
Ondernemers vinden in Flevoland de ruimte 
om hun ambities waar te maken. Ze hebben 
een hands-on-mentaliteit, aanpakken zit de 
Flevolanders nu eenmaal in het bloed. Lef om 
zaken anders dan anderen te doen. Durven 
te experimenteren, eigenzinnig en innovatief 
te zijn.   

Voorsprong door innovatie. Dat kenmerkt 
VHM Machinery, opgericht door Rik van Hees. 
Op de boerderij van zijn ouderlijk huis in Ens. 
Een van de groendorpen in de Noordoost-
polder (Flevoland). Tijdens het eerste jaar van 
zijn studie werktuigbouwkunde richtte hij zijn 
bedrijf op. In de pauze maakte Rik offertes en 
belde hij klanten, ’s avonds maakte hij kleine 
constructies in de werkplaats van zijn vader.

VHM Machinery bouwt modulaire machines 
voor kisten- en bigbaglogistiek. Alle hande-
lingen die een kist tegenkomt in een logistiek 
proces, worden door de machines van VHM 
geautomatiseerd. Vullen, legen, kantelen, 
draaien, tillen, stapelen en transporteren. Een 
meer continu proces met hogere capaciteit en 
minder heftruckbewegingen. 

Liefde voor techniek 
Het pand beslaat 4.500 vierkante meter 
op een kavel van 17.000 vierkante meter. 
Ruimte genoeg dus. Dat zie je, dat voel je 
in Flevoland. Vanaf de werkplaats heb je 
vrij uitzicht op het landschap, de strakblauwe 
lucht en de graslanden.

Groei is niet het doel  
Rik gelooft niet zo in grote strategieën. ‘Ik ben 
niet bezig met hoeveel medewerkers ik over 
5 jaar wil hebben of hoeveel omzetgroei ik 
wil halen. Wat ik wél weet is dat we elke kans 
die voorbijkomt (én ons een beetje aanstaat) 
aangrijpen. Dat iedereen er zin in heeft om 

die klus klaar te krijgen, en er niet overwerkt 
van raakt. Zolang dat goed gaat, blijven we 
vol gas geven. Omzetgroei is daar dan het 
resultaat van.’

Hij is gerust een jonge, ambitieuze onder-
nemer te noemen. Die het net even anders 
doet. Wie bij VHM Machinery een kop koffie 
haalt, loopt tussen de machines door waaraan 
wordt gewerkt. De volautomatische moderne 
espressomachine maakte plaats voor een 
ouderwets filterkoffiezetapparaat. ‘We zetten 
hier voor elkaar een kop koffie. Dat kost even 
tijd, maar je hoort het gepruttel van het filter 
en ruikt de heerlijk geur.’

Kracht van het individu 
‘Ik ben ervan overtuigd dat mensen met 
plezier naar hun werk gaan als je in ze 
investeert en als ze zich gewaardeerd voelen. 
Als je hier werkt, kun je oneindig door blijven 
leren, groeien en krijg je de vrijheid om je 
eigen keuzes te maken.’ 

‘Op de boerderij waar ik opgroeide had ik de 
ruimte en kreeg ik ook de vrijheid van mijn 
ouders om zelf te ontdekken.’ Dat gunt hij zijn 
medewerkers ook. ‘Ik geloof in de kracht van 
het individu.’ De mooiste machines van de 
wereld bouwen. Dat doe je samen. Zoeken 
naar mogelijkheden. ‘Wat kan er wel? Dat is 
ook kenmerkend voor Flevoland. We stonden 
75 jaar geleden met zijn allen tot onze knieën 

in de klei en we zijn altijd een stap naar voren 
blijven zetten. Je vóelt deze mentaliteit 
nog steeds.’ 

De groei van zijn bedrijf is daar een mooi 
voorbeeld van. Dankzij steun van de 
gemeente Noordoostpolder kon hij al na vijf 
jaar een pand van 1.100 vierkante meter, met 
5.000 vierkante meter grond, betrekken op 
het industrieterrein. Nog eens 10.000 vierkante 
meter grond erbij was ook geen probleem. 
‘De gemeente hielp onze buurman aan een 
andere plek. Dit geeft mij als ondernemer 
heel veel vrijheid.’
  

ADVERTENTIE

VRIJHEID OM JE 
EIGEN KEUZES 
TE MAKEN  
VHM Machinery

‘Wat kan er wél? We 
denken in Flevoland 
in mogelijkheden.’ 

VHM Machinery 
in cijfers 

2005  Rik begint tijdens studie als zzp’er 
2014  officiële start VHM Machinery   
 op boerderij ouders
2020  naar nieuw pand op 
 industrieterrein
2021  uitbreiding met 3.400m2

30  machinebouwers
200  machines per jaar
15  landen actief

Meer lezen over ondernemen 
in Flevoland? Kijk dan eens op 

inflevoland.nl/groei


