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WELKOM IN DE WERELD  
VAN TRISTAR

TriStar Industries is een bedrijf om trots 

op te zijn. Een gerenommeerd bedrijf, 

gebaseerd op familiewaarden, dat al 

meer dan vijftig jaar reinigingsproducten 

ontwikkelt én produceert voor de 

consumer, de (petro)chemische industrie 

en de voedingsmiddelenindustrie. 

Wat lang geleden begon als een klein  

bedrijfje met drie mensen is anno 2019 

uitgegroeid tot een onderneming met ruim 

vijftig betrokken medewerkers, die stuk 

voor stuk onze passie delen. Mede dankzij 

hun inzet hebben we ons ontwikkeld tot wat 

we nu zijn: een eigentijds en professioneel 

productiebedrijf, met vestigingen in 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 

Spanje.

Onze visie? Wij willen het snelste, meest 

innovatieve en competitieve bedrijf zijn in 

onze markt. Maar: met behoud van onze 

familiewaarden en onafhankelijkheid.  

Er zit een hele geschiedenis achter onze 

producten, onze cans, drums en IBC’s.  

Soms zelfs een familiegeschiedenis.  

 

We vinden het geweldig om u daarover te 

vertellen en u een kijkje achter de schermen 

van TriStar te bieden. Maak kennis met ons 

bedrijf, ontmoet onze mensen en ontdek 

ons DNA. Ervaar ons enthousiasme voor ons 

vakgebied en begrijp waarom we zeggen: 

Clean Matters.

Ik presenteer u hierbij met enorm veel trots 

ons TriStar Magazine en heet u van

harte welkom in de bijzondere wereld van 

TriStar.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Paul van den Berg,

CEO TriStar Group

VOORWOORD
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WESTING KLANT IN DE SPOTLIGHTS

Het Noorse Westing is gespecialiseerd 

in oppervlaktebehandelingen in de 

maritieme sector en scheepsbouw. 

Oprichter Sigurd Teige onderkende 

al vroeg de behoefte aan een sterke 

leverancier voor maritieme en industriële 

verven. Na de start in 1981 groeide 

Westing al snel uit tot een belangrijke 

lokale speler in die markt en daarna 

ook in de offshore-industrie. TriStar 

beschouwt Westing als een zeer 

gewaardeerde klant. Een telecall met 

CEO John Knutsen levert een boeiend en 

inspirerend verhaal op over Westing en 

dochtermaatschappij Zewo.

John Knutsen: “Als ‘one-stop-shop’ levert 

Westing wereldwijd verven voor onderhoud, 

reparaties en gereedschappen. Tevens bieden 

we persoonlijke beschermingsmiddelen en 

kleding. Wij willen de beste partner zijn 

voor oppervlaktebehandeling in Noorwegen.  

Daarnaast willen we blijven groeien. 

Sleutelfactoren daarbij zijn een solide 

salesorganisatie, duidelijke doelstellingen, 

het werken met capabele medewerkers en 

last but not least een gezonde en prettige 

bedrijfscultuur. Het is mijn taak om erop toe 

te zien dat we allemaal op één lijn zitten en 

dat er een fijne sfeer heerst. Wij willen een 

bedrijf zijn waar mensen hun werk met  

plezier doen.”

VAN LOKAAL 
BEDRIJF NAAR 
WERELDWIJDE 

SPELER
Interview met CEO John Knutsen

‘EEN BEDRIJF  
WAAR 

MENSEN 
HUN WERK 

MET PLEZIER 
DOEN’
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WESTING KLANT IN DE SPOTLIGHTS

WIJ WILLEN DE BESTE 
PARTNER ZIJN VOOR 
OPPERVLAKTEBEHANDELING 
IN NOORWEGEN
Milieu-issues

Voor een bedrijf als Westing is het 

onvermijdelijk dat milieu-issues een grote rol

spelen. Hoe gaat u daarmee om?

John Knutsen: “Het spreekt vanzelf dat we 

gebonden zijn aan strikte wet- en regelgeving, 

maar we blijven dat graag een stap voor. 

We proberen onze mensen milieubewust te 

maken en te houden, we hameren op veilige 

werkmethoden en we gebruiken en verkopen 

alleen de meest milieuvriendelijke producten. 

Een goed voorbeeld daarvan is onze Intersleek 

aangroeiwerende verf, een gepatenteerde 

biocide-vrije coating, die prestatie koppelt 

aan efficiency en duurzaamheid. Intersleek is 

zelfs brandstofbesparend voor tankers, want 

het creëert snelheidsverhoging. Bovendien 

veroorzaakt het absoluut geen emissies van 

giftige stoffen in het aquatisch milieu. Onze 

uitdaging? Het leveren van producten en 

diensten die beperkte of geen belasting voor 

het milieu veroorzaken en die tegelijkertijd 

wel doen wat ze moeten doen.”

TriStar probeert Westing in die missie zoveel 

mogelijk te ondersteunen. John is dan ook erg 

tevreden over de wederzijdse samenwerking 

én over de producten die TriStar aan 

dochteronderneming Zewo levert.

John Knutsen: “Zewo is leverancier van 

chemische reinigingsproducten voor de 

scheepvaart en de industrie. Westing zorgt 

daarbij voor de verkoop- en technische 

ondersteuning. TriStar ontwikkelt en levert 

onder meer hygiëneproducten voor de 

visverwerkende industrie, alsmede een aantal 

industriële reinigingsproducten. Wij hebben 

de relatie met TriStar vanaf het begin als 

buitengewoon prettig ervaren en volgens mij 

is dat wederzijds. Ik heb gemerkt dat er niet 

zoveel verschil is tussen de businesscultuur 

in Nederland en die in Noorwegen. We houden 

allebei van directe communicatie en een open 

dialoog.”

John is erg te spreken 

over de open sfeer binnen 

Westing en Zewo.

John Knutsen:  “Zoals ik al zei hebben we 

binnen ons bedrijf een goede en prettige 

werksfeer. Westing is bereid om te investeren 

in onze toekomst en het vasthouden aan 

onze eigen identiteit en onafhankelijkheid. 

We willen niet teveel afhankelijk worden van 

enkele key-leveranciers. Veranderingen volgen 

elkaar snel op in de internationale markt en 

we hebben al veel bedrijven zien verdwijnen. 

De beste manier om te overleven is zo 

zelfstandig mogelijk te opereren en ik ben 

blij en trots dat ik daar een bijdrage aan 

mag leveren.”

BUSINESSCULTUUR
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Je kunt maar één keer een eerste 

indruk maken. Daarom besteden wij 

veel aandacht aan een aantrekkelijke 

presentatie van TriStar op internet. 

Onze website speelt een belangrijke 

rol in het contact met bestaande én 

potentiële klanten. Het is één van onze 

visitekaartjes. 

Onze afdelingen grafische vormgeving 

en ICT hebben samen een prachtige en 

gebruiksvriendelijke website gecreëerd waar 

we ons bedrijf, onze visie, onze medewerkers 

en onze diensten aan u presenteren. Tevens 

vertellen we iets over onze historie en zetten 

we een aantal van onze producten in de 

spotlights.

Onze website is een bron van informatie maar 

ook een afspiegeling van wat wij als bedrijf 

zijn en wat we willen uitstralen. Als bedrijf 

met internationale vestigingen hebben wij niet 

alleen een Nederlandse, maar ook een Engelse 

en een Spaanse website.

Interactie 

Onze website heeft voor ons twee 

belangrijke functies: het is één van onze 

publicatieplatforms, maar het is ook een 

plek waar we onze klanten graag begroeten 

voor interactie. Online zijn we 24/7 

beschikbaar voor iedereen die, waar ook ter 

wereld, op zoek is naar oplossingen voor 

reinigingsvraagstukken.

Benieuwd waar TriStar voor staat? Wilt u 

weten wat we doen, hoe onze medewerksters 

en medewerkers eruitzien, hoe u snel een 

advies kunt aanvragen? Voor het antwoord op 

deze (en nog veel meer!) vragen bent u van 

harte welkom op onze website. Kijkt u op uw 

gemak rond! U moet er alleen wel even zelf 

een kopje koffie bij pakken. 

We kijken ernaar uit om u online te 

ontmoeten.

HEEFT U ONS ONLINE AL 
EEN BEZOEKJE GEBRACHT?

REINIGINGSVRAAGSTUKKEN?
HIER VINDT U 24/7 

DE OPLOSSINGEN!

TRISTARGROUP.ORG

TRISTAR ONLINE PRESENTATION MATTERS.
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LEERBEDRIJF

De Roosendaal On Stage dag in ons lab.

Als leerbedrijf wil TriStar jonge mensen 

graag kennis laten maken met het 

bedrijfsleven en met ons bedrijf in het 

bijzonder. Andersom profiteren wij 

ook van de positieve resultaten van 

het werken met leerlingen van diverse 

opleidingen. 

TriStar heeft er natuurlijk alle belang bij dat 

er voldoende gekwalificeerd personeel is in  

onze branche. Ook al volgt na de stageperiode 

niet altijd een vast dienstverband, dan nog 

bewijst een leerbedrijf zichzelf een dienst. 

Want door stagiairs op te leiden zorg je voor 

een verruiming van het personeelsaanbod 

in de branche. De leerlingen beschouwen 

de stageperiode gewoonlijk als een nuttige, 

leerzame en leuke ervaring.

Onze stagiairs komen van heel verschillende 

scholen en afhankelijk van hun richting 

kunnen ze op heel verschillende plaatsen 

binnen TriStar terechtkomen. Over het 

algemeen zijn ze heel positief over hun stage 

bij ons. 

Frisse kijk

In het begin vraagt een leerling vaak de 

nodige extra aandacht, maar na een aantal 

weken vormen de meeste stagiairs een 

welkome aanvulling op het personeelsbestand. 

Ze onderzoeken zaken waar eigen 

personeel eigenlijk niet aan toekomt. Niet 

gehinderd door bedrijfsblindheid hebben 

ze vaak een frisse en objectieve kijk op 

onze bedrijfsprocessen. Dat leidt soms tot 

verrassend goede voorstellen. 

TriStar en stagiairs: een win-winsituatie!  

Wij leren van de vragen en opmerkingen van 

de leerlingen. Zij komen te weten hoe het 

er in het bedrijfsleven aan toegaat en doen  

ervaring op, zodat ze nog bewuster kunnen 

kiezen in welke richting zij zich  

willen ontwikkelen. 

De stage is voor veel studenten een belangrijk 

moment in hun vorming. Want van onze 

stagiairs verwachten wij hetzelfde als van 

onze vaste medewerkers: op tijd komen, 

sociaal gedrag, collegialiteit, proactiviteit. Zo 

bevordert de stage de sociale redzaamheid en 

de werkhouding. Het stimuleert een soepele 

overgang van school naar de arbeidsmarkt, op 

weg naar een mooie en succesvolle loopbaan. 

Wij streven ernaar dat stagiairs ons bedrijf 

verlaten met een rugzak vol ervaring en goede 

herinneringen. Vaak zien we ze later terug als 

vakantiekracht of vaste medewerker. 

Roosendaal On Stage

TriStar als leerbedrijf werkt kortom voor 

alle partijen bijzonder positief. Daarom zijn 

wij ook altijd bereid om mee te doen aan 

het werkervaringsevenement Roosendaal 

On Stage, waarbij vmbo-leerlingen de kans 

krijgen om kennis te maken met een groot 

aantal beroepen en bedrijven. Twee weken na 

dat evenement is er een DOE-dag, waarbij de 

leerlingen in de praktijk kunnen meemaken 

hoe het is om bij TriStar te werken. Altijd een 

erg leuke dag, zowel voor de leerlingen als 

voor de TriStar-medewerkers!

‘WIJ LEREN VAN DE 
VRAGEN EN OPMERKINGEN 
VAN ONZE STAGIAIRS’

WIN-WINSITUATIE VOOR 
STAGIAIR EN TRISTAR

 Dennis van Ruiten
 Stagiair Logistiek

‘Ik heb een geweldige tijd gehad bij TriStar, 

de sfeer is uitstekend, heel collegiaal, en 

iedereen had en nam tijd om me van alles 

uit te leggen en te laten zien. Ik heb vooral 

ook heel veel geleerd: over de processen 

binnen TriStar, over samenwerking, maar 

ook over de omgang met mensen. Ik 

ben me ervan bewust geworden hoe je 

een professionele indruk maakt tijdens 

bedrijfsbezoeken en ik kan inmiddels goed 

omgaan met feedback.’

veel stagiairs blijven plakken!

TRISTAR LEERBEDRIJF EDUCATION MATTERS.
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Corné Endepoel, Rick van der 

Vliet en Enes Yildirim zijn alle drie 

aandeelhouder van TriStar Industries. 

Met CEO Paul van den Berg stonden zij 

aan de wieg van de visie die de leidraad 

vormt bij de groei van TriStar. Als het 

gaat om ambitie, drive en oprecht 

enthousisasme om TriStar gezond te 

houden en te laten groeien doen ze 

alle drie niet voor elkaar onder. Maar 

verschillen zijn er natuurlijk ook, al is 

het maar vanwege het spanningsveld 

dat inherent is aan hun verschillende 

functies. Alle reden om deze drie 

TriStar-toppers het hemd van het lijf  

te vragen.

    CORNÉ
“Ik ben hier terechtgekomen omdat ik Ron 

van Zanten kende, één van de oprichters van 

het bedrijf. Ik werkte bij een transportbedrijf, 

en was op dat moment toe aan een nieuwe 

uitdaging. Er was een vacature voor inkoper. 

Het klikte van beide kanten en ik ben nooit 

meer weggegaan. In die periode heb ik naast 

mijn werk een studie gevolgd, logisitiek 

management en bedrijfskundig management. 

Op een gegeven moment heb ik de functie 

van office manager in het MT bekleed en later 

werd ik ook commercieel verantwoordelijk. Ik 

heb ook nog even samen met Rick de afdeling 

inkoop draaiende gehouden. Op dit moment 

ben ik naast aandeelhouder ook Vice CEO 

en commercieel manager en geef ik leiding 

aan de afdelingen sales support en grafische 

vormgeving, en ben ik ook verantwoordelijk 

voor een aantal van onze klanten.”

SAMENWERKEN, ÉÉN VISIE

Corné Endepoel (44 jaar) 
Shareholder, Commercial Manager, Vice CEO

Rick van der Vliet (39 jaar)
Shareholder, Production- and Purchasing Manager

Enes Yildirim (25 jaar)
Shareholder, Account manager

    RICK
“Ik woonde naast Paul, onze directeur. Ik 

werkte destijds voor de overheid, waar ik 

verantwoordelijk was voor het transport van 

ministers en staatssecretarissen, een erg 

intensieve baan. De ene week was ik 24/7 

beschikbaar, de andere week was ik thuis. 

Paul had toen net TriStar overgenomen 

en bood me een baan aan. Na een aantal 

opdrachten kwam ik uiteindelijk bij inkoop 

terecht waar ik werd ingewerkt door Corné. 

TriStar maakte een groeispurt door. In het 

oude pand in Hazeldonk groeiden we uit onze 

jas en dus gingen we op zoek naar een nieuwe 

locatie. Ik werd belast met het opzetten en 

inrichten van ons huidige bedrijfspand. Op 

dit moment houd ik me onder andere bezig 

met productie en magazijn, planning en raw 

materials, gebouwenbeheer, het wagenpark, 

en R&D.” 

    ENES
“Ik ben hier begonnen als stagiair voor mijn 

mbo-studie. Ik vond het al direct zo leuk dat 

ik ook vakantiewerk ben blijven doen. Later 

ben ik een hbo-studie gaan volgen, en daarna 

kon ik gelukkig weer bij TriStar terecht, dit 

keer in vast dienst. Ik ben begonnen op de 

afdeling sales support, wat een heel goede 

basis bleek te zijn voor het vervolg van mijn 

loopbaan. Na een tijd kon ik mijn eerste 

doelstelling verwezenlijken: ik kreeg de kans 

om toe te treden tot onze buitendienst, als 

accountmanager voor bedrijven in de industrie 

en voor wederverkopers. Mijn sales support 

ervaring was hierbij erg waardevol: ik had al 

een aantal klanten leren kennen, en ik weet 

nu hoe ik mijn informatie moet doorgeven aan 

de collega’s van sales support zodat de klant 

het snelste en het beste geholpen wordt.”

 

HOE IS JULLIE KENNISMAKING 
MET TRISTAR VERLOPEN?

Van links naar rechts.

TRIPLE-INTERVIEW  VISION MATTERS.
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    CORNÉ
“We hebben aanvankelijk best turbulente 

tijden meegemaakt binnen TriStar: 

overnames, mensen die vertrokken, de 

groei van het bedrijf, een nieuwe locatie, 

nieuwe mensen. In het begin zijn er een 

aantal financiële risico’s genomen en hebben 

zowel Rick als ik regelmatig aan de frontlinie 

gestaan. Nu hebben we rust gecreëerd. Voor 

mij is het zowel een uitdaging als een borging 

van de toekomst om dit bedrijf mede te leiden 

als aandeelhouder.”

    RICK
“TriStar voelde voor mij altijd al als mijn 

eigen bedrijf. Dat ik nu mede-aandeelhouder 

ben, ervaar ik ook als een borging van de 

continuïteit van het bedrijf en van mijn eigen 

ambities en toekomstplannen. Het bevestigt 

en doet recht aan hoe het voor mijn gevoel al 

was. Mijn werkzaamheden en houding binnen 

het bedrijf zijn er niet door veranderd. Ik vind 

het bijvoorbeeld nog steeds belangrijk om 

actief voeling te houden met de productie en 

het magazijn.”

    ENES
“Net als voor Rick voelde TriStar voor mij 

ook al als mijn eigen winkel. Ik voelde 

me natuurlijk net zoals alle collega’s al 

medeverantwoordelijk voor onze resultaten, 

maar ik merk dat er voor mij nu toch wel een 

dimensie is bijgekomen. Als aandeelhouder 

is het mijn uitdaging en doelstelling om een 

substantiële bijdrage te leveren aan het 

vergroten van ons marktaandeel, aan de 

kwaliteit van onze producten en processen,  

en dus aan onze klantentevredenheid. 

Voorlopig doe ik dat nog steeds in de functie 

van accountmanager, die mij op het lijf  

geschreven is.”

In 2017 namen zowel Corné als Rick een deel van de aandelen over van  

eigenaar/directeur Paul van den Berg, en in 2019 volgde Enes hun voorbeeld.  

Daarmee werden zij alle drie aandeelhouder van TriStar Industries.

Corné, Rick en Enes staan 100% achter de doelstelling van TriStar om het bedrijf  

en alle ondersteunende processen op een gecontroleerde manier te laten groeien. 

    CORNÉ
“Ik heb zeker de ambitie om mijn 

aandelenpakket uit te breiden en zo het 

bedrijf naar een volgend level te brengen. 

Welke rol ik uiteindelijk in dat proces zal 

spelen, vind ik van minder belang. Dat kan 

wat mij betreft ook best in een andere functie 

dan commercieel manager.”

    RICK
“Ik heb op dit ogenblik nog uitdagingen 

genoeg en voor dit moment heb ik het gevoel 

dat ik binnen het bedrijf op de juiste plek zit. 

Ook ik wil mijn aandelenpakket in de toekomst 

verder uitbreiden. Het bedrijf groeit. Het 

moment komt dat we moeten uitbreiden of 

naar een ander pand verhuizen. Daar zal ik 

mijn handen zeker aan vol hebben.”

    ENES 
“Ik heb zeker de doelstelling om in de nabije 

toekomst mijn aandelenpakket uit te breiden 

en op die manier een continue bijdrage 

te leveren aan het verwezenlijken van de 

missie, visie en toekomstplannen van ons 

bedrijf. Ik ga me ook nog meer verdiepen in 

de bedrijfsvoering middels een traineeship, 

met als doel per 1 januari 2022 de funcie 

van commercieel manager te gaan bekleden. 

Vanuit die functie wil ik me heel graag 

inzetten om onze resultaten te verbeteren en 

te borgen.” 

WAT IS NU JULLIE 
BELANGRIJKSTE UITDAGING?

WAT IS JULLIE ROL IN DE MISSIE 
VAN TRISTAR?

Corné Endepoel en Rick van der Vliet vieren het verkrijgen van de aandelen in TriStar met Paul van den Berg.

AANDELEN

TRIPLE-INTERVIEW  VISION MATTERS.
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OUR VISION:
THE FASTEST, 
MOST INNOVATIVE 
AND COMPETITIVE 
COMPANY IN 
OUR MARKET, BUILT ON 

FAMILY VALUES. 

    CORNÉ
“Ik heb inmiddels een aantal competenties 

ontwikkeld waar ik veel profijt van heb. In de 

loop der tijd heb ik meer overzicht over alle 

bedrijfsprocessen gekregen. En ik bezit de 

gelukkige eigenschap dat ik mensen kan laten 

samenwerken aan één doel, met een positieve 

uitkomst.”

    RICK
“Ik vaar graag mijn eigen koers. Dat kun je 

ook ‘eigenwijs’ noemen, maar het helpt mij 

wel om zonder afleiding recht op mijn doel af 

te gaan en te bereiken wat er op dat moment 

bereikt moet worden.”

    ENES
“Ik heb al een heleboel geleerd over de ins 

en outs van ons bedrijf, en niet alleen over 

de klanten en de verkoopkant. Ik krijg steeds 

meer inzicht in missie, visie en strategie, in 

waarom bepaalde keuzes gemaakt worden, en 

in de gevolgen van bepaalde beslissingen op 

middellange en lange termijn. Middels mijn 

traineeship hoop ik die kennis nog een heel 

stuk uit te breiden. De praktijk is natuurlijk 

een hele goed leerschool.” 

    CORNÉ
“Dit is waar we aan werken: groei met onze 

visie als leidraad, dus mét behoud van de 

degelijkheid van onze processen. Daarnaast 

zijn we er trots op dat we een bedrijf zijn 

met een prettige en open sfeer, waar 

gemotiveerde mensen elke dag weer het 

verschil willen maken. We werken hier heel 

hard, maar er is zeker ook veel ruimte voor 

plezier.”

   

    RICK
“Ik werk hier elke dag met plezier, ik geniet 

van de afwisseling. Er moet inderdaad

flink aangepakt worden, maar gelukkig is er 

ook tijd om het nuttige met het aangename 

te verenigen. Ik ben daarnaast ook bezig met 

een aantal projecten, zoals de digitalisering 

van het magazijn met behulp van scanners 

en QR-codes. Daarvoor hebben we zelf 

de software geschreven, die helemaal is 

afgestemd op onze doelstellingen. Ook ik 

ben er trots op dat onze mensen hier graag 

werken en dagelijks net weer dat stapje 

verder willen gaan.” 

    ENES
“Ik ben er trots op dat ik voor een bedrijf 

werk waar iedereen alle kansen krijgt om 

te groeien en zich te ontplooien. Ik vind het 

geweldig dat we de laatste jaren zulke grote 

stappen hebben gezet. We zijn op alle vlakken 

gegroeid, zowel in professionaliseren, in 

aantallen medewerkers als in kwaliteit van 

onze producten en processen. Ik ben ervan 

overtuigd dat ook de uitbreiding naar UK, 

Spanje en mogelijk nog andere markten ons 

heel veel gaat brengen. En tenslotte ben ik 

er heel trots op dat al mijn collega’s elke dag 

voor een goede sfeer zorgen en altijd weer 

bereid zijn zich 100% in te zetten. Ik ben trots 

dat ik deel uitmaak van onze TriStar familie.”

Corné, Rick en Enes staan pal achter de visie van TriStar: onafhankelijk blijven en het 

snelste, meest innovatieve en competitieve bedrijf in onze markt zijn, gebouwd op 

familiewaarden. Autonomie is een groot goed, vinden zij, maar wel binnen de kaders 

van gemaakte afspraken. 

WAAR ZIJN JULLIE HET MEEST 
TROTS OP?

WAT HEBBEN JULLIE GELEERD 
TOT NU TOE?

TRIPLE-INTERVIEW  VISION MATTERS.
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OUR CREATIVITY,  
YOUR SOLUTION!

Websites

Huisstijl

ProductverpakkingenGAAT ER AL 
EEN LAMPJE 
BRANDEN?

CSSTUDIO.NL 
info@csstudio.nl   |  (088) 588 0121  |  Ettenseweg 34  |  4706 PB  |  Roosendaal

Logo’s, huisstijlen, websites en diverse 

andere media-uitingen: de vormgevers 

en web developers van Creative Solutions 

bieden voor elk bedrijf een passende 

oplossing. 

Creative Solutions is in het eerste kwartaal 

van 2019 ontstaan vanuit de afdeling grafische 

vormgeving van TriStar Industries. Als nieuw 

in-company bedrijf gaat Creative Solutions  

zich, naast de werkzaamheden voor TriStar,  

focussen op het bieden van grafische 

dienstverlening aan verschillende soorten 

ondernemers. 

De kracht van Creative Solutions? De 

wisselwerking tussen de hypercreatieve 

vormgevers, elk met hun eigen specialiteit, 

maar allemaal met een brandende passie  

voor het vak en een schat aan ervaring.

CREATIVE SOLUTION STUDIO DESIGN MATTERS.
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De werkzaamheden van onze klanten 

zijn natuurlijk niet altijd om 17.00 uur 

afgewerkt. En calamiteiten? Die houden 

zich al helemaal niet aan werktijden. 

Ons Quick Response Team zorgt dat 

TriStar ook buiten kantooruren en tijdens 

de weekeinden voor u klaarstaat met 

een gedegen advies en snel geleverde 

producten.

Melding: bij een klant is dringend een 

reinigingsproduct nodig. Dat signaal stelt 

intern bij TriStar een goed geolied proces 

in werking. 

De verantwoordelijke van ons Quick Response 

Team is op dat moment continu stand-by en 

checkt de voorraad. Als de klant de definitieve 

order plaatst, wordt die direct ingevoerd 

en wordt het productieproces opgestart. 

Vanzelfsprekend houden we de klant steeds 

op de hoogte van de voortgang. Dankzij de 

flexibiliteit en inzet van ons TriStar Quick 

Response Team kunnen we klanten met een 

calamiteit vaak snel helpen en escalatie van 

het probleem voorkomen.

Vijf loodsen vol schuim

Bij een op- en overslagbedrijf in Rotterdam is 

met grote spoed een ontschuimend product 

nodig. Het schuimblussysteem is in werking 

getreden waardoor vijf loodsen en het 

buitenterrein binnen korte tijd vol schuim 

staan. De Quick Response-procedure wordt 

opgestart. In dit geval duurt het een half 

uurtje voordat het product gereed is.  

Kort daarop kan de vrachtwagen vertrekken. 

Slechts twee en een half uur na de eerste 

melding staan we bij de duidelijk opgeluchte 

klant op de stoep, mét het gewenste product!

Olielekkage

Één van onze klanten in Rotterdam heeft 

een olielekkage. Het Quick Response Team 

komt supersnel in actie. Resultaat: twee 

uur na de eerste melding heeft de klant 

het gewenste product in huis en kunnen de 

opruimingswerkzaamheden beginnen.

QUICK RESPONSE TEAM

Twee voorbeelden uit de praktijk van hoe TriStar met het Quick Response Team snel 

en effectief reageert bij calamiteiten!

HET TEAM IN 
ACTIE ZIEN?
Quick Response Team in actie zien? 

Kijk op de TriStar Industries YouTube pagina voor een prachtige video 

van het team in actie!

QUICK RESPONSE TEAM SPEED MATTERS.
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Gedurende minstens 182,5 dagen niet 

roken en geen alcohol drinken! Die 

uitdaging gingen vijf medewerkers van 

TriStar in 2019 vol enthousiasme aan. 

De Challenge

Een idee van onze CEO Paul van den Berg, 

die zelf ook meedeed. Fitte en gezonde 

medewerkers zijn ook gelukkige medewerkers. 

Dat is het idee achter de 182,5 dagen 

Challenge van TriStar. Als extra motivatie, 

naast de voldoening van een gezonder en 

fitter lichaam, stelde Paul van den Berg 

de deelnemers een mooie bonus in het 

vooruitzicht. En dat werkte: alle vijf hebben ze 

de challenge met succes volbracht. Dat bleek 

uit de ultieme test op de laatste dag, toen van 

alle deelnemers haarmonsters zijn genomen.

Uniek idee

Steeds meer bedrijven moedigen hun 

medewerkers aan om te stoppen met roken en 

drinken. Maar het idee van Paul van den Berg 

bleek toch behoorlijk uniek. Naast regionale 

media, pakten ook landelijke kranten het 

onderwerp op en besteedden ook de tv-

programma’s Hart van Nederland en Zomer 

met Art aandacht aan de challenge van 

TriStar. 

In de spotlights

Dit zet TriStar natuurlijk op een heel positieve 

manier in de spotlights. We hopen hiermee 

ook andere bedrijven te stimuleren om op 

een positieve manier om te gaan met de 

gezondheid van hun medewerkers.

TRISTAR CHALLENGE 2019 
GEZOND EN FIT IN 182,5 DAGEN

182,5 DAGEN CHALLENGE HEALTH MATTERS.

De “Challengers” bij het RTL4 programma Zomer met Art.
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TriStar ontwikkelt al meer dan vijftig jaar 

reinigingsproducten voor de consumer, 

de (petro-)chemische industrie, de 

voedingsmiddelenindustrie en de 

facilitaire dienstverlening. Elke branche 

vraagt een specifieke benadering en 

andere oplossingen. Door onze jarenlange 

ervaring met ontwikkeling en innovatie 

en onze passie voor ons vak vinden 

wij altijd een oplossing. Zelfs voor het  

ingewikkeldste reinigingsvraagstuk.

Bij TriStar beschouwen we reiniging als een 

integraal onderdeel van de bedrijfsvoering 

van onze klanten. Daarom starten we altijd 

met een analyse van hun bedrijfsprocessen. 

Die analyse vormt de basis voor ons advies, 

dat helemaal is toegespitst op de specifieke 

situatie van het bedrijf. Daarbij kijken we 

niet alleen naar de technische vereisten, 

maar houden we natuurlijk ook rekening met 

kosten, veiligheid, milieu en afvalreductie.

Maatwerk

TriStar voert een breed assortiment aan 

reinigingsproducten, maar soms is er meer 

nodig dan een basisoplossing. In zo’n geval 

maakt één van onze accountmanagers

een afspraak voor een bedrijfsbezoek.  

Op basis van een inventarisatie stellen we 

vast welke oplossing nodig en werkbaar is. 

Vaak resulteert dit in een maatwerkoplossing: 

de ontwikkeling en productie van een specifiek 

reinigingsproduct voor de klant. Onze service 

gaat ver: eventueel voeren we de huisstijl 

van de klanten en wederverkopers door in de 

etiketten en zelfs in de vormgeving van hun 

website, webshop of klantenportal.

ACTIVITEITEN
BRANCHES TRISTAR DIVERSITY MATTERS.
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De facilitaire dienstverlening kenmerkt 

zich door een enorme variëteit aan  

werkzaamheden. Vandaag glasbewassing, 

morgen vloeronderhoud, en tussendoor 

ook nog even een dieptereiniging van de 

grootkeuken. Klanten kunnen op TriStar 

rekenen voor kennis van uiteenlopende 

technieken, en voor een totaaloplossing met 

vernieuwende en betrouwbare producten.

INDUSTRIËLE REINIGING
Aandragen van alternatieve en creatieve oplossingen.

De industriële reiniging vormt onze core-

business. Op dit gebied beschikken we 

over een schat aan specialistische kennis 

en ervaring. Wij denken proactief met 

klanten mee en komen met oplossingen 

die de efficiency van bedrijfsprocessen ten 

goede komen. De industrie karakteriseert 

zich onder andere door een hoge graad van 

automatisering en mechanisatie. Het reinigen 

van technische installaties, leidingen, tanks, 

fabrieken, scheepsruimten en dergelijke 

vereist veel inzicht en de inzet van innovatieve 

producten. Bovendien beschikt TriStar over 

een uitgebreid netwerk. Klanten kunnen 

dus ook een beroep op ons doen als ze een 

betrouwbare partij zoeken om werkzaamheden 

aan uit te besteden.

VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE 
Implementeren van dynamische reinigingsoplossingen en bewezen innovaties.

De voedingsmiddelenindustrie vraagt veel 

specifieke kennis, en heeft, nog meer dan  

andere takken van industrie, te maken 

met veel wet- en regelgeving. TriStar heeft 

zich ook in deze branche bewezen als 

een betrouwbare partner voor de meest 

uiteenlopende reinigingsprojecten. Daarnaast 

denken we vanzelfsprekend mee over 

doserings- en besteloptimalisatie en buigen 

we ons ook graag over lastige hygiëne- en 

veiligheidsvraagstukken.

FACILITAIRE DIENSTVERLENING
Diversiteit vraagt om een betrouwbare totaaloplossing.

ONZE BRANCHES
BRANCHES TRISTAR DIVERSITY MATTERS.
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RESEARCH & DEVELOPMENT

De afdeling Research & Development is 

onmisbaar binnen TriStar. Hier worden 

producten ontwikkeld en verbeterd. 

Alles voor het beste resultaat voor onze 

klanten. Maak kennis met het team achter 

alle innovaties!

‘Kunnen jullie dat maken?’ Die vraag horen 

de R&D-mensen van TriStar nogal eens. De 

klant heeft een probleem en zoekt hiervoor 

een passende oplossing in de vorm van een 

alternatief of nieuw product van TriStar. 

Bovendien starten we binnen TriStar ook zelf 

projecten, bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

duurzamere producten. Onze O-Range lijn is 

daarvan een mooi voorbeeld. Een reiniger op 

basis van D-limoneen, dat wordt gewonnen uit 

gerecyclede sinaasappelschillen. Duurzaam en 

het ruikt heerlijk!

Wetgeving 

Om een product op de markt te brengen 

moeten wij ons binnen TriStar houden aan 

allerlei wetgeving.

• GHS handhaaft wereldwijd een 

 geharmoniseerd systeem voor de   

 gevaarsindeling van stoffen.

• REACH is een Europese verordening over  

 de productie van en handel in chemische  

 stoffen binnen de EU. 

• CLP: deze gevaarsclassificering wordt  

 vermeld op het etiket, gekoppeld aan 

 H- en P-zinnen. Deze zinnen geven de  

 gevaren en de preventieve maatregelen  

 aan voor het gebruik van een product.

• ADR betreft het internationaal vervoer  

 van gevaarlijke goederen over de   

 weg. Binnen het ADR geeft de lijst  

 van gevaarlijke goederen met UN-  

 nummers weer in  welke klasse een stof of  

 mengsel is ingedeeld. 

Daarnaast besteedt TriStar ook aandacht 

aan een juiste opslag en verwerking van 

de chemicaliën. Dit overlapt met ADR. De 

benodigde vergunningen om met de stoffen  

te werken zijn vanzelfsprekend aanwezig. 

Veiligheid

Omdat wij veel met chemicaliën werken, 

houden we natuurlijk ook rekening met de 

veiligheid van onze medewerkers. ‘Safety 

First’ is ons devies. Natuurlijk werken wij met 

een uitgebreid veiligheidsbeleid en zijn in ons 

laboratorium en de productie alle benodigde 

persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig. 

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan een 

optimale inrichting van de werkplaatsen om 

veilig te kunnen werken. Bovendien zorgen 

we dat er continu iemand aanwezig is met 

voldoende kennis en ervaring, mocht er toch 

een calamiteit plaatsvinden. 

Kennis

TriStar hecht, ook in het kader van veiligheid, 

veel waarde aan kennis. Er is veel kennis 

aanwezig binnen de chemie en wij voeren 

regelmatig overleg, zowel binnen als 

buiten het bedrijf. Door het bijwonen van 

diverse seminars en het bijhouden van 

ontwikkelingen op chemisch gebied houden 

wij het kennisniveau binnen TriStar op peil. 

Dat resulteert uiteindelijk weer in betere 

en innovatieve producten. Natuurlijk is ons 

streven om producten te ontwikkelen waar 

ook vraag naar is en die een oplossing bieden 

voor problemen bij onze afnemers.

Kwaliteit

Naast de productontwikkeling is het van 

belang om de kwaliteit van onze producten 

te waarborgen. Hiertoe voeren wij dagelijks 

een kwaliteitscontrole uit op geproduceerde 

batches. Valt een product niet binnen de 

specificaties? Dan volgt een correctie door 

ons team, zodat dit product uiteindelijk wel 

aan de specificaties voldoet voor een optimale 

werking. 

RESEARCH & DEVELOPMENT  SAFETY MATTERS.
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MAAK KENNIS MET 
ONS R&D TEAM
Herald Paarhuis

“DON’T BE BUSY BE PRODUCTIVE”

Mijn naam is Herald. Samen met mijn vrouw 

heb ik drie kinderen van 5, 7 en 10 jaar oud. 

In mijn vrije tijd doe ik graag dingen samen 

met mijn gezin. Ook houd ik erg van wandelen 

en hardlopen in de natuur. Inmiddels heb ik 

bij TriStar al meer dan dertien jaar ervaring 

met reinigingsmiddelen en -processen. In 

mijn huidige functie als R&D-manager ben ik 

verantwoordelijk voor het gehele R&D-traject 

en stuur ik de afdeling aan. Daarnaast houd 

ik me bezig met de diverse wetgevingen waar 

TriStar aan moet voldoen. Het leuke van 

TriStar? Dat is voor mij het karakter van de 

organisatie: een platte structuur met een  

no-nonsense cultuur. Het mooie van mijn 

werk en van mijn afdeling is dat je van begin 

tot eind bij projecten betrokken bent. Nieuwe 

ontwikkelingen zorgen voor een positieve 

impuls. Ik ben er trots op dat ik daar een 

bijdrage aan mag leveren!”

Mariska van Tilburg

“IT’S THE WILL, NOT THE SKILL”

“Mijn naam is Mariska van Tilburg en ik heb 

twee zoons van 21 jaar waar ik trots op ben.

Mijn hobby’s zijn voetbal kijken en op stap 

gaan met vrienden. Ik werk momenteel zes

jaar bij TriStar en ben hier begonnen als 

interieurverzorgster. TriStar heeft mij de kans

gegeven om mijn kwaliteiten te ontplooien.  

Ik werk nu al ongeveer vier jaar op de

afdeling QHSE Product Development. 

Hier doe ik de kwaliteitscontroles, werk mee 

aan productontwikkeling, klachtenafhandeling 

en nog veel meer. TriStar is een superleuk 

bedrijf om voor te werken! De collega’s 

hebben onderling een heel hechte band.”

RESEARCH & DEVELOPMENT  SAFETY MATTERS.
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VAN SCHIL NAAR SCHOON!

VANSCHILNAARSCHOON.NL

Ook TriStar werkt graag mee aan een 

schoner milieu. Daarom zijn we erg blij 

met de bijzondere samenwerking sinds 

augustus 2018 met PeelPioneers.  

Dit bedrijf heeft een uniek proces 

ontwikkeld waarbij de hoogwaardige 

grondstof D-Limoneen wordt  

gewonnen uit sinaasappelschillen.

PeelPioneers

PeelPioneers zamelt de sinaasappelschillen 

in uit apparaten die bijvoorbeeld in 

supermarkten vers sinaasappelsap persen. 

D-Limoneen, met een heerlijke citrusgeur, 

wordt door TriStar toegepast in nieuwe 

producten en grondstoffen in de lijn O-Range, 

zoals in een vloerreiniger. En die kan weer 

worden ingezet om de vloeren van diezelfde 

supermarkten te reinigen. Zo gaan we van 

schil naar schoon. Een puntgaaf voorbeeld 

van circulaire verwerking. TriStar zet in op 

het maximaal hergebruiken van producten 

en grondstoffen, en het minimaliseren van 

waardevernietiging en milieubelasting. Het 

winnen van D-Limoneen uit afval past perfect 

in die visie. TriStar zal ook de volledige 

distributie van D-limoneen, aangeleverd door 

PeelPioneers, in Nederland gaan coördineren.

Een VRUCHTbare samenwerking

Het is niet toevallig dat beide bedrijven 

elkaar hebben gevonden. PeelPioneers is een 

jonge innovatieve organisatie die actief is op 

het gebied van de circulaire verwerking van 

citrusschillen en die absoluut de visie van 

TriStar op duurzaamheid deelt. 

Bijdragen aan een schoner milieu wordt steeds 

makkelijker én noodzakelijker. Producten 

worden meer en meer ontworpen met als doel 

om niet als afval te eindigen. Met O-Range 

tonen PeelPioneers en TriStar aan dat juist uit 

afval nieuwe producten kunnen ontstaan. 

Een mooie en VRUCHTbare samenwerking!

CIRCULAIR OP ZIJN BEST

O-RANGE
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BENIEUWD NAAR TRISTAR? Neem contact met ons op. 

Wij kunnen vast iets voor u betekenen!

Waarom kiezen onze klanten voor TriStar? Gewoon voldoen aan de verwachtingen 

van onze klanten is voor ons niet genoeg. Wij willen uw verwachtingen overtreffen! 

Benieuwd? U bent altijd van harte welkom voor een kennismaking met TriStar!

WAAROM TRISTAR?

1.  PERSOONLIJK ADVIES
TriStar biedt een enorm uitgebreid assortiment aan 

reinigingsproducten. Toch is een basisoplossing soms niet genoeg. 

Onze deskundige vertegenwoordigers staan u met raad en daad 

terzijde en brengen graag een bezoek aan uw bedrijf om de situatie 

te bekijken en te analyseren. Het resultaat? Een ‘tailor made’ 

reinigingsadvies, helemaal afgestemd op uw bedrijfsprocessen.

2.  REINIGING ALS ONDERDEEL VAN UW PROCES
TriStar beschouwt reiniging als een vitaal onderdeel van uw 

bedrijfsprocessen. Wij geloven in samenwerking en in het 

bieden van technische ondersteuning. Zo kunt u het gekozen 

schoonmaakconcept moeiteloos in uw bedrijfsprocessen integreren.

3.  ALTIJD OP ZOEK NAAR HET MEEST VEILIGE   
 ALTERNATIEF
Veiligheid voor mens, milieu en machine staat hoog in het vaandel 

van TriStar. Dit borgen wij onder meer door ons nauwgezet te 

houden aan alle geldende wet- en regelgeving, het verstrekken 

van de juiste veiligheidsinformatie, en zeker ook door het continu 

zoeken naar het meest veilige en minst belastende product.

4.  ONTWIKKELING OP MAAT
Is het product dat u nodig heeft niet direct terug te vinden in ons 

ruime assortiment? Dan zullen wij ons uiteraard inspannen om een 

custom-made product voor uw specifieke situatie te ontwikkelen en 

te produceren.

5.  ZOVEEL MOGELIJK OP ZOEK NAAR  
 CIRCULAIRE GRONDSTOFFEN EN VERPAKKINGEN
In het kader van ‘afval bestaat niet’ besteden we veel aandacht aan 

het vinden van circulaire grondstoffen en verpakkingen. We zetten 

in op het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen en 

het minimaliseren van waardevernietiging en milieubelasting.

6.  KWALITEIT
De constante kwaliteit van ons eindproduct is het resultaat van 

de kwaliteit van onze processen. Onze performance is gebaseerd 

op een beheerst, klantgericht en gecertificeerd proces, met 

als doel het afleveren van een goed, betrouwbaar en veilig 

reinigingsproduct.

7.  FLEXIBILITEIT
Wij begrijpen dat de werkzaamheden van uw bedrijf niet 

noodzakelijk om 17.00 uur afgewerkt zijn, en wij weten dat er zich 

altijd calamiteiten kunnen voordoen. Dankzij ons Quick Response 

Team staat TriStar ook buiten kantooruren en tijdens de

weekeinden voor u klaar met advies en snel geleverde producten.

8.  PERSOONLIJKE EN VRIENDELIJKE SERVICE
Onze afdeling sales support staat u met plezier te woord voor al uw 

bestellingen, vragen en voor overige informatie. Daarnaast beschikt 

u met onze vertegenwoordigers altijd over een vast 

aanspreekpunt binnen TriStar. Uw contactpersoon is op de 

hoogte van de ins en outs van uw bedrijf. Service met een 

glimlach!

9.  EIGEN HUISSTIJL / PRIVATE LABEL
Onze DTP-afdeling personaliseert uw producten met de 

mooiste logo’s en etiketten, in uw huisstijl of met de 

lay-out, vorm en kleur die u wenst. Een product op 

maat met een unieke verpakking op maat!

10. COMMERCIËLE EN HELDERE  
 PRIJSSTELLING
Onze prijzen zorgen nooit voor een 

vervelende verrassing achteraf.  

Wij sturen u vooraf altijd een op 

maat gemaakte offerte. Zo weet 

u precies waar u aan toe bent!

WAAROM TRISTAR?   QUALITY MATTERS.
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HUNTSMAN

Huntsman Corporation is een 

beursgenoteerde en wereldwijde 

producent en leverancier van 

specialistische chemicaliën, met ruim 75 

vestigingen in meer dan 30 landen. Eén 

van die vestigingen, Huntsman Holland BV 

in Botlek-Rotterdam (Rozenburg) is een 

grote en gewaardeerde klant van TriStar. 

Ewald Pfeiffer heeft bij Huntsman een 

aantal verschillende functies bekleed, 

en maakt op dit moment als productie-

expert deel uit van een Global Excellence 

Team met collega’s uit China en Amerika. 

Ewald is door zijn jarenlange staat van 

dienst (ruim 30 jaar) binnen Huntsman de 

perfecte gesprekspartner om dit bedrijf 

bij TriStar in de spotlights te zetten. Een 

enthousiast en boeiend verhaal over een 

bijzonder bedrijf.

Ewald: “Wij maken in Rotterdam 

grondstoffen en halffabricaten voor de 

polyurethaanindustrie. Dat leidt tot de 

buitengewone situatie dat de eindproducten 

echt overal te vinden zijn, terwijl onze 

producten zelf niet zichtbaar zijn. Meestal 

vormen ze namelijk het inwendige van allerlei 

gangbare en dagelijkse gebruiksartikelen, 

zoals matrassen, (auto)stoelen, bumpers, 

dashboards, schoeisel, surfplanken, ski’s, 

spouwmuur- en leidingisolatie en watervast 

plaatmateriaal (MDF).”

 

Ewald: “Polyurethaan (PUR) is duurzaam; 

het roest en rot niet en levert een positieve 

bijdrage aan het milieu. Het zorgt bij auto’s 

bijvoorbeeld voor minder gewicht en dus 

ook voor lager brandstofverbruik. Ook werkt 

polyurethaan sterk isolerend, waardoor huizen 

die hiermee geïsoleerd worden energiezuinig 

zijn. In Rotterdam maakt Huntsman Holland 

deel uit van een keten van chemie- en 

energieproducenten; dankzij synergie 

binnen de keten kunnen allerlei stoffen 

energiezuiniger gebruikt en verbruikt worden”.

Huntsman heeft een bijzondere 
geschiedenis. 

Ewald: “Het bedrijf is ongeveer vijftig jaar 

geleden opgericht door Jon Huntsman, een erg 

inspirerende, motiverende en mensgerichte 

leider. Ik heb het genoegen gehad hem te 

ontmoeten. Een echte ondernemer! Door 

een aantal overnames groeide het bedrijf in 

snel tempo aanzienlijk. Het is omgedoopt tot 

Huntsman Corporation en biedt inmiddels 

werk aan ruim 10.000 medewerkers.”

Een bedrijf als Huntsman krijgt natuurlijk 

onvermijdelijk te maken met allerlei wet- 

en regelgeving, bijvoorbeeld op gebied 

van veiligheid en duurzaamheid. Die wordt 

vanzelfsprekend strikt gerespecteerd. 

Ewald: “Wij stellen ons ten doel actief 

de gezondheid en veiligheid van onze 

medewerkers, klanten en buren te 

beschermen. Onze doestelling is: ‘zero 

harm’. De gezondheid en veiligheid van 

onze medewerkers en contractors staat 

voorop. Daarnaast zijn we altijd op zoek 

naar manieren waarop we nóg veiliger 

kunnen werken en milieuvriendelijker kunnen 

produceren en transporteren. Kan het nog 

efficiënter en slimmer?”

Daarbij komt TriStar nadrukkelijk
in beeld.

Ewald: “Aanvankelijk werden in de 

chemische wereld reinigingswerkzaamheden 

aan installaties uitgevoerd met hogedruk-

apparatuur. Dit had nogal wat nadelen: er 

waren ingewikkelde installaties en processen 

nodig om emissie van gassen te voorkomen 

en er kwam veel chemisch afval vrij in de 

vorm van spuitwater. Daarnaast bestond ook 

het risico op beschadiging van de te reinigen 

apparatuur. Samen met TriStar hebben we 

onze vervuiling grondig geanalyseerd en een 

doelgericht reinigingsproduct ontworpen. 

Inmiddels hebben we al twee turnarounds 

aan de MDI-installaties met de door TriStar 

geleverde solvent gedaan. Die waren erg 

succesvol: we hebben een flinke reductie op 

afvalwater kunnen realiseren, de shutdown-

times waren lager en de gassen zijn tot 

nagenoeg nul teruggebracht. Daarnaast 

gaf TriStar aan dat het reinigingsmiddel 

geregenereerd en hergebruikt kan worden, 

wat de afvalreductie nog eens aanzienlijk 

verhoogd heeft. De samenwerking met TriStar 

is prettig en professioneel. Er wordt vanuit 

TriStar proactief meegedacht, waardoor er 

altijd een goede oplossing of een gelijkwaardig 

alternatief kan worden geboden.” 

HUNTSMAN  KLANT IN DE SPOTLIGHTS.
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EEN PRETTIG BEDRIJF

Ewald heeft zelf ook een hele geschiedenis bij 

Huntsman achter de rug, en is erg enthousiast 

over zijn huidige baan.

Ewald: “Ik heb dertig jaar met heel veel 

plezier binnen productie en maintenance 

gewerkt, en nu ben ik lid van een Global 

Excellence Team. Ons doel is het delen van 

best practices met collega’s wereldwijd. Een 

van die best practices is onze ervaring met 

reinigen van installaties met de solvent van

TriStar.” 

Huntsman is duidelijk een prettig bedrijf om 

voor te werken.

Ewald: “Het mooiste bij Huntsman is de open 

en informele werksfeer. Hier maakt niet de

techniek, maar de mens uiteindelijk het 

verschil. Er zijn legio mogelijkheden voor

persoonlijke groei en ontwikkeling en het 

belangrijkste voor mij is dat je ondernemer

kunt en mag zijn binnen de company. Je krijgt 

de vrijheid om zaken te realiseren.

Dat creëert voor mij in ieder geval veel 

energie en een positieve en creatieve flow. 

Erg motiverend!”

De Toekomst
 

Naar de toekomst kijkend voorziet Ewald met 

name binnen reiniging wel een aantal

spraakmakende ontwikkelingen. 

Ewald: “Ik verwacht zeker dat er nieuwe 

technieken worden ontwikkeld waarbij er 

helemaal geen afval meer wordt gegenereerd, 

bijvoorbeeld reinigen met laser, waarschijnlijk 

vooralsnog wel in combinatie met toegespitste 

reinigingsproducten. Sowieso geloof ik in de 

komst van allerlei vooruitstrevende technieken 

waardoor we onze installaties efficiënter en 

milieuvriendelijker kunnen onderhouden, 

zodat we toekomstige generaties met veel 

minder afval opzadelen.”

HUNTSMAN  KLANT IN DE SPOTLIGHTS.
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TriStar is in beweging. Binnen het 

bedrijf zijn we constant bezig met 

procesoptimalisatie, kwaliteitscontrole 

en leverbetrouwbaarheid. Daarnaast ligt 

onze focus op internationale uitbreiding 

in het voedingsmiddelensegment, de 

industrie en de facilitaire markten. 

Natuurlijk heb ik als ondernemer angsten 

gekend, maar desondanks ben ik altijd 

blijven geloven in waar ik mee bezig was, 

en in investeren in de toekomst. Clean 

Matters, TriStar is absoluut klaar voor die 

toekomst.

Ik ben Paul van den Berg, ondernemer 

in hart en ziel, en zoals elke ondernemer 

was de weg die ik heb afgelegd er één 

met ups en downs. Daardoor ben ik nu 

wel een zelfbewuste en realistische 

grootaandeelhouder van TriStar, het 

bedrijf waar ik enorm trots op ben.

In 2000 startte ik mijn eigen bedrijf, 

JPBergICT-services. Een hele mond vol voor 

een jongen die de wereld ging veroveren. 

Tijdens een beursbezoek maakte ik kennis 

met de eigenaar van een reinigingsproducten-

leverancier, die o.a. producten leverde voor 

F16’s. Hoewel ik graag onafhankelijk wilde 

zijn, trok dat laatste me toch over de streep. 

Ik was vroeger namelijk een fervent F16-

spotter samen met mijn opa en oma.  

Zo werd ik dus een 18-jarige 

vertegenwoordiger. Ik had nogal wat 

concurrentie van TriStar, en na een tijdje 

maakte ik de overstap. Dat ging aanvankelijk 

niet helemaal van een leien dakje, omdat 

ik een flinke claim aan mijn broek kreeg als 

gevolg van een concurrentiebeding. 

TriStar was een boeiend bedrijf, maar het 

bloed kroop toch waar het niet gaan kon, 

en ik wilde eindelijk mijn zelfstandigheid. 

In 2005 kon ik, samen met twee collega’s, 

franchisenemer worden van TriStar. Eind 

2010 namen we het bedrijf over, en in 2015 

kocht ik mijn compagnon uit en werd ik 

grootaandeelhouder.

Paul als de drijvende kracht

Na verloop van tijd begon het bedrijf te 

groeien, de vraag naar reinigingsproducten 

steeg aanzienlijk, onder andere door onze 

visie en aanpak. We schaalden de productie-

capaciteit op, introduceerden nieuwe 

afvul-lijnen en onze werkmethoden werden 

effectiever en efficiënter. Daar doe je het 

voor als ondernemer. We kochten een eigen 

vrachtwagen, en schonken veel aandacht 

aan onze huisstijl. Die voeren we nog steeds 

consequent door op onze transportmiddelen, 

onze gebouwen, en onze website, zodat 

niemand zich af hoeft te vragen wie we zijn.

ICT zit natuurlijk nog steeds in mijn genen. 

We zijn bezig ons orderproces verder te 

automatiseren, en steeds meer bestellingen 

on-line te laten verlopen. We streven naar 

een uitgebalanceerde voorraad zodat we zo 

snel mogelijk kunnen uitleveren, geheel in 

lijn met onze visie. 

ALTIJD IN BEWEGING DE TOEKOMST

ONZE CEO STELT ZICH VOOR DEDICATION MATTERS.
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Enes Yildirim
“It always seems impossible until it’s done.”

Ik ben 25 jaar oud en inmiddels al 1,5 jaar getrouwd. In 2013  
ben ik begonnen bij TriStar als stagiair voor mijn mbo-opleiding, 
daarna ben ik vakantiewerk blijven doen. Na het mbo heb ik een 
hbo-opleiding gedaan daarna ben ik weer in dienst getreden 
bij TriStar. Mijn klanten bevinden zich veelal in de industrie & 
wederverkoop. Het mooie aan mijn vakgebied is dat je constant 
bij bedrijven over de vloer mag komen en kennismaakt met veel 
diverse manieren van ondernemen. De ene keer zit je met de chef 
werkplaats aan tafel, de andere keer met een directeur. TriStar 
maakt het mogelijk om heel flexibel en probleemoplossend met 
klanten mee te denken. Dat geeft mij een kick! Waar mogelijk 
optimaliseren wij het proces. Ik ben trots op TriStar en op mijn 
collega’s die het elke dag weer waar maken!

Ansfred Takx
“Verander voordat je moet.”

Ik woon in Breda, vlakbij Roosendaal. Ik houd van auto’s en 
autosport en van mijn werk bij TriStar, waar ik sinds oktober 
2018 sales representative ben. Ik ben bezig in een interessant 
segment van onze markt, namelijk de productiebedrijven. Ik leer 
nog elke dag bij, onder meer omdat ik de mogelijkheid heb om bij 
mijn klanten in de keuken te kijken. Mijn uitdaging daarbij is om, 
uit ons gehele assortiment, net die producten te adviseren die 
het beste passen bij hun reinigingsproblemen. Ik ben er trots op 
om voor TriStar te werken. Het is een bedrijf dat altijd vooruit wil 
en dat ook duidelijk uitstraalt richting onze klanten.

Herman Zonnenberg
“Alleen maar leuke dingen doen.”

Mijn partner en ik hebben samen 4 kinderen, een druk 
huishouden dus! Samen met mijn vader heb ik in 1997 Indurein 
Supply B.V. opgericht, dat per 2012 is overgenomen door TriStar. 
Vanaf die tijd ben ik dus met veel plezier bij TriStar in dienst. 
Ik heb hier prettige collega’s, en vooral de informele werksfeer 
past helemaal bij mij. Mijn klanten zitten vooral in de industrie 
en de groothandel. Een erg gevarieerd segment, met heel veel 
verschillende reinigingsvraagstukken, waarbij het de uitdaging is 
voor al die vraagstukken de juiste oplossing te bieden. Wat mij 
betreft ga ik dus nog zeker 22 jaar zo door. 

Ezra van Zanten
“Geniet.”

Ik ben moeder van twee zoontjes. Ik heb 17 jaar lang met veel 
plezier gevoetbald. Sinds dat door een blessure niet meer lukt, 
vind ik het heerlijk om te zingen. Ik ben bij TriStar begonnen als 
stagiaire. Mijn vader Ron van Zanten is één van de oprichters van 
TriStar, dus een stageplaats was destijds niet moeilijk te vinden. 
Het beviel me zo goed, dat ik er graag wilde blijven werken.
Mijn klanten bevinden zich in allerlei verschillende 
marktsegementen. Dat maakt het werk interessant en divers.  
Zo leuk om een goede relatie op te bouwen met een klant en de 
ins en outs van zijn bedrijf te leren kennen! Omdat we zoveel 
producten hebben, komt het zelden voor dat we een klant niet 
kunnen adviseren en helpen. TriStar is een erg fijn bedrijf om 
voor te werken, jong en dynamisch. Ik hoop hier nog een hele tijd 
door te gaan!

Ron Groenewegen
“Pluk de dag en geniet.”

Ik ben woonachtig in het hoge noorden, in Groningen. Ik ben 
de trotse vader van drie zonen. Mijn hobby’s liggen vooral 
op het sportieve vlak: wielrennen, motorrijden, voetbal en 
Formule 1. Ik ben al ruim 24 jaar bij TriStar in dienst en heb 
dus alle ontwikkelingen en professionaliseringsslagen van 
dichtbij meegemaakt. Voordat ik bij TriStar ging werken heb ik 
vijf jaar lang reinigingsapparatuur verkocht, zoals ultrasoon-, 
dompelspoel- en sproeimachines. In de jaren bij TriStar heb ik 
die vakkennis goed kunnen gebruiken, onder andere voor het 
opstarten van installaties. Mijn omzet komt dan ook grotendeels 
uit de metaal- en mechanisatie industrie. Samen met mijn 
collega’s hoop ik nog zeker 10 jaar door te kunnen gaan en bij 
te blijven dragen aan een mooie toekomst voor ons bedrijf.

Alcedo Bod
“Lekker bezig zijn voelt niet als moeten werken.” 

Ik woon met mijn vrouw “net over de grens” in Duitsland. Ik 
vertegenwoordig TriStar, samen met mijn collega Erik Overmars, 
bij onze klanten in de voedingsmiddelenindustrie in heel Europa. 
Deze industrietak is erg dynamisch en heel interessant omdat 
deze al je aandacht, kennis en inzet vraagt, daar er voortdurend 
allerlei zaken spelen. Het is in dit segment dan ook van het 
grootste belang om de juiste reinigings- en desinfectiemiddelen 
te kiezen en daarbij de klanten goed te informeren en te 
adviseren. Deze afwisseling gecombineerd met het internationale 
karakter maakt het dat ik mij op mijn plaats voel bij ons bedrijf. 
Ondertussen werk ik al bijna 20 jaar voor TriStar, waarbij nog 
nooit een dag voor mij saai is geweest; dat zal ook niet snel 
gebeuren!

Erik Overmars
“Samen maakt schoon.”

Ik ben 30 jaar en woon in Deventer. Al vanaf mijn 18e werkzaam 
in “de chemie” en sinds de overname van Indurein Supply B.V. 
in 2012 bij TriStar. Blijven groeien is belangrijk, dus toen ik in 
2017 de kans kreeg om mij te gaan specialiseren in reiniging en 
desinfectie in de voedingsmiddelenindustrie hoefde ik daar ook 
niet lang over na te denken. Klanten adviseren, informeren en er 
samen voor zorgen dat schoon ook écht schoon is, dat is waar ik 
iedere dag voor ga!

WIJ KOMEN 
GRAAG BIJ 
U OP DE 
KOFFIE
ONS SALES TEAM 
STELT ZICH VOOR

ONTMOET HET SALES TEAM PROGRESS MATTERS.
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Clean en stijlvol: wij zijn heel trots 

op onze vernieuwde huisstijl! Die is 

door Creative Solutions, het in-house 

ontwerpbedrijf van TriStar, subtiel 

aangepast. 

Het idee erachter: een rustig en duidelijk 

beeld, maar met behoud van de aansprekende 

elementen uit onze oude huisstijl. We zijn heel 

trots op het resultaat, dat zeker aansluit bij 

ons motto less is more. 

ONZE NIEUWE HUISSTIJL: 
CLEAN EN STIJLVOL.

NIEUWE HUISSTIJL
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KLOOSTERBOER

Kloosterboer is een familiebedrijf  

met wereldwijd 15 vestigingen.  

De voornaamste activiteiten zijn 

opslag en transport van temperatuur-

gecontroleerde voedselproducten, 

gecombineerd met internationale 

logistieke dienstverlening. Alleen in 

de vestiging Vlissingen staan al 12 

terminals met in totaal ongeveer 100 

koel-/vriescellen, met een gezamenlijke 

opslagcapaciteit van 250.000 ton.  

Paul van Winsen is QESH-officer (Quality, 

Environment, Safety and Health) en Project

Engineer op de vestiging Vlissingen. Als 

levensmiddelentechnoloog is hij al zijn hele 

loopbaan bezig met voedingsmiddelen. Hij 

kan als geen ander een heldere en boeiende 

uiteenzetting houden over Kloosterboer.

Paul: “Zoals gezegd houden we ons 

bezig met geconditioneerde opslag van 

voedselproducten. We beschikken over 

conventionele koel- en vrieshuizen, en ook 

over volledig geautomatiseerde hoogbouw-

vrieshuizen, die uiteraard allemaal voldoen 

aan de binnen de Europese Unie geldende 

wet- en regelgeving. Ze zijn voorzien van 

de modernste toepassingen op het gebied 

van koel- en vriestechnologie. Ook blenden 

we vruchtensappen voor onze klanten. Maar 

liefst 200 tankwagens met in totaal circa 5 

miljoen liter vruchtensappen vinden wekelijks 

hun weg naar een groot aantal Europese 

bestemmingen.”

Kloosterboer doet nog meer. 

Paul: “Op al onze locaties bieden we een 

diversiteit aan extra services. Daarbij kun je 

denken aan transport over zee, binnenwateren 

en de weg, maar ook track & trace van 

goederen, schepen lossen en laden, het 

verzekeren van ladingen en het afhandelen 

van douane-gerelateerde zaken, zoals inklaren 

en exportdocumentatie. Tevens evalueren we 

desgewenst de structuur van de logistieke 

keten van onze klanten en brengen we de 

mogelijkheden voor optimalisatie in kaart.”

Kloosterboer is een bedrijf met  
een rijke historie.

Paul: “We bestaan al bijna 100 jaar. Het 

bedrijf is in 1925 door Klaas Kloosterboer 

sr. opgericht. Wat aanvankelijk startte als 

een handelsonderneming in aardappelen 

en de export van groente en fruit, is sinds 

1960 uitgegroeid tot een internationaal 

op- en overslagbedrijf. Inmiddels staan we 

in Europa op de tweede plaats als logistiek 

dienstverlener in de koel- en vriessector.”

KLOOSTERBOER KLANT IN DE SPOTLIGHTS.
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Het kan niet anders of een bedrijf als 

Kloosterboer heeft in alle regionen te maken 

met allerlei wet- en regelgeving.

Paul: “Vanzelfsprekend zijn we in de 

voedingsmiddelenindustrie gebonden aan 

strikte wet- en regelgeving en voeren we 

talloze certificeringen. Daarnaast heeft 

Kloosterboer zelf ook de nadrukkelijke ambitie 

om een substantiële bijdrage te leveren aan 

het realiseren van een duurzame wereld door 

de impact van onze activiteiten op het milieu 

te reduceren.

Dat doen we onder meer door het ontwikkelen 

van automatische hoogbouwmagazijnen

die 50% minder energie verbruiken dan 

conventionele magazijnen, door het plaatsen 

van windmolens en zonnepanelen en het 

duurzaam bouwen volgens BREEAM-eisen. 

Verder is Kloosterboer ook aangesloten bij het 

Lean en Green-netwerk, waarvan we in 2016 

de Lean & Green Star Award in ontvangst 

mochten nemen voor het realiseren van 

een CO2-reductie van 20% binnen 5 jaar. 

Daarnaast mogen we nu ook het ‘kikkertje’, 

het keurmerk van de Rainforest Alliance 

voeren, voor arbeidsomstandigheden, milieu 

en natuurbehoud voor producten uit gebieden 

waar regenwoud groeit. Denk naast het 

sap van de ananas ook bijvoorbeeld aan de 

bananen die we opslaan. Wij slaan ze dan 

bij de gewenste en voor het product beste 

temperatuur op, daarna gaan ze naar de 

rijperij, en vervolgens naar de winkel. Een 

banaan kan wel een traject van zes weken 

afleggen tussen plukken en consumeren.” 

Dit alles sluit naadloos aan bij de missie 

van Kloosterboer: het bieden van 

een duurzaam en innovatief logistiek 

dienstenpakket in de supply-chain van 

geconditioneerde voedselproducten, om 

zo aanzienlijke operationele en financiële 

prestatieverbeteringen te realiseren voor 

haar B2B-klanten, met als basis kwaliteit en 

productveiligheid. Hier komt ook TriStar in 

beeld. 

Paul: “We nemen bij TriStar een aantal 

reinigingsproducten af om alle apparatuur en 

de binnen- en buitenzijde van de blendstations 

en installaties te ontsmetten en te reinigen.

In alle objecten vindt CIP-cleaning plaats 

(Cleaning In Place), een proces waarbij

reinigings- en desinfectievloeistoffen 

circuleren en de installatie reinigen zonder

demontage.”

Tevreden 
 
Paul is erg tevreden over de samenwerking 

met TriStar. 

Paul: “De lijnen zijn kort en de contacten 

zijn heel prettig en professioneel. Naast 

reinigingsproducten levert TriStar ook 

aanvullende services: het bemonsteren

van de CIP-vloeistoffen en het checken 

en optimaliseren van de concentraties. 

We krijgen goede adviezen, en via ons 

klantenportal kunnen we de lopende acties 

goed volgen. Jaarlijks wordt de totale 

gang van zaken geëvalueerd, en zo nodig 

aangepast”. Ook over zijn werkgever is Paul 

erg enthousiast. 

Paul: ”Het leuke aan mijn werk is de 

dagelijkse afwisseling en vooral ook het 

contact met onze klanten. Daarnaast is de 

bedrijfscultuur erg informeel, wat enorm 

bijdraagt aan een prettige werksfeer. 

Er zijn veel mogelijkheden om te groeien en 

je te ontwikkelen, waarbij ook nadrukkelijk 

gekeken wordt naar je competenties 

en interessegebieden. Daarnaast zitten 

we nog steeds in een groei-scenario. Er 

verrijzen overal logistieke centra, maar het 

verzadigingspunt is nog lang niet bereikt, 

zeker niet voor specialistische bedrijven zoals 

Kloosterboer.”

Kloosterboer is dus een fijn bedrijf om voor 

te werken en voor TriStar is het een fijne en 

gewaardeerde klant om aan te leveren.  

We gaan ervan uit dat we over een aantal jaar 

gezamenlijk de tweede eeuw ‘Kloosterboer’ 

ingaan!

KLOOSTERBOER IS 
ERG TEVREDEN OVER 
DE SAMENWERKING  
MET TRISTAR 

KLOOSTERBOER KLANT IN DE SPOTLIGHTS.
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TriStar Group heeft ook vestigingen in Wakefield in Engeland en Bilbao in Spanje. 

Onze Engelse collega’s stellen zich graag aan u voor.

ONTMOET ONZE 
ENGELSE COLLEGA’S 

Wendy Hunt 
“HOUD JE OGEN GERICHT OP DE STERREN EN HOUD JE 

VOETEN STEVIG OP DE GROND”

Ik ben al 29 jaar getrouwd met Geoff. We hebben samen twee 

kinderen. Onze oudste, Dom, is professioneel bokser, en onze 

jongste, Olivia, is national accountmanager bij Procter & Gamble. 

Ik ben 53 (of 46 inclusief BTW, dat klinkt leuker). Na een carrière 

in de financiële sector (het aansturen van grote serviceteams) 

en een succesvol gevecht tegen borstkanker, heb ik besloten om 

parttime te gaan samenwerken met Geoff in zijn eigen bedrijf. 

Mijn focus ligt op de chemische kant van het schoonmaken, dus 

ik werk met veel plezier samen met een aantal TriStar-collega’s. 

TriStar is een nieuw bedrijf in de UK, maar ik geloof er heilig in 

dat we het merk en het bedrijf net zo succesvol gaan maken als 

het in Nederland is.

Geoff Hunt 
“VOLG JE PASSIE, WERK HARD EN MET AL JE TOEWIJDING, 

EN VOORAL, LAAT NIEMAND JE TEGENHOUDEN JE DROMEN 

WAAR TE MAKEN”

Ik ben getrouwd met Wendy en de trotse vader van Dom en 

Olivia. Ik ben bij TriStar terechtgekomen via Ron van Zanten. Ik 

ben geweldig trots op onze innovatieve slagkracht en flexibiliteit. 

Mijn plan voor de toekomst? Focussen op veilige en effectieve 

en efficiënte reinigingsmethoden om zo de problemen bij onze 

klanten op te lossen.

Nigel Hilditch 
“LEEF EN LEER’”

Ik ben al 29 jaar getrouwd met Sue, we wonen in Wakefield 

en hebben twee kinderen. Joseph is grafisch ontwerper en 

Emily studeert Illustratie aan de Lincoln University. Voordat 

ik bij TriStar terechtkwam, had ik een succesvolle carrière als 

winkelmanager in de modedetailhandel. In mei 2018 ben ik bij 

TriStar UK begonnen als chemical sales manager. TriStar is een 

ambitieus bedrijf met een succesvolle toekomst. Ik maak deel uit 

van een klein team van collega’s met zeer diverse vaardigheden. 

Juist dat maakt TriStar een enorm dynamisch bedrijf.

TRISTAR UK INTERNATIONAL MATTERS.
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TriStar is verkozen tot Roosendaalse 

ondernemer van het jaar 2019, in de 

categorie Business Award. 

Dat is bekendgemaakt tijdens een 

spetterende feestavond op 

maandag 25 november 2019. 

De Roosendaal Business Award, met prijzen 

in verschillende categorieën, bestaat sinds 

2012 en is een prijs voor voortreffelijk 

ondernemerschap. Om mee te mogen doen 

moet het bedrijf in Roosendaal gevestigd 

zijn en moet de besluitvorming ook hier 

plaatsvinden. 

Beoordeling

De genomineerde bedrijven worden intensief 

getoetst op zaken als: aard van het bedrijf, 

structuur, strategie, (toekomst)visie en 

personeelsbeleid. Ook wordt gekeken naar 

de financiële situatie, en naar hoe het bedrijf 

zich op het maatschappelijke vlak beweegt. 

Uiteindelijk betekent dit dat zakelijke 

moed en inzicht, ondernemingsdrang en 

maatschappelijk bewustzijn beloond worden. 

Trots

Onnodig te vermelden dat TriStar enorm trots 

is dat we op al deze punten zo goed gescoord 

hebben dat we deze prestigieuze prijs in de 

wacht hebben gesleept. 

EEN GEWELDIGE 
TEAMPRESTATIE!

TRISTAR WINT DE PRESTIGIEUZE 
ROOSENDAAL BUSINESS AWARD

BUSINESS AWARDS 2019 TEAMWORK MATTERS.
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The Netherlands.
TriStar Industries Nederland B.V.

Ettenseweg 34 - 38
4706 PB  ROOSENDAAL
info@tristargroup.org
+31 885880100

United Kingdom.
TriStar Cleaning Products UK Ltd.

Unit 3 Ripley Close
Normanton  WAKEFIELD WF6 1TB
info@tristargroup.uk
+44 1924856390

Spain.
TriStar Cleaning Products ES Srl.

Gran Via 19-21 Plantas 2 y 3
48001  BILBAO
info@tristargroup.es
+34 944359782


