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wat beweegt…

Ben Dortland

tekst Peter Zwetsloot  beeld Giuseppe Toppers | Danto

In de rubriek Wat beweegt… leggen managers uit de branche uit 
wat hen beweegt in hun werkomgeving en daarbuiten. Deze keer is 
dat Ben Dortland, oprichter en mede-eigenaar van Dortland & van 
Beem Enveloppen uit Rotterdam.

1 Ben Dortland kwam op 2 januari 1968 in Rotterdam 

Noord ter wereld. Hij groeide op in de arbeiderswijk 

en doorliep de MAVO en MEAO. Ben’s vader werkte bij 

Van Stolk en Reese, toentertijd een vooraanstaande 

enveloppenfabrikant. 

Ben volgde na zijn schooltijd zijn gevoel. De dieren-

vriend ging werken in een dierenspeciaal- annex hengel-

sportzaak. Helemaal zijn passie. Toch kwam hij er al snel 

achter dat daar niet z’n toekomst lag en solliciteerde 

hij als vertegenwoordiger bij Davo Enveloppen. Hij werd 

er aangenomen, mede omdat de naam Dortland in en-

veloppenland goed bekend stond. Hij werd collega van 

Johan van Beem, zijn huidige compagnon bij Dortland & 

Van Beem. In 2002 ontstonden er plannen om de stoute 

schoenen aan te trekken en als ondernemer met enve-

loppen verder te gaan. Er waren inmiddels gesprekken 

met Simon Fortuyn over geweest. Die plannen heeft 

Ben nog met zijn vader op diens sterfbed kunnen delen. 

Knoop doorgehakt
In 2003 werd de knoop doorgehakt. Ben’s werkgever, 

Henrar Enveloppen, een voortzetting van Davo, was in 

surseance van betaling gekomen. Dat was het moment 

voor Ben om samen met Johan van Beem en Simon 

Fortuyn, als aandeelhouder en adviseur, hun toekomst-

plannen verder uit te rollen. De Rotterdamse envelop-

penspecialist telt inmiddels 50 medewerkers, er wordt 

gewerkt in twee ploegen en het is volgens Ben Dortland 

een gezond bedrijf.

Ruimte voor marketing
De manager Ben Dortland geeft zijn mensen graag de 

nodige vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. In feite 

stuurt hij een klein team aan, dat de dagelijkse leiding 

uitvoert. Natuurlijk houdt cijferfreak Dortland het 

allemaal goed in de gaten. Ook de taakverdeling met 

Johan van Beem is helder. Ben Dortland: ‘Johan regelt 

de financiën en heeft een aantal grote accounts. Dat 

geeft mij ruimte om te doen waar ik sterk in ben: het be-

denken van nieuwe ideeën en het onderhouden van de 

relaties. Johan en ik zijn op een gezonde manier elkaars 

tegenpolen en dat werkt uitstekend.’

In het teken van voetbal
Tijdens het golfseizoen is Ben Dortland minimaal één 

keer en vaak twee keer per week op de golfbaan te vin-

den. In veel gevallen ook met klanten. Golfen en zaken 

doen gaan hand in hand, is zijn ervaring. Daarnaast 

nodigt Ben ook graag relaties uit bij thuiswedstrijden 

van Sparta, waar zijn bedrijf samen met wat vrienden 

een eigen box, ingericht als kroeg, heeft. Ben is, hoe kan 

het ook anders, een echte Feyenoorder, maar houdt ook 

van Sparta. ‘Dat is redelijk uniek’, zegt hij. ‘Spartanen 

die ook voor Feyenoord juichen, ken ik niet. Dat ligt in 

onze havenstad gevoelig’. 

Daarnaast trapt hij ook zelf tegen een bal in XerxesDZB 

3. De weekenden van Ben Dortland staan dus vanaf 

augustus tot en met medio mei in het teken van voetbal. 

Ben Dortland: ‘Tja, tegenwoordig moet ik wel keuzes 

maken, omdat Feyenoord en Sparta dit seizoen allebei 

in de Eredivisie voetballen. Vorig jaar speelde Sparta in 

de Jupiler League en dus op vrijdagavond thuis op Het 

Kasteel. Dat kwam eigenlijk beter uit. Nu ben ik op vrij-

dagavond wel wat vaker thuis bij mijn vrouw Mariska.’ 1

‘Spartanen die ook voor 
Feyenoord juichen, ken ik niet’

Golfen en zaken doen gaan hand in hand
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INTERESSES:  

Golf, voetbal en vissen

VAKANTIES:  

Vaste stek, het Lago 

Maggiore in Italië

LEVENSMOTTO:  

Als je iets graag wil,  

doe het dan

THUIS:  

Getrouwd met Mariska en 

drie zonen: Jeroen (19), 

Robin (18) en Thymo (15)
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