
Horsten Lederwaren werd 77 jaar geleden opgericht door de opa 
van Preben. Naast het eigen merk Burkely worden er ook Private 
Label tassen gemaakt, bij voorbeeld voor Sacha en Manfi eld. Pre-
ben ging acht jaar geleden ‘tij delij k’ werken bij  het familiebedrij f 
in Goirle, toen hij  wat tij d over had aan het einde van zij n oplei-
ding. Hij  begon in het magazij n en mocht al snel aan de slag bij  
inkoop. “Werken met mensen in India is zo anders, dat vond ik 
fascinerend.” Het beviel zo goed dat hij  besloot te blij ven.

Bewij zen
Destij ds in 2013 werkten acht mensen bij  Burkely: Prebens vader 
Cees was directeur, zij n moeder deed het design en dan waren er 
nog twee mensen op verkoop, twee mensen op inkoop en twee 
in het magazij n. Preben werkte als inkoper, als accountmanager, 
als manusje van alles en zette een marketing afdeling op. Tij dens 
de kerstviering in 2017 kondigde vader Cees aan dat Preben per 1 
januari 2018 Managing Director zou worden. Een grote verrassing. 

Burkely en moederbedrij f Horsten Lederwaren verhuisden in de zomer naar een prachtig nieuw pand in Tilburg. Féju 
was vanaf het begin betrokken, zodat de ICT-omgeving optimaal aangelegd kon worden. “Féju is een heel fl exibele 
ICT-partner, ook tij dens een verhuizing in het weekend”, zo vertelt Burkely directeur Preben Horsten in dit interview.
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“De wifi  die Féju aanlegde 
was zelfs eerst te sterk”

FÉJU ICT GROEP: WAAR ICT KLOPT

Twee nieuwe collega’s
Sinds 1 augustus werkt Rob Janssen bij  Féju als ICT consultant. Hij  zal 
met collega’s migraties uitvoeren en ICT-oplossingen adviseren, bedenken 
en uitvoeren. Ook zal Rob de supportdesk ondersteunen en systeembeheer 
remote of on-site uitvoeren. Rob is 37 en woont met zij n vrouw en twee 
kinderen in Breda.

Hein-Jan Hoogers is op 1 september begonnen bij  de Supportdesk. 
Zij n specialisatie is Security; uiteindelij k wil hij  de (ICT) wereld een 
beetje veiliger maken voor de volgende generaties. Hein-Jan is 41 en 
woont in Berkel-Enschot met zij n vrouw en twee kinderen. Meer over 
onze nieuwe collega’s kun je lezen op de website.

Kennis nog 
verder bij ge-

spij kerd

Nij verheidsweg 21, 5071 NL Udenhout 
T: 013-511 50 88  •  info@feju.nl  •  www.feju.nl

Om onderscheidend te blij ven, zorgen wij  ervoor dat alle collega’s beschikken over een
hoog kennisniveau. Op die manier kunnen wij  onze kwaliteit waarborgen. Ook in de afge-
lopen maanden hebben weer meerdere collega’s certifi ceringen behaald in verschillende 
vakgebieden. Een overzicht:

Wat Wie
Datto Certifi ed Practitioner (DCP) in SaaS Protection Het hele salesteam

Datto Certifi ed Practitioner in RMM en SaaS Protection Nick

Datto Certifi ed Deployment Specialist in Datto Continuity Gregory en Maarten

Datto Certifi ed Advanced Technician in Datto Continuity Maarten

HPE Sales Certifi ed Entry Levels Solutions (2021) Pieter en Rowdy

HPE Accredited Technical Professional Hybrid IT Solutions V2 Nick en Maarten

Microsoft 365 Certifi ed: Fundamentals  Twan

Certifi ed Implementation & Support Specialist  Erik en Henri
Atos Unify OpenScape Business

Azure Fundamentals Nick



“Natuurlij k moest ik mezelf extra bewij zen. Vooral tegenover men-
sen die er al heel lang werkten.” Preben zette vooral in op groei: 
inmiddels werken er 25 medewerkers en heeft Burkely meer dan 
duizend fysieke verkooppunten in vij ftien landen.

Lokale partner
“De samenwerking met Féju startte in 2017. Aanvankelij k hadden 
we een eenpitter als ICT-partner. We stapten over naar een 
groter ICT-bedrij f, maar dat klikte niet zo. Toen twee relaties 
onafhankelij k van elkaar Féju aanraadden, ben ik in gesprek 
gegaan met Pieter. Ik werk graag samen met lokale partners. 
En Féju is lokaal toch de marktleider, dat zegt genoeg over hun 
kwaliteit. Samen hebben we een blueprint gemaakt van wat er 
aan vervanging toe was. We begonnen met Sophos beveiliging 
en het verbeteren van de back-ups.”
Pieter de Bruij n, sales manager bij  Féju ICT Groep: “We bepaal-
den gezamenlij k hoe we de ICT omgeving toekomstbestendig 
wilden maken en hoe we geleidelij k naar dat doel toe zouden 
werken. De server is vervangen en we hebben enkele soft-
ware veranderingen gedaan. Daarna zij n ook de werkplekken 
aangepakt: we hebben de vaste pc’s vervangen door laptops met 
docking stations, voor eenvoudig en fl exibel werken.”

Informeel en proactief
Eens per maand heeft offi  cemanager Laura Vos een beheer 
afspraak met Senior ICT consultant Andrew. Dan bespreken 
ze de ICT-vragen die Laura heeft verzameld vanuit collega’s. 
Bij  urgente zaken wordt tussentij ds de supportdesk gebeld. 
“Wij  zij n erg te spreken over de contacten en het informele 
samenwerken met Féju. We begrij pen elkaar snel. Pieter en ik 
bellen regelmatig voor evaluatie, zo houden we elkaar scherp. 
De manier van communiceren is heel prettig.” 

“Sinds dit jaar werken we ook met een strippenkaart. We hebben 
een heel aantal uren afgekocht en elke maand krij gen we te 
horen wat daarvan verbruikt is.” Pieter haakt in: “Zo is het beter 

te budgetteren en het is veel makkelij ker in de administratie.” 
Preben knikt: “Typisch Féju. Ze denken goed mee. Dat geldt ook 
voor de jongens die zaken komen implementeren. Wouter was 
hier vorige week en zag terplekke dat iets nog beter kon. Dan 
overlegt hij  meteen even. Hij  had meerdere oplossingen bij  zich, 
zodat hij  het direct kon regelen. We hebben nooit gedoe van ‘ja, 
maar zo stond het niet in de offerte’. Snel schakelen en goed 
advies, dat is toch top?”

Behoefte aan uitbreiding
Burkely kon in Goirle niet verder uitbreiden en besloot - met het 
oog op toekomstige groei - te verhuizen naar een groter pand met 
magazij n op La Défense, het bedrij venterrein waar ook Féju rela-
ties Petrol Industries en Presley & Sun gevestigd zij n. Pieter: “Ik heb 
gevraagd of ze ons snel wilden betrekken bij  de plannen, zodat we 
direct konden meedenken over de inrichting van de ICT. Op basis 
van de ontwerpen kunnen we samen bepalen wat er nodig is, nog 
voordat het gebouwd is. Dat scheelt veel gedoe achteraf. Nu wisten 
we al hoeveel aansluitingen nodig waren en waar die moesten 
komen. En waar de wifi punten moesten komen bij voorbeeld.” 

Die wifi punten zij n van groot belang, legt Preben uit: “In het nieuwe 
magazij n werken we voortaan met mobiele scanners. Die zij n via wifi  
aangesloten op ons cloud WMS systeem. We wilden daarom de wifi -
dekking zo goed mogelij k hebben, heel belangrij k met zoveel stalen 
stellingen. Na de eerste meting bleek de wifi verbinding zelfs te sterk. 
Die heeft Féju nog moeten terugschroeven. Nu werkt het optimaal.”

Verhuizing naar Tilburg
“Op zaterdag 3 juli zij n we verhuisd. Sommige leveranciers deden 
alles op het laatste moment dus Féju kon pas laat beginnen” vertelt 
Preben. “Maar hun werk is heel vlot verlopen. Van donderdag tot en 
met zaterdag waren er continu drie mensen van Féju hier aan het 
werk. Die fl exibiliteit was top!” Pieter haakt in: “Het was wel even 
hectisch. Door corona waren de levertij den heel onzeker. En we 
wilden zeker weten dat de bedrij fsprocessen konden doorlopen. 
Op maandag moest Burkely weer normaal bereikbaar zij n, daarom 
moest alles op tij d af zij n. Henri, Rick en Rowdy hebben drie dagen 
keihard gewerkt. Rowdy werkt normaal op sales maar kon hier even 
bij springen. Ook Andrew heeft meegewerkt aan de verhuizing.”

Clean desk policy
Alle zaken op het gebied van telefonie waren al voor de verhuizing
geïmplementeerd. Daarmee werd al een tij dje gewerkt in Goirle,

zodat het tij dens de verhuizing eenvoudiger was om over te zet-
ten. Preben: “Voorheen hadden we vaste toestellen op het bureau, 
maar we wilden clean desk. Daarom zij n we overgestapt naar 3CX. 
Met headsets die gekoppeld zij n aan de werkplekken kunnen we 
veel fl exibeler werken. We bellen nu via de pc’s.” 

Preben merkt dat de vernieuwingen ook zij n collega’s goed bevallen: 
“Ze werken vanuit de cloud veel fl exibeler. En we hebben in het 
hele pand nu supergoede wifi , dus dat gaat sneller en is stabieler. 
Vanaf een andere locatie kunnen ze eenvoudig werken met VPN. 
Vanuit huis of bij  een klant werken ze mobiel, door de combinatie 
van laptop en telefoon. Dat is vooral heel fi jn tij dens een beurs: dan 
kunnen ze heel makkelij k in ons systeem. En op een rustig moment 
kunnen ze even de mail bij werken, dat is ideaal!” 
Preben lacht: “Een heel contrast met onze agenten in Oostenrij k 
en Hongarij e die nog orders schrij ven met de hand op carbon 
papier, waarna ze alles handmatig invoeren in onze dealer portal! 
Gelukkig gebruiken andere klanten gewoon onze app om orders 
aan te melden. Die kunnen we hier dan direct gaan uitvoeren.”

Tassen liefde
De liefde voor tassen sloeg over: naast leverancier is Féju ook 
klant van Burkely. Pieter: “Féju werkt ook graag met relaties 
sámen; we willen iets voor hen terug doen. Zo kwamen we op het 
idee om Burkely tassen aan te bieden bij  onze relaties. Juliette 
heeft dat partnership heel goed uitgebouwd.” 

Juliette Jakobsen, sales medewerker bij  Féju (en tassenliefhebber) 
zet steeds vaker een Burkely laptoptas of sleeve op de offerte, 
in plaats van de standaard kunststof tas. “Als je een luxe laptop 
hebt, stop je die toch liever in een mooie leren tas? Het is toch een 
visitekaartje. Ik bel regelmatig met Burkely om te overleggen wat ik 
het beste kan aanbieden, in hun collectie zitten tassen van basis tot 
luxe. We hebben nu ook wat demo modellen op voorraad liggen bij  
Féju. Ik heb er zelfs een speciale fl yer van gemaakt!”

Féju nodigt uit…
Ook deze zomer was Féju hoofdsponsor van het 
Filmplein in Oisterwij k. Op vier avonden in au-
gustus konden bezoekers in de open lucht fi lm 
kij ken op een enorm groot scherm. Albert nodig-
de relaties uit om hiervan mee te genieten. Tij -
dens de Sunday Sessions van Auberge du Bonheur 
in Tilburg nodigde Féju relaties uit voor een uitgebreid 
diner en een optreden van een bekende artiest. Vanwege 
het grote succes zullen we beide sponsorschappen verlengen.

Elf collega’s hebben een 
gloednieuwe auto! Zij  gaan 
milieubewuster rij den in een 
Ford Focus ST Line X Business.

Deze leren tassen zij n verkrij gbaar in 
meer kleuren, hebben meerdere vak-
ken, een verstelbare schouderband 
en zij n geschikt voor een laptop van 
maximaal 15,6 inch. Deze prij zen zij n 
ex. BTW bij  aankoop via Féju.

“Féju is fl exibel, informeel en proactief”

 Antique Avery Laptop                                                  Antique Avery Worker                                             Antique Avery Backpack                 
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