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Brouwers Reklame 
Het ondernemersbloed 
zit in de genen 

Brouwers Reklame is al vele jaren een begrip in lichtreclame.  
Toch wordt 2020 een jaar waarin meer dan ooit vooruitgang wordt 
geboekt. En daarom een gesprek met eigenaar Jurgen Brouwers. 
Over een nieuw pand, over vaders en zonen, een nieuwe manier  
van werken en de laatste trends.

Voordat we met Jurgen inzoomen op 2020, 
gaan we terug naar de beginjaren. Het is in 
die tijd zijn vader die hem meeneemt in de 
wereld van lichtreclames. Dankzij diens 
baan bij Gooren Lichtreclame uit Best komt 
Jurgen al in aanraking met mooie voor
beelden en lichtreclameproducten.  
Voor Jurgen wordt het langzamerhand 
duidelijk:  zijn werkende toekomst ligt hier. 
Op zijn zestiende begint hij binnen het 
bedrijf als lasser en plaatwerker, en tien jaar 
later werkt hij als bedrijfsleider. 

Het ondernemersbloed dat duidelijk door 
de aderen van Jurgen stroomt, zorgt ervoor 
dat hij op zijn dertigste voor zichzelf gaat 
beginnen. Zijn vader steunt Jurgen bij de 
beginjaren van Brouwers Reklame. Het 
bedrijf groeit hard, maakt naam in heel 
Nederland en nu, ruim twintig jaar aan 

ervaring en ontwikkelingen verder, is het tijd 
voor een volgende stap. Zo is er een 

verhuizing in aantocht, maar daarnaast is 
ook de vaderenzoongeschiedenis zich al 
voorzichtig aan het herhalen.

Verhuizing
Over een maand of zes is het zover en gaat 
een langgekoesterde wens in vervulling: 
‘We gaan verhuizen naar bedrijventerrein 
Habraken in Veldhoven en daarmee wordt 
de productiewijze ook anders ingericht.  
We worden een echt productiebedrijf 
waarbij alles in eigen huis wordt gemaakt. 
Resultaten zijn een kortere doorlooptijd en 
meer flexibiliteit. Want als de klant morgen 
iets wil hebben, dan wil ik zelf de regie 
hebben om dat ook te kunnen realiseren. 
We zijn straks in het bezit van 1.200 m2 
bedrijfsruimte. Hiervan zal 80% worden 
ingericht als productiehal en uiteraard zijn  
er kantoren waar we ontwerpen, en tot slot 
is er een showroom. Zowel particulieren als 
de zakelijke klanten worden daar indien 
gewenst ontvangen, vervolgens gaan wij 
ontwerpen en het product van A tot Z  
zelf maken.’ 
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Lees verder >>

“ We worden een echt  
productiebedrijf”
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Rijsingen en zijn team gaan we nog sneller 
werken. Bovendien vind ik het belangrijk 
om alles zelf te regelen.  Ik wil alles in eigen 
hand hebben, en dat kan vanaf de nieuwe 
locatie uitstekend.’

Vader op zoon
Op de nieuwe locatie zal ook de zoon van 
Jurgen te vinden zijn.  Want waar Jurgen 
door zijn vader werd besmet met het virus, 
is het nu de 17jarige Lars die de eerste 
stappen binnen het bedrijf zet: ‘Hij heeft 
een opleiding in metaal gedaan en werkt nu 
in de productie, daarnaast focust hij zich op 

3Dontwerpen. Die jongen maakt echt gave 
dingen! Het is ook een trend om 3D letters 
op de gevel te hebben en daar kunnen wij 
nu al mooie voor beelden van laten zien.  
Dat is naast onze huidige producten een 
nieuwe markt die we gaan bedienen en 
waar we nu intensief mee experimenteren. 
En tegelijkertijd leert Lars elke dag hoe 
ondernemen werkt. Hij wil ook graag het 
bedrijf in. En ook dat is een reden voor mij 
om een nieuw bedrijfspand te betrekken. 
Zie het als investering voor de kinderen.  
En misschien kun je het ook wel zien als 
investering voor mezelf. Ik kan dit toch niet 

loslaten, kan ik mooi op mijn negentigste 
vanaf een kantoortje in het pand nog een 
oogje in het zeil houden, meedenken, 
oplossingen vinden bij trammelant en noem 
maar op. Dat ondernemende krijg je er bij 
mij niet meer uit…’
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Het maken van lichtreclameproducten doet 
het bedrijf al jaren, voor een zeer indruk
wekkend klantenportfolio, maar het grote 
verschil is nu dat er vrijwel geen afhank 
elijkheid meer is van andere leveranciers. 
Wat nog niet ‘in huis’ was, komt er nu wel. 

Personeel wordt nu al opgeleid om straks 
met alle materialen en facetten te kunnen 
werken. Ook komt er een intensieve 
samen werking bij, zo geeft Jurgen aan:   
‘We hebben de nieuwe locatie onder meer 
gekozen om ons te kunnen vestigen naast 
Plano Plastics. Met eigenaar Michiel van 
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