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Nieuwe directeur Bosch Rexroth   
De specialist in aandrijf- en besturingstechniek heet nieuwe directeur welkom. 
 
Per 1 oktober jongstleden aanvaardde Ron van den Oetelaar de functie 
van General Manager van Bosch Rexroth Benelux.  
 
 
Na zijn opleiding aan de Technische Universiteit in Eindhoven begon 
Ron van den Oetelaar in 1992 bij Bosch Rexroth in de functie van 
System Engineer Development & Control.  
Hij was nauw betrokken bij uiteenlopende nationale en internationale 
projecten zoals de Deltawerken en onder anderen de wave-generator- 
en schepenliftsystemen.  
 
Nadat hij een grote bijdrage leverde in diverse spraakmakende 
projecten werd hij in 2013 Vice President Global Sales Marine & 
Offshore Technology. Ron heeft uitgebreide kennis op het gebied van 
engineering en project management en veel ervaring in de drive & 
control wereld. De volgende stap in zijn loopbaan is de functie General 
Manager, die hij op zicht neemt per 1 oktober 2013. Hij behoudt zijn 
verantwoordelijkheid voor Global Sales Marine & Offshore Technology.  
 
Bosch Rexroth Benelux is bijzonder verheugd met deze benoeming. 
 
Ron van den Oetelaar neemt het stokje over van Jörg de la Motte, die 
een nieuwe internationale management-functie binnen het Bosch 
concern in Duitsland heeft aanvaard. 
 
Voor meer informatie over Bosch Rexroth: www.boschrexroth.nl  

 
Voor de redactie: 
 
Economisch, nauwkeurig, veilig en energiebesparend: de aandrijf- en 
besturingstechnologie van Bosch Rexroth zorgt ervoor dat machines en systemen 
van elke omvang in beweging komen. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow 
van mobiele toepassingen, machinale toepassingen en engineering, 
fabrieksautomatisering en duurzame energie om innovatieve onderdelen en op maat 
gemaakte systeemoplossingen en diensten te ontwikkelen. Bosch Rexroth biedt 
klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie en 
lineaire bewegings- en assemblagetechnologie uit één hand. Bosch Rexroth heeft 
vestigingen in meer dan 80 landen en de circa 36.700 medewerkers hebben in 2013 
een omzet gerealiseerd van ongeveer 5,7 miljard.  
Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 
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De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie 
en diensten. Uit voorlopige cijfers blijkt dat er in 2013 een omzet van 46,4 miljard 
euro is gerealiseerd door de ongeveer 281.000 medewerkers (Opmerking: als gevolg 
van een wijziging binnen de wettelijke regels voor consolidatie kunnen de cijfers van 
2013 slechts gedeeltelijk worden vergeleken met de cijfers van 2012). De activiteiten 
zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: automobieltechnologie, industriële 
technologie, consumentenproducten en energie- en bouwtechnologie. De Bosch 
Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH met ongeveer 360 dochter- en 
regionale maatschappijen in ongeveer 50 landen. Samen met zijn commerciële 
partners is Bosch in ongeveer 150 landen vertegenwoordigd. Dit wereldwijde netwerk 
van ontwikkelings-, productie- en distributiecentra vormt de basis voor verdere groei. 
Bosch liet in 2013 ongeveer 5.000 patenten registreren. De Bosch Groep bevordert 
met al zijn producten en diensten de levenskwaliteit van mensen door middel van 
innovatieve, nuttige en fascinerende oplossingen. Op die manier biedt het bedrijf 
wereldwijd “technologie voor het leven”. 
Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, www.bosch-press.com en 
http://twitter.com/BoschPresse 
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