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VARIA
EEndaags PMC-sEMinar:

Extra kennis voor specialisten

E r lijkt een bloeddruk- of bloedsui-
kermeting gaande, op 11 decem-

ber in de Ballroom van Royal Torarica. 
Eén voor één bestuderen de aanwezi-
gen, met een serieuze uitdrukking op 
hun gezicht, de cijfertjes op het digi-
tale schermpje van het meet apparaat. 
Dat lijkt op een stethoscoop, maar is 
bedoeld om de dichtheid te onderzoe-
ken van een coating op een metalen 
plaatje. 

Alles draait deze dag om Sigma Pro-
tective and Marine Coatings (PMC) 
van PPG, het moederbedrijf van Varos-
sieau Suriname. Tijdens dit eendaags 
seminar wordt veel detail informatie 
gepresenteerd over deze ingenieuze 
verfsystemen die staal en beton moe-
ten beschermen tegen invloeden van 
het klimaat en (zee)water.

Zestig contractors, ingenieurs en an-
dere genodigden volgen met grote 
belangstelling de uitleg van PPG’s Trai-
ning Manager Wolfert Otte, die speci-
aal voor het seminar uit Nederland 
is overgekomen. Otte verzorgt sinds 
2008 regelmatig trainingen en work-
shops over PMC-producten in Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika. Hij is erg 
te spreken over dit seminar. “Surina-
me is een betrekkelijk kleine gemeen-
schap en ik stond ervan te kijken dat 

er een zaal vol mensen was, die vrij be-
trokken overkomen. Ze lijken dicht bij 
Varossieau te staan in hun dagelijkse 
operaties. Dat heeft mij wel verrast.” 

Tijdens zijn presentatie wordt Otte 
regelmatig onderbroken door deelne-
mers die aanvullende informatie wil-
len. “De vragen komen van mensen, 
die wel degelijk weten waar het over 
gaat en vaak dagelijks met de produc-
ten werken. Deskundige vragen, ja.”

Megaproject
Veel vragen komen van Monique Djoe-
hari, Quality Controller bij Staatsolie. 

“Wij werken momenteel aan het groot-
ste project van Suriname sinds de aan-
leg van de stuwdam: de uitbreiding van 
onze raffinaderij. En dat is enorm veel 
beton en staal wat ook gecoat moet 
worden. Het is een erg duur project 
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Monique Djoehari, Quality Controller bij 
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dat wij graag heel duurzaam uitvoeren. 
Daarom ben ik erg geïnteresseerd in 
deze materie.” Bij de uitvoering van dit 
megaproject werkt Staatsolie met aan-
nemers, contractors en uitvoerders. 

“Die vragen stel ik omdat ik altijd 
duidelijkheid wil hebben. Als er iets 
nieuws is, wil ik daar alles over weten. 
Wanneer ik er dan met anderen over 
praat, heb ik er genoeg informatie 
over.” Djoehari was ook aanwezig op 
het eerste seminar van Varossieau. 
Een eyeopener tijdens het seminar van 
2012 is voor haar de informatie over 
solvent-free coatings. Dit product, vrij 
van oplosmiddelen, lijkt erg bruikbaar 
voor de tanks. 

“Natuurlijk krijgt onze hoofdaannemer 
ook aanbiedingen van buitenlandse 
bedrijven, maar als lokale bedrijven 
als Varossieau goede producten kun-
nen leveren zullen wij dat zeker aanbe-
velen aan de buitenlandse aannemers 
die met ons werken.Het belangrijkste 
van Varossieau vind ik dat er onder-
zoek wordt gedaan naar de toepasse-
lijkheid, in Suriname.” 

Over de klantvriendelijkheid van Varos-
sieau is Djoehari erg tevreden. “Ze zijn 
erg goed in hun adviezen, en ook na de 
uitvoering leveren ze een goede after-
sale service. Je krijgt advies op maat. 
Als er bij de uitvoering problemen zijn 
met hun producten, staan ze altijd 
klaar om mee te denken. Ze komen 
graag naar je toe. Die houding verschilt 
echt van die van sommige leveranciers 
in Suriname!”

Feedback
De klantgerichte instelling van Varos-
sieau heeft volgens onderdirecteur 
Brian van Leeuwaarde flink bijge-
dragen aan de enorme groei van het 
marktaandeel van de PMC-tak van het 
bedrijf; in vier jaar steeg dat van 0 tot 
meer dan 50 procent. Vóór, tijdens en 
na projecten biedt Varossieau profes-
sionele begeleiding, advies op maat 
en een probleemoplossende service. 
In combinatie met het goede assorti-
ment Sigma Coatings PMC-producten 
van topkwaliteit heeft dat geleid tot 
groot vertrouwen van de klant in deze 
productenlijn, zei Van Leeuwaarde in 
zijn welkomstwoord. 
Hij benadrukte dat Varossieau zichzelf 
niet alleen als leverancier maar ook als 
partner ziet. Om de service verder te 

verbeteren, is feedback van de klant 
onontbeerlijk, vindt de onderdirecteur. 
Hij nodigde de deelnemers aan het 
seminar uit om suggesties te blijven 
geven.

MAS vloot
Raoel Coulor is er namens de Maritie-
me Autoriteit Suriname. Als hoofd Fleet 
& Maintenance is hij onder meer ver-
antwoordelijk voor het onderhoud van 
de vloot en circa zestig markeringen in 
de Surinaamse wateren. 
“Voor de boeien en andere markerin-
gen gebruiken we marine coatings en 
die kopen we bij Varossieau Suriname. 
En voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt 

van onze zes vaartuigen gebruiken we 
ook Sigma Marine Coatings.”

Naar het seminar heeft Coulor samen 
met een collega “reikhalzend” uitgeke-
ken. “Het biedt ons een gelegenheid 
om met collega’s in de branche ideeën 
uit te wisselen, en op de hoogte te ra-
ken van nieuwe ontwikkelingen in de 
sector. Dat stellen wij zeer op prijs.” 

De MAS is geïnteresseerd in een coa-
tingsysteem met glasvezelmatten dat 
gaten overbrugt en scheurtjes dicht. 
“Wij hebben al informatie opgevraagd. 
De komende dagen zullen we in het 
bedrijf de mogelijkheden bekijken. De 
boeien die wij gebruiken, liggen vaak 
in zout- en soms in brak water. Door 
de tijd heen ontstaat er corrosie en wij 

willen dit materiaal gebruiken om die 
boeien weer gaaf te maken. We willen 
de inputtingen helemaal dichten en 
egaal maken, zodat we er een goede 
verflaag over kunnen zetten. Hoe ega-
ler de oppervlakte, hoe beter het is 
voor de bescherming van het materi-
aal.” 

 Het belang van seminars
Het vorige PMC-seminar, in 2010, telde 
ongeveer evenveel deelnemers, zegt 
Construction Project Supervisor Joey 
Sanmohadi. “Aan de respons van de 
mensen merk ik dat PMC beter wordt 
begrepen. Twee jaar geleden was het 
nog een beetje aftasten, maar de vra-
gen die de mensen stellen zijn gerich-
ter en hebben meer betrekking op het 
onderwerp zelf. Ik zie een positieve 
verandering.”

De presentatie is in het Nederlands 
maar de slides - met een behoorlijk 
technische inhoud - zijn in het Engels. 
Dat levert weinig problemen op, zegt 
Sanmohadi. “Wij zijn ons er wel van be-
wust dat hier een bepaalde doelgroep 
aanwezig is. Het gaat om een gemeng-
de groep. Er zijn contractors, dus men-
sen die de producten zelf aanbrengen; 
assetsowners- dat zijn de eigenaren 
zelf; en we hebben de engineers, die 
de producten moeten specificeren in 
de bestekken. Het zijn allemaal men-
sen met een redelijk niveau die echt 
met de producten te maken hebben. 
Daarom verwachten wij geen proble-
men met de taal die op de slides te 
zien is.”

De resultaten van seminars zijn posi-
tief, concludeert Sanmohadi. “De om-
zetten gaan beter en ik geloof dat dat 
ook te maken heeft met het feit dat we 
zo’n seminar organiseren. Het is een 
feit dat je de mensen continu moet in-
formeren over de ontwikkelingen op dit 
gebied, want die staan niet stil!”

Raoul Coulor, Hoofd Fleet & Maintenance  
van MAS

Trainer PMC seminar dhr. Otte Wolfert 
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V rijwel alle medewerkers van  
Varossieau waren op zaterdag 16 

februari jl. bij de huldiging van jubila- 
rissen en één gepensioneerde in res-
taurant Khazana aan de Van ‘t Hoger- 
huysstraat. Directeur Ramesh Dwark-
asing had voor elke jubilaris een per-
soonlijk woord, waarbij een vrolijke 
noot niet ontbrak. De collega’s namen 
ook afscheid van Roemli Djamin, die 
34 jaar zijn krachten aan Varossieau 
heeft gegeven. “Kamsi” ging op 24 
september 2012 met pensioen.

De jubilarissen, die in het jaar 2012 
hun dienstjubileum herdachten waren:

12,5 dienstjaren: Glenn Moesan en
Earl Middellijn

15 dienstjaren: 
Shirley Amatroejani-Redjosentono, 
Clayrens Kartodirijo en Murphy Borveld
 
40 dienstjaren: Ronald Tamkant

Slechts één jubilaris en wel de heer 

Earl Middellijn was vanwege uitlandig-
heid bij de huldiging afwezig.
Samen met hun wederhelft of een 
ander gezinslid genoten de jubilaris-
sen met de overige Varossieau me-
dewerkers, in een ontspannen sfeer 
van een leuke avond waarbij spijs en 
drank overvloedig aanwezig waren. Uit 
handen van de directeur ontvingen de 
jubilarissen een oorkonde en een ge-
schenk. 

Ronald Tamkant, jubilaris met de 
meeste dienstjaren, verzorgde niet 
alleen het dankwoord, maar bracht 
ook nog twee prachtige liederen ten 
gehore, waarmee hij zijn dank aan de 
Schepper tot uiting bracht. 

Na de foto-shoot bleef het gezelschap 
geruime tijd bij elkaar, voor een gezel-
lige babbel en nog enkele rondjes wok-
ken of een ander lekker hapje.

Bij Varossieau is het een jaarlijks ge-
bruik om jubilarissen gezamenlijk te 
huldigen.

J onge patiëntjes blij maken met 
vrolijke muurschilderingen: dat is 

het idee achter de verfraaiing van de 
kinderafdeling van ‘s Lands Hospi-
taal. Peuters, kleuters en grotere jon-
gens en meisjes kunnen nu genieten 
van kleurrijke, levensgrote dieren, let-
ters en symbolen met een positieve 
uitstraling. Het thema van de schil-
deringen is liefde en dat is in elk van 
de muurschilderingen terug te vinden. 

Het kunstproject met de toepasselijke 
naam “Laughter is the best medicine” 
(Lachen is het beste medicijn) is in ja-
nuari uitgevoerd door 15 kunstenaars 
en 28 vrijwilligers van SWITI RAUW en 

Global Shapers Suriname. De kinderen 
op de afdeling verdienen volgens de 
Shapers en leden van Switi Rauw een 
kindvriendelijke ruimte die hun leven 
opvrolijkt. De muren van de kinderaf-
deling zijn daarom beschilderd. De 
organisaties willen hiermee bijdragen 
aan een vlot herstel van de kinderen. 
Kunstenaars van de Nola Hatterman 
Art Academy hebben geholpen bij de 
uitvoering van het project. De muur-
schilderingen zijn in twee dagen aan-
gebracht en afgerond. 

Vijftien jongeren werken vanuit de vrij-
willigersorganisatie Global Shapers 
Suriname (GSS) aan de vormgeving 

van de samenleving. GSS is een zus-
terorganisatie van de internationale 
Global Shapers Community die werkt 
vanuit de slogan Shape your future. 
Beeldend kunstenaar Marcel Pinas is 
oprichter en curator van GSS.

Op initiatief van Kevin Headley en 
Hedy Tjin beschildert de streetart-
organisatie SWITI RAUW muren en 
andere plekken langs de openbare 
weg, om het stadsaanzicht te ver-
fraaien. SWITI RAUW is sinds 2012  
actief in Suriname. 

Varossieau Suriname is één van de 
sponsors van “Laughter is the best me-
dicine”. En heeft zorg gedragen voor 
de verf en andere verfbenodigdheden.

Vrolijke kunst voor kinderen in ‘s Lands Hospitaal

JubilarissEn En gEPEnsionEErdE 2012

Van links naar rechts: G. Moesan en echtgenote, C. Kartodirijo, R. Djamin en echtgenote, S. Ama-
troejani, M. Borveld, R. Dwarkasing, R. Tamkant en zonen.
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Z e zijn onafscheidelijk: Brian van 
Leeuwaarde en zijn zwarte, lede-

ren map. “Waar ik ook ben, je zult dit 
altijd in mijn buurt zien. Het is mijn 
agenda! Ik ben drukbezet, zowel qua 
werk als privé. Door mijn tijd zo effi-
ciënt mogelijk te besteden kan ik be-
paalde dingen beter doen. Ook kan ik 
meer tijd aan mijn gezin besteden, wat 
ik erg leuk vind.”

Van Leeuwaarde is onderdirecteur van 
Varossieau Suriname en hij is verant-
woordelijk voor de commerciële zaken 
(sales en marketing). Hij remigreerde 
in augustus 2006 uit Nederland. “Op 
donderdag kwam ik met mijn gezin in 
Suriname aan, op vrijdag ben ik langs 
de filialen gegaan en op maandag was 
ik op kantoor!” Zijn ‘inburgering’ bij het 
bedrijf verliep vlot. “Het was leuk, ik 
voelde me welkom. Het personeel was 
al voorbereid op de nieuwe OD. Ik zag 
meteen dat er enorm veel werk aan 
de winkel was. Met name in het begin 
waren er ook veel eenvoudige dingen, 
waar je meteen zichtbare resultaten 
mee kon behalen.”

Van Leeuwaarde woonde vijftien jaar 
in Nederland. Hij deed er onder meer 
een marketingstudie (NIMA A en B) 
en specialiseerde zich in Business-to-
Business Marketing. 

Na zijn studie werkte hij als merchan-
diser en later als representative voor 
Compaq Computers, draaide hij een 
eigen bedrijf en werkte hij als Key Ac-
count Manager voor Nestlé Waters. 
“Hun waterkoelers verkocht ik aan gro-
te instituten, bedrijven en de overheid. 
Ministeries kochten er honderden voor 
alle afdelingen. Bij mijn eerste en bij 
mijn laatste baan in Nederland reed 
ik echt het hele land door.” Sales was 
aanvankelijk niet ‘zijn ding’. “Ik dacht 
altijd dat ik van deur tot deur moest 

gaan. Dat leek me niets. Maar via mar-
keting- en promotieacties kwam ik veel 
in contact met klanten. Ik bleek daar 
goed in te zijn en vond het leuk. Mar-
keting en sales gaan behoorlijk goed 
samen.” 

“Toen was er de vacature van onder-
directeur van Varossieau. Ik zei: “ik 
wil graag terug naar Suriname! Ik ben 
nooit naar Nederland gegaan om er te 
blijven. Ik wilde terug, weer hier wonen. 
Niet omdat ik iets tegen Nederland 
heb en ook niet uit overdreven natio-
nalisme, maar thuis is gewoon thuis. 
Combineer dat met een prachtige, uit-
dagende baan en de beslissing is snel 
genomen.”

Studie was niet zijn enige reden voor 
zijn vertrek uit Suriname in 1991. “Als 
ik eerlijk moet zijn, ging ik ook mijn 
vriendin achterna. Zij had net haar 
zaken geregeld toen wij met elkaar be-
gonnen.” De vriendin van toen is nu al 
19 jaar zijn vrouw. Een foto van het ge-
zin staat op het bureau van Van Leeuw-
aarde. “Onze jongste is net vijf, hij is 
made in Suriname”, lacht hij. “Onze 
dochter, de ballerina-prinses, is in de 
wieg hiernaartoe gekomen.”

Hij vertelt trots dat zijn oudste zoon van 
12 vorig jaar als beste van zijn school 
is geslaagd. Ook Van Leeuwaarde seni-
or was in 2012 de “beste van de klas”: 
hij werd uitgeroepen tot beste cliënt 
van het Caribisch gebied bij de training 
Leadership Management International 
(LMI). “Ja, het was een goed jaar. We 
moeten onszelf steeds blijven verbe-

teren. We zullen nooit perfect zijn. Ie-
dereen maakt fouten. Probeer in ieder 
geval de grootste zo gauw mogelijk te 
verbeteren. Als er niets groots meer is, 
kan je aan de details werken.”

Inhaalslag
Tijdens zijn eerste jaren als onderdirec-
teur heeft Varossieau een inhaalslag 
gemaakt, constateert Van Leeuwaarde.  
“De meeste filialen zagen er vroeger uit 
als pakhuizen. Nu zijn ze echte winkels 
geworden.” De eerste stappen waren 
reeds door de directeur gezet. Positie-
ve ontwikkelingen zijn ook de opening 
van het filiaal in Nickerie en de nieuwe 
huisstijl, de verpakking van de produc-
ten en de reclames. Hij is enthousiast 
over de salesforce die het bedrijf nu 
heeft. “Die was er niet en nu zijn er vier 
mensen continu op de weg om klanten 
te helpen. Ik krijg feedback van klan-
ten die heel tevreden zijn. Mijn afde-
ling, Commercial Affairs, is gegroeid;  
Ik geef nu leiding aan 22 mensen. Dat 
is mijn eerste verantwoordelijkheid; 
dat is mijn dagelijks werk. Verder ben 
ik medeverantwoordelijk voor de 65 
medewerkers van Varossieau.”

“Daarnaast moet ik rapporteren. Vroe-
ger deed ik dat aan één persoon. Sinds 
we zijn samengegaan met PPG heb ik 
ook een aantal bazen in het buiten-
land.” Elk jaar neemt Van Leeuwaarde 
deel aan het commerciële seminar van 
PPG voor dochterbedrijven in Afrika, de 
Franse Overzeese gebiedsdelen en Su-
riname. “Je leert de werkwijze van PPG 
goed kennen en ook je collega’s. Er 
zijn grote overlappingen. Zo moeten wij 
dezelfde rapportages inleveren. Toch 
blijft Suriname een vreemde eend in de 
bijt, omdat wij ons eigen merk hebben. 
In die groep Africa, French Overseas 
hebben alle bedrijven één merk: La 
Seigneurie, maar wij hebben Historex  
en Historex heeft zijn eigen marketing, 

Maak kEnnis MEt…

brian van lEEuwaardE
ondErdirECtEur varossiEau surinaME

‘Wij willen marktleider in de  
regio worden!’

“De meeste filialen zagen er 

vroeger uit als pakhuizen.

Nu zijn ze echte winkels  

geworden.”
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dus in dat opzicht hebben wij wat meer 
speelruimte. Wij zijn ook het enige be-
drijf met 90 procent marktaandeel. 
Bij de eerste meeting zaten wij op 65 
procent, nu zitten we op 90 procent. Ze 
zien dat het niet een of andere mono-
polie is; we hebben echt concurrentie 
gehad.”

Marktleider
Varossieau was interessant voor PPG 
omdat wij in Suriname de sterkste spe-
ler zijn. Wij hebben beiden het idee ons 
te richten op het Caraibisch gebied. Wij 
willen in de regio niet een rol spelen, 
wij willen marktleider worden! We heb-
ben hoge doelstellingen en we weten 
dat we ze kunnen verwezenlijken. 
We hebben de capaciteit om de hele  
Caraibische regio te voorzien en we 
kunnen snel uitbreiden. We richten 
ons in eerste instantie op de Caricom, 
te beginnen met Guyana en daarna 
ook andere landen zoals Curaçao. 
Als onderdeel van de PPG Group kun-
nen wij ook producten leveren die wij 
niet zelf produceren. Dat is onze grote 
kracht: wij hoeven nooit nee te zeggen. 
Wij zijn niet alleen een productiebe-
drijf, maar ook een handelsbedrijf. We 
kunnen ook importeren en verkopen. 
En dat doen we bijvoorbeeld met Sig-
ma Coatings, Rambo, ProGold en PPG 
Deltron.”

Varossieau produceert al enkele ja-
ren geselecteerde verfproducten voor 
het zusterbedrijf in Frans-Guyana, on-
der de naam La Seigneurie. “Dat gaat 
goed, de vraag in aantal en soorten 
producten neemt toe. Ze zijn tevreden 
over onze kwaliteit, snelheid en prij-
zen.”

In de toekomst behoort ook Brazilië 
wellicht tot de mogelijkheden. “Maar 
je kunt je voorstellen dat we elke inter-
nationale stap moeten overleggen met 
ons moederbedrijf PPG, het tweede 
grootste coatingbedrijf ter wereld.
 
De komende jaren wil de energieke 
onderdirecteur vooral werken aan 
verdere verhoging van de omzet. “Het 
afgelopen jaar hebben wij wederom 
goed gescoord, we hebben niet alleen 
onze sales targets gehaald, maar zijn 

er zelfs behoorlijk overheen gekomen. 
Het jaar daarna zijn deze targets dan 
weer een paar miljoen hoger, dus die 
moeten wij halen.” 

Hij heeft hoge verwachtingen van de 
PPG-autolakken (Car Refinish) die 
Varossieau onlangs heeft geïntrodu-
ceerd. “Er zijn veel relatief sterke spe-
lers op de markt. Maar we hebben een 
duidelijk concept en een sterke naam. 
En we weten goed wat de zwaktes van 
onze concurrenten zijn.” 

De verkoopcijfers van Sigma Protective 
and Marine Coatings (PMC) moeten bij-
dragen aan het bedrijfsresultaat. “Die 
markt hebben we in 2008 betreden, 
en in die tijd zijn we van nul naar meer 
dan zeventig procent marktaandeel ge-
groeid. Dat is veel en we zijn daar erg 
trots op. We hebben dat bereikt door 
ons goed te profileren, ook ten opzich-
te van de concurrent. Bijna alle indus-
trieën in Suriname hebben we bena-

derd. Met succes.” En dat kwam niet 
alleen door de goede beschikbaarheid 
en kwaliteit van het product, maar ook 
door het vakkundige advies waarop 
klanten kunnen rekenen. “Het is voor 
een groot gedeelte dat persoonlijke 
aspect waardoor ons marktaandeel 
zo gegroeid is. De producten, dat was 
vanzelfsprekend dat die goed waren. 
Maar het is eigenlijk één van onze slo-
gans: begeleiding vóór, tijdens en na 
uw project, gratis en vrijblijvend.” 

Het werk van Van Leeuwaarde is in de 
loop der jaren behoorlijk veranderd. 
Varossieau heeft nu meer middenka-
der. “Toen ik hier pas begon, deed ik 
ook het werk op operationeel vlak. Dat 
gebeurt nu bijna niet meer. Nu ben ik 
vooral bezig met strategische en tacti-
sche zaken, zoals oorspronkelijk ook 
de bedoeling was.” Hij brengt veel tijd 
door tussen de legergroene wanden 
van zijn kantoor. “Ja, dat vind ik een 
rustgevende kleur. Ik ben wel van plan 
een schilderij op te hangen met totaal 
andere kleuren.”

Zijn vrije tijd besteedt hij vooral aan 
zijn gezin. “Wandelen, ergens naar toe 
rijden, tijd met elkaar doorbrengen, 
dat vinden we erg leuk. Ook kijk ik 
graag met mijn kinderen naar films. Dit 
jaar zal ik het druk hebben met het ver-
bouwen van mijn woning. Die probeer 
ik dit jaar af te hebben. Op één muur 
wil ik echt iets aparts doen: een mooie 
felle kleur.”

Ook sport is belangrijk. “Ik doe echt 
mijn best om drie keer in de week iets 
aan beweging te doen. Dat lukt helaas 
niet altijd. De laatste tijd ga ik na ach-
ten rennen, ik doe mijn muziek in mijn 
oren en daar geniet ik heel erg van.”

Van Leeuwaarde in action!
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T wintig subdealers en tien aan-
nemers zijn op 9 februari door  

Varossieau in het zonnetje gezet. In het 
sfeervol ingerichte restaurant Khazana 
volgden zij in een ontspannen sfeer de 
uitslag van de jaarlijkse beoordeling 
door Varossieau.

“Dit is een gezelschap van alleen maar 
winnaars en dat is aangenaam”, zei 
onderdirecteur Brian van Leeuwaarde. 
Hij benadrukte de vooruitgang in de 
constructie sector. “Varossieau is een 
bedrijf in evolutie en ook de bouwma-
terialen markt is in ontwikkeling.” Van 
Leeuwaarde sprak van “forse groeiper-
centages” voor Varossieau. De exacte 
cijfers worden bekend gemaakt tijdens 
de jaarlijkse aandeelhoudersvergade-
ring. 

De beoordeling van de afnemers draait 
niet alleen om verkoopcijfers, zei de 
onderdirecteur. “Omzet is nog steeds 
belangrijk, maar de laatste drie jaren 
kijken we ook naar andere aspecten. 
Naar presentatie bijvoorbeeld. Bij sub-
dealers gaat het om de manier waar-

op zij de producten van Varossieau 
in hun winkels aanbieden. En bij de 
aannemers kijken we of zij het merk 
promoten met onze banners met daar-
op “Hier wordt geschilderd met Histo-
rex.”

Rahmoe Firozkhan
Voor de totale score telden ook groei, 
netheid en het assortiment. Daarnaast 
is de vakkennis getoetst. Alle subdea-
lers en aannemers hebben een lijst 
ontvangen met vragen over allerhande 
Varossieauproducten; goede beant-
woording leverde punten op. 

Firozkhan Rahmoe werd uitgeroepen 
tot ‘Aannemer van het jaar’. De onder-
neming sleepte maar liefst 76,43 pun-
ten in de wacht, ruim 23 punten meer 
dan de aannemer die als tweede ein-
digde. Met de kennistest scoorde het 
bedrijf 20 punten. De vragen waren niet 
echt moeilijk, vond directeur Firozkhan  
Rahmoe. “Kijk, als je met die materia-
len bezig bent, dan moet je die kennis 
hebben van de producten van Histo-
rex en ProGold. Ze vroegen ook naar 

het aantal kleuren dat ze maken. Dat 
moest ik wel even nagaan.”  

Bijnaam “King of the Banners”, 
noemde Van Leeuwaarde de winnen-
de aannemer. Die bijnaam is terecht, 
vind Rahmoe. “Ja, ik had vijf of zes 
banners opgehangen, op goed zicht-

bare plaatsen in de stad. Ze hingen 
bij verschillende grote projecten: bij 
Princess aan de overkant van Ro-
yal Torarica, bij de rechtbank aan de 
Wulfinghstraat, bij Staatsolie en op 
het woningbouwproject van Kersten 
in Kasabaholo.”

Het bedrijf van Rahmoe eindigde op de 
tweede plaats op de ranglijsten over 
2010 en 2011. “Vorig jaar had ik echt 
verwacht dat ik als eerste zou eindi-
gen, maar dat is niet gebeurd. Dit jaar 
had ik wel een idee dat ik als eerste 

PrEMiE-uitrEiking bEstE aannEMEr En subdEalEr 2012:
Topscores voor ‘King of the banners’ en  
klantvriendelijke nieuwkomer 

“Ja, ik had vijf of zes banners 

opgehangen, op goed zicht-

bare plaatsen in de stad.”

Links dhr. Zhang ( beste subdealer) midden dhr. Van Leeuwaarde en rechts dhr. Firozkhan ( beste aannemer)
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zou eindigen.” Hij is goed te spreken 
over de feestelijke sfeer rond de uitrei-
king. “Het is een goede gedachte om 
de mensen bijeen te houden.” De sfeer 
tussen de collega’s is goed. “Het gaat 
hier om je kwaliteit. Als je goede kwali-
teit kunt leveren, hoef je geen opdrach-
ten te gaan zoeken, want mensen ko-
men naar jou toe!”

Hong Wei Bouwmaterialen 
Kwaliteit staat ook hoog in het vaan-
del van Hong Wei Bouwmaterialen, 
de zaak die werd uitgeroepen tot de  

beste subdealer van 2012. De win-
kel is nog geen twee jaar geleden ge-
opend. “Misschien scoren we zo goed 
door onze klantvriendelijkheid en de 
manier waarop we de producten van 
Varossieau promoten”, zegt Jerry 
Wongsosemadi, die als tolk optrad 
voor Dongqiang Zhang, directeur van 
Hong Wei. De heer Zhang voegt er la-
chend aan toe: “Seri furu toch. Un taki 
bun, ala sma lob’ unu!”

De winkel op Blauwgrond is altijd tot 
half acht open, dus ook op de avond 

van de uitreiking. “De andere twee me-
dewerkers draaien de zaak nu.” Net 
als de negentien andere subdealers 
van Varossieaus Top 20, deed Hong 
Wei mee aan de kennistest. Wongso-
semadi beantwoordde de vragen. De 
jonge directeur van het bedrijf genoot 
zichtbaar van de avond. “Mi fi ri switi, 
yere!”

Ook zijn er zijn 2 subdealers uit Nicke-
rie gehuldigd, namelijk Dew’s Trading 
en Yong Chang’s bouwmaterialen. Zij 
lieten zich vertegenwoordigen door 
Raif Goedar, winkelchef van ons fi liaal 
in Nickerie.

Na de overhandiging van de cheques 
en oorkondes hebben de ondernemers 
gezellig bijgepraat onder het genot van 
een goede maaltijd. Ook partners, me-
dewerkers en familieleden hadden een 
prettige avond. 

In 2014 presenteert Varossieau de lijst 
van beste aannemers en subdealers 
van 2013. 

Wist u dat Varossieau ook RAMBO produc-
ten verkoopt? Met de RAMBO lijn biedt 
Varossieau de klant producten, die bij uit-
stek geschikt zijn om bepaalde elementen 
zowel binnen als buiten te beschermen en 
te verfraaien.

Daarbij kan gedacht worden aan houten 

meubels, kozijnen, plinten, deuren en vloe-
ren, maar ook metalen tuinhekken die net 
iets meer bescherming nodig hebben.

RAMBO heeft een uitgebreid assortiment 
aan transparante en dekkende beitsen 
(lakken). Verder is het assortiment aange-
vuld met grondlak, vernis, wax, olie, reini-

gingsmiddelen en hout opvulmiddelen.

Wilt u precies weten welke producten we 
hebben en waarvoor het product gebruikt 
kan worden, vraag dan ook naar onze 
RAMBO folder.

raMbo

Een deel van het trotse team van Varossieau van links naar rechts: Raief Goedar, Patrick 
Pawironadi, Brian van Leeuwaarde, Clayrens Kartodirijo, Rita Manbodh, Vincent Dermowidjojo, 
Feeanine Hewitt, Joey Sanmohadi, Francisca Eifl aar en Jeetinderkoemar Gajadhar.




