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BOOM B.V.

In 1895 richtte J.A. Boom Sr. Boom’s landbouwmagazijn 
op waar producten voor o.a. zuivelbereiding werden 
geproduceerd en die vanuit de drogisterij van Boom 
werden verkocht aan de boeren die uit de wijde omgeving 
naar de markt in Meppel kwamen. Na tien jaar breidde het 
bedrijf zich uit en kocht naastgelegen panden en grond 
aan. De tweede generatie Boom trad toe in 1943 en het 
bedrijf maakte vooral in de 20e eeuw een grote groei door. 
In 1964 betrok Boom BV een nieuw pand met ruimere 
en modernere productieruimtes. In 1975 werd het stokje 
overgegeven aan de derde generatie Boom die het collega 
bedrijf Wilten Woltil BV uit De Bilt overnam. Hiermee werd 
de positie van laboratoriumleverancier verstevigd. Bij het 
100-jarig bestaan in 1995 verhuisde Boom naar een groter 
en moderner complex in Meppel dat aan de CPR 15-2 eisen 
voldeed. Sinds 2010 staat de Boom onder leiding van de 4e 
generatie.

Bertjan Boom is algemeen directeur van familiebedrijf Boom 
B.V. en vertegenwoordiger van de 4e generatie Boom. Midden 
in de Covid-19 tijd in 2020 vierde dit bedrijf het 125-jarig bestaan. 
In dit interview neemt hij ons mee in de visie van het bedrijf en 
op de chemiedistributie industrie.

‘Ik ben opgegroeid in Meppel waar meer dan 125 jaar geleden 
ons familiebedrijf werd gevestigd. Als algemeen directeur ben ik 
de vierde generatie die aan het roer staat. Mijn broer werkt ook 
in het bedrijf, wij hebben chemie met de paplepel ingegoten 
gekregen. Onze ouders hebben ons echter wel vrij gelaten 
in onze beroepskeuze. Toch heb ik gekozen voor de studie 
chemische technologie in Delft. Na mijn studie heb ik eerst bij 
Organon in Oss gewerkt en ben eind 2008 gestart bij Boom. In 
2010 heb ik de functie van algemeen directeur overgenomen. 

Laboratoriumleverancier
Boom B.V. is groothandel voor het laboratorium, wij leveren 
apparatuur, benodigdheden en chemie voor elk laboratorium, 
een one-stop-shop. Onze klanten zijn zeer divers en actief in 
de (petro-)chemie, farma en food of feed, maar ook diverse 

waterlaboratoria en overheidsinstituten zoals NFI, RIVM en 
NVWA. Verder zijn natuurlijk universiteiten en ziekenhuizen 
actief op laboratorium gebied. Onze focus ligt met name op de 
Nederlandse markt waar wij een van de grootste spelers zijn. Als 
leverancier zijn wij vrij uniek en onze grootste concurrenten zijn 
internationale ondernemingen. 

Eigen productiefaciliteit
Mijn voorvaderen waren handelaren met een 
apothekersachtergrond. Mijn overgrootvader begon met 
Boom’s Landbouwmagazijn dat producten leverde aan boeren 
die in Meppel naar de markt kwamen. De boeren die kaas en 
boter maakten hadden bijvoorbeeld stremsel nodig, dat door 
Boom werd verkocht. Het productpakket voor de zuivel groeide 
omdat het eiwit- en vetgehalte bepaald moesten worden in 
de zuivelfabriekjes. En met het apothekersbloed in de aderen 
ontstond een eigen productieafdeling voor mengen en roeren 

Ervaringen van drie VHCP-leden
Hoe houd je je als bedrijf 125 jaar staande in de chemie? Maak kennis met Boom B.V. en Keyser & Mackay, twee leden die onlangs 
hun 125-jarig jubileum vierden. Daarnaast vertelt Sirius International hoe zij zich als een relatief nieuwe speler in de chemiebranche 
heeft gepositioneerd.
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of het uitvullen van grote verpakkingen naar handzame 
gebruiksverpakkingen voor het laboratorium. 

Familiebedrijf
Als familiebedrijf kijk je wellicht wat verder vooruit dan alleen 
naar de aandelenwaarde aan het einde van het jaar. Dit uit 
zich bijvoorbeeld ook in de relatief lange dienstverbanden van 
onze medewerkers. Dit jaar vieren wij zelfs een aantal 40-jarige 
personeelsjubilea. We hebben ongeveer 80 medewerkers in 
dienst. Ook hebben wij langdurige klantrelaties, waar we sinds 
jaar en dag mee samenwerken. Wij zorgen ervoor dat deze 
bedrijven zich helemaal op het laboratoriumwerk kunnen 
richten en snel en makkelijk hun gebruiksartikelen in huis 
kunnen halen. 

Ons jarenlange succes ligt vooral in het nakomen van afspraken, 
wij zijn een betrouwbare partner. Daarnaast zijn wij goed in het 
meedenken met onze klanten en zijn wij flexibel. Wil de klant 
een ander dopje op de verpakking, dan regelen wij dat.

125-jarig jubileum
Ons 125-jarig jubileum viel middenin de pandemie. Hierdoor 
kon ons weekend weg met het personeel niet doorgaan, ook 
niet op de doorgeschoven datum in oktober toen Covid-19 ons 
nog steeds in de greep had. Onze klanten zouden aandacht 
krijgen tijdens de WOTS beurs, maar ook die ging niet door. 
Medewerkers zijn op een andere manier verrast en we hebben 
online en via social media aandacht voor ons jubileum 
gegeneerd. Als afsluiter hebben we bedacht om het Boombos 
aan te planten in Meppel.

Visie chemiedistributie industrie
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze 
bedrijfsvoering, zo hebben wij onze daken bekleed met 
zonnepanelen. Maar wij zijn ook erg actief bezig met de 
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Als chemische 

branche bevinden wij ons vaak in het verdomhoekje van vies en 
vervuilend. Dat is jammer want chemie staat zelf aan de basis 
om veranderingen en verduurzaming mogelijk te maken. 

Uiteraard werken wij ook hard aan veiligheid. De risico’s zijn 
helaas niet helemaal uit te sluiten, want ook in onze sector komen 
ongelukken voor. In ons veiligheidsbeleid richten we ons naast 
praktische aanpassingen steeds meer op veiligheidsbewustzijn, 
de menselijke factor. Regels zijn er al genoeg.

Communicatie met omgeving en in de sector
De communicatie met de directe omgeving is sterk verbeterd. 
Bij Boom zijn we niet bang om onze deuren te openen, zoals 
bijvoorbeeld tijdens de Drentse Open Bedrijven Dag. Dat is 
niet alleen leuk voor medewerkers en familie, maar ook voor 
omwonenden en geïnteresseerden. Hiermee zijn we 10 jaar 
geleden gestart. Het werken met gevaarlijke stoffen vraagt 
om continue aandacht. Ik vind dat we sectorbreed veel opener 
zijn geworden. In het fysieke, logistieke proces is niet heel veel 
veranderd, maar wel aangescherpt. We proberen met z’n allen 
de keten veilig te houden. 

VHCP-lidmaatschap
Ik zie het VHCP vooral als een vereniging die ons voorziet 
van noodzakelijke informatie. Het VHCP voert het gesprek 
met de Rijksoverheid en zet zich in voor werkbare regels en 
eisen voor onze sector. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
gesuggereerde jaarlijkse testen van onze schuimblusinstallatie. 
Het is onmogelijk om voor zo’n test maar even honderden 
pallets naar buiten te verplaatsen. Ik ben dan ook blij dat het 
VHCP hierover met de overheid in gesprek gaat. Verder is het 
prettig dat wij kunnen deelnemen aan Responsible Care, aan 
klankbordgroepbijeenkomsten en een Workshop Incidenten. 
Het zorgt voor kennis en kunde. Samen met alle bedrijven in 
de chemiedistributie sector maken we de keten keer op keer 
beter.’ 

“Ik heb chemische technologie aan de TU Twente gestudeerd. 
Na deze studie heb ik mijn militaire dienstplicht voltooid. 
Vervolgens heb ik 12 jaar bij AkzoNobel Chemicals (nu: 
Nouryon) gewerkt, in verschillende commerciële functies. 
Ik was uiteindelijk Marketing Manager van een wereldwijde 
business unit waar nieuwe producten werden bedacht. Nadat 
het onderdeel waarvoor ik werkte werd verkocht, belandde ik 
via een headhunter in Noorwegen. Daar werd een proeffabriek 
gebouwd. Na vier jaar werden de patenten verkocht en ben ik 
weer vanuit Nederland verschillende adviesopdrachten gaan 
doen.

In 2004 heb ik samen met een partner Sirius opgericht. 
Inmiddels werken er zeven personen bij Sirius en daarnaast 
zijn er altijd wel stagiairs en afstudeerders bij ons aan het werk. 
Het is leuk om jonge mensen met een chemische achtergrond 
(MBO, HBO en WO) een werkplek of stage aan te bieden. Wij 
kunnen als bedrijf weer van hen leren. 

SIRIUS INTERNATIONAL

Sirius International is gevestigd in Villa Amalia in Baarn. 
Sirius is distributeur van milieuvriendelijke chemicaliën van 
de toekomst. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe grondstoffen, 
laat deze produceren, houdt deze op voorraad en levert 
ze op klantspecificatie af op locatie. De productie van 
chemische stoffen vindt plaats bij geselecteerde fabrieken 
waarmee men nauw samenwerkt. Dankzij deze werkwijze 
is het bedrijf niet gebonden aan bepaalde processen en 
technieken. Er werken zeven personen bij Sirius plus 
magazijnmedewerkers.

Zestien jaar geleden richtte Leo Verboeket samen met een 
partner Sirius International op. Leo Verboeket vertelt  hoe het 
bedrijf zich in relatief korte tijd heeft weten te ontwikkelen 
tot een succesvolle distributeur van milieuvriendelijke 
chemicaliën.



Sirius International
Sirius is distributeur van milieuvriendelijke chemicaliën van de 
toekomst. In samenwerking met onze klanten ontwikkelen wij 
grondstoffen. Wij vertalen hun wensen in moleculen. Dat is een 
heel creatief proces waar ik zeer nauw bij betrokken ben. Ik reis 
veel omdat onze klanten veelal gevestigd zijn in Europa en onze 
grondstoffen buiten Europa worden geproduceerd. Het zijn 
unieke producten die van planten of mineralen zijn gemaakt, 
veelal geheel afbreekbaar. Het lukt ons om onszelf staande te 
houden in deze sector door simpelweg op te staan, te bouwen 
en vol te houden. Ik geloof dat alles mogelijk is en we denken 
altijd in oplossingen. Vooruitgang komt door mensen die niet 
alles accepteren en dingen doen die eigenlijk niet voor mogelijk 
worden gehouden.  

Covid-19 crisis
Door de pandemie zijn we het afgelopen jaar minder op pad 
geweest. Het is jammer dat je je klanten niet in levenden lijve 
kunt ontmoeten en het is lastiger om online te communiceren. 
Door de lockdowns is het moeilijk om stoffen te produceren. Ik 
geloof wel dat Covid-19 het signaal is van de planeet om ons 
wakker te schudden: gaan we niet duurzamer met onze wereld 
om, dan kunnen dit de consequenties zijn. Positief is wel dat 
er daardoor meer vraag naar milieuvriendelijke grondstoffen is.

Duurzaamheid 
Zodra je ons pand binnenkomt, zie je meteen vier afvalbakken 
om afval te scheiden. Ons papier is circulair, van een eco label. 

Wij rijden in elektrische auto’s. Als je met ons in gesprek gaat, 
dan komt duurzaamheid altijd naar voren. Duurzaam en 
circulair produceren staat bij ons hoog in het vaandel. Wij kijken 
altijd naar de volgende stap en proberen te bedenken hoe ons 
product er over 5 jaar voorstaat. Zodra we een uitontwikkeld 
product hebben, dan nodigen we consultants uit om hier 
feedback op te geven. Zo blijven we scherp en kunnen we 
producten verbeteren in de toekomst.

Omdat chemie verweven is met vele ontwikkelingen wereldwijd 
heeft Sirius een online Kenniscentrum opgericht. Hier worden 
actuele en leerzame artikelen gepubliceerd geschreven door 
derden, collega’s en mijzelf. Daarnaast brengt Sirius elk jaar een 
kalender uit waarvan iedere maand in het teken staat van een 
specifiek onderwerp. Al deze onderwerpen hebben te maken 
met duurzaamheid. Ook deze kalender ontwerpen we zelf. De 
kalender wordt wereldwijd op ruim 600 adressen verspreid. We 
zijn er trots op om de bewustwording rondom duurzaamheid 
op deze manieren te vergroten.

Chemiedistributie door de jaren heen
In 1989 ben ik gaan werken in de chemiesector. De industrie 
is zeker veranderd. Waar vroeger de chemici centraal stonden, 
werden dat de marketeers in de jaren ’80 en de financiële 
mensen in de jaren ’90. Nu zijn het de juristen die een belangrijke 
rol spelen in de chemiesector. Labels moeten kloppen, de keten 
moet veilig zijn. Er zijn een heleboel regels waar alle partijen in 
de keten aan moeten voldoen. 
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Wij zijn bijvoorbeeld wel eens drie maanden bezig geweest om 
te kunnen bewijzen dat een stof afbreekbaar is. Het is daarbij 
wel van belang dat regels niet de innovatie in de weg staan.

Lidmaatschap VHCP
VHCP is een platform, met connecties in Den Haag en Brussel. 
Ik vind dat het VHCP persoonlijk is met daarbij veel technische 
kennis. Daarom vind ik het belangrijk om lid te zijn van het 
VHCP dat onze belangen bij stakeholders behartigd. Ik ben 
van mening dat elk bedrijf werkzaam in de Nederlandse 
chemiedistributie industrie lid zou moeten zijn van het Verbond. 
Ook vind ik het een must dat je als bedrijf voor de volledige 100 
Responsible Care-punten gaat. Heb je een lagere score, dan 
moet je om hulp vragen. 

Chemie is toveren
Ik heb voor een chemische studie gekozen, omdat chemie 
overal is. Chemie is toveren: je hebt grondstoffen, die reageren 
met elkaar en dan heb je een totaal ander product. Chemie 
maakt iets wat er eerst niet was. Soms doe je gericht onderzoek 
en dan vind je plotseling iets geheel anders uit. Ik voorzie dat 
wij ons in de toekomst meer richten op ethische vraagstukken. 
Ik zie de toekomst van de chemiedistributie sector rooskleurig 
tegemoet, er zijn nog zoveel goede en milieuverbeterende 
ideeën”.

Met onze chemische en economische achtergrond werkt dat 
prima en wij zitten met vrijwel alles op een lijn.’

Willem Augustinus: ‘Wat het werk zo leuk maakt is dat wij 
grondstoffen verhandelen die de basis vormen voor alledaagse 
producten, zoals de verf voor het schilderen van een huis.
Gerard de Waal: ‘Chemie heeft mij altijd al aangetrokken. Het 
heeft iets magisch wat je allemaal met chemie kunt doen. Ik 
ben na mijn studie in een R&D lab gaan werken, hetgeen heel 
specialistisch werk is. Maar het paste beter bij mij om met 
klanten in gesprek gaan om formuleringen te verbeteren, een 
chemiedistributeur kan echt waarde toevoegen.’

Keyser & Mackay
Gerard de Waal: ‘In een ver verleden had K&M drie Nederlandse 
vestigingen, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Ons 
hoofdkantoor is gevestigd midden in het historisch centrum 
van Amsterdam, aan de Leidsegracht. Wij hebben daarnaast 
nog zes vestigingen in Europa: België, Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland, Polen en Spanje. In totaal werken zo’n 120 personen 
verspreid over deze vestigingen voor K&M. We blijven groeien, 
ons nieuwe kantoor in Spanje is onlangs nog verdubbeld.’

Willem Augustinus: ‘Wat ons bedrijf kenmerkt en ons succesvol 
en onderscheidend maakt, is dat wij echt meedenken met onze 
klanten en oplossingsgericht te werk gaan. In onze technische 
buitendienst werken alleen maar specialisten uit de industrie 
die echt verstand van zaken hebben. Onze industrie-experts 
spreken zowel met de klant als de producent. Zo houden wij 
het simpel. Wij hebben veel langlopende verbintenissen met 
principalen en klanten.’

125-jarig jubileum
Willem Augustinus: ‘In 2019 vierden wij ons 125-jarig jubileum 
met een groot feest in Amsterdam. Er waren zo’n 500 gasten 
uitgenodigd, bestaande uit onze medewerkers met partners 
en onze belangrijkste (buitenlandse) relaties met partners. We 
begonnen de dag met een rondvaart door de grachten en we 
eindigden met een diner en een groot feest met optredens in 

KEYSER & MACKAY

Keyser & Mackay (K&M) is in 1894 opgericht door de 
heer P.A. Regnault in Amsterdam. Een van de vroege 
hoogtepunten was het binnenhalen van de agentuur voor 
Rocour in 1922, het zinkwitmerk voor de verfindustrie van 
De Maastrichtse Zinkwit Maatschappij. Dit is tot 1985 een 
rode draad gebleven binnen het bedrijf. Eind jaren ‘40 
is Keyser & Mackay betrokken geweest bij de oprichting 
van Synthese, een kunstharsfabriek in Katwijk. Deze 
wordt nog steeds door Keyser & Mackay in Zwitserland 
vertegenwoordigd onder de naam Allnex. Keyser & Mackay 
bezit een sterke positie als distributeur voor grondstoffen 
voor de formulerende industrie. Het bedrijf bedient meer 
dan 1000 klanten voor vele industrieën waaronder coatings 
en drukinkten, lijmen en kitten, kunststoffen, bouw, 
voeding en diervoeder, farmaceutica en persoonlijke 
verzorging.

Willem Augustinus en Gerard de Waal, beherend vennoten, 
vierden in 2019 het 125-jarig jubileum van Keyser & Mackay. 
De heren gaan in op het succes van dit bedrijf dat zich zo 
lang staande weet te houden als distributeur in speciale 
grondstoffen voor diverse industrieën.

Tweekoppig management
Gerard de Waal: ‘Hoewel ik eigenlijk op zoek was naar een 
internationale baan kwam ik zo’n 25 jaar geleden bij Keyser 
& Mackay te werken. Je haat het of je houdt ervan om bij 
een distributeur te werken. En ik houd ervan, vooral van het 
contact met zowel klanten als producenten. Ik heb me in het 
begin voornamelijk beziggehouden met de kunststof- en 
verfindustrie en vanaf 2008 trad ik tot het management toe.
Willem Augustinus: ‘Na mijn studie economie, heb ik 16 jaar 
als accountant gewerkt bij KPMG, waarvan een aantal jaren 
als expat op Aruba. Ik kende K&M als klant bij KPMG al zo’n 6 
jaar voordat ik gepolst werd om beherend vennoot te worden. 
Inmiddels werk ik 15 jaar voor K&M. Wij vormen, net als onze 
voorgangers, een tweekoppig management. 
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het Scheepvaartmuseum. Ook hebben we een jubileumboek 
uitgebracht over de geschiedenis van het bedrijf. Dat boek 
is een mooi aandenken en geeft een leerzame kijk op de 
ontwikkeling van het handel drijven in de afgelopen eeuw.’

Chemiedistributie van verleden naar heden
Willem Augustinus: ‘Vroeger ging het er veel opportunistischer 
aan toe in de sector. De focus lag toen veel meer op agenturen. 
Tegenwoordig werken we bijna volledig voor eigen rekening 
en focussen we ons op specialistische gebieden waarin we 
de beste willen zijn. Wel is alles nu een stuk zakelijker en 
wat minder persoonlijk geworden. Vroeger waren er meer 
mogelijkheden om de band met principalen en klanten op 
te bouwen. Nu zijn bedrijven vaak veel groter en personen 
wisselen vaker van functie. Dit is natuurlijk niet typisch alleen 
iets voor de chemiedistributie industrie.’ 

Gerard de Waal: ‘Onze filosofie is niet veranderd, we blijven 
hechten aan goede persoonlijke relaties met klanten en 
principalen. Beiden bieden we maximale service. Door 
digitalisering, consolidering en globalisering is alles complexer 
en sneller geworden. Een deel van de nieuwe ontwikkelingen 
helpt ons natuurlijk enorm. Zo kunnen wij bijvoorbeeld snel 
in contact komen met producenten in China en met video 
vergaderen kunnen experts van klant en producent veel 
makkelijker met elkaar in contact gebracht worden. 

In de huidige tijd is daarnaast meer oog voor veiligheid en milieu 
gekomen en onze verwachting is dat dit zich de komende jaren 
doorzet.’

Willem Augustinus: ‘Door de digitalisering is informatie 
per direct beschikbaar. De vraag is of de chemiedistributie 
sector elkaar via platforms zal gaan informeren, zoals nu bij 
consumentenorganisaties al het geval is. Onze rol zal dan 
niet veel veranderen, distributeurs blijven een belangrijke 
toegevoegde waarde hebben. Hoe een dergelijk platform zou 
moeten worden ingericht is de vraag en daar denken wij zeker 
over na.’

Advies voor nieuwe bedrijven in de markt
Gerard de Waal: ’Houd de focus en probeer in een niche waarde 
toe te voegen. Het wordt vaak geprobeerd om voet aan de 
grond te krijgen, maar je moet van waarde zijn om een plaats 
te veroveren. Onze ervaring is dat klanten niet op zoek zijn 
naar catalogusverkopers die een brochure op tafel leggen en 
een product aanvinken. Dat werkt niet, want de klant wil graag 
aanvullende en oplossingsgerichte informatie horen.’

Lidmaatschap VHCP
Willem Augustinus: ‘In je eentje sta je als bedrijf niet sterk. Dus 
een goede belangenbehartiger die namens de gehele sector 
kan spreken is van groot belang. Het gezamenlijk oppakken 
van onderwerpen zoals Reach, daar speelt het VHCP een grote 
rol in. Wij hebben een sterk Verbond met een sterk secretariaat. 
Er is kennis van zaken. VHCP is en blijft belangrijk en wij zullen 
het VHCP altijd ondersteunen.’

Gerard de Waal: ‘Belangrijk is dat het VHCP blijft luisteren naar 
zijn leden, zeker ook in de commissies. Leden gaan op een 
heel prettige manier onderling met elkaar om. We zien elkaar 
niet alleen als concurrent, maar hebben het gevoel dat we het 
samen doen.’
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‘DE VRAAG IS OF DE CHEMIEDISTRIBUTIE SECTOR ELKAAR 
VIA PLATFORMS ZAL GAAN INFORMEREN, ZOALS NU BIJ 

CONSUMENTENORGANISATIES WEL HET GEVAL IS’


