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Herman Vossebeld 25 jaar in dienst bij Leferink Projectinrichters 
De viering van een bijzonder werkjubileum voor de Logistiek manager en huismeester  

Op donderdag 1 september 2022 is het een feestelijke dag in het kantoor van Leferink 
Projectinrichters, want medewerker Herman Vossebeld is precies 25 jaar in dienst. 

 

In het zonnetje gezet 

Op 1 september 1997 kwam de toen 35-jarige Herman Vossebeld bij Leferink Projectinrichters 

werken. Inmiddels is dit exact 25 jaar geleden. Beginnend als monteur en chauffeur is Herman 

doorgegroeid tot de functie van Logistiek manager en heeft hij als neventaak de rol van huismeester. 

Naast het werk in zijn landbouwbedrijf en in het bezit van een vrachtwagenrijbewijs was Leferink 

Projectinrichters de volgende stap voor hem. En dit gaat Herman vandaag vieren met al zijn collega’s. 
“Ik vind het flexibele en diverse aspect van mijn werk leuk. Ik ben letterlijk overal en doe van alles. Ik 
zit niet op één plek en zie elke keer andere, nieuwe mensen. Als je hard wil werken, zit je goed bij 

Leferink. De lijntjes zijn kort en dat vind ik mooi. Je hebt met iedereen contact, van hoog tot laag. Dat 

maakt bij ons niks uit! Ik zeg altijd dat Leferink een deel van je wordt,” vertelt jubilaris Herman. 

 

Trots op zijn magazijn 

Dagelijks is Herman te vinden in het magazijn van Leferink Projectinrichters. Vanaf zijn kantoor kan 

hij de inkomende en uitgaande stroom van meubilair goed volgen. Een onderdeel van de -groeiende- 

logistieke dienstverlening is het tijdelijk opslaan van meubilair. Om alles goed op te slaan, is Herman 

samen met zijn collega’s creatief geweest, door met stapelbare kooikratten de hoogte in te gaan. 

Herman is trots op deze werkwijze: “In de hoogte werken is een slimme zet van ons. Wij verzamelen 

meubilair en sorteren alles netjes in de kar met een bon erop. Hierdoor heb je veel minder 

handelingen en is alles netjes op orde tijdens het leveren.” 

 

Voor elke chauffeur een kopje koffie 

Herman onderhoudt goede relaties met de chauffeurs van de leveranciers. Voor iedereen staat de 

koffie klaar en is er vers fruit beschikbaar. In zijn rol als huismeester heeft hij daarnaast veel met 

onderhoudsmensen te maken die door het gehele pand begeleid worden. Ook in de avonden of 

weekenden als het moet. 

 

Werkomgevingen inrichten die betekenis en diepte geven 

Leferink Projectinrichters ontwerpt en realiseert duurzame werkomgevingen waarbij de mens 

centraal staat. Het draait om werkomgevingen die ontzorgen, inspireren en motiveren en tegelijk 

functioneel en comfortabel zijn. Leferink Projectinrichters gelooft dat het beste uit het personeel 

halen, begint met het creëren van een prettige werkruimte. Met zijn eigen circulaire meubellijn 

ROOND is er veel aandacht voor de circulaire markt van kantoormeubelen en op maat gemaakt 

interieur. Of het nu gaat om hogescholen, universiteiten, bedrijven, zorginstellingen of overheden, 

samen met het enthousiaste team worden deze doelen nagestreefd. Leferink Projectinrichters is 

gevestigd in het onlangs volledig verbouwde kantoor en showroom ‘De Werkfabriek’. Samen met de 

collega’s en interieurbouwers van KP Interieur werken zij nauw samen vanuit Haaksbergen. 
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Voor meer informatie: Mark Leferink: 053-5733000 

https://www.leferink.nl/ 

https://www.linkedin.com/company/geeft-werk-ruimte/ 
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