
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth B.V., Marketing, 5281 RV Boxtel, The Netherlands, www.boschrexroth.com 

 

Contact for Journalists: 

Bosch Rexroth B.V. 

Wendy Merkx 

5281 RV Boxtel, the Netherlands 

Tel.: +31 411 65 13 33 / 

Mob.: +31 6 13 53 47 96 

Wendy.merkx@boschrexroth.nl 

 

 

PRESS RELEASE  11-11-2019 

Wijzigingen in directie Bosch Rexroth B.V. 
Durk-Jan Nederlof toegetreden tot de directie van Bosch Rexroth B.V.  

 

 Vanaf 1 november 2019 is de heer Durk-Jan Nederlof toegetreden tot de 

directie van Bosch Rexroth B.V. als Senior Vice President Business Unit 

Large Projects met verantwoordelijkheid voor Sales.  

 Hiermee speelt Bosch Rexroth in op de behoefte om de wereldwijde 

markt- en bedrijfsoriëntatie van de Business Unit Large Projects verder te 

versterken.  

Boxtel. Durk-Jan Nederlof, voormalig Managing Director Shiprepair & 

Conversion van Damen Shipyards Group is per 1 november 2019 

toegetreden tot de directie van Bosch Rexroth B.V. Hij neemt de functie 

Senior Vice President van de Business Unit Large Projects, met 

verantwoordelijkheid voor Sales (gevestigd in Boxtel, Nederland), op zich.  

 

Tegelijkertijd neemt Ron van den Oetelaar de positie van Vice President 

Technical binnen de Business Unit Large Projects op zich.  

 

De directie van Bosch Rexroth B.V. wordt daarmee vanaf 1 november 2019 

gevormd door Durk-Jan Nederlof, Ron van den Oetelaar en Ron Schilders 

(Financial Director).  

 

De heer Nederlof begon zijn professionele carrière in 1999 als 

projectingenieur bij Damen Shipyards, nadat hij scheepsbouw had 

gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Hij vervolgde zijn carrière 

als projectmanager scheepsreparatie en nam daarna verschillende 

managementfuncties op zich binnen de Damen Shipyards Group.  

Door deze wijzigingen speelt Bosch Rexroth in op de noodzaak om de 

wereldwijde markt- en bedrijfsoriëntatie van de Business Unit Large Projects 

verder te versterken. Tegelijkertijd zal meer aandacht worden besteed aan 

systeemontwikkeling, project- en engineeringactiviteiten. Excellence op beide 

gebieden wordt als essentieel beschouwd voor een duurzame, winstgevende 

bedrijfsactiviteit. 
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Durk-Jan Nederlof                            Ron van den Oetelaar                Ron Schilders 

 

Over Bosch Rexroth 

Als een van 's werelds leidende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën, 

garandeert Bosch Rexroth efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en 

systemen van elke omvang. 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. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen en 

services, creëert Bosch Rexroth de noodzakelijke omgeving voor volledig geconnecteerde 

applicaties. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en 

besturingstechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en 

interfaces met het ‘Internet of Things’. Bosch Rexroth heeft vestigingen in meer dan 80 landen 

en de circa 32.300 medewerkers hebben in 2018 een omzet gerealiseerd van ongeveer 6.2 

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. Het bedrijf genereerde in 2018 een omzet van 77.9 miljard euro, gerealiseerd door 

de ongeveer 410,000 medewerkers. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: 

automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en energie- en 

bouwtechnologie. Als toonaangevende ‘Internet of Things’- onderneming biedt Bosch 

innovatieve oplossingen voor smart homes, smart cities, connected mobility en connected 

industry. Bosch maakt gebruik van haar expertise in sensortechnologie, software en diensten 

en biedt haar klanten een eigen ‘IoT-cloud voor cross-domain oplossingen vanuit één bron’. De 

strategische doelstelling van de Bosch Groep is om oplossingen te leveren voor een 

connected life en om de kwaliteit van leven over de hele wereld te verbeteren en te 

enthousiasmeren met producten en diensten die innovatief zijn. Kortom, Bosch creëert 

technologie "Invented for life". De Bosch Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH 

met ongeveer 440 dochter- en regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. De 

wereldwijde productie van Bosch, inclusief verkoop- en servicepartners, engineering en 

verkoopnetwerk, bestrijkt bijna elk land ter wereld. De basis voor de toekomstige groei van het 

bedrijf is de innovatieve kracht. Bosch telt 69,500 medewerkers in R&D op ongeveer 125 

locaties over de hele wereld. Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, 

www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse. 
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