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Als jonge jongen had Martien 
Raaijmakers ondernemende dro-
men. Er brandde een vuur in hem 
dat op negentienjarige leeftijd 
werd ontstoken. Hij legde aan de 
Eerschotsestraat samen met zijn 
vrouw Joke de basis voor een fa-
miliebedrijf dat deze maand haar 
vijftigjarig bestaan mag vieren. 
Met hun zoon Mark (40) en doch-
ter Nicole (38) aan het roer. Helaas 
viel in 2012 ruim veertig jaar erva-
ring weg toen Martien plotseling 
overleed. “We staan er heel vaak 
bij stil dat hij er niet meer is. ‘Wat 
zou hij trots zijn’ zeggen we dan”, 
doelt Mark op de succesvolle vier 
bedrijven die hij en zijn zus onder 
hun hoede hebben.

Natuurlijk hebben ze allebei ei-
genschappen van hun vader 
meegekregen. Daar komen we 
gaandeweg het gesprek achter. 
Bescheidenheid zit duidelijk in het 
Raaijmakers-DNA. Want wie weet 
er dat Nicole en Mark maar liefst 
tachtig mensen in dienst hebben? 
Dat ze met Vinitex, Ikar Keukens, 
Stalo en Ralan vier bedrijven run-
nen? Dat ze met Vinitex marktlei-
der zijn in Nederland op het gebied 
van laboratoriuminrichtingen en 
dat ze ook in Duitsland en België 
een grote serieuze speler zijn? Pre-
cies, dat zijn er niet veel. “We lopen 
er ook niet mee te koop”, glimlacht 
Mark vanachter zijn bureau.

Martien begon ook als een be-
scheiden, maar harde werker aan 
zijn avontuur. Hij startte een doe-
het-zelfzaak in Eerschot. Twee jaar 
later (1972) verhuisde hij naar de 
Industrieweg in Nijnsel waar hij zijn 
eerste hal plaatste. Dat werd Ralan. 
Martien maakte bladen en kasten, 
die hij als toeleverancier ging leve-
ren. Hij was een ondernemer én 
vakman, met een enorme drive. Hij 
kreeg het drukker en drukker en al 
snel kwamen de eerste personeels-
leden. “Tien jaar later, in 1982, nam 
ons pa Ikar Keukens over”, vertelt 
Mark verder. “Hij koos er voor om 
te schakelen van toeleverancier 
naar maker van het eindproduct. 
De overname van Vinitex (1985), 
zijn toenmalige klant, was daarom 
een grote kans. De productie van 
keukens en laboratoriuminrich-
tingen pasten namelijk goed bij 
elkaar.” Vinitex was destijds ge-
vestigd in Assendelft. Een paar jaar 
reed Martien op en neer, maar uit-
eindelijk besloot hij om alles over 
te hevelen naar Nijnsel. Vanaf toen 
kon alles in eigen huis gemaakt 
worden, met uitzondering van de 

metalen onderdelen. Toen in 1990 
de mogelijkheid voorbij kwam 
Stalo Medico over te nemen, was 
de keuze dan ook snel gemaakt. 
Daarna was alles mogelijk in eigen 
beheer. Ook internationaal maakte 
Martien stappen. Hij lijfde in Duits-
land een concurrent van Vinitex in. 
Het geeft weer in wat voor versnel-
ling Martien werkte.

Zoon en dochter wordt gevraagd 
hem te typeren. “Altijd doorgaan. 
Hij had een droom en bleef daar in 
geloven”, zegt Nicole. Mark vult 
haar aan. “Het maakte niet uit 

hoe, maar hij kwam er altijd. Hoe 
meer mensen zeiden dat iets niet 
mogelijk was, hoe meer hij gedre-
ven was om het wel voor elkaar te 
krijgen.” Zitten broer en zus ook zo 
in elkaar? “Wij gaan ook stug door 
ja, haha”, grapt Nicole. Maar ze 
meent het wel. “We hebben allebei 
zijn doorzettingsvermogen meege-
kregen.” De twee lijken in zekere 
zin op elkaar, maar zijn naar eigen 
zeggen ook weer verschillend. 
Mark: “Dat is ook prettig, want zo 
vullen we elkaar aan.” Mark richt 
zich met name op de uitvoering 
en Nicole op het commerciële ge-
deelte.

Vader begon als tiener aan zijn 
ondernemersavontuur, maar ook 
Mark en Nicole werkten al op jon-
ge leeftijd mee. Mark vanaf 1997 
en Nicole drie jaar later. Martien 
gaf ze alle ruimte en deelde de 
geheimen van het ondernemer-

schap én het bedrijf. “Ik was begin 
twintig toen ik van school kwam en 
dacht het allemaal wel te weten”, 
blikt Nicole terug. “Theorie is be-
langrijk, maar je leert het pas in de 
praktijk. Gelukkig gooide ons pap 
ons met regelmaat voor de leeu-
wen. We mochten fouten maken.” 
Dat kwam later van pas toen een 
heftige tijd aanbrak met het over-
lijden van Martien, in 2012. “We 
vormden al enige tijd met drieën de 
directie”, vertelt Mark. “Gelukkig 
hadden we inmiddels al enige jaren 
ervaring. Als dat niet was geweest, 
hadden we een groot probleem 
gehad.” Kort na het overlijden van 
hun vader waren Mark en Nicole 
alweer op de zaak. “Alleen dat 
had hij gewild. Dat we door zou-
den gaan met het hoofd omhoog. 
De wereld draait door, de zaak ook 
en de salarissen zullen gewoon 
betaald moeten worden”, is Mark 
nog steeds realistisch.

De afgelopen jaren timmeren de 
Nijnselse ondernemers flink aan 
de weg. Ze halen grote projec-
ten binnen door klanten als DSM, 
TU/e, Rijksuniversiteit Groningen, 
TU Delft, de Universiteit van Wa-
geningen en de NVWA. Vinitex is 
toonaangevend op het gebied van 
inrichtingen in laboratoria. Ook in 
Duitsland. “Daar leveren we voor-
namelijk voor de overheid. Zo rich-
ten we o.a. de laboratoria in van 
universiteiten en klinieken”, schetst 
Mark een beeld. De twee zijn nog 
jong en hebben daarom genoeg 
ambities. “We willen ons bedrijf ge-
zond en modern houden met een 
gezonde groei in omzet”, begint 
Mark. “stug doorgaan maar altijd 
flexibel blijven”, knipoogt Nicole 
naar een eerdere opmerking. “Ons 
voordeel is dat we snel kunnen 
schakelen omdat we alles in eigen 
huis hebben.” Zo leeft Martien in 
alles voort. In woorden en daden.
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““Hij had een 
droom en bleef 
daar in geloven”

Mark, Nicole en Joke,

Namens alle medewerkers van Vinitex, Ralan, Stalo en Ikar keukens 
van harte gefeliciteerd met het bereiken van dit 50 jarig jubileum.

Mark en Nicole in de mooie showroom te Nijnsel. 


