Doors.” Zijn broer Sebastiaan vertelt hoe hij een paar 
jaar later ook bij Merford terechtkwam. “Ik had een paar mbo-
opleidingen gevolgd, waaronder ICT en brood/banket. Daarna 
volgde ik een beveiligingsopleiding, maar dat was het ook niet 
voor mij. Omdat het op dat moment heel druk was bij Merford, 
onder meer met projecten waar Henk bij betrokken was, 
konden ze wel wat handjes in het machinepark gebruiken. Zo 
heb ik via Henk een vakantiebaan bij Merford gekregen. Het 
jaar daarop mocht ik weer terugkomen in de zomer, en daarna 

Merford is een echt familiebedrijf. Dat 
geldt niet alleen voor de voormalige 
directeuren en aandeelhouders, maar 
ook voor sommige medewerkers: er 
werken meerdere broers en zussen 
binnen het bedrijf. 

“We weten dat 
we op elkaar 
kunnen bouwen 
en vertrouwen”

Van links naar rechts: Henk van der Stoep (senior werkvoorbereider), 
Carmen Westers (sales engineer), Talisa Westers (orderpicker) en 

Sebastiaan van der Stoep (operator).



Werk en privé gescheiden
Henk en Sebastiaan wonen niet meer bij hun ouders; Talisa 
en Carmen rijden ’s avonds wél allebei terug naar het ouderlijk 
huis. Talisa: “Maar we carpoolen niet, want onze werktijden 
zijn net even anders. Bovendien is het niet handig als je op 
elkaar moet wachten. Het is leuk om als zussen over het werk 
te praten, omdat je precies weet wat de ander bedoelt. Maar 
daarnaast vinden we het wel belangrijk om werk en privé toch 
enigszins gescheiden te houden.” Bij Henk en Sebastiaan gaat 
het best vaak over Merford. Henk: “Dan zegt mijn vrouw wel 
eens: ‘Hallo, het is weekend, praat eens ergens anders over!’”

Aanbeveling waarmaken
Carmen: “Je eigen zus aanbevelen voor een baan binnen het 
bedrijf waar je zelf ook werkt, dat doe je alleen als je er 100% 
op vertrouwt dat ze de aanbeveling ook waar gaat maken en 
dat ze binnen het bedrijf past”, vertelt Carmen. “Ik heb daar 
nooit aan getwijfeld. Ik weet wat ik aan Talisa heb en ik wist 
zeker dat ze perfect geschikt zou zijn voor het werk. We zijn 
geen directe collega’s, dus op de werkvloer komen we elkaar 
niet veel tegen. Maar ik vind het wel een fijne gedachte dat 
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Interview met Carmen, Talisa, Henk en Sebastiaan

alles wat ik verkoop, door de handen van Talisa gaat op weg 
naar de klant. Dan weet ik ook zeker dat het netjes en goed 
wordt verzonden.” Henk en Sebastiaan hadden voorheen 
op de werkvloer wel veel met elkaar te maken, maar werken 
inmiddels niet meer voor hetzelfde bedrijfsonderdeel. 
Sebastiaan: “Het overlegt misschien wel nét wat makkelijker 
met iemand die je door en door kent, maar verder sta ik er niet 
zo heel veel bij stil dat ik met mijn broer bij hetzelfde bedrijf 
werk. Het is nu eenmaal zo gelopen. Maar ik zit hier gelukkig 
goed op mijn plek, en dat heb ik toch maar mooi aan Henk te 
danken.”

“ Het overlegt misschien wel nét wat 
makkelijker met iemand die je door 
en door kent.” 
— Sebastiaan

Geluid of stilte?

Carmen: “Ik kies voor stilte. Bij het woord 
geluid, denk ik meteen; daar kunnen wij, 
Merford dus, een oplossing voor bieden, 
namelijk rust en stilte. Een aantal jaar 
geleden heb ik een zware hersenschudding 
gehad, waardoor ik al snel overprikkeld was 
door geluid. Sindsdien is stilte voor mij meer 
waard.”
 
Talisa: “Ik kies voor geluid, zoals muziek en 
alles om mij heen, maar soms verlang ik ook 
naar het geluid van de stilte.”



Niet iedereen weet dat veel tunnels
voor snelwegen zijn voorzien van
onze vluchtdeuren. En de 
geluidsisolerende systemen van ons 
merk Akoestikon zitten onzichtbaar in 
het dak van menig evenementenlocatie 
verwerkt, bijvoorbeeld Ahoy Rotterdam. 
We hebben nog een paar projecten 
geselecteerd die u zomaar eens zouden 
kunnen verrassen.

Verrassende
projecten

Doet Merford dit ook?

NLR, Marknesse
Bij het akoestisch testen van vliegtuigonderdelen moet alles 
kloppen. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut 
in Marknesse is daar heel aardig in geslaagd. Haar semi-
anechoïsche meetkamer is akoestisch ontkoppeld en van 
nagalm is dankzij de honderden absorptie-elementen absoluut 
geen sprake. Wij hebben een bijdrage geleverd aan het 
akoestisch ontwerp van de ruimte en leverden en monteerden 
de geluidsabsorberende elementen en deuren. Net als een 
aantal coulissendempers voor in de luchttunnel die aan de 
ruimte gekoppeld is.
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Doet Merford dit ook?

Westfield Mall of the Netherlands, 
Leidschendam
Onder de spiksplinternieuwe shopping mall in Leidschendam hebben 
wij vele meters aan profielstaal mogen plaatsen. In een deel van de 
parkeergarages bevinden zich grote raampartijen met stalen Jansen-
profielen. Het resultaat oogt fris modern en is bovendien bijzonder 
functioneel. De profielen leveren namelijk een knappe prestatie op het 
gebied van geluidsisolatie. Dat shopt toch wat rustiger.

Forum, Groningen
Wie in onze meest noordelijke provincie een sterk staaltje 
moderne architectuur wil zien, moet het Forum in het centrum 
van Groningen een bezoekje brengen. De stijl van het pand 
is met geen enkel ander gebouw te vergelijken. Dat bracht 
mooie uitdagingen met zich mee voor het ontwerpen van de 
inpandige stalen deuren, maar we zijn erin geslaagd. Zo zijn de 
bioscoopzalen akoestisch volledig van elkaar ontkoppeld, mede 
dankzij onze tandemdeuren.

Leeghwaterplein, Den Haag
Ook buiten kun je aan ruimte-akoestiek doen, zo bewijst dit 
project. In Den Haag werden tientallen balkons van enkele 
woonflats in de wijk Laakhaven volgehangen met Soundglass-
panelen. Het gevolg: het geluid van trams en ander verkeer 
wordt drastisch gedempt, waardoor bewoners rustiger op hun 
balkon kunnen zitten.
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Regelmatig laat Mat Aelmans zijn 
gezicht zien op de assemblage-
afdeling van Merford Special Doors, 
nieuwsgierig als hij is naar de 
voortgang van de projecten waar hij 
aan werkt.

Mat 
Aelmans

Profielen
Mat Aelmans (in het blauw) is werkvoorbereider en doet 
van zijn team het meest met stalen en aluminium profielen, 
een productsegment van Merford Special Doors. Dat is niet 
toevallig zo ontstaan. Mat legt uit: ‘In 2016 heeft Merford mijn 
vorige werkgever Alrema overgenomen. Alrema was een 
producent van aluminium profielen. Daar had ik dus gewoon 
de meeste ervaring mee. Eenmaal bij Merford kwamen de 
stalen profielen ook op mijn pad.’

Kwaliteit
Het aantal collega’s van Mat was in zijn Alrema-tijd op één 
hand te tellen. Was dat niet wennen, om voor een veel groter 
bedrijf toch min of meer hetzelfde werk te doen? Mat: ‘Een 
beetje. Er zijn meer disciplines en dus duren processen vaak 
wat langer. Maar dat betaalt zich natuurlijk altijd terug. Met 
name in de kwaliteit van het resultaat. We zijn nu vijf jaar 
verder en ik zit er nog steeds. Dat zegt genoeg.’
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Het was een nieuwsbericht over de 
nieuwe lintzaagmachine van Merford 
dat in 2018 de aandacht trok van 
Eelco van der Linden, hoofd inkoop bij 
GOMA. 

Samen het 
verschil 
maken

Bij de producent van geluidsabsorberende materialen zelf kon 
GOMA alleen grote volumes afnemen. Bij Merford zou dat vast 
flexibeler en in lagere volumes mogelijk zijn, vermoedde Eelco. 
Wat begon als een traditionele klantrelatie ontwikkelde zich al 
snel tot een onderscheidende samenwerking.

“Ons bedrijf heeft een moderne, hoog geautomatiseerde 
fabriek waar we voor onze klanten – met name OEM’s - vooral 
gezichtsbepalende behuizingen produceren, compleet 
gemonteerd en gereed voor assemblage. Daarbij stemmen wij 
onze processen af op die van de klanten, door te begrijpen wat 
de klant écht nodig heeft. Daarin bieden wij meerwaarde. En 
die meerwaarde vonden we ook bij Merford, al vanaf het eerste 
gesprek dat we met onze vaste contactpersoon Sven Visser 
hadden. Hij verdiepte zich echt in onze behoeftes en vertaalde 
die naar een goede oplossing.”

Meerwaarde
Dat Merford het benodigde materiaal flexibeler, sneller en in 
lagere volumes kon leveren, bleek inderdaad het geval. “Met de 
machine waarover ik in dat nieuwsbericht las, snijdt Merford 

Dat heeft geleid tot een verdieping van onze samenwerking: 
we betrekken Merford nu vaak al vanaf het begin bij projecten 
waarvan we weten dat er geluiddempende eigenschappen 
in het eindproduct moeten zitten. Zo kunnen zij vanuit 
hun expertise al in een vroeg stadium meedenken. En ook 
andersom betrekt Merford ons bij projecten waarbij onze 
kennis van belang kan zijn. Vanuit die synergie kunnen we 
samen het verschil maken. Nu, maar zeker ook in de toekomst, 
want ik verwacht dat Merford zich zal blijven onderscheiden 
met de nieuwste materialen en technieken.”

het materiaal voor ons op maat, op het moment en in de 
hoeveelheden die we nodig hebben, én ze verpakken het op de 
manier die voor ons het handigst is. Zo hoeven wij geen grote 
voorraden aan te houden en kunnen we korte doorlooptijden 
hanteren. Daarmee biedt Merford ons veel meerwaarde.”

Synergie
Gaandeweg kreeg de samenwerking ook een nieuwe dimensie. 
“Naarmate we elkaars producten en business beter leerden 
kennen, groeide ook het besef dat we dezelfde visie delen. 

Relatie aan het woord: GOMA
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Geluid of stilte?

“Een lastige keuze, maar uiteindelijk hecht 
ik meer waarde aan geluid, omdat ik echt 
van mooie geluiden kan genieten. Of dat 
nu heel goede muziek is, het geruis van 
de wind door de bomen of een mooie 
sportwagen”.



Open deuren

Wat de beste oplossing is? 
Trek de stekker er maar uit!

Ik hoor mijn koelkast, maar als mijn 
            bier koud ligt vind ik het niet erg!

Stilte of      Geluid
Heeft u ook een omkasting voor mijn partner?

We hebben last van de buren, doet u ook in verhuizingen?
Hoe stiller het wordt, hoe meer je kan horen.

In de stilte hoor je antwoorden.

Mijn partner snurkt, heeft u daar iets voor?

Mag ik eierdozen voor onder m'n tafel?
     Wist u dat absorptie onder de                      
      tafel niet helpt, tenzij u er eet?

Heeft u geluidsisolatie tegen amoureuze buren?

 Kunt u mijn hondenhok isoleren?
Kan mijn kattenluikje ook van geluidsisolatie worden voorzien?

                Wat kost een dB?

      Geluid is emotie! Boos kijken geeft herrie.
De beste geluidsreductie 

is de bron aanpakken.
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Zeg, hoor eens...
Bijna dagelijks melden mensen zich bij ons 
met bijzondere en soms ronduit eigenaardige 
verzoeken en anecdotes. Serieus bedoeld of 
niet. We konden het niet laten er een aantal te 
noteren. 

Doe mij maar een dempertje.



Mohamed Ayachi is machine-operator bij 
Merford Acoustic Materials. Al sinds de 
aanschaf van de waterstraalsnijder in 2009 
bedient hij deze bijna iedere werkdag.

Mohamed 
Ayachi

Waterstraalsnijder en lintzaag
Samen met een aantal collega’s is Mohamed verantwoordelijk 
voor de bewerkingen van op maat gesneden akoestische 
materialen, van absorptieschuimen tot massaplaten. Sinds 
een paar jaar wordt de waterstraalsnijder vergezeld door een 
CNC-lintzaag, te zien op deze foto.

Territorium
‘Hier help ik ook af en toe met het afwikkelen van opdrachten, 
maar mijn hart ligt toch bij de waterstraalsnijder’, aldus 
Mohamed. ‘Alles wat met de waterstraalsnijder te maken heeft 
is mijn territorium. En alles wat eruit komt moet goed zijn. 
Daar voel ik me persoonlijk verantwoordelijk voor. Ik weet dan 
ook van iedere vaste klant wat ze precies nodig hebben.’ En 
wat als iets niet goed gaat? ‘Dan laat ik zeker van me horen. 
Maar dan blijf ik altijd heel aardig hoor,’ grinnikt Mohamed.

Medewerker in beeld
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Merford in cijfers
Facts & figures

157
Merford Acoustic Materials 
ontvangt 300 m3 aan 
akoestisch materiaal per 
week. Dit komt neer op vijf 
volle vrachtwagens.

2.500.000 PET-
flessen verkocht 
in één jaar in 
de vorm van 
Akotherm-platen. x100.000

+100K
100.000+ bezoekers van 
merford.com per jaar.

+

361 trainingen geopend in de 
Merford Academy, ons interne 
leer- en ontwikkelprogramma. 
Dit waren 164 e-learnings, 99 
essentials, 53 webinars, 25 
persoonlijke scans, 18 keer 
podcast en 2 we-learnings.

361

Merford Acoustic Materials 
biedt plaats aan een 
olympisch zwembad gevuld 
met akoestische materialen.

Merford Special Doors 
produceert 2500 deuren per jaar.

x100

Bij Merford werken nu 157 werknemers.

De projecten van 
Merford zijn te vinden 
in 64 verschillende 
landen.

Merford heeft 1700
zonnepanelen. Jaarlijks goed 
voor ca. 500 MW, het equivalent 
van het stroomverbruik van 183 
huishoudens.

1700 
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Grote Haarsekade (vanaf 1956)
ca. 200 m2

Edisonweg (vanaf 1990)
ca. 3.150 m2

Franklinweg (vanaf 2009)
ca. 20.000 m2

Facts & figures

9
De Akoestiekwinkel krijgt een 9 
als gemiddelde waardering van 
haar klanten.

96% beveelt de Akoestiekwinkel 
aan.

96%

De Akoestiekwinkel 
verkocht dit jaar al meer 
dan 50.000 artikelen.

50.000

Het pand van Merford is in de loop 
der jaren gegroeid van ca. 200 m2 
vanaf 1956, ca. 3.150 m2 vanaf 1990, 
naar ca. 20.000 m2 vanaf 2009.

Merford Plaatbewerking 
verwerkt 1.500.000 kg staal 
per jaar.

x100.000

De sterkste kantbank bij 
Merford Plaatbewerking perst 
met een kracht van 230.000 kg 
wat neerkomt op de druk van 
2.875 mensen.

x100

Merford Plaatbewerking 
verwerkt per jaar 120.000 
plaatdelen. Gemiddeld 2400 
per week en 480 per werkdag 
van 20 uur.

De ponsnibbelmachine van 
Merford Plaatbewerking kan 
1350 slagen per minuut maken, 
dat zijn er 23 per seconde.

x10.000
x25

1.270
Er waren 1.270 geregistreerde 
workouts in 2021 door 
Merford-medewerkers.

Er is 1.469 uur 
besteed aan de 
Merford Challenge.x100

€ 2.490 in 2021 opgehaald met 
de Merford Challenge. Over heel 
2020 was het bedrag € 2.300.

€ 2.490
Er zijn 1.053.319 calorieën 
verbrand tijdens het sporten.

x10.000

Merford-medewerkers kunnen onder de noemer ‘Merford 
Challenge’ hun sportieve inspanningen delen, om zo geld 
in te zamelen voor goede doelen. Aan het eind van ieder 
kalenderjaar maken we de balans op en kiezen we een aantal 
goede doelen.

Merford Challenge
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Wethouder Joost van der Geest is geboren 
en getogen in Gorinchem, de gemeente waar 
Merford al sinds haar oprichting gevestigd is. 
Als portefeuillehouder economie heeft Van 
der Geest veel met Merford te maken.

“We zouden 
wat minder 
bescheiden 
mogen zijn”

Positief
Van der Geest: “Het is bijzonder om de stad waarin je bent 
opgegroeid op een andere manier, als wethouder, te leren 
kennen. Je ziet dan meer van wat er goed gaat, omdat je 
met meer mensen in aanraking komt die doorgaans heel 
positief zijn. Als je alleen maar op het nieuws afgaat kan 
het pessimisme al snel de overhand krijgen. Ten onrechte 
natuurlijk. Er gebeuren hier namelijk heel mooie dingen. Daar 
kunnen we trots op zijn en daar mogen we ook echt wel wat 
vaker van genieten. Neem de ANWB-verkiezing tot mooiste 
vestingstad van Nederland, waarbij Gorinchem afgelopen 
zomer als winnaar uit de bus kwam. Dat is heel bijzonder en 
daar zouden we minder bescheiden over mogen zijn.”

Betrokkenheid
Is dat typerend voor de gemiddelde inwoner van Gorinchem, 
die bescheiden inborst? “Ik kom het inderdaad vaak tegen. 
Zoiets verander je ook niet zomaar natuurlijk. Gelukkig 
staat er ook wat tegenover: de betrokkenheid is des te 
groter. Als wethouder van economie en sport kom ik vaak 
met vertegenwoordigers van bedrijven en verenigingen in 
aanraking die, elk op hun eigen manier, een bijdrage leveren 
aan de samenleving. Zo ook met Merford, dat onder andere 
deel uitmaakt van de IKG, de Industriële Kring Gorinchem. 
Als overheid en werkgevers slaan we de handen ineen om 
Gorinchem een stad te laten zijn waar het prettig werken is.”

De wethouder aan het woord
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duurzaamheid en circulariteit. Dat is prijzenswaardig, maar 
daar mogen jullie bij Merford ook echt wat minder bescheiden 
over zijn. Laat je zien, wees een voorbeeld en inspiratie voor 
andere bedrijven in Gorinchem!”

Roestige auto
“Iemand vertelde me eens over de herkomst van Merfords 
naam. Deze zou een samentrekking zijn van de automerken 
Mercedes en Ford. Dit mag inmiddels 65 jaar geleden zijn, 
Merford is vandaag de dag nog altijd geen roestige auto. Ik ben 
onder de indruk van jullie producten en oog voor innovatie. 
Daar kan Merford ongetwijfeld zo nog eens 65 jaar mee 
doorgaan. Bovenal hoop ik dat de gemeente Gorinchem en 
Merford goede partners van elkaar zullen blijven. We hebben 
elkaar nodig.”

Techniek
“Verhoudingsgewijs zijn in de gemeente Gorinchem, en ook in 
de directe omgeving, veel technische bedrijven gevestigd. Dat 
is, geplaatst in een historische context, eigenlijk nooit anders 
geweest en het is dan ook belangrijk dat we dat koesteren. Het 
feit dat de technische vmbo-school het Gilde in Gorinchem 
gevestigd is, draagt bij aan de instandhouding daarvan.”

“Ik spreek vaak met Robbert-Jan Ter Horst, managing director 
van Merford, en met Adrienne Vertooren, aandeelhouder 
van Merford en een actief verbinder van het onderwijs, 
bedrijfsleven en de overheid in de regio. En ook dankzij de 
social media kan ik goed op de hoogte blijven van Merfords 
activiteiten. Er komt veel innovatiefs bij Merford vandaan 
en Merford zet bovendien veel stappen op het gebied van 



Medewerkers en hun passie
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Bij Merford zijn ze bezig 
met het beheersen van 
geluid, in hun vrije tijd 
creëren ze het juist.
Maak kennis met enkele 
muzikale collega's van 
Merford! 

Out of office

Wat is jouw muzikale passie?
“Ik ben drummer en om de lieve vrede te bewaren met de mensen 
om je heen, zijn er verschillende oplossingen op de markt. 
Uiteraard de geluidsstudio, die we afgelopen jaar bij Merford 
ontwikkeld hebben, maar ook kleinere oplossingen. Een drumpad 
(oefentrommel) bijvoorbeeld. Daarvan heb ik er in de loop der jaren 
heel veel verschillende gekocht en uitgeprobeerd, maar geen ervan 
voelde als een echte trommel. Met dat in gedachten ben ik toen voor 
mijn drumgroep Rudimental Drummers onderzoek gaan doen en 
heb ik een totaal nieuw concept van drumpads ontwikkeld, de RD 
Pad. In eerste instantie voor onszelf, maar inmiddels verkopen we ze 
wereldwijd onder de vlag van Rudimental Drummers.”

Vertel eens iets over je drumgroep? 
“Bij Rudimental Drummers is één van onze motto’s 
#ShareTheTradition. We delen de traditie van het rudimental 
drummen. Over heel de wereld zijn er veel drumstijlen, maar één 
ding hebben ze gemeen: ze maken gebruik van grondbeginselen; 
Rudiments. Door te kijken naar al deze stijlen en de mooiste 
delen daarvan in onze eigen drumstijl op te nemen, houden we de 
tradities in ere en zullen ze de tijd overleven.

Meer lezen 
over de fanfare 
waar Leonie in 
speelt?

René van Haaren, manager product 
development & automation, 
verkoopt drumpads

Leonie Dekker-Nijhuis, commercieel 
administratief medewerker, is 
trompettist

Wat is jouw muzikale passie?
“Ik ben trompettist in een fanfare, net als onze collega, Willem 
van Dalen. Al sinds ik als tienjarig meisje een vriendin een 
instrument zag bespelen, wist ik: dat wil wil ik ook! Dat is 23 jaar 
geleden en ik vind trompet spelen nog steeds heerlijk. Muziek is 
voor iedereen: het kent geen taalbarrière, het gaat over gevoel. 
Als ik trompet speel, hoop ik het publiek te kunnen raken met 
het juiste gevoel en ze mee te nemen in de muziek.”

Waar haal jij je inspiratie vandaan? 
“Ik heb niet één specifiek voorbeeld of inspiratiebron en ik 
heb ook geen favoriete muziekstijl om te spelen. Dat is ook 
het mooie aan een fanfare. De ene keer repeteren we voor een 
concert met veel popmuziek, de andere keer is het klassiek of 
technisch uitdagend. De afwisseling hierin maakt het leuk.”

Wat was jouw mooiste muziekmoment? 
“In 2014 hebben we met de gehele fanfare het bevrijdingsvuur 
in Wageningen opgehaald en fietsend, hardlopend en 
wandelend in Gameren gebracht. Dat is best een eind, kijk 
maar eens op Google Maps! In Gameren hebben we vervolgens 
een prachtig bevrijdingsconcert gegeven. Alles klopte 
gewoon die dag. Van het taptoesignaal op de Grebbeberg tot 
al het publiek wat ons op stond te wachten na de lange reis. 
Iedereen was ontzettend moe van de dag, maar het concert 
had zo’n mooie sfeer en was zo speciaal; dat gaf enorm veel 
energie.” 

“Door de mooiste delen van alle 
drumstijlen in onze muziek op te 
nemen, houden we tradities in ere” 
— René van Haaren

“Als ik trompet speel, hoop ik het 
publiek te kunnen raken met het 
juiste gevoel” 
— Leonie Dekker-Nijhuis
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Bekijk een video van 
Rudimental Drummers.
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Peter Lugtenburg, account 
engineer, is drummer in een 
coverband

Waar is jouw passie voor muziek begonnen?
“Op de middelbare school zag ik als 15-jarige een demonstratie 
van twee drummers en was overdonderd. Ik dacht: WOW, dit 
wil ik ook kunnen! In ons dorp kende ik wel iemand die kon 
drummen, dus ik besloot aan te bellen en te vragen of hij mij 
drumles wilde geven. Ik kocht een klein oud drumstelletje en we 
gingen aan de slag!”

Zit je in een band?
“Jazeker! Al vanaf het begin wilde ik veel spelen. Alleen spelen 
beginnende bandjes niet zo vaak… dus speelde ik vroeger 
vaak in vier bands tegelijk. Sinds 2009 speel ik nog maar in 
één band: Donkey Fonk. Voor corona hadden we twee of drie 
optredens per maand, in muziekcafés en soms ook bruiloften, 
bedrijfsfeesten of events. Maar sinds begin 2020 ben ik meer 
aan het oefenen in mijn geïsoleerde geluidsstudio. Inmiddels 
repeteren we weer met de band en werken we aan een 
akoestisch repertoire. Daarmee zijn we breder inzetbaar, ook 
op kleinere locaties.”

Wat was jouw mooiste muziekmoment?
“Erik, de jongere broer van mijn drumleraar, speelde bas en 
toen ik een jaar drumde vroeg hij of ik mee wilde doen met de 
schoolband op het examenfeest. Dus mijn eerste optreden 
was voor een volle aula met 1.200 leerlingen. Ik moest wel 
even slikken toen ik op het podium stapte, maar iedereen was 
enthousiast. Dat was zo gaaf om mee te maken! Ik had mijn 
vuurdoop op het podium gehad, en dat smaakte naar meer! 
Sindsdien hebben Erik en ik als ritmesectie in veel bands 
gespeeld. Ook nu nog spelen we samen bij Donkey Fonk.”

Wat is je favoriete song of muziekstijl?
“Dat is natuurlijk heel lastig kiezen…maar dan ga ik voor The 
River van Bruce Springsteen!” 

“Mijn eerste optreden was meteen 
voor een volle aula met 1.200 
leerlingen” 
— Peter Lugtenburg

Jeroen Mous, digital marketeer,  
is producer en DJ

Wat is jouw muzikale passie? 
“Naast mijn werk produceer ik eigen nummers en ben ik actief 
als DJ (Jay Mocio). Ook ben ik de DJ van de groep Alive. Dit is 
een cross-over act tussen DJ en Live (MC, zangeres, gitarist 
en drummer). Mijn passie voor muziek is al jong begonnen: al 
toen ik twaalf was, draaide ik als DJ regelmatig op feestjes van 
school, vrienden en kennissen. Tijdens mijn studie kwam ik in 
aanraking met het produceren van muziek. Een studiegenoot 
produceerde toen zijn eigen muziek en van hem heb ik de 
kneepjes van het vak geleerd. In de tussentijd won ik ook een 
aantal DJ contests, waaronder de Starbeach DJ contest. Dit 
was een bevestiging voor mij dat de passie iets meer kon 
worden dan alleen een hobby.”

Wat is je muzikale doel?
“Het maken en draaien van muziek is echt als een passie 
begonnen en ik wil het graag blijven zien als iets wat ik leuk vind 
om te doen. Maar ik wil natuurlijk wel heel graag een keer de 
bekende hitlijsten bereiken met een eigen productie.”

Wat is je muzikale inspiratie?
“Ik heb niet een specifiek voorbeeld, maar ik haal veel inspiratie 
uit andere muziek. Dit kunnen verschillende genres zijn, zoals 
filmmuziek. Mijn favoriete muziekstijl is house; al waardeer 
ik verschillende muziekstijlen en passen bij verschillende 
momenten in mijn leven andere genres. Zo luister ik tijdens het 
sporten liever naar uptempo muziek en kan ik jazz en  
loungemuziek wel waarderen tijdens relaxmomenten.”

“Ik wil graag een keer de hitlijsten 
bereiken met een eigen productie” 
— Jeroen Mous
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Wil je iets
horen van
Jay Mocio?

Wil je
Donkey Fonk 
in actie zien?

Medewerkers en hun passie



Luke: “In de eerste vier jaar van ons bestaan maakten we 
mondjesmaat progressie met ons bedrijf. We waren vooral 
bezig met het testen van de samples, akoestische testen voor 
Europese accreditatie van onze producten en het opstarten 
van proefprojecten. Gaandeweg gingen we ons steeds meer 
realiseren dat we zelf maar een deel van het werk konden 
doen. Want hoewel we goede technologie in handen hadden 
en we de theoretische calculaties konden doen, hadden we 
geen productiecapaciteit, engineers of de mogelijkheid om 
een compleet eindproduct op te leveren. Daarvoor hadden we 
een partner nodig.”

Vooruitstrevend
Sonobex ging in gesprek met verschillende bedrijven in 
geluidsbeheersing. “Met Merford was er meteen een sterke 
synergie. We willen allebei hoge kwaliteit leveren met 
robuuste, technische oplossingen. Daarnaast deden veel 
van de andere bedrijven die we hebben gesproken al vijftig 
jaar hetzelfde. Merford stond juist enorm open voor de 
nieuwste innovaties. Het was de start van een heel prettig 
partnerschap. We voelen ons echt een deel van de 
Merford-familie.”

Luke Chalmers en zijn collega Daniel 
Elford startten Sonobex in 2013 als een 
‘spin-out’-bedrijf van de Loughborough 
University, waar ze hun PhD behaalden.

“Er was meteen 
een sterke 
synergie 
tussen ons”

Sonobex

Toekomst
De afgelopen vier jaar is er dus al veel bereikt. Hoe ziet de 
toekomst eruit? “Vóór de pandemie bezochten we Merford 
elke twee tot drie maanden, hopelijk kunnen we dat snel 
weer gaan doen. Ons eerstvolgende bezoek zal tijdens het 
jubileumfeest zijn, waar we ons erg op verheugen. Ook staan 
we niet stil op het gebied van R&D: we werken momenteel aan 
een kanaalgeluidsdemper gebaseerd op metamateriaal. En 
er komen nog meer projecten aan, zeker nu we aan de wereld 
onze proof of concept kunnen laten zien met de projecten die 
we al hebben afgerond. We willen dus gaan groeien, zowel in 
opdrachten als in aantal medewerkers.”
 

Grote projecten
De metamaterialen van Sonobex zijn inmiddels onder meer 
te vinden in de warmtepompomkasting ACE. In het Verenigd 
Koninkrijk heeft Sonobex de laatste maanden twee grote 
projecten opgeleverd. “Het gaat om geluidsbeheersing in 
een trafo-onderstation van een treinstation in Chelmsford 
en een elektriciteitscentrale in Schotland. Hierbij hebben 
we nauw samengewerkt met Merford-projectleider Ronald 
van der Nagel. Het waren gecompliceerde projecten en nu ze 
zijn afgerond, is het geweldig om een stapje terug te doen en 
te zien dat onze producten daadwerkelijk effectief zijn. We 
hebben er samen veel werk in gestoken en we zijn heel trots 
op het resultaat.”

Geluid of stilte?

“Stilte. Ik ben van nature een rustig 
persoon en ik houd ervan om alleen te zijn 
en mijn gedachten de vrije loop te laten. 
Dat gaat beter in een stille omgeving dan in 
een drukke, luide ruimte.”

Luke (links) in overleg met zijn collega Daniel.
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Door soms zeer strikte eisen ten aanzien van geluid op 
onderstations die worden gebouwd dicht bij de bewoonde 
wereld of in geluidsgevoelige gebieden, doet Royal Smit een 
beroep op de expertise van Merford om het geluidsniveau 
verder terug te dringen met panelen of complete 
geluidshuizen.

“Onze transformatoren worden met name in Europa en de VS 
geleverd”, vertelt Niek Vehreschild, procurement manager bij 
Royal Smit Transformers. “De medewerkers van Merford zijn 
dus regelmatig samen met mijn collega’s in het buitenland te 
vinden om transformatoren op te bouwen. Het fijne aan onze 
samenwerking met Merford is dat ze zich daarbij volledig 
flexibel opstellen. Zij doen hun werk met zo min mogelijk 
verstoringen voor ons productieproces en passen zich volledig 
aan ons aan. Die manier van samenwerken is heel prettig.”

Meedenken
De relatie tussen Royal Smit Transformers gaat al enige tijd 
terug. “Toen ik hier elf jaar geleden in dienst kwam werkten 
we al samen met Merford. Onze samenwerking is heel 

Royal Smit Transformers heeft 
over de jaren heen veel verbeterd 
aan het geluidsniveau van haar 
transformatoren.

Optimaal
flexibel
in maatwerk

Relatie aan het woord: Royal Smit

prettig. Met name de flexibiliteit en de manier waarop ze 
hun werkprocessen organiseren, zodanig dat ze bij de onze 
aansluiten, vind ik fijn. Daarnaast denken ze bij Merford altijd 

een voorstel doen dat realistisch is, zodat ze niet voor 
verrassingen komen te staan. Dat wordt gewaardeerd. Dat we 
dat kunnen doen, is mede aan Merford te danken.”

Toekomst
“Geluid wordt steeds belangrijker. In de maatschappij, en ook 
bij onze klanten: transformatoren worden steeds dichter bij de 
bewoonde wereld gerealiseerd. Daar gelden natuurlijk strenge 
geluidseisen en hier liggen dus kansen voor ons en Merford. 
Nu, maar ook in de toekomst.”

mee met ons. Zeker als het probleem niet standaard is, of we 
geen standaardoplossing willen, komen ze met ideeën voor 
hoe het nog beter, efficiënter of kwalitatief hoogwaardiger 
kan.”

Toetsen
“Bovendien kunnen we altijd al op het moment dat we een 
aanbieding aan een klant gaan doen – dus maanden voordat 
we überhaupt gaan produceren – bij Merford toetsen of de 
oplossing die we in gedachten hebben ook daadwerkelijk de 
beste is voor die klant. Daardoor kunnen we onze klanten 

Geluid of stilte?

“Geluid; met als kanttekening dat het ook 
daadwerkelijk geluid is en geen lawaai. Het 
geluid van het Nespresso-apparaat in de 
ochtend, dat kan ik best missen. Maar de 
fluitende vogeltjes buiten zijn me wel veel 
waard.”
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"Hij kwam een geluidsmeter kopen, vertelde hij mij, voor een 
bedrijf dat Merford heette en geluidsoplossingen leverde. Ik 
vroeg hem naar de spelling van die bedrijfsnaam. Wat hij toen 
zei, herinner ik me tot op de dag van vandaag nog steeds: 
‘Denk maar aan een halve Mercedes en een hele Ford, dan 
weet je het’. Die man, dat was Harry Vertooren, de latere 
eigenaar van Merford.

Cursus
Enkele decennia later kruiste Merford weer mijn pad. Ik 
was inmiddels voor mezelf begonnen en kwam in aanraking 
met Rob Wijnschenk, destijds general manager van het 
bedrijfsonderdeel Merford Acoustic Materials en HR-manager 
Femke van Herwijnen. Zij wilden graag dat alle medewerkers 
van Merford een cursus van een halve dag zouden krijgen over 
geluid. Dat was precies waarin ik me had gespecialiseerd. 
Sinds een jaar of vijf kom ik enkele keren per jaar bij Merford 

“In de jaren tachtig werkte ik 
als verkoper bij een bedrijf in 
meetapparatuur voor akoestiek. Het zal 
zo rond 1983 geweest zijn dat er voor 
mij een lange, magere man verscheen 
met humor in zijn ogen."

“Het valt mij 
altijd weer op 
hoe leergierig 
de cursisten zijn”

Interview met Bas Möllenkramer

vertellen heb, hoe geluid werkt en hoe de producten van 
Merford daarbij aansluiten.

Tijdens zo’n cursusdag zat ik een keer in de kantine te lunchen. 
En wie komt er tegenover mij zitten? Harry Vertooren. Hij 
wist nog precies dat hij bij mij zijn allereerste geluidsmeter 
had gekocht. Ik was dus niet de enige die dat moment had 
onthouden. Hij vertelde me dat één van zijn zoons op school 
nog een spreekbeurt had gehouden met die geluidsmeter. 
En het leuke is: hoewel de apparatuur in de loop der jaren 
natuurlijk geavanceerder is geworden, gebruikt Merford nog 
altijd hetzelfde merk geluidsmeters als Harry bij mij heeft 
gekocht, op de dag dat hij mij de spelling van de bedrijfsnaam 
uitlegde.”

over de vloer om alle nieuwe medewerkers te vertellen 
over de regels en normen op geluidsgebied, hoe je dat kunt 
meten en wat de onderliggende natuurkunde is. Die cursus 
heet ‘Akoestiek voor niet-akoestici’. Ik zou dolgraag willen 
dat ik die titel zelf had bedacht, maar helaas: die eer is voor 
Femke. De accountmanagers geef ik daarnaast nog een 
verdiepingscursus van een dag.

Oprecht leergierig
Elke keer als ik bij Merford binnenstap, voel ik een sfeer van 
vriendelijkheid en betrokkenheid. En het valt me altijd op hoe 
oprecht leergierig de cursisten zijn. Of het nu de receptioniste 
is, een medewerker uit de fabriek of mensen van de financiële 
administratie: allemaal zijn ze geïnteresseerd in wat ik te 

Geluid of stilte?

“Als je het me overdag vraagt, zou ik 
zeggen: geluid, mooie muziek. ’s Nachts 
is stilte me meer waard. Maar over het 
algemeen geldt dat een leven met muziek 
voor mij heel belangrijk is.”
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Merford bestaat 65 jaar: een mijlpaal. Al 
ruim de helft van die periode is de familie 
Vertooren eigenaar van het bedrijf.

“Continuïteit 
door innovatie 
in akoestische 
oplossingen”

Tijd voor een terugblik én een doorkijkje naar de toekomst 
met voormalig directeuren Harry en Adrienne Vertooren en 
de huidige managing director van Merford, Robbert-Jan Ter 
Horst.

Familie Vertooren
Harry Vertooren werkte al jaren voor Merford, toen hij het 
bedrijf in 1987 kocht. Tot 2012 was hij, naast eigenaar, ook 
directeur van Merford. In dat jaar nam zijn dochter Adrienne 
het stokje van hem over. En hoewel het dagelijks bestuur sinds 
2019 niet meer in handen is van een Vertooren, is de familie 
nog altijd aandeelhouder én heeft Adrienne een zetel in de 
raad van commissarissen.

Harmonisch familiebedrijf
Op de vraag of het voor Harry en Adrienne niet even slikken 
was om het dagelijks bestuur van Merford aan iemand van 
buiten de familie over te dragen, klinkt van twee kanten 

een harmonische manier als een familiebedrijf geleid zou 
worden. In Robbert-Jan zagen we die kwaliteiten terug. 
Bovendien blijven we betrokken bij het bedrijf, want we zijn 
nog altijd mede-eigenaar en hebben een zetel in de raad van 
commissarissen.”

een volmondig ‘Nee’. Adrienne: “Het was een hele bewuste 
keuze, en we hebben in Robbert-Jan een heel goede opvolger 
gevonden.” Harry vult aan: “We hebben het bestuur natuurlijk 
niet aan de eerste de beste overgedragen. We vonden het 
belangrijk dat de nieuwe directeur oog zou hebben voor 
de mensen binnen het bedrijf, en dat Merford nog altijd op 

Interview met Robbert-Jan, Adrienne en Harry
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Geluid of stilte?

Adrienne: “Stilte, want geluid kan ook lelijk 
of negatief zijn. Stilte is dat wat mij betreft 
nooit.”

Robbert-Jan: “Ik kan genieten van absolute 
stilte, maar kies toch voor geluid. De drukte 
binnen het gezin, gezelligheid met vrienden 
of een mooi stuk muziek”.

Van links naar rechts: Robbert-Jan Ter Horst (huidig managing director van Merford), 
Harry Vertooren (oud-directeur en aandeelhouder) en Adrienne Vertooren 

(oud-directeur, aandeelhouder en RvC-lid).
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Lange termijn
Ook Robbert-Jan heeft bewust gekozen voor een rol binnen 
een familiebedrijf. “Ik heb in het verleden gewerkt in zowel 
het meer corporate bedrijfsleven als binnen familiebedrijven 
en ik kende dus de verschillen al. Wat mij aanspreekt in 
familiebedrijven – en zeker bij Merford – is dat de focus niet 
ligt op de snelle winst, maar juist op duurzame groei op de 
lange termijn. Dat sluit aan bij hoe ik zelf ook het liefste werk. 
Bovendien is de aandacht die er binnen familiebedrijven 
voor de medewerkers is heel waardevol. Ook bij Merford 
zie je dat terug. We kennen hier over het algemeen lange 
dienstverbanden en een laag ziekteverzuim.”
 

Discussies
Soms levert dat interessante discussies op, vertelt Robbert-
Jan. “Zo staan we nu voor een belangrijke keuze: gaan we 
investeren in nieuwe, kostbare machines om bepaalde 
producten zelf (geautomatiseerd) te blijven produceren, of 
gaan we de geplande groei deels uitbesteden? Uitbesteden 
heeft voor- en nadelen, maar de familie Vertooren houdt de 
productie liever in eigen hand.” Adrienne: “Daarover ga je dan 
met elkaar in dialoog op basis van de argumenten die ieder 
vanuit zijn eigen achtergrond inbrengt.”

Volgende generatie
Dat er inmiddels twee generaties Vertooren binnen het 
bedrijf actief zijn, betekent overigens niet automatisch dat 
de volgende generatie het stokje weer overneemt. Harry: “Ze 
moeten het natuurlijk wel zelf willen. Van mijn kleinkinderen 
is de jongste twee en de oudste achttien jaar oud, dus het 
is ook nog niet aan de orde.” Adrienne: “Wel is het zo dat je 
vanaf je achttiende de aandeelhoudersvergaderingen van 
de moedermaatschappij mag bijwonen. De achttienjarige in 
onze familie heeft dat het afgelopen jaar inderdaad gedaan; 
maar de vergadering was destijds online vanwege corona. 
Hij studeert inmiddels in Amsterdam, dus of hij dat ook blijft 
doen, is de vraag.”

Veranderingen
Merford bestaat inmiddels 65 jaar. Wat is er in de loop der 
jaren veranderd? “De marktontwikkeling gaat nu sneller 
dan vroeger”, bemerkt Harry. “Voorheen luisterden we naar 
de klantbehoefte en kwamen we met een oplossing. Na de 
cafébrand in Volendam kwam er vraag naar brandwerende 
deuren; die zijn wij toen gaan ontwikkelen en verkopen. 

Geluid van de familie
Inmiddels is Adrienne al twee jaar geen directeur meer, 
maar commissaris. “In die twee jaar heb ik wel gemerkt dat 
het belangrijk is om te allen tijde een familielid in de raad 
van commissarissen te hebben. Als familielid kijk je immers 
toch nét even wat anders naar de zaken dan als externe 
commissaris. Zij hebben niet altijd het gevoel van wat het 
familiebedrijf groot heeft gemaakt. Ik vind het belangrijk 
om het geluid van onze familie op deze manier toch te laten 
horen.”

Toen er hier in Gorinchem twee meisjes door een deur heen 
werden beschoten, zijn we kogelwerende deuren gaan 
maken. Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen allemaal 
sneller. Dat is ook de reden geweest dat Merford een aantal 
jaar geleden het innovatieve Sonobex in Engeland heeft 
geacquireerd. Mijn zoon Joost werkt ook binnen Merford, als 
directeur development. Zijn team is continu bezig met nieuwe 
ontwikkelingen en innovaties.”

Voorop met nieuwe ontwikkelingen
Dat brengt ons automatisch op de vraag waar Merford over 
tien jaar staat, als het bedrijf zijn 75-jarig bestaan viert. 
“Dan hebben wij nieuwe, hoogwaardige, oplossingen voor 
akoestische vraagstukken binnen de energietransitie, 
industrie en de bouw ontwikkeld,” zegt Robbert-Jan. “Het 
verkoopproces is dan verder gedigitaliseerd. Tegen die 
tijd hebben we ook grote stappen gezet op het gebied van 
duurzaamheid en circulariteit. Wat we willen bereiken is dat 
onze (potentiële) klanten zich, meer dan nu, bewuster zijn van 
de impact van geluid. Er is veel onwetendheid over geluid, en 
over wat het met iemands gezondheid en welzijn doet. Daar 
ligt voor ons een belangrijke uitdaging. Want dat de klant 
het probleem niet onderkent of er nog niet naar vraagt, is 
natuurlijk nog geen reden om het niet aan de orde te stellen. 
Pas als je je ervan bewust wordt, kun je er immers iets aan 
doen.”
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Interview met Robbert-Jan, Adrienne en Harry

“Wat mij aanspreekt in 
familiebedrijven – en zeker bij 
Merford – is dat de focus niet ligt 
op de snelle winst, maar juist op 
duurzame groei op de lange termijn.” 
— Robbert-Jan



Spijkerman produceert diverse prefab betonnen bouwwerken 
voor bijvoorbeeld verdeelstations en telecombehuizingen. De 
deuren en ventilatieroosters in die bouwwerken worden in de 
meeste gevallen door Merford geleverd. 
“Daarbij is met name de brandwerendheidsklasse 
de voornaamste eigenschap. Maar zeker bij de 
telecombehuizingen is ook de geluidsdemping een belangrijk 
thema.”

Fijne partij
De samenwerking met Merford is in anderhalf decennium 
versterkt, vertelt Van der Kolk. “Toen ik het bedrijf overnam, 
werden er vaak producten uit Duitsland gehaald waar dan een 
standaard fabrieksdeur in zat. Maar in de loop der jaren zijn 

Al toen Colijn van der Kolk zestien jaar 
geleden Spijkerman Prefab Solutions 
overnam, bestond er een relatie 
tussen dit bedrijf en Merford. “Hoe de 
samenwerking is begonnen, weet ik dus 
niet. Wat ik wel weet, is dat ik nog altijd 
zeer tevreden ben!”

Veel prima 
partijen, maar in 
de praktijk wordt 
het meestal 
Merford

Relatie aan het woord: Spijkerman

te maken met onze vaste contactpersoon Bob Damen. Met 
hem kunnen we snel schakelen en hij denkt echt met ons mee. 
Dat werkt heel prettig.”

Toepassingen
Geluid wordt een steeds belangrijker thema voor de klanten 
van Spijkerman. “Daar liggen in de toekomst zeker kansen 
voor onze samenwerking. Ik zie bij Merford met name op 
het gebied van geluidsbeheersing regelmatig innovaties en 
ontwikkelingen voorbij komen waarvan ik denk: dat zou ook 
wel iets kunnen zijn dat wij in onze projecten kunnen gaan 
toepassen.”

we steeds meer richting Merford verschoven. Niet voor niets, 
want Merford is een erg fijne partij om mee samen te werken.”

Snel schakelen
“Een goede samenwerkingspartner is betrouwbaar in 
prijsstelling, levertijd en kwaliteit. Dat vinden we alle drie terug 
bij Merford. Natuurlijk kijken we voor een project soms ook wel 
eens naar andere aanbieders van deuren of roosters – Merford 
is immers niet de enige partij die deze producten levert – maar 
we komen vaak toch weer bij Merford uit. We kunnen voor 
een aantal standaardproducten met standaardprijzen zelf 
calculeren om offertes op te stellen; maar omdat we vaak 
projectspecifiek werken, hebben we voor het maatwerk veel 

Geluid of stilte?

“Voor mij is dat stilte. Er is al zo veel geluid; 
af en toe stilte is heel fijn.”
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Wat als je zou moeten 
kiezen tussen stilte en 
geluid? Deze vraag stelden 
we aan de medewerkers 
van Merford. Op de 
volgende pagina's vind je 
een greep uit de ervaringen 
van onze collega's.

Medewerkers

Geluid of 
stilte?

“Ik hou van geluid, want echt 
stil is wel erg stil” 
— Kees Kooijman - projectmanager R&D

“Als ik moet kiezen tussen stilte of geluid, kies ik 
voor geluid. Want echt stil is wel erg stil. Ik houd 
van werktuigbouwkundige techniek. Met name de 
geluiden waar kracht vanaf straalt behoren tot mijn 
favorieten, zoals bijvoorbeeld een V10 racemotor 
die vol accelereert. Het geluid van een International 
Harvester 744 roept bij mij een mooie herinnering 
op. Dit is een type landbouwtrekker uit de jaren 80, 
waarop ik trekkerrijden heb geleerd.”

“Ik zou niet zonder 
stilte kunnen” 
— Pieter Vreede - Adviseur Particulieren

“Als ik zou moeten kiezen tussen stilte of geluid, 
kies ik ondanks dat geluid een grote drijfveer van 
mijn leven is voor stilte. Ik zou niet zonder stilte 
kunnen. De pracht van het geluid om me heen wordt 
juist geaccentueerd door de stille momenten. 

Mijn favoriete geluid is stortregen en onweer. Het 
is een geruis dat genoeg afwisselt om actief naar 
te luisteren en dat vanuit elke plek anders klinkt. 
Tegelijkertijd is het rustig en traag genoeg om op 
de achtergrond te blijven en alle hectiek even te 
maskeren.”
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Medewerkers

“Mijn mooiste herinnering 
aan geluid? De omslaande 
golven in de branding van de 
Noordzee.” 
—  José Verheij - commercieel administratief medewerker 

“Als ik moet kiezen tussen stilte of geluid, kies 
ik voor zonder twijfel voor geluid. Door de dag 
heen kondigt zoveel zich aan met geluid. Wakker 
wordende kinderen, koffie die gezet wordt in de 
keuken, wind of vogels buiten, fluitende collega’s 
op de afdeling. Ik kan (bijna) overal van genieten. 
Mijn mooiste herinnering aan geluid? De omslaande 
golven in de branding van de Noordzee. Dit zal mij 
altijd doen denken aan de zomers aan de kust bij 
mijn familie daar.” “Geluid geeft aan zoveel 

dingen in het leven kleur” 
—  Olav Cristiaan - projectmanager

“Als ik zou moeten kiezen tussen stilte of geluid, 
kies ik voor geluid. Geluid geeft aan zoveel dingen 
in het leven kleur. Hierbij denk ik bijvoorbeeld 
aan het gelach van mijn kinderen, de regen, het 
geluid van een V8 motor. En natuurlijk aan muziek. 
Muziekgeluid is mijn favoriete geluid, hier word ik 
echt vrolijk van.”
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Medewerkers

“Ik hou enorm van dansen 
en vooral discomuziek uit de 
jaren 80 vind ik geweldig” 
— Caroline Burgemeester - Receptioniste

“Als ik moet kiezen tussen stilte of geluid, kies ik 
voor stilte. Ik geniet het meest vroeg in de ochtend 
als ik opsta en heel stil beneden mijn kopje koffie 
drink. Zonder enige geluiden en beweging om mij 
heen. Het ideale moment om lekker rustig wakker te 
worden. Maar ik kan ook genieten als ik op een rots 
of een pier aan de zee zit, uitkijkend over het water. 
Dat kan ik uren volhouden. Maar natuurlijk houd ik 
ook van geluid. Mijn favoriete geluid? Muziek! Ik hou 
enorm van dansen en vooral discomuziek uit de 
jaren 80 vind ik geweldig. Dus dan gaat de muziek 
vol aan en ga ik dansend door de huiskamer.”
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Dit is Annemarie Lettinga, brand marketeer 
bij Merford. De functie is niet nieuw voor 
haar, maar het bedrijf wel. Ze werkt namelijk 
pas een paar weken bij Merford.

Annemarie 
Lettinga

Vrijheid
Annemarie: ‘Deze zomer ging ik op zoek naar een nieuwe 
werkgever. Liefst een organisatie waar je het verschil 
kan maken en de vrijheid krijgt om zelf iets op te bouwen. 
Inmiddels weet ik dat dat bij Merford wel goed zit. De komende 
maanden ga ik een aanzienlijk deel van mijn tijd besteden 
aan een productintroductie en de voorbereidingen van onze 
deelname aan vakbeurzen. Dat heeft door corona enige tijd 
stilgelegen.’

Informeel
Annemarie heeft haar plek binnen het bedrijf al snel gevonden. 
‘Collega’s zijn heel vriendelijk en de sfeer is informeel en 
gemoedelijk. Dat is niet vanzelfsprekend, dus ik ben blij dat 
dat bij Merford gemeengoed is.’ Zijn er ook wat kritische noten 
te kraken, na alle lofuitingen voor haar nieuwe werkgever? 
‘Mijn laptop werkte niet meteen zoals het hoorde, maar 
ach, dat is niet anders dan bij mijn vorige banen’, besluit ze 
glimlachend.

Medewerker in beeld
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