
,,Het is heerlijk als er een klant komt met de handen in zijn haren, 
die zegt ‘we hebben een groot probleem’. Het onmogelijke kunnen 
waarmaken, dát is elke dag weer onze uitdaging.” Eigenaar Menno 
Hooijmeijer kan het. Elke dag weer zorgt hij met zijn team van twaalf 
gekwalificeerde mensen voor snelle oplossingen zonder in te boeten 
op de kwaliteit. ,,Als een makelaar een bedrijfspand heeft verhuurd, 
dan is dat voor hem echt een juichmoment dat hij zo snel mogelijk 
aan de buitenwereld wil laten weten. Als hij ons dan belt, dan moet 
dezelfde dag uur een sticker ‘verhuurd’ op het bord bevestigd zijn. 
Daar kan hij bij ons van op aan,” geeft hij als voorbeeld. Menno Hooij-
meijer verwijst naar de kernwaarden van zijn bedrijf, die binnen groot 
en duidelijk op de muur staan geprint: kwaliteit, betrouwbaarheid en 

flexibiliteit. ,,Je krijgt loyale klanten als je kwaliteit levert, een groot pro-
bleemoplossend vermogen hebt, meedenkt en afspraken nakomt.”

Goed personeel
Hij steekt de loftrompet over zijn medewerkers, die deze waarden tot 
in elke vezel van hun lichaam uitademen. ,,Het vinden van gekwalifi-
ceerd personeel met de juiste inborst, dat vergt tijd. We hebben nu op 
elke werkplek in de organisatie de beste mensen zitten. Goed perso-
neel is niet goedkoop, maar daarmee investeer je wel in continuïteit. 
Ik geef ruimte en verantwoordelijkheid. Dit kan omdat  ik weet dat ze 
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Sign Match uw partner in 
print & sign 
Wie dagelijks onderweg is, komt Sign Match gegarandeerd tegen. Zonder het zelf te beseffen, want 
talloze beletteringen van auto’s, winkelpanden en ramen, (project)borden, vormen van bewegwijzering, 
frames, doeken, zuilen, stickers, vlaggen en andere geprinte reclame uitingen dragen de signatuur van het 
Duivense bedrijf. En dat terwijl de onderneming pas twee jaar bestaat. Een nadere kennismaking.



die specifieke kwaliteiten daarvoor hebben.” Lachend: ,,Want vergis 
je niet. Beletteren lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet, het 
is echt een vak. Als je mij een sticker geeft, dan komt het echt niet 
goed.” Het gaat het Duivense bedrijf voor de wind: het vertrouwen 
dat Menno Hooijmeijer zijn personeel schenkt, betaalt zich uit. ,,Het 
motiveert en zorgt ervoor dat iedereen het beste tot zijn recht komt. 
Én het zorgt voor werkplezier. Ook dat stralen ze stuk voor stuk uit. 
Zeg nou eerlijk, we moeten slapen, maar van de uren die overblijven 
zitten we bijna de helft van de tijd hier op het werk. Dan wil je toch 
plezier hebben?”

Grote verscheidenheid
De verscheidenheid aan geprinte communicatie-uitingen die de deur 
uitgaan aan de Impact 8 is groot. ,,We onderscheiden vier product-
groepen”, legt de Velpenaar uit. ,,Ten eerste autobelettering in de 
breedste zin van het woord. Van kleine beletteringen tot het volledig 
inpakken van de auto. Als tweede het aankleden van winkel- en be-
drijfspanden aan de binnen- en buitenkant, als derde het plaatsen van 
projectborden en tenslotte het produceren van vierkante meters. Dan 
moet je denken aan vlaggen, stickers, borden, doeken en posters. In 
allerlei soorten materialen voor zowel indoor als outdoor toepassin-
gen. Wij gaan geen uitdaging uit de weg. U vraagt, wij printen!”

Economisch herstel 
Intratuin, Makro, Nedac Sorbo, Schuurman Schoenen, TNT, Sen-
sire en diverse grote makelaars, het is een kleine greep uit het ruime 
klantenbestand dat Sign Match in twee jaar opbouwde. Hooijmeijer: 
,,Misschien dat we de tijd ook mee hebben. Je merkt dat bedrijven in 
de afgelopen jaren door de economische recessie veel aan de kos-
tenkant hebben gesnoeid. Nu de eerste tekenen van herstel zich aan-
tonen zie je dat ze links en rechts weer gaan investeren. Daar hebben 

wij baat bij.” Of hij de tijd nu 
wel of niet mee heeft, de be-
drijfsfilosofie van Hooijmeijer 
- ondernemen volgens de 
kernwaarden kwaliteit, be-
trouwbaarheid en flexibiliteit 
met een uitgebalanceerd en 
gekwalificeerd team en de 
beste machines - werkt. 

Online concepten
Stilzitten is er echter niet 
bij voor deze ondernemer 
in hart en nieren. Zeker 
omdat de ontwikkelingen 
op printgebied snel gaan. 
Inspelen op veranderde 
marktbehoeften en 
-omstandigheden is een absolute must om het verschil te blijven 
maken. Hooijmeijer: ,,De online ontwikkelingen zijn ook in ons 
vakgebied enorm.” Een online bestelportal van Sign Match is 
momenteel in de maak en daarnaast is Menno Hooijmeijer bezig 
met twee nieuwe online concepten om de markt ook op een andere 
manier te benaderen: www.autobelettering.nl en www.spandoek.nl. 
,,Daarmee kunnen we binnen no time elke auto op elke gewenste 
locatie beletteren”, licht hij alvast een stukje van de sluier op..
Sign Match
Impact 8
6921 RZ Duiven
 info@signmatch.nl
www.signmatch.nl

7| |Arnhem | De Liemers | Doetinchem e.o.

coverstory


