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BOUWEN AAN RELATIES
Cees Zonneveld en Leo Engelhardt kennen elkaar van 
de bouw. Hun bedrijven Reinders en Bonarius werken 
al vele jaren nauw samen. Ook bij de ABA komen 
de heren elkaar vaak tegen. De ABA is voor beide 
directeuren een geschikt business platform. Zij komen 
er graag om samen met relaties het nuttige met het 
aangename te verenigen.

SAMENWERKING REINDERS EN BONARIUS GAAT BIJ DE ABA VERDER

Reinders en Bonarius werken al vele jaren heel nauw 
samen. ‘Dat is zo gegroeid, we vullen elkaar goed aan 
en we vertrouwen elkaar voor 100%. Dat is natuurlijk 
het allerbelangrijkste’, zegt Reinders directeur Cees 
Zonneveld. Leo Engelhardt, directeur bij Bonarius 
beaamt dat. ‘Dat heb je mooi gezegd, Cees’. Beide heren 
kennen elkaar van de bouw en werken zeer regelmatig 
samen in dezelfde projecten en voor dezelfde 
opdrachtgevers. De expertises van Reinders (bouw, 
renovatie en onderhoud) en Bonarius (technische 
installaties) sluiten goed op elkaar aan. 

Ook bij de ABA komen Cees en Leo elkaar vaak tegen. 
Leo: ‘Ik ben door Cees bij de ABA gekomen. Wanneer? 
Toen Martin Jol als trainer stopte en Frank de Boer 
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het overnam. Precies op het juiste moment, dus. Vier 
schalen op rij, wat een weelde. Maar het wordt wat 
mij betreft tijd voor de vijfde hoor. Daar geloof ik ook 
in, trouwens. Wij hebben als Bonarius drie stoelen. 
Ik bezoek de meeste competitie- en Europa League 
wedstrijden met relaties. Bijna altijd combineer ik dat 
met een diner of lunch in de ABA-Lounge. Dan ben je 
automatisch ruim voor het begin van de wedstrijd in 
de ArenA. Dan heb je geen parkeerproblemen en/of 
verkeersdrukte en dat geeft rust, want het gaat tenslotte 
om ontspanning. De relaties die uitgenodigd worden, 
vinden dat iedere keer weer een belevenis. Nee, het kost 
me geen moeite om onze stoelen bezet te krijgen’.

CONCEPT AJAX / ABA
Cees Zonneveld: ‘Reinders had al stoelen in De 
Meer. In het Olympisch Stadion, waar ABA in 1991 
is ontstaan, zijn we lid geworden. We hebben toen 
het schilderen van de businessruimte gesponsord. 
Het waren mooie tijden in het Olympisch Stadion. 
Vooral omdat Ajax onder Louis van Gaal in Europa 
zeer succesvol was. Eerst in de UEFA Cup en later in 
de Champions League. Daarover raakte je na afloop 
bij de ABA niet uitgesproken. Wij zijn als ABA-lid 
meegegaan naar de ArenA. Wij hebben twee business 

Cees Zonneveld (links) en Leo Engelhardt

SCHERP
OP
DUUR ZAAMHEID.

Vanaf de eerste minuut scherp zijn vergroot je kansen op 
succes. Elke voetballer en liefhebber weet dat. Maar het geldt 
ook voor een schoonmaakbedrijf. Of in elk geval voor CSU. 
Vanaf het moment dat wij de Amsterdam ArenA  be treden, 
doen wij er alles aan om spelers, staf en de duizen den fans 
een welkom gevoel te geven. Dat doen we met oog voor 
het milieu en met een duurzaam personeelsbe leid: onder 
meer door mensen op te stellen met een ach terstand tot 
de  arbeidsmarkt. Want we letten niet alleen scherp op alles 
wat met schoonmaak van doen heeft. Net als een voetbal-
speler zien wij overal kansen. Ervaar het zelf op www.csu.nl.

WIJ ZIJN CSU. WIJ ZIJN SCHERP OP DUURZAAMHEID.
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LEO ENGELHARDT
Leo Engelhardt kwam in 2008 in dienst bij Bonarius. 
Daarvoor was hij werkzaam in de sector en verkocht 
hij centrale verwarmingsketels. Bij Bonarius heeft 
hij een tweetal nieuwe vestigingen opgezet, in Den 
Haag en in Soest. De reden daarvoor is om dichter 
bij de klanten in de buurt te zitten en uitbreiding 
van het werkgebied naar de westelijke Randstad en 
midden Nederland. Het hoofdkantoor van Bonarius 
zetelt in Zwanenburg. Wat doet Bonarius in één 
zin? Leo: ‘Bonarius ontzorgt klanten met de aanleg 
en onderhoud van cv-installaties, verwarming, 
loodgieterswerk, ventilatie en elektrotechniek’.

seats. Het kost me inderdaad geen moeite om daar 
liefhebbers voor te vinden. Veel relaties weten hoe 
het concept Ajax / ABA werkt. Zelfs als de uitslag 
teleurstellend is, is het na de wedstrijd toch altijd 
gezellig bij de ABA. Vaak hoor ik dan ook: ‘Wanneer 
gaan we weer, Cees?’ Dat is een goed teken, toch? Het 
komt ook voor dat we met andere bouwbedrijven van 
elkaars stoelen gebruik maken. Dat gaat heel soepel. 
Dat is het mooie van de ABA, je kent inmiddels je 
pappenheimers. Dat is heel plezierig. De sfeer is altijd 
ongedwongen en als je elkaar nodig hebt, weet je elkaar 
te vinden’.

BETER LEREN KENNEN
Leo Engelhardt: ‘In mijn vorige werkkring hadden we 
in de ArenA stoelen. Ik wist dus wat het was, om met 
klanten naar Ajax te gaan. Dat kostte me trouwens als 
rasechte Ajacied geen enkele moeite, integendeel. Toen 
ik bij Bonarius aan de slag ging, heb ik met Herman 
van Heusden, onze DGA, besproken of deze vorm van 

relatiemarketing ook in mijn nieuwe werkomgeving 
paste. Daar bleek zeker draagvlak voor. Het licht werd 
dus op groen gezet om met Bonarius klanten naar 
thuiswedstrijden van Ajax en het Nederlands Elftal 
te kunnen gaan. Wat we doen, doen we graag goed 
en daar sluit het lidmaatschap van de ABA mooi bij 
aan. Daardoor kunnen wij onze relaties een complete 
voetbalbelevenis bieden. In de bouwwereld is het 
gebruikelijk om dit soort relatie-activiteiten met je 
klanten te doen. Het is de manier om je klanten beter 
te leren kennen en dat is belangrijk. Uiteindelijk 
worden orders gegund. Binnen de ABA kennen de 
bouwbedrijven en de vastgoedondernemers elkaar 
goed. We zoeken elkaar altijd wel op. Daarnaast gaat 
het bij de ABA om zien en gezien worden. Als je er niet 
bent val je op en dat willen we niet. Bovendien weet je 
maar nooit uit welke hoek de wind waait en dan kun je 
er maar beter bij zijn. In die zin is de ABA voor ons een 
ideale plek waar we graag komen om samen met onze 
relaties het nuttige met het aangename te verenigen’.

CEES ZONNEVELD
Cees Zonneveld is directeur eigenaar van Reinders. Hij nam het bedrijf in 1993 
over. Er was binnen de familie geen opvolger. Cees werkte er al, nadat hij daarvoor 
zijn eigen schildersbedrijf verkocht had. Reinders is gevestigd in Amsterdam 
Noord, in het pand dat in 1992 nieuw werd gebouwd. Reinders werkt vooral voor 
woningcorporaties, verenigingen van eigenaren (VvE), vastgoedondernemers, 
zorginstellingen en scholen. Wat doet Reinders in één zin? Cees: ‘Reinders bouwt, 
renoveert en onderhoudt woningen, bedrijfspanden, zorggebouwen en scholen,  
of nog korter: ‘Reinders levert goed geregeld onderhoud’.
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