
De activiteiten van Eaton op de Nederlandse 
markt begonnen in Nederland door de 
overname van Holec in 2003. Daarna volgden 
nog Moeller en Cooper, Blessing noodverlichting 
in het bijzonder, waardoor er een breed 
productenpakket ontstond. Matty Hummelink, 
general manager Eaton Industries Benelux, kent 
de Schuurman Groep vanuit voornoemde mer-
ken al sinds 1988: “En de samenwerking tussen 
producent en groothandel dateert van nog veel 
eerder. Ikzelf leerde eind jaren 80 Jos Kroon en 
Willem Schuurman kennen. Willem was volop 
bezig met de implementatie van EDI en met die 
nieuwe manier van informatie-uitwisseling was 
hij heel vooruitstrevend. Schuurman was één 
van de eersten, zo niet de eerste, die werkte 
met elektronische opdrachtbevestiging en 
facturering. Dat was een enorme vooruitgang in 
die tijd.”

Samen actief
Inmiddels werken Eaton en de Schuurman Groep 
heel veel samen waar het de residentiële markt, 
de utiliteitsafnemers en dan met name de 
panelenbouwafnemers en de industrie betreft. 
Matty Hummelink: “Op het vlak van verdeel-
inrichtingen, noodverlichting en ononderbroken 
stroomvoorziening zijn wij de laatste tijd samen 
zeer actief. Op het vlak van pv-installaties en 
energieopslag in de woningbouw hebben wij voor 
de installatieklanten van Schuurman een heel nieuw 
pakket van residentiële verdelers ontwikkeld. En in 
onze noodverlichting heeft led natuurlijk zijn intrede 
gedaan. Om installatieklanten optimaal van 

elektrotechnische componenten te kunnen voorzien, 
hebben wij met category manager Patrick Geurds 
tweewekelijks overleg over de supplychain van het 
productassortiment. Natuurlijk, de Schuurman Groep 
optimaliseert in zijn magazijn de voorraadbeheersing 
en de goederenstroom, maar de kern van de 
samenwerking is uiteindelijk het echte mensenwerk. 
Schuurman kenmerkt zich door korte lijnen en op het 
gebied van beschikbaarheid is het dan ook goed 
samenwerken met het team. De actieve buitendienst-
medewerkers van Schuurman laten dat ook dagelijks 
zien door zeer loyaal het productaanbod van Eaton 
te omarmen en te verkopen.”

Dialoog
Het plezierige van de samenwerking met 
Schuurman ligt voor Matty Hummelink en collega’s 
naast het zakelijke aspect zeker in de persoonlijke 
relatie: “Dan heb je het echt over het niveau van de 
samenwerking waarin je duidelijk en zonder enige 
terughoudendheid afspreekt hoe je gezamenlijk de 
markt opgaat. Wij spreken altijd onze wederzijdse 
verwachtingen uit. De mensen van Eaton en 
Schuurman werken intensief samen omdat beide 
bedrijven een persoonlijke en professionele 
relatiebenadering belangrijk vinden. Kennisdelen is 
daarbij essentieel voor een goed samenwerkings-
verband. Regelmatig verzorgen wij voor relaties 
van Schuurman trainingen op het gebied van NEN 
en verdelers. Duurzaamheid in het kader van de 
energietransitie wordt op korte termijn een onder-
werp van gesprek. Samen met Schuurman willen wij 
inspelen op de mogelijkheden van aanpassingen 
op het gebied van onder meer energieopslag, maar 
ook de aanpassing van cv-ketels. Wat als Nederland 
straks van het gas afgaat? De impact daarvan op de 
elektrotechnische sector zal groot zijn en daar gaan 
wij dan samen met Schuurman de toekomstdialoog 
over aan.” 
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“De Schuurman Groep is klant- en 
kennisgericht, waarden die door Eaton 
zeer gewaardeerd worden en 
de samenwerking versterken.”

Matty Hummelink


