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Sylvia en Roland van Gulik 
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NETWERKPARTNER

First 
never follows!
Toen Roland van Gulik met XL Bedrijfskleding begon, 
wist hij niet dat hij ooit als lid van de ABA op de 
eretribune in de Johan Cruijff  ArenA de wedstrijden 
van Ajax zou volgen. Dat is inmiddels realiteit. De 
ondernemer en zijn vrouw Sylvia houden niet alleen van 
het spelletje op de mat, maar brengen ook een stukje 
Westland naar de ArenA.

Aan het begin van het gesprek heeft  Roland van 
Gulik een heldere boodschap: ‘Dit artikel gaat niet 
alleen over mij, maar ook over Sylvia. Wij doen 
alles samen. In de zaak, thuis, op de club. Ook in 
XL bedrijfskleding is haar rol belangrijk. Syl is mijn 
geweten.’ Voordat Roland in de bedrijfskleding begon, 
werkte hij in een jeanszaak. ‘Daar zochten ze een 
duizendpoot’, zegt hij. ‘Nou dat klopte wel, ik heb er 
veel geleerd. Praten kon ik al, dus het verkopen ging 
me best goed af.’ Na het jeanstijdperk ging hij in een 
herenmodezaak werken. Daar ontdekte hij de synergie 
met bedrijfskleding. In 2000 is hij onder de naam XL 
Bedrijfskleding met die handel begonnen. Naast zijn 
baan en in overleg met zijn werkgever. Dat groeide 
zo snel dat hij in 2005 de stoute schoenen aantrok 
en voor zichzelf begon. Er werd een pandje gehuurd 
in Naaldwijk. In 2008 kocht hij zijn huidige pand in 
Maasdijk. Roland: ‘Dat was vlak voor de crisis, dus de 
aanloop was op zijn zachtst gezegd niet gemakkelijk, 
maar Sylvia en ik zijn daar met hard werken en 
‘geloven in het succes’ goed doorheen gekomen.’ 

GOEDE REPUTATIE
Roland van Gulik: ‘Wat we in het begin in een 
jaar omzette, doen we nu in twee weken. We zijn 
behoorlijk gegroeid en hebben een groot netwerk 
in het Westland. 70% van onze omzet komt uit 

deze streek. We hebben ruim 1.800 klanten. Je 
mag gerust zeggen dat we alle ondernemers in 
het Westland wel kennen en omgekeerd kennen 
zij ons ook. We staan in deze regio bekend van de 
werkkleding die in de kassen gedragen wordt, maar 
we doen veel meer, zoals beurskleding. Daar komt 
mijn fashion achtergrond goed van pas. We doen 
ook sportkleding en zijn ‘groot’ in kleding voor in 
de taxi- en touringcarbranche en niet te vergeten 
in uitvaartland. Ons uitgangspunt is dat het altijd 
goed moet zijn. Zoals we dat hier zeggen, met een 
knipoog naar de Adidas reclamecampagne: “First 
never follows!” Als het niet goed is, doen we het over, 
want ook wij vinden het vervelend als het niet klopt. 
Daarmee hebben we een goede reputatie opgebouwd. 
We willen net als Ajax de allerbeste zijn.’

ECHTE PRAKTIJKMENSEN
Een belangrijke functie van XL bedrijfskleding 
is ontzorgen. Roland: ‘Voor onze klanten is 
bedrijfskleding geen high interest product. Dat moet 
gewoon goed zijn, zonder gezeur, lang meegaan, 
strijkvrij, enzovoort. Wij zeggen altijd: ‘Heb je een 
textiel vraag, stel die maar en wij komen met een 
passend antwoord. Wij zijn echte praktijkmensen 
en kennen de weg. Wij weten wie in de wereld 
van textiel een opdracht het beste kan uitvoeren. 
Aan de maakkant hebben we een breed scala 
toeleveranciers, die de wensen van onze klanten 
goed kunnen invullen. Naast XL hebben we nog een 
productiebedrijf in Portugal en maken we volledig 
in eigen beheer kledingcollecties onder private 
label voor derden. Voor wie? Namen noemen we 
niet, maar denk aan: merchandise, overhemden, 
kostuums, schoenen en nog veel meer. Allemaal 
volgens de specifi caties, het recept en identiteit van 
de klant.’
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INTERESSANT PLATFORM
Naast betrokkenheid bij de plaatselijke voetbalclub 
hebben Sylvia en Roland een Ajax hart. Sylvia werkte 
ooit bij ABN AMRO en weet nog dat zij trotse 
kaarthouder was van een Ajax creditkaart. Sylvia 
is geboren in Oost-Souburg in Zeeland, waar ook 
Danny Blind is opgegroeid. Voor Roland is Ajax 
ook al van jongs af aan dé club. Via Marcel van 
Dongen van Zon-Comfort zijn Sylvia en Roland bij 
Ajax en de ABA terecht gekomen. Dat bevalt goed. 
‘Als Businessclub is de ABA zeker een interessant 
platform. Wij zijn nog maar net lid en hebben tijd 
nodig om de andere leden beter te leren kennen. 
De verschillende evenementen die ABA, naast 
het voetbal organiseert, zijn daar natuurlijk heel 
geschikt voor. Daar doen we zoveel mogelijk aan 
mee. Dat werkt aan twee kanten, want wij brengen 
ook een stukje Westland naar Ajax en de ABA. Heb 
je vragen over het Westland of wil je daar business 
doen, laat maar weten. We helpen je graag verder.’

XL BEDRIJFSKLEDING
0174 64 36 62
www.kledingvoorbedrijven.nl

HAARLEMMEROLIE
Het team van XL bedrijfskleding bestaat naast Sylvia 
en Roland uit zes gedreven medewerkers. Roland: 
‘Ook hier kun je een vergelijking met Ajax maken, 
want met ons team maken wij het verschil in de 
markt. Een team is altijd sterker dan het individu. 
Door samenwerken bereik je meer. Dat geldt niet 
alleen op de zaak, ook thuis opereren wij als team. 
Wij hebben drie kinderen: Frederique (15), Yves 
(14) en Alain (12). Het is belangrijk dat het in het 
team thuis met drie pubers ook goed gaat, net als 
op de zaak. Daarin is Sylvia als ‘Haarlemmerolie’ 
onmisbaar. Wij zijn een echte voetbalfamilie en 
ook betrokken bij FC Gravenzande. Zelf heb ik 
er tot mijn achttiende gevoetbald als keeper. Wij 
sponsoren de jeugdselectie. Sylvia is lid van de 
medische staf en zit bij de wedstrijden van ons eerste 
met de EHBO koff er en waterzak op de bank. Als 
er een speler geblesseerd raakt, rent zij het veld in, 
bijzonder, toch?’
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