
Heutink symboliseert ruim een eeuw onderwijs. Ooit klein begonnen 
 in het basisonderwijs, vandaag de dag totaalleverancier in basis-,  
voortgezet en hoger onderwijs en de nummer 1 onderwijsinrichter  

in Nederland. We hebben alles in huis om iedereen die zich bezighoudt  
met onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen  

te ontzorgen op het gebied van leermiddelen, inrichting én ICT.  
Met Heutink voortgezet haalt u alles in huis voor het voortgezet!

Alles in huis
VOOR HET VOORTGEZET

Bij Heutink staan innovatie, (bestel)gemak en 

service hoog in het vaandel. We ondersteunen  

u graag door te zorgen dat u ook alles in huis 

heeft voor goed onderwijs.

Dat doen we vanuit meerdere expertises.  

Want ieder vraagstuk verdient de beste oplossing 

vanuit specialisme. Of u nu nadenkt over de juiste 

inrichting voor een onderwijsruimte, de veilig-

ste machines voor in het vaklokaal, de mooiste 

creatieve materialen of de beste randvoorwaarden 

voor digitaal werken…. Bij Heutink voortgezet  

kunt u rekenen op de juiste specialist voor  

uw vraag, die samen met u komt tot de meest  

passende oplossing. Daarbij kunnen we putten  

uit een breed en relevant assortiment met  

vooraanstaande merken en een sterk partner- 

netwerk. We houden rekening met zaken  

als budget, wet- en regelgeving, specifieke  

behoeftes, trends en innovaties.

GROEIEN MET HEUTINK

Groeien doe je niet alleen. We geloven in  

samenwerken en in het delen van onze passie. 

Kinderen groeien al meer dan 100 jaar met  

behulp van onze materialen. Net als scholen,  

kinderopvangcentra en welzijnsinstanties.  

Maar ook wij groeien continu. 

We groeien in omvang en aanbod, maar vooral  

ook in kennis. Opgedaan in al die jaren. We groeien 

van de successen die we boeken. Eigen succes-

sen, successen van onze klanten, maar boven  

alles de successen die kinderen boeken met 

behulp van onze materialen. Want in alles wat 

we doen, bedenken, voelen en uitdragen staat er 

uiteindelijk maar één ding centraal: het kind.

DE HEUTINK GROEP

Ooit begonnen als eenmanszaak, inmiddels een 

internationaal gevestigde organisatie. En nog 

steeds een echt familiebedrijf. Door de jaren  

heen zijn er steeds meer werkmaatschappijen 

bijgekomen. Vandaag de dag samen optrekkend 

vanuit één groep: De Heutink Groep. Met al deze 

specialisaties onder één dak maken we onze 

reputatie als totaalleverancier van educatieve 

materialen inmiddels aardig waar. We dragen 

ons steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen 

wereldwijd.

“De naam Heutink 
staat voor een  

bijzondere familie  
en een bijzonder  
familiebedrijf.”

Heutink wil iedereen die te 
maken heeft met onderwijs, 
opvang, zorg & welzijn en 
ontwikkeling van kinderen 
en jongvolwassenen  
adviseren, informeren en 
inspireren. Hiermee wil  
Heutink helpen het beste  
uit ieder kind te halen op 
het gebied van educatie  
en ontwikkeling.

ONZE MISSIE
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Heutink is volwaardig partner en  
persoonlijk ontzorger voor het voort-
gezet onderwijs voor vakdocenten,  
facilitair medewerkers en besturen.  
Dit doen we vanuit een verbindende rol 
samen met eigen adviseurs, specialisten, 
labels en productie locaties, met sterke 
merken en partners en een relevant 
assortiment met de beste prijs-kwaliteit-
verhouding. We hebben alles in huis 
voor het voortgezet onderwijs en staan 
klaar als total solution partner voor uw 
organisatie vanuit onze kernwaarden.

100+ jaar  
    wijzer

ONZE KERNWAARDEN
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
T 0548 - 53 66 66
voortgezet@heutink.nl
www.heutink.nl
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Expolaan 50
7556 BE Hengelo
T 074 - 240 46 06
info@heutink-ict.nl
www.heutink-ict.nl
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4 themaboeken
We stelden een viertal boeken samen binnen de vakgebieden en specialismen  

waar we goed in zijn. Stuk voor stuk boeken bomvol nuttige informatie,  

prikkelende inspiratie en een greep uit ons inmiddels enorme aanbod in Techniek, 

Science, BiNaSk, creatief, kantoor, inrichting, ICT en digitalisering. Eén van  

deze themaboeken heeft u nu in handen. Benieuwd naar de andere boeken?  

Vraag er naar bij uw adviseur!

THEMABOEK TECHNIEK & BINASK

Samenvatting van trends, referenties, ervaringen, 

materialen en tips op het gebied van Wetenschap en 

Techniek, Science, BiNaSk en de creatieve vakken.

THEMABOEK CREATIEF & KANTOOR

Samenvatting van ontwikkelingen, technieken,  

materialen, ervaringen en tips voor Tekenen,  

Handvaardigheid en CKV. Ook vindt u een overzicht 

van de meest gebruikte kantoormiddelen.

THEMABOEK ICT & DIGITALISERING

Samenvatting van ontwikkelingen, randvoorwaarden, 

oplossingen, producten, ervaringen en tips voor ICT 

en digitalisering binnen uw organisatie in de breedste 

zin van het woord.

THEMABOEK INRICHTING

Samenvatting van ontwikkelingen, partners,  

referenties, merken en tips op het gebied van  

meubels, inrichting van de leeromgeving, verblijfs-

ruimtes en meer. U ontdekt voorbeelden van  

vernieuwende leeromgevingen gestoeld op  

onderwijsvisie, maatwerk en veelgekozen meubels.

1.  100+ jaar ervaring in onderwijs

2. Relevant assortiment

3. Beste prijs-kwaliteitverhouding

4.  Sterk partnernetwerk  

en specialismen in huis

5. Onafhankelijk advies

6.  Optimale ontzorging  

door persoonlijk contact

7. One-stop-shop
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ONZE LABELS

Science is leuk!

De producten van Techni Science leveren 

daarvan het bewijs voor leerling, docent  

en TOA. Onze leermiddelen voor BiNaSk, 

NLT en O&O dragen bij aan leuke en 

leerzame ervaringen in het voortgezet 

onderwijs, MBO, HBO en universiteiten. 

Techni Science is er voor de traditionele 

leermiddelen, maar ook voor de nieuwste 

technologieën zoals datalogging van  

Vernier, LEGO en STEAM. Ons doel is  

om Science-lessen voor iedereen leuk, 

leer zaam en toegankelijk te maken. 

Ambachtelijk, innovatief maatwerk  

Techni Meubel ontwerpt en produceert 

kwalitatief excellente producten op am-

bachtelijke wijze en staat bekend om haar 

specialistische inrichting voor weten-

schaps- en technieklokalen. Dit varieert 

van simpele elektrotechniek-oefenpanelen 

tot complete installatiebordessen en van 

eenvoudige scheikundetafels met gas-, 

water- en elektra-aansluiting tot HBO- en 

WO- waardige laboratoria-inrichtingen. 

Laat ze leren

Digitalisering in het onderwijs gaat allang 

niet meer over techniek alleen. Het gaat 

over het ontwikkelen van een visie op 

onderwijs en hoe je daarin deze tools 

optimaal kunt inzetten voor de ontwikke-

ling van het kind. ICT is een middel, geen 

doel. We leveren dan ook graag meer dan 

‘alleen’ techniek. We begeleiden besturen, 

scholen, ICT’ers, docenten en leerlingen 

in de digitale transformatie en zorgen dat 

onderwijsinstanties niet alleen beschikken 

over de juiste middelen, maar daarnaast 

ook weten wat de mogelijkheden zijn en 

er daardoor probleemloos mee kunnen 

werken.

techniekinrichting

Uw visie, ons maatwerk, de beste merken

Heutink projectinrichting staat voor 

inrichting gestoeld op visie. We leveren 

meubilair en inrichtingsoplossingen voor 

VO, ROC, HBO en universiteiten. We bieden 

een brede diversiteit aan stijlen en sferen 

en draaien naast kwaliteit en betrouwbaar 

projectmanagement ook onze hand niet 

om voor maatwerk. Elk project begint met 

een wens. Die inspireert tot een ontwerp 

en wordt uiteindelijk vertaald naar de 

praktijk. U kunt bij ons terecht voor een 

vervangende bureaustoel tot aan een com-

plete (her)inrichting. We denken creatief 

en oplossingsgericht mee en durven waar 

nodig buiten de lijntjes te kleuren.

Kansarme kinderen in de spotlights

De Heutink Foundation zet zich in om kinderen en jongeren in (kans)arme of onzekere situaties  

in Nederland én het buitenland actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld een dansvoorstelling,  

muziekorkest of kunstexpositie.

Denken, doen, delen

Onder ons STEAM by Heutink label bieden 

we docenten handvatten om het brede 

begrip STEAM praktisch te vertalen naar 

de klas. In verschillende stappen helpen 

we bij het aanleren van basiskennis en het 

werken aan vaardigheden met uitdagende 

vragen, het verrijken van het huidige  

assortiment of bij het creëren van een 

ruimte om STEAM optimaal uit te voeren: 

de Makerspace.

Inrichtingen voor sterk techniekonderwijs

Het vakgebied techniek vraagt om een 

inspirerende en activerende leerruimte 

met specifieke, kwalitatief uitstekende 

materialen die aansluiten bij de trends  

en ontwikkelingen in het onderwijs.  

Een omgeving die de leerlingen uitdaagt 

zélf na te denken, uit te proberen en te ex-

perimenteren. Heutink techniekinrichting 

biedt educatieve meerwaarde door een 

afwisselend aanbod met mooie materialen 

en een inrichtingsvoorstel op maat.
SAMEN STERK
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Sterke producten met scherpe prijzen

Het Heutink-assortiment is zorgvuldig op- 

gebouwd uit een breed scala aan producten  

van allerlei merken. Want elk mens is anders 

en heeft z’n eigen voorkeuren. Bij Heutink is  

er voor iedere behoefte een eigen merk. 

Allemaal met de kwaliteit die u van ons mag 

verwachten en stuk voor stuk sterke merken.

Maatschappelijk verantwoord     

Daar waar we in het aanbod van deze merken 

niet kunnen vinden wat we zoeken, omdat 

bijvoorbeeld de prijs-kwaliteitverhouding niet 

reëel is, maken we het zelf. Dit doen we onder 

ons eigen, maatschappelijk verantwoorde  

Heutink huismerk. Een sterk merk, herkenbaar 

aan het huismerk-label.

Kwaliteitslabel

We plakken dit label uiteraard niet zomaar 

overal op. Alleen die producten die onze  

kritische tests doorstaan mogen door het leven 

met het Heutink huismerk-label. Een label dat 

garant staat voor sterke producten met scherpe 

prijzen. Met producten die hun mannetje staan 

naast de A-merken. U vindt de meeste van 

onze huismerkproducten in de categorie  

verbruiksmateriaal.

Producten waar we achter staan

Ons huismerk kent een breed scala aan 

producten. Zo hebben we bijvoorbeeld een 

uitgebreid assortiment kantoorartikelen en 

schoolbenodigdheden die ons label dragen.  

Ook onderdeel van onze huismerklijn: een  

serie mooi, praktisch en betaalbaar meubilair.

“Beste prijs 
kwaliteitverhouding.”

LOCATIES
Oisterwijk
Techni Science - kantoor 

Sprendlingenstraat 33

085 - 902 80 60

www.techniscience.com

Hengelo (OV)
Heutink ICT - kantoor, datacenter 

Expolaan 50 

074 - 240 46 06

www.heutink-ict.nl

  

Vianen
Showroom - inrichting & ICT 

Lage Biezenweg 3

Rijssen
Heutink - hoofdkantoor en expeditie

Nijverheidsstraat 45

0548 - 53 66 66

www.heutink.nl

   

Dongen
Techni Meubel - productielocatie

Metaalstraat 6 

0162 - 31 20 76

www.technimeubel.nl 

 

Heutink huismerk    
    label
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SPECIALISTISCH AANBOD  
& RELEVANT ASSORTIMENT

We proberen zo goed mogelijk naar de markt en naar u te luisteren. Hierbij verbeteren wij onze dienstverlening én ons productaanbod continu.  

Daarom hebben we ons assortiment nog eens flink onder de loep genomen en daar waar nodig aangescherpt en uitgebreid, zodat ons aanbod past  

bij de volwaardig voortgezet onderwijs leverancier die we zijn. Voor een compleet overzicht van ons uitgebreide assortiment verwijzen we u graag naar  

heutink.nl. Daar vindt u niet alleen alle producten maar ook bijbehorende werkbladen, gebruiksvoorschriften, recensies, filmpjes en voorbeelden.

Techniek & BiNaSk

U kunt bij ons terecht voor alles op het gebied van uw praktijkruimtes, TechLabs, BiNaSk-lokalen en mooie materialen op het gebied van inrichting en leermiddelen. 

EEN GREEP UIT ONZE PARTNERS & MERKEN

LEERMIDDELEN

Alles
in huis

Lasercutten Elektronica Dataloggers Sensoren

Hout Metaal (Vak)gereedschap Machines

STEAM Science Robotica 3D-printen

techniekinrichting

LEGO® Education

Vernier

Hegner

Knipex

Huvema

Bahco

FESTO Bionics4Education

Potteau

Dupa

Euromex

Arduino

BRM Lasertechniek

Quickrack

Flott

Micro:bit

Ultimaker

Dremel

Ersa

Studio Tast

3Dkanjers

HK mobile

Lastotaal

Ovri

Hakvoort professional

Wesemann
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CREATIEF & KANTOOR
Kies uit ons ruime aanbod voor de creatieve vakken en leeromgeving en ontdek ons aanbod kantoormaterialen. 

EEN GREEP UIT ONZE PARTNERS & MERKEN

LEERMIDDELEN

(Vak)gereedschap Machines

STEAM

Metaal

Papier en karton

Boetseren

Tekenen Schilderen

Kunststof

Beeldhouwen

Hout

Talens 

Creall

BOTZ

Bruynzeel

Van Gogh

Folia

Schminke

Edding

Havo

Amsterdam

Faber-Castell

Dahler Rowney

Conté

Abig

Knipex

Huvema

Stanley

Hegner

3Dkanjers

Dahle

Texas Instruments

Staedtler

Bic
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INRICHTING
In de 100-jarige historie als totaalleverancier voor het voortgezet onderwijs heeft ons meubilairprogramma altijd een belangrijke rol gespeeld. Al vele malen 

mochten onze projectinrichters en interieurarchitecten scholen en andere organisaties begeleiden bij de invulling van een meubilairvraagstuk. Daarbij hebben  

we aangetoond sterke, individuele oplossingen te bieden, maar ook complete projecten succesvol uit te voeren. 

EEN GREEP UIT ONZE PARTNERS & MERKEN

techniekinrichting

Ruimteverdelers Praktijkmeubilair Kantoorinrichting

Sfeermakers Collegemeubels

Zitmeubilair Tafels Opbergers & kasten

V/S Möbel

Roofer

Triboo

Zanussi Professional

Gratnells

A2S

Ogreen

Pagholz

Interieurarchitecten

Polyurea

Stamskin

Hotsofa

Score

Quickrack

Smit visual
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ICT & DIGITALISERING
Met Heutink ICT aan boord zijn we ook op het gebied van ICT, digitaal werken en leren totaalleverancier. Eentje die het onderwijs door en door kent. Met onze visie, 

kennis en gerenommeerd partnernetwerk zijn we gesprekspartner op elk niveau. Samen creëren we effectieve oplossingen op maat.  

DIENSTEN & PRODUCTEN

Presentatiemiddelen Devices Infrastructuur &  
connectiviteit

Online communicatie Digitale werkomgeving Advies & begeleiding Veiligheid &  
identiteitsmanagement

Microsoft Google Lenovo Acer HP Dell Predia Ruckus

EEN GREEP UIT ONZE PARTNERS & MERKEN
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BESTELLEN

Haal alles
 in huis 
voor uw 

organisatie

   Bestelgemak door 
       alles onder één dak!

Persoonlijk
Uitgebreide per- 

soonlijke omgeving  

op heutink.nl (Mijn  

Heutink) en een  

vast contactpersoon  

per specialisme voor 

korte lijnen, effectief 

bestellen en prettig 

samenwerken.

Specifiek
Bepaal zelf welke  

collega welke rechten 

krijgt, maak specifieke 

bestellijsten per vak 

en/of budget en zet 

bestellingen klaar ter 

goedkeuring.

Compleet
Ruim 30.000 basis- 

producten én duizenden 

meer door o.a. extra 

shops Vakgereedschap, 

Printsupplies en  

Boeken.

Overzicht
Handige tools om het 

overzicht te houden  

door inzicht in lopende 

en eerdere bestellingen, 

offertes, facturen,  

budget en retouren.

Informatie
Bekijk aanvullende 

informatie zoals nuttige 

servicepagina’s,  

handige downloads, 

slimme onderhoudstips, 

verhelderende hand-

leidingen en praktische 

instructievideo’s.

Inspiratie
In het kennis &  

inspiratie gedeelte 

vindt u een overzicht  

van het laatste nieuws,  

achtergrondverhalen,  

verdieping bij pro- 

ducten, creatieve 

inspiratie, trends  

en meer.

Heutink is totaalleverancier en dat ziet u terug in onze webshop. Hier hebben we al onze  
producten en diensten voor u verzameld. U ervaart bestelgemak door alles onder één dak:

ADVIES & ONDERSTEUNING
Ieder vraagstuk verdient z’n eigen specialist.  

Bij Heutink voortgezet kunt u rekenen op de juiste 

specialist voor uw vraag die samen met u komt tot 

de meest passende oplossing. Daarbij houden we 

rekening met zaken als budget, wet- en regel- 

geving, specifieke behoeftes, trends en innovaties. 

IEDEREEN IN HUIS VOOR HET VOORTGEZET

Onze adviseurs zijn een belangrijke spil in het  

contact met onze relaties. Voortdurend op de 

hoogte van de meest actuele ontwikkelingen, altijd 

bereid om mee te denken en u van onafhankelijk, 

specialistisch advies te voorzien. Bij Heutink werkt 

u altijd met een vaste adviseur en binnendienst-

collega. Zo kunt u rekenen op inhoudelijk contact 

en bouwt u een relatie op, waarbij wij uw situatie 

goed in kaart hebben en u daardoor altijd passend 

kunnen adviseren. Wel zo prettig.

BEHOEFTE AAN 

EEN OCI-KOPPELING?

OOK DIT KUNNEN WE SNEL 

VOOR U REGELEN.

   Voor elke vraag 
de juiste specialist
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HEUTINK EN...
...duurzaamheid
Duurzaamheid; vandaag de dag een veelgehoorde 

en graag gebruikte term. Maar ook een term  

die niet voor iedereen hetzelfde betekent. Voor 

Heutink staat duurzaamheid voor méér dan  

een lange levensduur van producten, dan zo min  

mogelijk printen en af toe op de fiets naar je werk 

of overstappen naar elektrisch rijden. 

MEER DAN EEN LANGE LEVENSDUUR 

Duurzaam betekent voor ons het bewust zijn van, 

en bezig zijn met, de voetstap die we achterlaten 

op de aarde. Net zo goed als dat het staat voor het 

tegengaan van verspilling, onnodige belasting van 

het milieu of het enkel kijken naar het hier en nu.

ZOEKEN NAAR ‘GROEN’ IN ALLES WAT WE DOEN

We produceren, selecteren en leveren met zorg  

en aandacht. We houden elkaar scherp op  

verbeteringen ten aanzien van onze interne  

processen en zoeken naar kansen op het gebied 

van een verantwoord aanbod. Dat doen we onder 

andere door steeds vaker te kiezen voor ‘groene’ 

grondstoffen en alternatieven en CO2uitstoot 

verder te beperken. Ook hebben aanbieders van 

duurzame producten bij ons een streepje voor, 

net als inrichtingsoplossingen met een duurzaam 

karakter. Ons hout en papier draagt het FSC 

keurmerk en onze productiefaciliteiten zijn 

ISOgecertificeerd. Onze productieprocessen  

zijn milieuvriendelijk en onze producten worden 

vervaardigd met duurzame grondstoffen zoals  

hout uit aangeplante Europese bossen, Europese 

inkten en verven op waterbasis. 

TWEEDE LEVEN VOOR MEUBELS

We kiezen in steeds meer inrichtingsvoorstellen 

voor een combinatie van bestaand, opgeknapt  

én nieuw meubilair. Daarnaast zetten we ons ook 

in voor het vinden van een zinvol tweede leven  

van overbodige of (opgeknapte) afgeschreven 

meubels op een plek waar er nog dankbaar  

een aantal jaren gebruik van gemaakt wordt  

in binnen én buitenland.

…circulariteit
De circulaire economie is enorm  

in opkomst. Waar het nog niet zo 

lang geleden heel normaal was om 

lineair te consumeren, verschuift  

dit langzaamaan steeds meer  

richting circulair. Dit vraagt om  

een andere manier van denken én 

kijken naar het ontwerp, productie, 

distriburie en gebruikproces.  

Waar we lineair aan het begin van  

de lijn grondstof delven en aan het 

eind van de lijn het product weg 

gooien, is er bij de circulaire  

benadering geen begin of eind: 

ingezamelde grondstoffen worden 

bewerkt tot alternatieve grond 

stoffen voor het maken van nieuwe 

dingen. In het kort wordt in de  

circulaire economie uitgegaan van 

een eindeloos 3staps proces van 

maken > gebruiken > recyclen.  

Ook Heutink zet zich in voor het 

sluiten van kringlopen en het  

voorkomen van afval en verspilling. 

CIRCULAIRE PARTNER

Onze rol als nummer 1 onderwijs 

inrichter van Nederland maakt  

dat we ons verantwoordelijk voelen 

om ook op dit gebied een ambassa 

deursrol te vervullen en onderwijs 

organisaties te helpen bij hun 

transitie van lineair naar circulair. 

Dit begint al bij de ontwerpfase van 

materialen en meubels: hoe kunnen 

we iets dusdanig ontwerpen dat  

de grondstoffen eindeloos, zonder 

af te doen aan kwaliteit, ingezet 

kunnen worden, in welke vorm dan 

ook? We hebben een sterk partner 

netwerk van professionals en  

pioniers op dit gebied, zodat we ook 

op dit vlak uw adviseur kunnen zijn.

Oog voor
elkaar en de 
toekomst

Lees meer over 
duurzaamheid,  
circulariteit en  

MVO op heutink.nl
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Kansarme kinderen in de spotlights
In Nederland leeft nog steeds maar liefst 1 op de 9 kinderen in  

armoede en/of een onveilige situatie. Dit heeft vaak tot gevolg  

dat kinderen niet deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. 

Terwijl juist deze activiteiten een grote bijdrage kunnen leveren 

aan traumaverwerking, talent ontwikkeling, een positief zelfbeeld  

en emotionele intelligentie. De Heutink Foundation zet zich in  

om kinderen en jongeren in (kans)arme of onzekere situaties in  

Nederland én het buitenland actief deel te laten nemen aan  

bijvoorbeeld een dansvoorstelling, muziekorkest of kunstexpositie.

...MVO

     HEUTINK GEEFT TERUG

Child Care in Sri Lanka 
We zorgen voor het welzijn en de toekomst van onze werknemers en hun families. Een van  

de voorbeelden daarvan is het programma dat we in Sri Lanka hebben ontwikkeld, waarmee  

de kansen van de kinderen van de collega’s daar vergroot worden en zij hun talenten kunnen  

ontwikkelen. Het programma zorgt ervoor dat zij goed onderwijs kunnen volgen en dat zij en 

hun families verzekerd zijn van een uitgebreid gezondheidszorgprogramma.

   Bekijk hier de video
   van de Heutink Foundation

heutinkfoundation.nl         

facebook.com/HeutinkFoundation/ 
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