
NV Empatec
NV Empatec uit Sneek is een onderneming met een maat-
schappelijke en sociale doelstelling en biedt werk, training, 
opleiding, coaching en werkervaringsplaatsen aan mensen 
die, om wat voor reden dan ook, een achterstand op de 
arbeidsmarkt hebben. Empatec probeert mensen te stimu-
leren het beste uit zichzelf te halen, met als uiteindelijk doel 
uitstroming naar het bedrijfsleven. 
 
Kernwaarden: 
passie voor mensen, ondernemend en veelzijdig
 
Voor meer informatie: Trijn van der Meulen, 
www.empatec.nl, info@empatec.nl, 0515 - 48 49 99  

Lankhorst Engineered Products
Lankhorst Engineered Products uit Sneek, onderdeel van de 
Royal Lankhorst Euronete Group, produceert en ontwikkelt 
hoogwaardige kunststof producten. Die maakt zij op basis 
van gerecyclede en nieuwe kunststoffen. Deze producten 
passen in een groene en duurzame leefomgeving. Lankhorst 
Engineered Products is Europees marktleider en werkt vanuit 
een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie.  
 
Kernwaarden: 
betrouwbaarheid, innovatie en duurzaamheid
 
Voor meer informatie: Sjouke Tjalsma, 
www.klp.nl, info@klp.nl, 0515 - 48 76 54
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Bedrijfsreportage

De Friese ondernemingen NV Empatec en Lankhorst Engineered Products 

hebben een aantal jaar geleden de handen ineengeslagen. Deze langdurige 

en vruchtbare samenwerking biedt veel mogelijkheden voor de toekomst en 

is een praktijkvoorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Duurzame samenwerking 
Lankhorst en Empatec 
heeft toekomst

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) is gericht op 
economische prestaties (Profit) 

met respect voor de sociale kant (People) 
binnen de ecologische randvoorwaarden 
(Planet). Het gaat hierbij vooral om de balans. 
Zo besteedt het innovatieve Lankhorst steeds 
meer aandacht aan de maatschappelijke 
aspecten van ondernemen en heeft Empatec, 
naast haar sociale missie, al jaren een onder-
nemende beleidsvoering. De beide bedrijven 
ontdekken hierin onderlinge synergie op het 
raakvlak van People, Profit en Planet. 

De samenwerking begon jaren geleden met 
de bewerking van de kunststof producten 
van Lankhorst uit Sneek door Empatec op 
hun toenmalige locatie in Koudum. Hiervoor 
moest echter wekelijks materiaal getranspor-
teerd worden. Dit kon efficiënter en duurzamer. 
Daarom besloten beide bedrijven vijf jaar 
geleden een interne werkplaats voor Empatec 
in te richten op het terrein van Lankhorst te 
Sneek. Dit blijkt heel goed te werken. Empa-
tec maakt een steeds grotere diversiteit aan 
producten op maat voor Lankhorst, zoals een 
boogbrug met een vrije overspanning van  
12 meter. Hierdoor kan Lankhorst Engineered 
Products haar klanten een completer product 
leveren dan voorheen. Inmiddels werken circa 
30 mensen van Empatec dagelijks mee in het 
primaire proces van Lankhorst. 

Bij beide bedrijven vond eind 2011  
een wisseling van de wacht plaats op  
directieniveau. Sietze de Haan (Empatec) 
en Gosse Dijkstra (Lankhorst) gingen  
beiden na vele jaren met vervroegd  
pensioen. De duurzame samenwerking 
wordt voortgezet en verder ontwikkeld 
door Trijn van der Meulen (Empatec) en 
Sjouke Tjalsma (Lankhorst).

het  ONDERNEMERS BELANG  

Sjouke Tjalsma, Trijn van der Meulen, Gosse Dijkstra en Sietze de Haan

Empatec en Lankhorst: 

trots op duurzame samenwerking


