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oor familiebedrijf Lely, wereldwijd 
marktleider in robotica en datama-

nagement voor de melkveehouderij, is er maar 
één missie: zorgen dat de melkveehouderij 
er vanuit milieu-impact, koewelzijn en het 
welzijn van de boeren beter op wordt. “We 
gaan deze sustainability-missie nog meer 
kracht bijzetten. Onze eigen impact, vanaf de 
bron van materialen tot aan het einde van de 
levensduur van onze oplossingen, zijn we aan 
het kwantificeren en waar mogelijk te verbe-
teren,” vertelt Tanja Roeleveld, Sustainability 
Manager Lely. Nu behoort Lely al tot de top 
van bedrijven met de beste reputatie in  
Nederland op duurzaamheid in de sector 
Machine- en werktuigbouw & Elektrotechniek. 
Met deze strategie zet Lely een volgende stap.
 
Deze Nederlandse organisatie, opgericht in 
1948 en actief in 45 landen, is bekend om haar 
innovaties en ziet wereldwijd een continu 

  en Brinke bestaat al bijna honderd- 
twintig jaar en is uitgegroeid tot een 

ontwikkelende bouwer ofwel bouwende ontwik-
kelaar die streeft naar optimale klanttevreden-
heid in de gehele keten van projectontwikkeling 
tot en met nazorg. De broers Albert en Wim ten 
Brinke leiden samen met drie directieraadsleden 
het familiebedrijf. Wim ten Brinke vertelt: “We 
zijn de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid, 
qua omzet én personeel. Inmiddels werken 
we met ruim 1200 medewerkers in Duitsland, 
Griekenland, Nederland, Spanje en Portugal  
en investeren we in diverse projecten. 

Groei vraagt om een aantal aanpassingen. 
Vorig jaar hebben Albert en ik de taken 
(acquisitie/verkoop enerzijds en organisatie 
anderzijds) onderling meer verdeeld en 
de bedrijfsstructuren vereenvoudigd. Alle 
vestigingen hebben nu een eigen ontwik-
kel- én bouwtak. Aansluitend hebben we de 
processen geprofessionaliseerd. 

Wat ons kenmerkt is de drive om te onderne-
men. De markt bepaalt wat wij moeten doen, 
wij moeten daar adequaat op kunnen reage-
ren. We streven naar een goed functionerend 
team waarbij vertrouwen en betrokkenheid 
zorgen voor een open dialoog. Ontwikkeling 
en bouw werken dan ook direct vanaf de 
eerste acquisitieverkenning samen aan een 
project, elk met hun eigen expertise.

Medewerkers kunnen binnen onze academy 
zowel vaktechnische modules volgen als 
modules die gericht zijn op persoonlijke 
ontwikkeling. Zo blijven we ook qua kennis 
en vaardigheden groeien. Intussen stomen we 
met de directieraad en de managementgroep, 
een klankbord bestaande uit professionals die 
zo’n twintig jaar bij Ten Brinke werken, het 
bedrijf klaar voor de volgende generatie. Wij 
zorgen er daarmee gezamenlijk voor dat het 
familiebedrijf gewaarborgd blijft!”  
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V stijgende acceptatie van automatisering in 
de melkveehouderij. De organisatie noteerde 
met een recordomzet in 2020 opnieuw een 
sterke groei. Veehouders investeren steeds 
meer in Lely’s geautomatiseerde voer- en 
mestverwerkingsoplossingen. Desondanks 
stelde de pandemie ook Lely afgelopen jaar 
voor uitdagingen. Alles is in het werk gesteld 
om de productiefaciliteiten in Maassluis en 
Pella veilig operationeel te houden en de 
1.600 medewerkers wereldwijd zo optimaal 
mogelijk te laten werken.

“Om onze eigen organisatie verder te verduur-
zamen formuleerden we ambitieuze doelen. 
Samen met onze medewerkers en stakehol-
ders werken we aan het realiseren van deze 
doelen. Dat is inspirerend en effectiever. Onze 
engineers bijvoorbeeld zien snel hoe we de 
circulariteit kunnen verhogen. Zo ontstaat het 
vliegwieleffect.”  
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