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Eurol produceert al meer dan 40 jaar een totaalpakket aan 
smeermiddelen en technische vloeistoffen. Voor vrijwel 
iedere toepassing in trucks, trailers en machines bieden 
we kwaliteitsproducten. Het gebruik van onze producten 
in de Dakar rally, is het ultieme bewijs voor onze kwaliteit.  
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1993 - 2018 25 jaar Müller European Truck & TrailerCare

‘Ik had van die 25 jaar niets willen missen
Anton Müller en broer Jan Peter over 25 jaar Müller ETTC
Zaterdag 23 juni is het exact 25 jaar geleden dat Müller 
European Truck & Trailer Care (METTC) het levenslicht 
zag, toen gestart onder de naam Truck & Trailer Service 
Holten. “Toen kregen we de kans om Meinders Euroser-
vice van Jan Meinders over te nemen en van onze eigen 
interne werkplaats echt een eigen bedrijf te maken”, 
vertelt directeur Anton Müller. In mijn jeugd had ik al vele 
jaren bij Meinders rondgelopen binnen hun leerbedrijf. 
Want mijn vader zei altijd: “Je moet de voeten ook onder 
andermans tafel steken”. Dus toen ik hier weg moest en 
het vak bij Meinders moest gaan leren baalde ik heel kort 
even, maar nu kan ik zeggen dat het een goede keus was 
van mijn vader. Ik heb daar ongelooflijk veel geleerd.”

Leermeester 
Van Jan Meinders leerde de jonge Anton wat echt service 
verlenen is. Altijd aanspreekbaar zijn, 24 uur per dag en 365 
dagen per jaar, nooit nee verkopen en totale ontzorging, 
waarden die in het DNA van METTC verweven zijn. “Maar 
het vak, en vooral heel hard werken, leerde hij ook bij Müller 
hoor, toen hij daar in de werkplaats werkte. Toen reed An-
ton dag en nacht door heel Europa om wagens van Müller 
te repareren die gestrand waren. Met een rode Landrover 
of een Volkswagen LT maakte hij dan wel eens 120 uur per 
week”, vertelt broer Jan Peter Müller. 

In die beginjaren van METTC deden Anton en zijn men-
sen veel werk voor de noodservice van Jan Meinders en 
kwamen voor hen en andere klanten in landen als Oekra-
ine, Polen, Hongarije, Duitsland, Spanje en Frankrijk. “Dat 
was voor mij persoonlijk de mooiste tijd. Dat waren dan 
allemaal Nederlandse klanten die ergens met pech stonden 
en waarbij de nood hoog was. Als niemand het meer kon 
oplossen, dan belden ze ons!” 

Belangrijke keuze
Vanaf het jaar 2000 gaat het bedrijf steeds meer groeien, 
een groei die samenhangt met de keuze van het trans-
portbedrijf Müller om voor levensmiddelen te gaan en later 
zelfs zich echt specifiek te gaan richten op het vervoer van 
koelproducten. “Dat is ook het succes geweest van het 
bedrijf dat we vandaag de dag zijn. Koeling is niet meer weg 
te denken in onze bedrijfstak”, geeft Anton aan. 

Respect voor medewerkers
Hoewel Anton zelf echt ‘een man van wielen’ is, sleutelt hij 
zelf niet meer. “Daar is simpelweg de tijd niet meer voor. 
Ik maak zelf nog wel deel uit van het team dat de week-
enddiensten draait. Dus dan heeft een persoon een week 
lang telefoondienst die nachten en kan de drie monteurs, 
die dan dienst hebben, aansturen als een klant gestrand 
is. En dat is eigenlijk iedere nacht wel zo”, vertelt Anton. 
“Wij werken bewust niet met een callcenter, maar mensen 
krijgen altijd iemand van onze frontoffice zelf aan de lijn. 
Zo kunnen we zaken snel regelen, daarmee onderscheiden 
we ons in de markt. Ik ben dan ook heel blij en heb respect 
voor onze mensen die deze service voor onze klanten waar 
kunnen maken.”

Betrokkenheid
Naast de telefoondiensten is Anton dagelijks op de werk-
vloer te vinden in de vier werkplaatsen in Holten en komt 
hij haast wekelijks op de werkplaatsen elders in Nederland. 
“Daarnaast heb ik veel gesprekken met mensen, ik wil 
dichtbij ze staan en toon zoveel mogelijk interesse. Ik heb 
ook alle verjaardagen van medewerkers in mijn computer 
staan, zodat ik ze persoonlijk altijd even kan feliciteren.” 
Het is die betrokkenheid die Anton en Jan Peter kenmerkt 
en waarvan ze denken dat het hun ook zo groot heeft 
gemaakt. “Je wilt mensen behandelen zoals je zelf ook be-
handeld zou willen worden. Dat is bij een bedrijf dat steeds 
groter wordt wel eens lastig, maar dan moet je zorgen dat 

je managers, die nog direct in contact staan met medewer-
kers, heel betrokken zijn. En daar kijken we ook altijd goed 
naar, want mensen die het leuk hebben op de werkvloer 
daar kan je wat van terug verwachten”, vindt Jan Peter. 
“Als er dus iets ernstigs is met een van onze chauffeurs, 
wat helaas kan gebeuren, spring ik ook altijd meteen zelf 
in de auto om hem te steunen of de familie te kunnen bij-
staan. Het voorkomt het leed niet, maar mensen waarderen 
het wel heel erg. En ik vind dat zelf ook het prettigst om te 
doen in een dergelijke situatie”, legt Anton uit. 

‘Niets willen missen’
Van de 25 jaar METTC had Anton “niets willen missen”, zo 
zegt hij. Jan Peter begint hard te lachen bij deze woorden 
en wijst ook op de dalen die er echt wel geweest zijn. “Maar 
die vergeet je!”, lacht Anton terug. “Anton is heel gevoelig 
voor oneerlijke mensen en als je vlot wil schakelen in het 
bedrijfsleven, wordt je vertrouwen wel eens geschaad. Daar 
kan Anton heel slecht tegen. Maar de kracht is dan wel dat 
hij gewoon weer doorgaat.” De broers hebben dagelijks 
contact met elkaar en beslissen zo goed als alles samen, 
zeker de grote zaken en ze vertrouwen elkaar blindelings. 
“We hebben nooit een structureel overlegmoment en zitten 
niet op elkaars lip. We zijn ook erg verschillend en hebben 
onze eigen dingen, maar we kunnen elkaar ook niet mis-
sen. En er is heus wel eens een meningsverschil geweest, 
maar we zijn nog nooit kwaad naar huis gegaan”, vertelt Jan 
Peter. 

Groot feest
Kwaad naar huis, dat gaan ze zeker op 2 juni niet, want 
dan is het grote feest ter ere van het 25-jarig jubileum 
in een grote hal een paar honderd meter van het terrein 
van Müller af. “Tussen de 600 en 800 genodigden komen 
daarop af, een leuke dj, zanger Jannes komt nog langs, dat 
wordt prachtig”, vertelt Anton en hij laat ook nog even de 
hal zien waar ze druk bezig zijn met de voorbereidingen. Op 
de uitnodigingskaart staat het verzoek om geen cadeaus te 
geven, maar een gift te doen aan Stichting ALS of Stichting 
Zinloos Geweld Tegen Dieren. Want ook al draait het feest 
om Müller European Truck & Trailer Care, Anton en Jan 
Peter kijken ook naar de wereld buiten hun bedrijf. 

• Anton Müller.



Bertus Leunk (foto links) begon in 1985 
als servicemonteur in de werkplaats 
van Müller aan de Pastoriestraat. “Ik 
was het eerste personeelslid dat 
Anton zelf aannam, ik denk dat ie 
toen nog maar een jaar of 20 was. 
Hij deed toen, na zijn oom Gerrit, 
zelf het beheer van de werkplaats”, 
vertelt Bertus. De locatie aan de 
Pastoriestraat was niet alleen een 
werkplaats, maar hier was ook de 
ambulance gestald waar Gerrit ook 
nog de ambulance reed. 
Ook Wilco Derksen begon zijn werkcarrière 
als servicemonteur bij Müller ETTC aan de Pas-
toriestraat, in 1987. “Maar toen was ik nog een heel jong 
kereltje, eerlijk gezegd weet ik daar niet zoveel meer van.” 
Tot 13 jaar geleden was Wilco servicemonteur en ging zo 
heel Europa door. “Dat was grotendeels nog in de tijd zon-
der mobiele telefoon, dan moest je nog op zoek naar een 
telefooncel als je een truck met pech niet kon vinden.”

Heel Londen door
Dat zorgde dus wel eens voor verrassende situaties. Zo ook 
een keer in Engeland toen Wilco net boven Londen naar een 
bakwagen met aanhanger moest waarbij het cardan kapot 
was. “Daar zat een vracht in die toch gelost moest worden. 
Maar ik kwam daar met een kleine servicewagen. Moest ik 
heel Londen door met een grote aanhanger van 15 meter 
achter de servicewagen en daarna nog weer helemaal naar 
Nederland. Dat duurde wel even, want je mag niet zo hard 

met zo’n combinatie natuurlijk. Een mooi 
eindje tukken, ha ha”, lacht Wilco.

Weekendje Wit-Rusland
Ook Bertus maakte 
avonturen mee in die 
beginjaren. “Anton bel-
de een keer ’s avonds 
op en vroeg: “Ga je 

mee naar Wit-Rusland 
dit weekend?” Het was 

een opdracht voor Iveco. Dus 
gingen we op vrijdagmiddag weg 

en dan maandag weer terug. Wij nog een 
complete servicewagen mee, want we dachten daar 

onderweg ook nog wel wat te kunnen verdienen. Maar nee 
hoor, het was daar allemaal heel armoedig. Het telefoon-
nummer van de locatie waar we waren was 30! Ha ha, zo 
weinig gewone nummers had je daar toen nog maar. Mooie 
tijden!”, vertelt Bertus enthousiast. 

‘Goocheldoos’
Tijden die inmiddels enorm veranderd zijn en daardoor het 
vak ook. “Jarenlang was ik chef werkplaats, maar het vak is 
zo veranderd en ik had wat klachten met mijn gezondheid, 
dus ben ik nu keurmeester van onze gereedschappen. Nu 
werken ze veel met zo’n goocheldoos (laptop) en start het 
allemaal met elektronica. Dat is voor mannen van de oude 
stempel soms best lastig, maar zij kunnen weer van ons 
leren als het gaat om ouderwets sleutelwerk of soms even 
logisch nadenken. Zo helpen we elkaar!” Ook Wilco is geen 

servicemonteur meer, hij heeft zich om laten 
scholen tot specialist in koelingen. “Dat 

was toen de kinderen kwamen en ik 
wat meer thuis wilde zijn. Dat is ook 
iets lichter werk. Vroeger stond ik 
die joekels van klapbanden op de 
vluchtstrook te vervangen, dat was 
soms wel spannend!”

Privé voor het werk
Ook Bertus en Wilco hebben mooie 

woorden voor de werkgever Müller 
ETTC. “Toen mijn vader ziek was en later 

daardoor overleed, mocht ik van Anton alle 
tijd nemen. Al had ik bij wijze van spreken het 

hele jaar vrij genomen. Privé gaat bij Anton voor het werk, 
dat vind ik mooi. Mijn vader heeft trouwens ook altijd bij 
Müller gewerkt als monteur”, vertelt Wilco. Bertus heeft 
een zelfde soort ervaring. “Ik kreeg problemen met mijn 
hart en was toen even niet werkzaam bij Müller ETTC. 
Maar toch gaf Anton me een vast contract, ondanks mijn 
gezondheidsproblemen. Daar ben ik nog steeds heel blij 
mee. Ik neem sowieso mijn petje af voor Anton. Hij is altijd 
100% bezig met zijn bedrijf en heeft al die veranderingen 
toch maar mooi weten te managen.” Het grote jubileum-
feest in juni kijken beide heren naar uit. “Ik heb er zelf een 
motorweekendje voor afgezegd”, aldus Bertus. “Ik weet 
nog helemaal niet wat er gaat gebeuren, alleen dat Anton 
heeft gezegd dat de bar om 12 uur dichtgaat. Maar dat zegt 
ie wel vaker en dan gaat het nog een uurtje door, ha ha!”, 
besluit Wilco. 

Zoals misschien te verwachten is in deze 
branche werken er bij Müller European 
Truck and Trailer Care (ETTC) voor-
namelijk mannen. Maar niet enkel 
en alleen. Want al bijna 18 jaar is 
Marianne Nieuwenhuis uit Hengelo 
een drijvende kracht op de adminis-
tratie. “Ik ben eigenlijk begonnen 
met meerdere taken, zoals inkoop, 
bankboek en kas. Maar door de 
groei van het bedrijf is de inkoop zo 
groot geworden dat ik nu alleen nog de 
inkoop doe”, vertelt Marianne. 
In het mannenbolwerk houdt de echte Twent-
se zich dus al bijna twee decennia staande. “Ha ha, 
ja we zijn zwaar in de minderheid met de vrouwen. Gerriette 

is drie dagen in de week op kantoor en Marleen 
werkt bij de carrosseriehal, dus die zie ik niet 

zoveel. Maar al die mannen om me heen vind 
ik niet erg hoor, integendeel zelfs. Ik vind het 
werken met mannen juist prettig. Man-
nen zijn toch wat directer dan vrouwen en 
stappen sneller over bepaalde zaken heen, 
dat bevalt me wel.”

Fijne collega’s
Extra verwend wordt Marianne helaas niet, 

door haar mannelijke collega’s, ondanks dat 
ze één van de weinige vrouwelijke medewerkers 

is. “Dat hoeft ook niet hoor en met de meeste mon-
teurs heb ik ook weinig direct contact omdat ik natuurlijk 

op kantoor zit en zij in de werkplaats aan het werk zijn of 

op de weg zitten. Maar twee of drie van hen staan wel wat 
dichterbij me hoor, dus dat is prima. En bij personeelsfeestjes 
is het altijd heel gezellig en dan zijn er ook vaak partners bij, 
dus ook weer veel vrouwen!”, lacht Marianne. 

Fijne werkomstandigheden
Dat Marianne al zo lang bij ETTC werkt komt door de prettige 
werkomgeving. “In het begin was het natuurlijk even wennen. 
Ik kwam van Langendonk, destijds overgenomen door ETTC, 
en was dus eerst ‘den uut Oldenzaal’. Maar dat was al snel 
over hoor. Daarbij hebben we hier goede werkvoorwaarden 
en zeker toen ik nog kleine kinderen had, was dat goed te 
combineren met mijn werk hier. Daarbij is Anton natuurlijk 
een hele sociale werkgever. Als er wat is, dan wordt het ge-
hoord en dan probeert hij er wat mee te doen. Heel fijn. Ik had 
van de week nog iets, hij luistert dan naar me en probeert het 
op te lossen. Als ‘baas’ staat hij niet ver van je af. Dat maakt 
het ook prettig om hier te blijven en natuurlijk de collega’s. 
Dat is denk ik ook de kracht van het bedrijf, want als je ergens 
boven staat als directeur weet ik niet of je het redt in deze 
tijd. Ik vind dit heel prettig in ieder geval!” besluit Marianne. 

25 jaar Müller Europea

‘Mannen vind ik prettig om mee te werken!’
Marianne Nieuwenhuis is een van de weinige vrouwen binnen Müller ETTC

‘In 1985 was ik het eerste personeelslid dat Anton zelf aannam’
Wilco Derksen en Bertus Leunk zijn mannen van het eerste uur midden jaren ‘80



In 2006 nam Müller European Truck & Trailer 
Care (ETTC) het Duivense Carrier Transit Cold 
over. Servicemonteur Jan Droppers werd 
hierdoor medewerker van Müller ETTC en 
is dat bijna 12 jaar later nog steeds met 
veel plezier. “Müller ETTC is een heel 
sociaal bedrijf, dat komt natuurlijk ook 
door Anton. Niet alles hoeft meteen 
geld op te leveren, maar als het later 
op een andere manier wordt terugver-
diend is het ook goed. Het gaat meer op 
gevoel vind ik”, vertelt Jan. 

Bij zijn vorige werkgever was er meer een cul-
tuur van afstandelijke managers. “Nou dat is hier 
wel anders. Anton is geen ‘Nijenrode type’ en kan ook zo zelf 
mee gaan sleutelen aan een truck als het moet!” Droppers 
sleutelt zelf niet aan trucks, maar is echt gespecialiseerd in 

koelmotoren. “Ik ben begonnen 40 jaar geleden 
met landbouwvoertuigen, toen bedrijfswagens 

en toen ben ik overgestapt naar koelingen. 
Daar heb ik een aantal opleidingen voor 

gevolgd en dat doe ik nu voor onze klan-
ten in Oost-Nederland, regio Duiven en 
Nijmegen zeg maar”, aldus Jan. 

Vrijheid
Het plezierige aan zijn werk vindt Jan 

de vrijheid die hij heeft. “Je regelt veel 
zelf als monteur, hebt zelf contact met 

klanten en dat is de ene keer de werk-
plaats chef en de andere keer de directeur 

van een bedrijf. Heel afwisselend. Voor hen ben ik 
het eerste gezicht als er iets is of als er service onderhoud 

gedaan moet worden.” Naast die afwisseling en het directe 
contact vindt Jan het sleutelen nog altijd mooi. “Maar het vak 

is wel enorm veranderd de laatste jaren. Het is natuurlijk met 
enorme snelheid van mechanisch naar digitaal en elektro-
nisch gegaan in ons vak. Hierdoor worden sommige zaken 
ingewikkelder, we werken nu heel veel met laptops. Dat is 
voor iemand van mijn leeftijd (Droppers is 61) soms wel even 
lastig. Als je dan die jonge gasten ziet, die zijn daar veel snel-
ler en handiger mee. Aan de andere kant, wij hebben vaak 
weer meer verstand van de klassieke handelingen bij oude 
systemen en zo vullen we elkaar mooi aan!”, vindt Jan. 

Klokje rond service
De goede serviceverlening waar Müller ETTC voor staat 
wordt door Jan geroemd. “Die service van ons is echt het 
klokje rond, we verplaatsen ons daarbij echt in de klant. Ik 
behandel de klant zoals ik zelf ook behandeld zou willen wor-
den. Dat betekent dus dat ik geen baan heb van 9 tot 5, maar 
als je dat wilt moet je ook niet aan dit vak beginnen. Daarbij 
heb ik altijd veel steun van thuis. Mijn vrouw Joke en ik zijn 
al 38 jaar gelukkig getrouwd en dat terwijl ik toch ook vaak 
weg ben. Dus dat is ook zeker ook haar verdienste.” Zin in het 
jubileum heeft Jan zeker. “Maar daarna gaan we ook gewoon 
weer door hoor, dat is die nuchtere houding van een ooster-
ling he!”, besluit Jan lachend. 

Als iemand het bedrijf Müller European Truck & Trailer 
Care (METTC) en Anton Müller goed kent, is het Hermien 
Bieleman. Zij werkt al ruim 40 jaar voor Müller en is van-
daag de dag HRM adviseur bij Müller Fresh Food Logistics. 
Zij maakte van dichtbij mee hoe de werkplaats aan de 
Pastoriestraat uitgroeide tot een service- en onderhouds-
bedrijf met meer dan 80 medewerkers. “In 1993 startte 
Anton met zijn eigen onderneming en dat was best een 
spannende tijd. Maar Anton is echt van het aanpakken 
en enorm enthousiast als er iets nieuws wordt onderno-
men, zo ook 25 jaar terug bij de start van METTC”, vertelt 
Hermien. 

Snel groeien
Tot die tijd had transportbedrijf Müller dus wel een eigen 
werkplaats voor service en onderhoud, maar daar kon men 
extern weinig klanten mee binden. “Andere transportbedrij-
ven zagen ons toch als onderdeel van Müller en kwamen 

dan minder snel bij ons, omdat ze ons 
als een ‘concurrent’ zagen. Toen 
Anton echt met een eigen bedrijf 
begon, los van Müller Transport, 
konden we ook veel nieuwe 
klanten gaan werven en snel 
groeien”, legt Hermien uit. 

Pioniers
“In die begintijd namen we ook 
Meinders over en was Jan Mein-
ders ook nog actief voor ons. Dat 
was echt een pionier en dat paste 
wel bij Anton. Gingen ze samen op pad in 
Nederland, maar ook naar Oost-Europa en Rusland.” En 
zo groeide het bedrijf steeds verder uit tot een begrip in 
eigen land en zelfs ver daarbuiten. Bij die groei hoorde ook 
overnames en nieuwe vestigingen buiten Holten. “Een leuke 

anekdote is dat we een vestiging hadden overgenomen 
in de regio Enschede/Oldenzaal. Daar werkten ook veel 
Roemenen en Polen, die rookten nogal stevig door. Belde er 
op een gegeven moment een bezorgde buurvrouw op dat er 
rookdampen onder de deur vandaan kwamen. Ze dacht dat 

er brand was, maar het bleek gewoon de damp te zijn 
van een paar flinke shagrokers, ha ha.”

Rally liefhebber
Zelf is Anton meer van de rokende motoren 
dan van de rokende shag. Zo is binnen het be-
drijf algemeen bekend dat hij een groot rally 
liefhebber is. Reden dat er bij zijn 25-jarig 
jubileum als medewerker, eerst bij Müller en 
later als directeur van METTC, een racetruck 

werd geregeld die een demonstratie kwam ge-
ven. “Dat was een verrassing voor hem, mocht 

hij er ook nog even in rijden. Dat vond ie geweldig! 
Tegenwoordig rijdt ie zelf ook rally’s, eind juni neemt 

hij deel aan de 14-daagse Breslau Rally in Polen en hij 
gaat ook wel eens naar de Dakar rally toe. Hij is altijd gek 
geweest op snelheid. Er staan hier bordjes op het terrein 
met een maximale snelheid, maar de jongere Anton gaf daar 
niet altijd het goede voorbeeld bij!”, lacht Hermien tot slot.   
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‘Bij Müller ETTC gaat nog veel op gevoel’
Jan Droppers van ETTC Duiven houdt van de werkinstelling bij Müller ETTC

‘Het was best een spannende tijd’
HRM medewerker Hermien Bieleman maakte eerste jaren van dichtbij mee

Er is op maandag 25 juni 2012 geschiedenis geschreven 
bij ETTC! Het is precies op deze datum dat de drie broers 
Johan, Herman en Teun-Hofman gezamenlijk 100 jaar in 
dienst zijn. 
De ‘Hofmannen’ zijn allemaal hun carrière begonnen bij A. 
Müller & Zn internationale transport bv als (internationaal) 
chauffeur. Johan op 27 januari 1975 en is nu werkzaam als 
1e monteur in de werkplaats Holten.
Op 25 juni 1978 kwam zijn broer Herman in dienst. Herman 
stapte in november 2005 over naar de vestiging in Holten als 

magazijnmedewerker. Teun sluit de rij en begon zijn carrière 
op 16 oktober 1982. Tegenwoordig is Teun hoofdverant-
woordelijke voor de vestiging van Müller ETTC te Duiven. 
De lengte van de dienstverbanden liegen er niet om Johan 
een 37 jarig dienstverband, Herman 34 jaar en voor Teun 
wordt dit jaar dus het 30 jarig jubileum gevierd. Een mooie 
mijlpaal; 100 jaar Hofman bij Müller ETTC. De heren Hofman 
werden deze 25e juni verrast met een grote ontvangst en 
gezamenlijk ontbijt op de vestiging in Holten, waarbij de 
echtgenotes en kinderen natuurlijk niet mochten ontbreken.

100 jaar in dienst
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‘We zitten dus niet stil en pakken kansen waar mogelijk’
Anton en Jan Peter Müller over de toekomst van hun bedrijf en betrokken zijn

In deze krant wordt vooral teruggekeken op 25 jaar Müller European Truck & Trailer 
Care (METTC), maar regeren is vooruitzien luidt het gezegde en dus kijken Anton en 
Jan Peter ook vooruit. “Sinds de keuze voor levensmiddelen hebben we ieder jaar 
eigenlijk een groei van 10 tot 15% weten te realiseren als totaal bedrijf, dus Müller 
European Truck & Trailer Care en Müller Fresh Foods Logistics (MFFL) samen”, vertelt 
Anton. “Daar waren best zware jaren bij dat het ene bedrijf het andere moest helpen, 
maar gezamenlijk was er altijd groei”, vult Jan Peter aan. Die groei willen de broers 
de komende jaren doorzetten en de tijd zit nu mee qua economische voorspoed. 
“Maar we weten natuurlijk niet hoe lang dat duurt, dus zitten we niet stil en pakken 
waar mogelijk onze kansen. Dat is ook de reden dat we de afgelopen jaren meerdere 
overnames hebben gedaan en recent nog Prins hebben overgenomen in Lekkerkerk. 
Onze grootste overname ooit, een bedrijf met 100 mensen aan het werk en 10.000 
vierkante meter warehouse en een eigen werkplaats”, aldus Anton. 

Nieuwe ontwikkelingen
Naast overname kansen is er de steeds sneller veranderende techniek die de broers 
noodzaakt tot vooruit kijken. “De ontwikkelingen met alternatieve brandstoffen zijn na-
tuurlijk volop gaande. Zo ben ik al twee keer naar Amerika geweest om te kijken hoe ze 
daar omgaan met elektrisch rijden of rijden op waterstof. Wij denken zelf dat het straks 
een combinatie van die twee zal worden. In Amerika is al een merk vrachtwagen, Nikola, 
dat op waterstof Co2 neutraal kan rijden en waarbij die vrachtwagen een actieradius 
heeft van 1800 kilometer. Daar zijn al 350 tankstations gebouwd voor dit soort wagens, 
deze ontwikkeling is met een jaar of tien natuurlijk ook in Europa”, verwacht Anton. 

Mensen werven
Een andere trend die de heren volgen is die van het nijpende tekort aan mensen in de lo-
gistieke sector. “Jongeren kiezen toch minder snel voor een vak waarbij ze vieze vingers 
krijgen en ook zijn er ook steeds minder chauffeurs voorhanden, daar moeten we dus 
hard aan trekken om toch onze vacatures gevuld te krijgen”, geeft Jan Peter aan. 
Dus zijn ze heel actief met werving en selectie bezig, zijn er vier dames die zich bezig-
houden met personeelszaken, worden er speeddates op zaterdag georganiseerd en zijn 
beide bedrijven heel actief op social media. “Zo proberen we de gaten op te vullen, maar 
dat is wel hard werken. Aan de andere kant hebben we geluk dat we hier in het oosten 
zitten en de mentaliteit nog wel anders is dan in het westen en mensen elkaar kennen. 
Dat zorgt er toch voor dat het probleem hier minder groot is dan elders in het land”, legt 
Jan Peter uit. 

Maatschappelijk betrokken
Juist die ons kent ons mentaliteit vinden de broers prettig. Reden ook dat ze zeer betrok-
ken zijn bij hun eigen dorp Holten. “Rond 2000 was er even sprake van dat we naar Goor 
zouden moeten, met de OAD, omdat we uit ons jasje dreigden te groeien op deze locatie. 
Gelukkig is dat nooit gebeurd en is de gemeente Rijssen-Holten altijd zeer welwillend 
geweest om mee te denken met onze uitbreidingsplannen.” Anton vult aan: “En daarom 
doen we ook graag wat terug voor Holten, zoals veel winkeliers ook doen. Zo adverte-
ren we bij alle Holtense verenigingen, helpen we bij de paasvuren, zijn we sponsor van 
Triathlon Holten, onze koelwagen (foto) staat op vele plekken, dus koud bier is vaak aan 
Müller te danken!”, lacht Anton. Ook was er afgelopen jaar nog een mooi bedrag voor 
de restauratie van het Naber-orgel in de Holtense Dorpskerk, een plek waar een van de 
voorvaders van Anton en Jan Peter de langstzittende dominee was en de reden waarom 
de Müllers in Holten zijn neergestreken in de 19e eeuw. 

Vluchtelingen aan het werk
Maar ook voor niet-Holtenaren klopt het hart van de Müllers. Zo zijn er 5 tot 50 me-
dewerkers van sociale werkgever Sallcon uit Deventer voor Müller aan het werk door 
het hele jaar heen. En Jan Peter is al bijna een jaar bezig om een groep statushouders 
(vluchtelingen) om te scholen tot volwaardige chauffeurs. “Ik kwam iemand van het COA 
tegen bij het paasvuur in Winterswijk en we raakten aan de praat. Daar is het idee ge-
boren, maar het is een heel traag en langdurig proces. We hebben nu 16 mensen, maar 
moeten er 25 hebben om echt te starten met de 3-jarige opleiding. Maar ik hoop echt 
dat het gaat lukken, want die mensen hebben nu hele dagen niets te doen, heel jammer 
natuurlijk.” 

Even voorstellen
“…Het enige wat we echt willen is onze plek in 
de Nederlandse maatschappij verwerven”, zo 
bewoorden onze nieuwe Spaanse collega’s Pa-
blo Galiana en Jorge Ballesteros hun ambitie 
in deze nieuwe stap van hun leven.

Pablo (30), afgestudeerd in koeltechniek, is een 
rustige jonge man die al veel werkervaring heeft. 
Hij begon als kind al in de kleine supermarkt van 
zijn ouders in het dorp Jijona, op de bergen van Ali-
cante. Hij is ook loodgieter geweest en heeft jarenlang 
aan het stuur van een vorkheftruck vrachtwagens volge-
laden met luiers! Zijn laatste werk in Spanje was bij een 
ijsfabriek, waar hij werkte bij temperaturen onder de 
30 graden Celsius, dus hij is wel wat kou gewend. 
In 2017 ging hij naar Tsjechië om te werken voor 
Carrier, waar hij in de productielijn werkte voor 
de assemblage van koelkasten voor verschil-
lende Europese supermarktketens. Met zijn 
droge humor beaamt Pablo dat hij in zijn leven 
eigenlijk al te veel heeft gewerkt.

Jorge (25) heeft zijn diploma in koeltechniek 
behaald in 2015. Hij heeft voor het bekende 
Spaanse warenhuis “Corte Inglés” gewerkt als 
onderhoudsmonteur en ging tussendoor 3 maanden 
naar Duitsland om stage te lopen bij Heifo. Daar leerde 
hij een beetje Duits, wat hem nu helpt om Nederlands 
sneller te leren. Jorge wilde al langer bij een groot bedrijf gaan werken. Hij wilde naar het 
buitenland, nieuwe mensen en andere culturen leren kennen. “Vanaf het eerste contact 
tijdens het sollicitatiegesprek in Madrid was ik verkocht voor dit bedrijf. Ze hadden alles zo 
goed geregeld dat ik geen twijfels had om hiernaar toe te vertrekken”. 

Pablo en Jorge wonen sinds begin januari in Holten, maar ze werken elke dag op locatie in 
Duiven. Ze voelen zich hier goed en vinden dat het bedrijf hen heel goed heeft ontvangen. 
“Het is voor ons geweldig om met de baas makkelijk in contact te komen en persoonlijk te 
kunnen spreken. Hier voelen we ons personen, geen nummers”.  Ze zijn ook onder de in-
druk van de ontvangst van de collega’s op de werkvloer. Ondanks de taalbarrière kunnen 
ze goed met elkaar opschieten en hebben ze veel plezier tijdens het werk. “We zijn super 
dankbaar dat onze collega’s altijd proberen zich in ons te verplaatsen, dat is fantastisch, 
toch?” zegt Jorge met grote ogen alsof dat niet vanzelfsprekend was in Spanje. Ze zijn ook 
verbaasd over het geduld die de collega’s hebben om soms bepaalde aspecten van het 
dagelijks werk uit te leggen. “Madre mía (vertaald als “mijn moeder!” – typisch Spaanse 
uitlating om verbazing uit te drukken – red.) hier word ik beter behandeld dan bij mijn 

moeder”, zegt Pablo met zijn lage stem.
Beide jongens zetten zich volledig in om vele jaren in Nederland te kunnen blijven. Ze 
kijken naar de toekomst met optimisme. Het groeien binnen het bedrijf, het leren van 
nieuwe vaardigheden en natuurlijk geld verdienen is wat ze zich als doel hebben gesteld.  
Maar ze weten donders goed dat dit niet zo eenvoudig is en alleen mogelijk als ze hun 
eigen plek in de maatschappij kunnen veroveren. Daarom doen ze met enthousiasme 
mee aan de cursus Nederlands en het inburgeringstraject dat Müller ETTC voor ze geeft 
geregeld.

Het is geen makkelijk opgave. Ze missen hun familie en vrienden, natuurlijk het warme 
weer, hun cultuur en het eten. “Er liggen in mijn koffer nog steeds wat ham, nougat, koe-
ken en nog wat andere streekproducten uit de regio van mijn dorp. Toen ik in januari hier-
naartoe vertrok, heb ik mijn koffer volgepropt met lekkernijen in plaats van met kleding. 
Dat houdt mij levend in de donkere, grijze en regenachtige dagen van de Nederlandse 
winter”, zegt Pablo met een glimlach. 

 Voorlopig en naast hun werk leren ze de kleine maar belangrijke aspecten van het 
Nederlandse leven: de juiste afvalcontainer op de juiste dag op de stoep zetten, hoe je 
een bankrekening moet openen, het lezen en begrijpen van de salarisstrook, in de gaten 
houden van de offertes in de supermarkt, het gebruiken van de statiegeldbonnen, en het 
genieten van de fiets als vervoermiddel. Voor Jorge is dit de allerleukste ervaring tot nu 
toe: “Een fiets verandert je leven, wat een vrijheid ervaar je daarmee!!”  
Beide heren zijn duidelijk: het wennen aan hun nieuwe leven zal ze tijd kosten. Maar ze 
hebben er het volste vertrouwen in dat ze met de ondersteuning van het bedrijf en de 
collega’s - zoals tot nu toe - vele jaren in Nederland zullen blijven en samen met Müller 
European Truck & Trailer Care succesvol zullen zijn. 
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