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Werken in de Waarderpolder

Haarlems Dagblad richt
de schijnwerpers op het
bedrijfsleven in de
Waarderpolder. Vandaag
staat het bedrijf Lino
Metaalwaren in het licht,
waar onder meer
scharnieren op maat
worden gemaakt.

Lino Metaalwaren
Ir. Lelyweg 48. Bij Lino Metaalwaren werken acht
mensen.

De eigenaren Fulco Dommerholt, zijn echtgenote Jeanine en Peter de Vries.
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Moldavië is nooit
ver weg bij Lino
Arnold Aarts

a.aarts@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem Q Hoe groot de liefde ook
is, de vraag blijft of het verstandig
is als echtpaar een bedrijf te leiden.
Fulco (49) en Jeanine Dommerholt
(54) hebben nooit getwijfeld toen
de kans zich in 2010 voordeed
samen eigenaar te worden van Lino
Metaalwaren.
Het vertrouwen in een goede samenwerking heeft alles te maken
met de vierenhalve jaar dat ze met
hun drie jonge dochters in Moldavië verbleven. In het armste land
van Europa hielpen ze mensen om
hun eigen bedrijfje op te zetten. De
Dommerholts hielpen de ondernemers in spe een businessplan te
schrijven, waardoor ze in aanmerking konden komen voor een microkrediet.
Het werd een groot succes. Inmiddels zijn een kleine duizend Moldaviërs via het project eigen baas
geworden. Er zitten imkers bij,
maar ook tomatenkwekers die door
het bouwen van een kas een hogere

opbrengst uit hun oogst konden
halen.
De beslissing om iets voor Moldavië te doen, heeft een religieuze
achtergrond. ,,We zijn allebei op
latere leeftijd tot het christelijk
geloof gekomen’’, vertelt Jeanine.
,,Dat heeft voor een verandering in
ons leven gezorgd, waardoor we
meer mededogen met de medemens hebben gekregen. We hadden
sterk het verlangen iets goeds te
doen voor God. Het probleem met
Moldavië is dat veel ouders wegtrekken om in het buitenland geld
te verdienen. Kinderen blijven
achter en worden noodgedwongen
door grootouders opgevoed. Door
de mogelijkheid een microkrediet
te bieden, kunnen gezinnen bij
elkaar blijven.’’

Kunstacademie
De samenwerking tussen Fulco en
Jeanine verliep in Moldavië zo
voorspoedig dat ze het gerust
aandurfden in de Waarderpolder
samen een metaalbedrijf te runnen. Hij heeft de technische lerarenopleiding gedaan, zij heeft de
Kunstacademie in Den Haag ge-

Het christelijk
geloof belangrijk
voor metaalbedrijf
volgd. ,,Mijn man is heel goed in
organiseren, ik ben creatiever. We
vullen elkaar aan. Hij doet de planning en administratie, ik houd me
bezig met marketing, adverteren
via Google AdWords en de website.’’
Bij Lino wordt letterlijk en figuurlijk gestreefd naar een familiaire
sfeer. Zo heeft ook Peter de Vries,
de zwager van Fulco, zich in 2015
ingekocht. Hij heeft een achtergrond als loodgieter en werkte
lang in de technische dienst van
verslavingscentrum De Hoop. De
Vries zorgt bij Lino voor de technische ondersteuning, productontwikkeling, machinebouw en onderhoud.
Maar de drie eigenaren trekken
indien nodig net zo makkelijk een

Voor lockers, xylofoons en Donkervoorts
Arnold Aarts

Haarlem Q Alles aan kleine metaalproducten wat buiten de standaard maten valt, is te bestellen
bij Lino. Het gaat van scharnieren
voor transportbanden tot lattenhouders voor xylofoons. En van
sluitingen voor lockers tot voetpedalen voor orgels. Zelfs de befaamde sportwagens van de Nederlandse fabrikant Donkervoort
kunnen niet zonder het Haarlemse metaalbedrijf.
Om de klanten nog beter te kunnen bedienen, is Lino onlangs
verrijkt met een fiberlasermachine. Het paradepaardje is vervaardigd door de Waarderpoldercollega’s van Novako Techniek,
die zo’n anderhalf jaar aan de
machine hebben gewerkt. Directeur van Novako is Rob Koelewijn,
tot en met 2010 de eigenaar van
Lino.
De ponsnibbelmachine - de voorganger van de fiberlasermachine staat ook nog in het bedrijf. Daarin worden met een hoop herrie en
een hoog energieverbruik de
gewenste vormen uit het metaal
geponst. De geluidsarme manier
overall aan om bij te springen in de
productie. ,,Hiërarchie kennen we
hier niet. Wij kijken anders naar
personeel dan de gemiddelde werkgever. We vinden het belangrijk dat
medewerkers zich prettig voelen
op de werkvloer. Als iemand de

Vitalie Stavila bij de nieuwe fiberlasermachine, het paradepaardje.
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waarop de nieuwe machine werkt
- aangestuurd door geavanceerde
software - is een verademing.

Metaal tot een dikte van zes millimeter kan door de fiberlasermachine op maat worden gemaakt.

Bij Novako hopen ze dat het prototype van Lino door meer metaalbedrijven wordt besteld.

hele dag iets doet wat hij niet leuk
vindt, is hij snel opgebrand. We
willen iemands talent zoveel mogelijk de ruimte geven.’’
De link met Moldavië is trouwens
niet ver weg bij Lino. Een van de
acht werknemers is Vitalie Stavila,

die graag met zijn vrouw en twee
kinderen wilde emigreren uit OostEuropa. Via het Haarlemse metaalbedrijf kon hij aan een baan komen.
De geschiedenis van Lino gaat
terug tot 1935, toen Freek van

Doorn als eenpitter begon aan de
Korte Poellaan. Hij specialiseerde
zich in het bekleden van trappen
met linoleum. Toen klanten vroegen of hij ook stootranden en traproeden kon leveren, maakte hij zijn
eerste metalen producten.

Opvallend aan de machine is de
fraaie vormgeving. Daarin is nadrukkelijk de hand van Jeanine
Dommerholt terug te zien. Niet
alleen de ronde vormen trekken
de aandacht, maar ook de uitgekiende kleuren (oranje/lichtgrijs)
die volgens haar helemaal passen
bij het bedrijf.
,,Gechargeerd gezegd zien bijna
alle machines eruit als vierkante
schoenendozen. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Als mensen bij
ons binnenlopen, zullen ze zeggen: wow, wat een leuke machine.
Zo hebben we gekozen voor een
roldeur aan de voorkant, waardoor heel veel ruimte wordt bespaard. Da’s niet alleen praktisch,
maar het ziet er ook beter uit. Een
machine hoeft helemaal niet lelijk
te zijn.’’
Een vrouwelijke ’touch’ bij het
ontwerpen van machines zou
menig fabriekshal opvrolijken, is
de overtuiging van Dommerholt.
,,Mannen letten blijkbaar veel
minder op de vormgeving. Terwijl
ze wel allemaal een prachtig ontworpen auto voor de deur van het
bedrijf hebben staan. Dat verschil
begrijp ik niet goed.’’

