Belderink & Zn. Schildersbedrijf en Vastgoedonderhoud neemt
schildersbedrijf SWB over
Per 1 maart 2020 neemt Belderink Schildersbedrijf en Vastgoedonderhoud te Oldenzaal het
schildersbedrijf van SWB over. Vanuit de SWB locatie in Borne wordt de vestiging onder de vlag
van Belderink als zelfstandige onderneming voortgezet. Alle medewerkers van het schildersbedrijf
van SWB gaan werken voor de nieuwe onderneming: Belderink Midden Twente.
“Om de kwaliteit van het schilderwerk te kunnen blijven garanderen en de medewerkers een
betrokken en stabiele werkgever te bieden, hebben we vanuit SWB een professionele partner
gezocht”, aldus Robert Monninkhoff, algemeen directeur SWB Groep. Belderink & Zn. is in 1932
opgericht en is een echt familiebedrijf. Het familiaire karakter van Belderink heeft een grote invloed
op de ontwikkeling en de cultuur in het bedrijf. Werken vanuit een langetermijnvisie en
ondernemersmentaliteit zijn eigenschappen die het bedrijf kenmerken. De saamhorigheid is groot.
Een stabiele en vitale onderneming is daarbij het uitgangspunt.
Zowel vanuit Oldenzaal als Borne bedient het team goed opgeleide en ervaren vakmensen de
particuliere en zakelijke markt in Twente op het gebied van schilderwerk, vastgoedonderhoud en
(schilder)abonnementen. Door de jarenlange ervaring staat het team garant voor vakmanschap,
kwaliteit, stabiliteit, vitaliteit en een grote mate van sociale betrokkenheid.
Belderink gaat intensief samenwerken met SWB en haar sociale partners met als gezamenlijk doel:
het opleiden van mensen tot professionele schilders. Belderink draagt op deze manier als erkend
leerwerkbedrijf samen met haar klanten, relaties en opdrachtgevers bij aan maatschappelijk en
sociaal betrokken ondernemerschap. Met de overname ontstaat een win-win situatie voor alle
partijen en betrokkenen: sociaal gedachtegoed én kwaliteit. Het motto hierbij is: met elkaar! Samen
zorgen voor vakmanschap, betrokkenheid en kwaliteit. Dat teamgevoel is voor alle mensen binnen
het bedrijf net zo vanzelfsprekend als het leveren van vakmanschap en kwaliteit.
“Met straks veertig ervaren vaklieden vinden wij het belangrijk - net als onze klanten, relaties en
opdrachtgevers - een bijdrage te leveren aan mens en maatschappij. Ieder dag opnieuw. Voor elkaar
én met elkaar!”, aldus John Belderink en Sander ten Bos, directie van de nieuwe onderneming.
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