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VAN WIJHE VERF B.V. 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

 

Van Wijhe Verf B.V. is een zelfstandig familiebedrijf, opgericht op 1 april 1916 door de heren 

D.H. van Wijhe en D. Vermeulen (groothandel in drogerijen en verfwaren).  

 

In 1928 werd het bedrijf voorgezet door de heer Van Wijhe met zijn twee zoons Engelbertus en 

Jan Tijmen. In 1962 werd ir. D.H. van Wijhe jr. in de directie opgenomen als adjunct directeur en 

daarmee trad de 3e generatie Van Wijhe in het bedrijf toe. In 1971 kreeg Dhr. Van Wijhe jr. de 

dagelijkse leiding als Algemeen Directeur. 

Vanaf 1994 (na haar carrière bewust buiten het familiebedrijf gestart te zijn) is Drs. Marlies van 

Wijhe als 4e generatie werkzaam binnen de onderneming en sinds 2000 is zij als Algemeen 

Directeur eindverantwoordelijk voor de onderneming waar op dit moment circa 250 medewerkers 

werkzaam zijn. 

 

De onderneming heeft (in 2016 viert zij haar 100 jarig bestaan!!) door de jaren heen diverse 

ontwikkelingen doorgemaakt. Zo vond in 1935 de eerste verffabricage plaats, werd in de jaren 

vijftig besloten om marktaandeel te verkrijgen binnen de sector nieuwbouw woningen, om de 

schaalvergroting verder vorm te geven vond een verhuizing plaats midden jaren zestig, tevens 

werd een flink marktaandeel verworven binnen de “doe-het-zelf “ markt middels het met 

Wijzonol en in 1978 nam Van Wijhe het merk Ralston over waarmee in heel Europa deze 

gedeponeerde merknaam kon worden gevoerd. 

 

Innovatie en Duurzaamheid staan centraal binnen Van Wijhe Verf B.V. Zo werd al in 1984 een 

nieuw eigen kleurmengsysteem ontwikkeld waaruit alle kleuren gemaakt kunnen worden. Zo 

werden er door de jaren heen ook diverse innovatieprijzen gewonnen en in 2010 werd Marlies van 

Wijhe verkozen tot zakenvrouw van het jaar. 

 

Meer aanvullende informatie omtrent Van Wijhe Verf B.V. is te vinden middels 

www.vanwijheverf.nl en www.wijzonol.nl 

 

Op dit moment is Van Wijhe Verf B.V. de grootste zelfstandige producent van bouwverven in 

Nederland. Het beleid is gericht op verdere groei en professionalisering in binnen- en buitenland. 

 

Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Van Wijhe Verf B.V. op zoek naar 

een dynamische en resultaatgerichte Manager Verkoop Nederland in verband met de verdere groei 

en professionalisering van zowel de Sales afdelingen als de verdere groei en ontwikkeling van de 

onderneming binnen bestaande en (mogelijk) nieuwe markten in binnen- en buitenland. 
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Titel Manager Verkoop Nederland 

 

 

Plaats in de organisatie  De Manager Verkoop Nederland rapporteert rechtstreeks 

aan de Algemeen Directeur. 

 

 

Standplaats  Zwolle 

 

 

Taken en Verantwoordelijkheden De Manager Verkoop Nederland is verantwoordelijk voor: 

� De omzet en marge alsmede het versterken van de 

marktpositie; 

� Het opbouwen van duurzame relaties en daarmee 

uiteindelijk groei te realiseren; 

� Het op daadkrachtige en motiverende wijze direct 

leiding geven aan drie Verkoopleiders (DHZ, Prof, en 

TIFA), één Manager Backoffice alsmede Groothandel 

Mooij Verf (11 vestigingen in Nederland); 

� Het opstellen van het strategisch verkoopplan, initieert 

activiteiten voor business development en stelt 

accountplannen op; 

� Samen met de Verkoopleiders (en hun sales team) zorgt 

u voor het realiseren van een goede klantrelatie en bent 

u ondersteunend binnen de verkoopactiviteiten; 

daarnaast bent u ook zelf actief in de verkoop bij 

bestaande en potentiele klanten; 

� U vertaalt de verkoopstrategie naar operationele 

verkoopplannen en doelstellingen; 

� U monitort de dagelijkse sales operatie en voortgang 

ten aanzien de gestelde KPI’s en stuurt bij daar waar 

nodig; 
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-vervolg- 

 

Taken en Verantwoordelijkheden De Manager Verkoop Nederland is verantwoordelijk voor: 

� Het opstellen en realiseren van de commerciële 

groeidoelstellingen en het commerciële resultaat in 

Nederland; 

� U begeleid en coacht Verkoopleiders om de 

aanwezige kennis en verkoopvaardigheden naar een 

hoger plan te tillen. 

� De verdere ontwikkeling van de reguliere en online 

verkoopstrategieën van de Wijzonol 

Verkoopafdelingen; 

� Intensieve samenwerking en optimalisatie met de 

internationale verkoopafdeling Ralston Colour & 

Coatings met als doel optimale afstemming tussen 

branding, positionering en sales activiteiten in 

binnen- en buitenland; 

 

 

 

 

Van Wijhe Verf B.V. biedt:  De kans om te werken bij een eigenzinnig en onafhankelijk 

 familiebedrijf met een indrukwekkende historie en een 

sterke focus op de toekomst. Je maakt deel uit van een 

ambitieus en gedreven team dat vastberaden is om het 

bedrijf mede verder te ontwikkelen als zelfstandige, 

toonaangevende speler binnen de verfbranche. 
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Opleiding De te zoeken kandidaat beschikt over een opleiding op 

HBO/Universitair werk- en denkniveau. Hierbij valt te 

denken aan bijvoorbeeld een studie Commerciële 

Economie of Bedrijfskunde. 

 

 

Ervaring De te zoeken kandidaat beschikt over minimaal tien jaar 

relevante verkoop ervaring (proven sales track record) 

binnen de maakindustrie; bij voorkeur op het gebied van 

verf/coatings. Deze aantoonbare sales ervaring heeft u 

opgedaan in een internationale omgeving (bouw 

gerelateerd) en daarnaast beschikt u over leidinggevende 

ervaring c.a. capaciteiten. 

 U beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal  

 

 

Karakteristieken Met betrekking tot de persoonlijke kwaliteiten waaraan de 

man/vrouw zal moeten voldoen, willen wij ons met nadruk 

beperken tot die eigenschappen welke van essentieel belang 

zijn voor het welslagen: 

 � Ondernemende instelling (initiatiefrijk) 

� Resultaatgericht 

� Peoplemanager 

� Communicatief 

� Zelfstandigheid 

� Structurele aanpak 

� Oplossingsgericht (creatief) 

� Stressbestendig 

� Resultaatgericht/Gedreven 

� Strategisch 

� Proactief 

� Natuurlijke leider (charisma) 

� Hands-on mentaliteit 

� Gevoel voor humor 


