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O. de Leeuw Groep

Werken bij  
O. de Leeuw Groep: 

Groeikansen 
en ruimte 
voor eigen 
initiatief 

ARNOUT: 

Veel v rijheid  
om zelf te plannen

Leeuwbouw biedt de bouw en industrie een zeer breed 
pakket aan ijzerwaren, gereedschappen, hang- en 
sluitwerk en bouwkeetbenodigdheden. Chauffeur Arnout 
Steenbergen (33) levert deze producten bij de klanten 
af. “Van bouwhelmen en -lampen tot werkschoenen, en 
van lichtslangen tot voorverpakte koffie, thee en soep. Zo 
kan ik ’s ochtends in Hasselt en ’s middags in Zwolle zijn. 
Geen enkele dag is hetzelfde!” 

Arnouts werkdag begint half acht in de grote loods van 
Leeuwbouw, waar hij af te leveren goederen – daags 
tevoren gepickt door zijn collega’s – zelf in zijn Mercedes 
Sprinter bestelwagen laadt. “Het is de kunst om alles goed 
vast te zetten, zodat het onderweg niet gaat schuiven. En 
wat het eerst moet worden afgeleverd, moet als eerste 
voor het grijpen liggen. Daar moet je dus goed rekening 
mee houden.” Arnout werkt met zo’n achttien collega 
chauffeurs en samen kennen ze een zestiental vaste routes, 
en daar komen regelmatig nieuwe afleveradressen bij.

De in Ens wonende Arnout werkt sinds juli van dit jaar 
voor Leeuwbouw. Voorheen werkte hij bij twee andere 
gereedschap- en machineverhuurbedrijven in de regio. 
“Ik kom uit de wereld van het grondverzet, maar in de 
slechte jaren van de bouw schoof ik geleidelijk op naar de 
vervoerswereld.” Hij ervaart Leeuwbouw als een prettige 
werkgever: “Je hebt heel veel vrijheid. Enerzijds omdat je 
veel in de buitenlucht bent, anderzijds kun je in overleg 
met je collega’s van de planning en met klanten deels 
zelf de indeling van je route en dag bepalen. Je hebt veel 
klantcontact, want vaak moet je vooraf even overleggen 
waar het bestelde materiaal precies moet worden gelost.” 
Hij ziet toekomst in zijn werk bij Leeuwbouw. “Ik hoop 
hier ook mijn vrachtwagenrijbewijs te halen. Dat opent 
weer nieuwe mogelijkheden.”

De O. de Leeuw Groep, bestaande 
uit zes voorraadhoudende 
handelsbedrijven in Zwolle en de 
regio, zoekt nieuwe collega’s voor 
verschillende functies binnen 
de groep. Hoezeer ze onderling 
ook verschillen, alle bedrijven 
onderscheiden zich door een 
breed voorraadassortiment, zodat 
ze snel en compleet kunnen 
leveren. Drie medewerkers 
vertellen over hun werk.

De O. de Leeuwgroep heeft sinds 

november 2020 een afzonderlijke website 

waarop alle vacatures staan vermeld: 

www.werkenbijodeleeuwgroep.nl

www.leeuwbouw.nl
www.ijzerleeuw.nl
www.leeuwtechniek.nl

JESSICA:

Je krijgt kansen  
en goede begeleiding

Als teamleider logistiek is Jessica Tesselaar (30) bij Leeuwtechniek 
het aanspreekpunt voor de bestellingen die haar kantoorcollega’s 
doorzetten. Deze orders worden door haar team gepickt en 
verzendklaar gemaakt. “We verzenden echt duizenden verschillende 
producten, van kogelkranen en snelkoppelingen tot slangen en 
slangklemmen. Behalve aan de bouw en industrie leveren we ook 
aan de agrarische sector. Het is van belang om je productkennis op 
peil te houden, want er komen met regelmaat nieuwe producten bij.”

Centraal in haar werk staat de zogeheten Kardexkast, een 
geautomatiseerde magazijnkast waarin alle producten via een 
ingenieus zoeksysteem snel te vinden zijn. Jessica begon twee 
jaar geleden als magazijnmedewerker, maar stuurt inmiddels als 
teamleider vier medewerkers aan. “Ze hebben me snel een kans 
gegeven. Met goede begeleiding, want ik kon met vragen altijd 
terecht bij ervaren collega’s.” 

Na haar havo-opleiding werkte Jessica eerder voor een groothandel 
die aan apotheken levert. “Daarbij moest ik producten controleren 
op inhoud en deze verzendklaar maken. Dat sloot enigszins aan bij 
dit werk, al is het natuurlijk een heel andere beroepsgroep. Zeker 
in het begin wist ik lang niet altijd wat er door mijn handen ging. 
Dankzij mijn collega’s heb ik snel veel bijgeleerd.”

Het werk past bij haar, vindt ze. “Je bent lekker in beweging als 
je door de grote hal loopt, en ik kan goed opschieten met mijn 
collega’s. En zeker als je aan de afhaalbalie staat, heb je veel contact 
met klanten. De kennis die ik hier opdoe, komt me soms ook in 
het dagelijks leven goed van pas. Ik was laatst op de camping en 
daar zag ik leidingen lopen die ik herkende van het type dat we 
hier in voorraad hebben. Leeuwtechniek geeft je bovendien kansen 
om jezelf verder te ontwikkelen. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn 
heftruckdiploma gehaald. Daarnaast valt er met de bedrijfsleiding 
te praten over parttime werk. Ze zoeken naar mogelijkheden om 
je wensen in te passen in de werkzaamheden, zodat werk en privé 
goed op elkaar aansluiten.”

MARLIES: 

Je leert hier snel bij
Marlies de Bruijn (30) is commercieel medewerker 
binnendienst bij IJzerleeuw, de voorraadhoudende 
staalgroothandel. “Ik beantwoord telefoontjes en e-mails 
over bestellingen, offertes en prijsaanvragen. Dat betekent 
snel en effectief werken, want je wilt klanten zo snel 
mogelijk helpen.” Daarnaast is het certificatenbeheer een 
belangrijk onderdeel van haar werk. Wat dat inhoudt? 
Marlies: “Elke staalsoort die wij afleveren heeft een 
certificaat waarin de eigenschappen en prestaties van het 
product staan vermeld. Deze specificatie bestaat sinds 
enkele jaren en wordt steeds belangrijker. Zeker in het 
begin was dat wel een hele puzzel, maar als je ermee 
vertrouwd raakt, gaat het steeds soepeler.”

Voor Marlies was de wereld van de staalbouw sowieso 
nieuw toen ze in augustus vorig jaar aan haar nieuwe 
baan begon. “Ik ben opgeleid voor de kinderopvang, maar 
werkte in de productie bij een beschuitfabrikant en daarna 
bij een boekingskantoor voor hotels. De praktijkervaring 
met klantcontacten in die laatste baan komt bij IJzerleeuw 
van pas, maar inhoudelijk was dit volkomen nieuw voor 
me. Ik houd van aanpakken, sta open voor nieuwe dingen 
en leer snel bij. Inmiddels heb ik het werk, mede dankzij 
een aanvullende certificatencursus, goed onder de knie. 
Ook omdat ik hier veel vrijheid krijg om de dingen volgens 
mijn eigen werkwijze te doen. Er is ruimte om vragen te 
stellen, ideeën in te brengen en bij te leren.”  

O. de Leeuw-groep
Rieteweg 15, Zwolle
www.odeleeuw.nl


