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Bij VDL Groep geloven we dat technologie ons 
leven en de samenleving helpt verbeteren. Daarom 

zijn we voortdurend bezig om mensen en organisaties 
samen te brengen, om zo producten en oplossingen te 

realiseren die daarbij passen en een bijdrage leveren. Zo 
leveren we toegevoegde waarde aan de wereld om ons heen. 

VDL ontwikkelt en produceert een grote verscheidenheid 
aan industriële en innovatieve producten en machines, van 

geavanceerde onderdelen tot eindproducten. Waar nodig zetten 
we die zelf in de markt. We zijn gedreven om het verschil te 

maken en om de beste resultaten te behalen. Door een unieke 
combinatie van denken en doen. Door altijd nieuwsgierig te 

zijn. Door aan te pakken. En door open te staan voor nieuwe 
uitdagingen. Dát maakt ons VDL. 

Als één van de grootste familiebedrijven van Nederland staan 
eerlijkheid, respect en toegankelijkheid hoog in het vaandel en 

staan we midden in onze samenleving. Daarom zetten we volop 
in voor het behoud en stimuleren van groei van de hoogwaardige 

maakindustrie en werkgelegenheid in Noordwest-Europa. Zo 
maken we steeds opnieuw én samen met onze medewerkers en 

partners, vandaag het verschil voor de wereld van morgen. 

WIJ STAAN VOOR KRACHT 
DOOR SAMENWERKING
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DE WERELDEN 
VAN VDL
VDL staat midden in de samenleving. Onze 
activiteiten zijn samen te vatten in vijf clusters: 
‘Mobility’, ‘Science, Technology & Health’, 
‘Energy & Sustainability’, ‘Infratech’ en ‘Foodtech’. 
Elk van deze werelden heeft zijn eigen kenmerken 
en uitdagingen, waarbij VDL een unieke rol 
speelt als het aankomt op het ontwikkelen én 
produceren van producten, machines, onderdelen 
of diensten en totaaloplossingen. Soms zichtbaar, 
soms voor het oog verborgen. Maar altijd met een 
wezenlijke bijdrage in de desbetreffende markt. 

VDL richt zich op de hightech-ontwikkeling en productie in 
diverse industriële werelden. Of het gaat om hoogwaardige 
onderdelen of geavanceerde eindproducten. Bij VDL gaat 
het altijd om hoogwaardig vakmanschap gecombineerd met 
automatisering. 

We maken gebruik van de nieuwste technologieën en state-of-the-art-

machineparken. We beschikken over ontwikkeling en productie onder één 

dak. Het grote voordeel daarvan is dat we onze klanten en partners altijd een 

oplossing kunnen bieden, wat de vraag ook is. Oplossingen waarbij kennis 

en vakmanschap samenkomen; de unieke combinatie van denken en doen.

DE KRACHT VAN 
MEDEWERKERS
Wij geloven dat de kracht van échte successen ligt in de
trots van onze medewerkers die producten ontwikkelen
en maken. Samen maken we het verschil. Dat uit zich in elk 
aspect van onze organisatie, want onze medewerkers zijn 
ons grootste goed. 

Daarom stimuleren we groei en ontwikkeling en zijn we continu bezig om 

elkaar scherp te houden, naar ons beste vermogen te presteren en onszelf 

te overtreffen. Maar ook door elkaar te motiveren, inspireren en met 

respect met elkaar omgaan. Het resultaat? Een team van medewerkers dat 

– samen met partners en klanten – altijd wil excelleren in denken en doen.

DIVERSITEIT 
ZIT IN ONS DNA
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MOBILITY
Mobiliteit is van vitaal belang voor het economisch 
functioneren van de samenleving. Tegelijkertijd 
zorgt de toenemende behoefte aan mobiliteit 
natuurlijk ook voor een uitdaging op het gebied 
van bereikbaarheid, gezondheid en kwaliteit van 
natuur en milieu. Om onze wereld elke dag een 
stukje schoner én duurzamer te maken, houdt 
VDL zich volop bezig met mobiliteitsoplossingen, 
elektrificatie en het terugdringen van emissies. 

We zijn een belangrijke speler in de nieuwe wereld 

van duurzame mobiliteitsoplossingen. Begonnen als 

toeleverancier van onderdelen, assembleren we inmiddels 

ook auto’s en zijn we toonaangevend in de ontwikkeling 

en productie van (elektrische) bussen en trucks en spelen 

we een grote rol op het gebied van elektrisch zware 

voertuigen in Europa. Tegelijkertijd richten we ons op 

‘slimme’ mobiliteitsvraagstukken, zoals design, elektrificatie, 

connectiviteit, autonoom rijden en ‘mobility as a service’. 

We ontwerpen onze mobiliteitsoplossingen in-huis, 

waardoor we deze ook voor andere vormen van transport 

kunnen toepassen. Daarnaast ontwikkelen we voertuigen 

steeds meer als ‘dataverzamelaars’, die niet alleen hun 

eigen prestaties terugkoppelen, maar ook de impact op 

bijvoorbeeld de leefomgeving. Dat draagt bij aan het 

creëren van ‘liveable cities.’

Kortom: met alles wat we doen in de wereld van mobiliteit, 

streven we voortdurend naar slimme oplossingen die 

zich kenmerken door duurzaamheid en continuïteit. 

Zo kunnen we de wereld beter én schoner doorgeven aan 

de volgende generatie.

DOOR ONTWIKKELING 
EN PRODUCTIE 
DRAGEN WE BIJ AAN 
OPLOSSINGEN VOOR 
‘SLIMME MOBILITEIT’.
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SCIENCE, TECHNOLOGY & HEALTH
Van het Higgs-deeltje, het allerkleinste 
deeltje op aarde, tot het allergrootste, het 
heelal, én alles daartussen. De hightech-
bedrijven van VDL houden zich bezig 
met de ontwikkeling en productie van 
’s werelds meest complexe apparatuur en 
modules – vaak onder één dak. Zo helpen 
we de wereld sneller en preciezer te 
maken. Tot op de nanometer nauwkeurig. 

VDL is systeemleverancier van hightech-apparatuur 

voor de halfgeleider-, de analytische en de 

gezondheidssector. We zijn onzichtbaar aanwezig 

in de hele zorgketen; van hulpmiddelen bij 

geboorte tot aan de meest innovatieve operatie-

kamerapparatuur. Daarnaast bouwen we ook 

modules voor chipmachines, bijvoorbeeld het 

ontwikkelen én produceren van de vacuümkamer, 

de bron van EUV-licht.

Onze engineers hebben ervoor gezorgd dat we 

ons hebben ontwikkeld van niet alleen maak- naar 

ook ontwikkelbedrijf. Dat heeft ertoe geleid dat 

VDL onmisbaar is geworden in de keten en zorgt 

voor kruisbestuiving tussen denken en doen, zowel 

bij onze klanten als bij VDL-bedrijven onderling. 

Tegelijkertijd is door een meer kennisintensieve 

samenwerking met OEM’s en toeleveranciers 

een ecosysteem ontstaan, en een nauwe 

samenwerking met kennisinstellingen. 

Door al deze ontwikkelingen en samenwerkingen 

bouwen we – samen met onze partners, 

leveranciers, klanten en medewerkers – elke 

dag aan een gezondere én slimmere wereld.

MET HOOG WAARDIGE 
TECHNOLOGIE 
LEVEREN WIJ 
TOEGEVOEGDE 
WAARDE, OP HET 
RANDJE VAN HET 
MAAKBARE.
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Om onze wereld beter én schoner door te geven 
aan de volgende generatie, houden we ons bezig 
met de energietransitie en blijven we op zoek 
naar nieuwe kansen. We spelen in deze wereld 
dan ook graag een nóg grotere rol waarbij 
we het verschil kunnen maken met technische 
toepassingen, ontwikkeling en productie. 

Naast elektrisch vervoer richten we ons ook op opslag en 

transport van energie. Waterstof speelt daarin een belangrijke 

rol. Ook het verbeteren van bestaande elektrische batterijen, 

volledige elektrische mobiliteitssystemen (voertuigen en laders), 

zoals onze VDL-E-Power-technologie, de aanleg en ombouw 

van hybride energiesystemen, zonnepanelen, apparatuur voor 

windmolens en het terugwinnen van industriële restwarmte 

zijn voorbeelden van VDL-oplossingen die bijdragen aan 

duurzame, schone energie.

Los van nieuwe ontwikkelingen, speelt hergebruik en recycling 

een grote rol. Zo onderzoeken we of de gebruikte batterijen 

een tweede leven kunnen krijgen als energieopslagbron bij en 

voor onze klanten, overal ter wereld. 

VDL heeft als doel om deze thema’s steeds verder uit te 

bouwen en door te ontwikkelen. Om vandaag het verschil 

te maken voor de wereld van morgen.

ENERGY &  
SUSTAINABILITY

OM ONZE WERELD BETER ÉN 
SCHONER DOOR TE GEVEN AAN DE 
VOLGENDE GENERATIE, HOUDEN 
WE ONS BEZIG MET DUURZAME 
ENERGIEOPLOSSINGEN.
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Een substantiële bijdrage leveren aan 
liveable cities – dat is ons doel. VDL heeft 
een sterke focus op de leefbare samenleving 
van vandaag en morgen, die zowel 
duurzaam als connected is. Een samenleving 
waar emissievrij rijden en geluidsreductie 
gemeengoed zijn. Waar voedsel lokaal én 
duurzaam wordt verbouwd. Waar afval een 
hulpbron is.

Het succesvol voortbestaan van steden om te ontwikkelen 

naar dit soort liveable cities is sterk afhankelijk van de 

infrastructuur. Klimaatneutraal en gericht op duurzaamheid. 

Alle VDL-bedrijven in dit cluster leveren hier een bijdrage aan. 

Van slimme licht- en communicatiemasten tot bushokjes, 

fietsstallingen en treinstations van de toekomst die niet 

alleen energie afnemen, maar ook terugleveren. Dat beperkt 

zich niet tot in of direct rond de stad, maar reikt tot in het 

buitengebied, in havens en in de maritieme sector.

Infrastructuur en mobiliteit zijn nauw met elkaar verweven. 

Denk bijvoorbeeld aan elektrische voertuigen die automatisch 

worden geleid, emissievrij rijden en data doorgeven over de 

leefomgeving. Of slimme verkeersborden die meer doen dan 

afstanden aangeven. Alles wat connected is, kan bijdragen 

aan meer veiligheid, duurzaamheid of comfort. Naar die 

nieuwe manieren zijn we continu op zoek. 

Een duurzame transitie naar de toekomst is noodzakelijk, 

waarbij de mogelijkheden eindeloos zijn. VDL pakt 

daarin graag zijn rol, omdat wij geloven dat de toekomst 

duurzaam is.

EEN STERKE 
FOCUS OP 
DE LEEFBARE 
SAMENLEVING 
VAN VANDAAG 
EN MORGEN: 
DUURZAAM ÉN
CONNECTED.

INFRATECH
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De VDL-bedrijven die werkzaam zijn in het 
cluster Foodtech richten zich op het vernieuwen 
en verduurzamen van de voedselketen. Dat 
doen we onder andere door het ontwikkelen en 
produceren van inventieve machines en systemen 
voor verwerkingen en verpakkingen die worden 
geleverd aan de wereldwijde voedselindustrie, 
maar ook als het aankomt op machines en 
systemen voor de voedselproductie zelf. 

Om verspilling van voedsel te beperken, bieden we efficiënte 

oplossingen voor het koelen, opslaan en verpakken. Met een 

modern machinepark en goed opgeleide medewerkers staan 

we voor kwalitatief hoogstaande machines en systemen voor 

de wereldwijde industrie voor voedselverwerking. 

Om een meer rendabele en duurzame voedselproductie 

mogelijk te maken, maken we hierbij gebruik van 

precisietechnologie en robotisering. De behoefte aan 

additionele bronnen voor eiwit is groot, én nodig om de 

groeiende kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. 

Een interessante markt waar VDL naar kijkt met een partner 

die is gespecialiseerd in de ontwikkeling van (voer)systemen 

voor de insectenkweek voor de productie van eiwitten. 

Samen met onze partners ontwikkelen we onderscheidende 

productietechnieken, machines en systemen. Van enkel 

stuks tot serieproductie. Dat creëert voor onze klanten een 

goede balans tussen inventieve oplossingen en efficiënte 

kostenbesparingen.

FOODTECH

TECHNOLOGIE IS  
DÉ SLEUTEL VOOR 
HET VERNIEUWEN 
EN VERDUUR
ZAMEN VAN  
ONZE VOEDSEL
KETEN.
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Als familiebedrijf zijn we sterk betrokken bij de 
wereld om ons heen. Dat is onderdeel van ons 
DNA, van onze organisatie, van de VDL-familie. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
zit in ons bloed en komt dagelijks terug in 
onze werkzaamheden. 

We zijn sociaal betrokken bij de regio’s en gemeen schappen 

waarin wij actief zijn. We ondersteunen veel lokale culturele, 

sportieve en maatschappelijke evenementen en verenigingen. 

We werken samen met overheden om initiatieven rond het 

sociale aspect van deze regio’s te stimuleren. 

 

Het is voor ons belangrijk dat jongeren ook voor een baan in 

de techniek kiezen. Techniekpromotie bij onderwijsinstellingen 

tijdens open dagen of wervingsdagen biedt dan uitkomst, 

maar ook kunnen scholieren en studenten bij ons terecht voor 

stage- of afstudeerplekken. 

Met VDL Foundation ondersteunen we maatschappelijke 

projecten op het gebied van zorg en welzijn. Wij vinden 

dat iedereen recht heeft op een goed en gelukkig leven, 

in de breedste zin van het woord. Met VDL Foundation 

ondersteunen we fondsen, stichtingen en organisaties 

die daaraan bijdragen, voor jong en oud. 

MAATSCHAPPELIJK 
BETROKKEN
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ONZE ORGANISATIE
VDL voegt de slagkracht van een multinational samen met de platte 
organisatie en de open cultuur van een familiebedrijf. We werken 
in een directe en informele werksfeer, waarin we voortdurend 
innoveren door een combinatie van vakmanschap, ondernemerschap 
en hoogwaardige kwaliteit en machines.

Onze kracht zit in onze gemotiveerde en betrokken medewerkers, 
die focussen op resultaat en samen toewerken naar onze doelen. 
Samen met collega’s onderling én samen met onze klanten, 
leveranciers en partners. Zo kunnen we met uiteenlopende 
activiteiten en werkzaamheden steeds weer nieuwe mijlpalen 
bereiken en het verschil maken voor de wereld om ons heen. 

SAMEN BOUWEN 
WE VERDER AAN 
DE TOEKOMST.

 Opgericht in 1953

  Internationaal 

industrieel familiebedrijf

 3 generaties

 15.000 medewerkers

 20 landen

  Meer dan 100 werk

maatschappijen, elk met 

een eigen specialisme

FEITEN EN CIJFERS
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KRACHT DOOR SAMENWERKING

Neem dan contact met ons op via 

onderstaande gegevens of kijk op 

vdlgroep.com

VDL Groep B.V.

Hoevenweg 1

5652 AW  Eindhoven 

+31 (0)40 292 50 00

info@vdlgroep.com 

MEER WETEN?


