
Lindeman heeft dit jaar net als de Schuurman 
Groep een jubileum te vieren. Ooit begon de 
oprichter, de heer Weber, een speelgoedzaak 
aan de Nassaukade in Amsterdam. 
Met name modeltreinen wist hij uitstekend aan 
de man te brengen. Omdat de handel hem in 
het bloed zat, schreef hij zich vijftig jaar 
geleden in als groothandel. Zijn nieuwe 
onderneming gaf hij de naam Lindeman, 
ontleend aan de meisjesnaam van zijn vrouw. 
Al snel bouwde hij een goede relatie op met 
Vynckier, het huidige GE Industrial Solutions. 
Vele magneetschakelaars vonden hun weg 
naar installateurs. Niet lang daarna werd het 
Weber duidelijk dat er bij diezelfde installateurs 
ook de vraag bestond een behuizing om deze 
schakelaars te bouwen en zo is de markt van 
de bouw van verdeelinrichtingen begonnen.

Schakelen met energie
Inmiddels is Arjan Brabander directeur van de 
organisatie die nu voluit Lindeman Paneelbouw 
& Technische Systemen heet. Het bedrijf is sinds 
jaar en dag gevestigd aan de Valschermkade 18A 
op het voormalige Fokkerterrein in Amsterdam: 
“Schakelen met energie is onze slogan. Met dertig 
medewerkers bouwen we besturingskasten voor 
de machinebouw, koelcellen en vrieshuizen, 
luchtbehandeling en meet- en regeltechniek. 
Gestaag hebben wij ons ontwikkeld tot een bouwer 
van verdelers tot wel 4000 ampère. 

Wij beleveren ruim vijftig installateurs met name 
in Noord-Holland. Omdat de materie hightech is, 
hebben wij onderling heel veel overleg. Naast de 
paneelbouw richten wij ons ook alweer veertig jaar 
op de markt van de langdurige zorg. 
Via de verkoop van BTicino schakelmateriaal van 
Legrand zijn wij in dit segment terechtgekomen. Voor 
zorgcentra, met name bejaarden- en verpleeghuizen, 
leveren wij volledig computergestuurde meld-
systemen; van alarmsysteem en toegangscontrole tot 
telefonie en intercom. Verder hebben wij nog een 
specialisatie op het gebied van cashmanagement, 
maar daar speelt de Schuurman Groep geen rol in.”

Nachtlevering
Lindeman maakt gebruik van diverse diensten van 
de Schuurman Groep. Arjan Brabander begint met 
het menselijke aspect van de samenwerking: “Wij 
zijn beide familiebedrijven. Dat merk je aan het 
persoonlijke contact met de mensen van zowel de 
binnen- als buitendienst. De dienstverbanden zijn er 
net als bij ons vaak lang en welke vraag wij ook bij 
Schuurman neerleggen, er wordt altijd teruggebeld. 
Als klant nemen wij heel veel componenten uit het 
productgamma van Legrand en Eaton af van de 
Elektrotechnische Groothandel en werken wij op het 
vlak van kitting samen met Indutecc. 
Voor laatstgenoemde bouwen wij bijvoorbeeld over-
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spanningskasten voor de beveiliging van 
PV-installaties. De omvangrijke levering van 
elektrotechnische componenten is door dropshipment 
volledig geoptimaliseerd. Wij bestellen één keer per 
dag en gedurende de nacht wordt alles bij ons 
bezorgd. Met behulp van een tag wordt de 
bestelling in een afgebakende ruimte afgeleverd 
zodat onze mensen vanaf half zeven aan de gang 
kunnen. Daar zijn wij heel happy mee.”

Menselijke maat
Of ik nog mogelijkheden voor uitbreiding van de 
samenwerking met Schuurman Groep zie? “Zeker 
ten aanzien van de machinebouw is er beslist 
wederzijds voordeel te behalen. Ik denk aan de 
bouw van regelpanelen en wellicht is in deze 
industrietak ook een deel van de engineering over 
te nemen. Allemaal stap voor stap, dat is onze 
gezamenlijke kracht. Als familiebedrijven zijn 
wij ons als geen ander bewust van het feit dat 
menselijke maat de basis vormt voor een plezierige 
samenwerking.”Arjan Brabander


