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VAN LEEUWEN BUIZEN:

BEDRIJFSPROFIEL 

De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal 

opererende handelsonderneming, gespecialiseerd in buizen 

en buistoepassingen. De organisatie biedt een breed 

pakket aan producten en diensten voor de industrie- en 

energiesector. Het bedijf levert een breed assortiment 

stalen buizen, kokerprofielen, fittingen, flenzen en 

stafstaal. Bij diensten kun je denken aan bijvoorbeeld 

keuringen, materiaaltesten, oppervlaktebewerkingen en 

logistieke diensten. Klanten kunnen daarnaast rekenen 

op specialistische kennis van medewerkers over logistieke 

processen, voorraadplanning en projectmanagement.

Van Leeuwen werd in 1924 opgericht en telt na de recente 

overname van Benteler Distributie in 2019 ruim 80 vestigingen, 

verspreid over Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië 

en Amerika. Het hoofdkantoor staat in Zwijndrecht. 

UITDAGING 

Als bij Van Leeuwen Buizen bij de vestiging in Zwijndrecht het 

idee ontstaat om het huidige kantoorpand te renoveren, besluit 

de organisatie hier ook de vergaderruimtes te vernieuwen. De 

wens: inspirerende ruimtes met geavanceerde technologie die 

eenvoudig in het gebruik is. Zodat iedereen in de organisatie 

soepel op afstand met elkaar kan (samen)werken. 

Maxime Keuzenkamp is Teamleider Affiliates bij Van 

Leeuwen Buizen te Zwijndrecht en vertelt: “We hadden 

veel ruimtes met gedateerde of geen AV-apparatuur, 

terwijl je tegenwoordig niet meer zonder kan. We wilden 

graag toe naar moderne, inspirerende omgevingen. De 

ideale werkplek, voorzien van de juiste IT en faciliteiten om 

prettig te brainstormen, te vergaderen, een presentatie te 

houden of een (internationaal) gezelschap te ontvangen.”
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Dankzij toegankelijke AV-oplossingen

Efficiënt werken op afstand



CASE: Van Leeuwen Buizen

“De AV-oplossingen van Ricoh 

bieden hoge kwaliteit en zijn 

enorm toegankelijk.”

Maxime Keuzenkamp, Teamleider 

Affiliates bij Van Leeuwen Buizen.

Van Leeuwen Buizen schakelde Ricoh in om alle 

vergaderruimtes én de boardroom uniform in te richten 

met passende apparatuur. Maxime: “Samen hebben 

we geïnventariseerd hoe we moderne ruimtes konden 

creëren én welke apparatuur hiervoor nodig was. Ricoh 

heeft vervolgens een plan op maat gemaakt.” Per ruimte 

is goed gekeken naar de functie. Maxime: “Onze kleinere 

ruimtes hebben nu comfortabele zitjes en een interactive 

whiteboard. Handig om tijdens een overleg direct notities te 

maken. De grotere ruimtes hebben een groot beeldscherm, 

videovergaderoplossing en mogelijkheden om draadloos 

te presenteren. Ideaal voor vergaderingen in een groter 

gezelschap, presentatie, training of overleg op afstand.”

Maxime krijgt vanuit de gehele organisatie positieve 

reacties op de nieuwe vergaderruimten en oplossingen. 

Ze vertelt: “Alle ruimtes hebben een eigen signatuur, maar 

zijn zo uniform mogelijk ingericht. Collega’s ervaren de 

apparatuur als gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Dankzij 

de draadloze oplossing voor presentaties kunnen zij altijd 

snel aan de slag, zonder ‘gedoe’ met kabels. Ook heeft 

Ricoh de ruimtes zo ingericht dat we in de toekomst 

kunnen uitbreiden met extra videovergadersoftware. Die 

schaalbaarheid is prettig, zeker nu de verwachting is dat we 

in de toekomst steeds vaker op afstand gaan (samen)werken. 

Het is ideaal dat medewerkers op kantoor eenvoudig kunnen 

vergaderen met collega’s die thuiswerken. Zo blijft iedereen 

betrokken en verbonden met elkaar. Oók op afstand.”

OPLOSSING RESULTAAT

OVER RICOH

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. 

We helpen klanten informatie en documenten effectiever 

organiseren en creëren. Veilig, sneller, slimmer en duurzaam. 

Al meer dan 80 jaar doen we dat met document 

management solutions, IT services, communication 

services en commerciële en industriële printoplossingen.

www.ricoh.nl
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