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PASPOORT INFO

NIEUWE DEELNEMER

‘Bij hoge nood 
staan we zelf aan 
de machine’ 

1. WAT DOET THN?  

“We zijn vooral een totaalpartner op het 

gebied van lagering, afdichting en geleiding. 

In ons eigen bewerkingscentrum maken we 

bovendien assen op maat. Hiervoor draaien, 

frezen en slijpen we alles zelf.” 

2. VOOR WIE WERKT THN?

“Van de automotivesector tot aan de 

machinebouw leveren we. Onze focus ligt 

daarbij op Europa, hoewel we ook klanten 

hebben in Amerika en Azië. Sinds vier jaar 

bedienen we daarbij de Franstalige landen 

via een vestiging in Frankrijk.”

3. WAT IS DE KRACHT VAN HET 

BEDRIJF?

“We hebben een heel specifiek assortiment 

en weten daardoor alles over onze 

producten en de toepassingen ervan. 

Daarbij ondersteunen we de klant vanaf 

de technische vraag tot aan de levering 

van het eindproduct. Daarnaast is THN een 

familiebedrijf met korte lijnen en Twentse 

nuchterheid; bij hoge nood staan wij zelf 

aan de machine.”

Neem een 78-jarig familiebedrijf. Voeg er een vestiging in 
Frankrijk aan toe. Laat het rijzen in crisistijd en hou ondanks het 
landelijke tekort aan technisch personeel genoeg mensen met 
kennis. Dat is het recept van Technische Handelsonderneming 
Nederland in Enschede. Maak hier kennis met een van de twee 
‘chef-koks’, die het bedrijf aan de kook houden.
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4. WAT IS ÚW KRACHT IN DE 

ORGANISATIE?

“Klantspecifieke vragen vertaal ik in een 

praktische oplossing. Daarnaast doe ik de 

commerciële activiteiten en mijn broer de 

technische, waardoor we elkaar perfect 

aanvullen.”

5. WAT STAAT DE REGIO MET THN NOG 

TE WACHTEN?

“De hele wereld is inmiddels toegankelijk. 

We willen naam maken met THN en 

investeren continu om onze dienstverlening 

te optimaliseren. Dat lukt niet met een 

beetje voorraad. Inmiddels hebben we 

dan ook ruim 6 miljoen producten op 

voorraad waardoor we 95 procent van onze 

opdrachten uit voorraad leveren. We groeien 

20 tot 30 procent per jaar. Die lijn willen we 

vasthouden.”

6. HEBT U EEN ADVIES VOOR IKT’ERS?

“We hebben als regio genoeg 

vooruitstrevende en kwalitatief goede 

bedrijven. Door meer samen te werken 

kunnen we Twente nog meer op de 

kaart zetten en interesse wekken van 

multinationals.”

‘Ik doe de 
commerciële 
activiteiten en 
mijn broer de 

technische’ 

Wytse Scheele, Commercieel directeur THN

NIEUWE DEELNEMER: Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat 
makkelijk via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch gaat er niets boven het 
echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten van 

IKT. Ook in Twentevisie stellen nieuwe IKT-deelnemers zich voor. 

 - NIEUWE DEELNEMER


