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Wij streven ernaar de meest 
vooruitstrevende en oprechte
verffabriek te zijn



Leuk dat je dit leest. Of eigenlijk, dat je wilt weten 
wie we zijn. Want we zijn trots op wie we zijn en
wat we doen. Dus vertellen we er graag over.

Wij zijn RIGO. RIGO Verffabriek. 
Wij zijn meesters in het maken van een fijne omgeving.

  
   Voor onze klanten door de beste verven en lakken  
   te maken.

   Voor de klanten van onze klanten door producten  
   te maken die van je interieur een fijne en gezonde 
   plek maken. 
  
   Voor onze collega’s door ons te richten op ontwikkeling 
   van persoonlijke vaardigheden en prettig werken.

   Zo maken we onze omgeving mooier en beter.

Meesters in het maken  
van een fijne omgeving

Wij zijn RIGO... 
RIGO VerffabriekWE MAKEN

VERF 
LAK
& OLIE



Een citaat uit het RIGO archief: “Mijn naam is Henk  
van Westerhoven. Als voorman in een verffabriek in  
Haarlem, zag ik dat de recepten en de bedrijfsvoering beter 
konden. Ik sprak hierover met mijn vrouw Gonda Ris. Zij 
spoorde me aan om het zelf te gaan doen.  
En zo begonnen we in 1938 samen de moderne  
Verf Manufactorij RiGo in IJmuiden.”

Rond 1970 kwamen hun zoons Arnold en Robert in  
het bedrijf. Ook zij waren gedreven op zoek naar hoe  
het beter kon. De nieuwe tijd bracht nieuwe kansen.  
Ze introduceerden de automatisering, ze vertaalden  
duurzaamheid in producten en zetten dit thema op de 
agenda in de hele branche. 

In 2010 kwamen wij, Toon en Machiel, zoons van  
Arnold, in het bedrijf. Met de filosofie van het familie- 
bedrijf in onze genen, zien ook wij nu een nieuwe tijd  
met nieuwe mogelijkheden. Waarin het belang van een 
mooie omgeving toeneemt. In al haar eenvoud en  
echtheid. En waarin de maakindustrie in Nederland  
een plaats heeft. 

Zo loopt RIGO Verffabriek al drie generaties lang voorop.

Drie generaties... 
voorop lopen



ONZE WORTELS   ... IJmuiden
Al vanaf de eerste liters maken we verf in 
IJmuiden. Een havenstad met strand en 
schepen. Duinen en industrie. Een karakter 
van aanpakken en zeggen wat je te zeggen 
hebt.

Onze wortels... IJmuiden
Al vanaf de eerste liters maken we onze verf in IJmuiden. Een havenstad 
met strand en schepen. Duinen en industrie. Een karakter van aanpakken 
en zeggen wat je te zeggen hebt.

we maken verf



Onze visie is dat de maatschappij behoefte heeft  
aan echtheid. 

   Aan eerlijke informatie.

   Aan vakmanschap.

   Aan producten van waarde.

   Aan bewust duurzame keuzes.

Deze ontwikkeling in de maatschappij is nog jong en fris.  
Vaak nog overschaduwd door de wetten en regels van de oude 
maatschappij. Toch ontluiken hier en daar nieuwe 
initiatieven en een nieuwe vraag van onze klanten. 

Wij hebben er behoefte aan om deze prille ontwikkeling in de 
maatschappij te voeden en vorm te geven. Dat doen we met 
RIGO Verffabriek, haar medewerkers en haar klanten. 

Onze RIGO visie... 
echtheid



We hebben een missie.  
RIGO Verffabriek is het platform voor vakmensen. 

Het is veel meer dan alleen een verffabriek. Het is ook een 
technisch lab en een creatief atelier. Het is de plek waar een 
vakman graag naar toe komt. Om nieuwe technieken  
te leren of te proberen.

Schilders, parketteurs en stucadoors leren bij ons hoe zij 
zich met vakmanschap kunnen onderscheiden. Architecten, 
ontwerpers en stylisten kunnen bij ons experimenteren met 
nieuwe kleuren, technieken en producten.

En iedereen kan een plek krijgen om geïnspireerd te worden of 
om zelf te inspireren. Met creatieve of innovatieve ideeën die 
van onze omgeving een fijnere en betere plek maken.

RIGO Verffabriek is de plek waar dat allemaal samen komt. 

Bruisend van mogelijkheden.

Onze RIGO missie... 
vakmanschap



Ons atelier... inspirerend
We nodigen vakmensen uit om samen nieuwe kleuren en effecten te ontwikkelen. Zo 
dagen wij onze klanten uit om zich met vakmanschap te onderscheiden. we maken parketlak



Een metafoor... ontdekkingsreiziger
RIGO is een ontdekkingsreiziger. 

RIGO komt op plekken waar anderen niet durven te gaan. We zoeken onze wegen. 

Elke stap die we zetten brengt ons verder. Het ontdekken zelf is belangrijker dan het reizen. We hoeven niet ver, 
als we maar nieuwe  ervaringen opdoen. Dat doen we stapsgewijs. Terwijl we genieten van het uitzicht onderweg. 

We gebruiken ons verstand en onze intuïtie. We weten dat de mensen om ons heen nodig zijn om ergens te komen. 
We vertrouwen hen. Ze helpen ons, zoals wij hen helpen. 

Door ervaringen te delen.



we maken olie



Vooruitstrevend 

Professioneel

Creatief

Eerlijk

&

&

&

&

Ambachtelijk 

Flexibel

Robuust

Duurzaam

Onze RIGO principes... 
houvast

Iedereen maakt elke dag keuzes. En als je samen werkt,  
is het belangrijk dat die keuzes op één lijn liggen.  
Daarom hebben we vier principes, die het karakter van 
RIGO Verffabriek vormen. 

Ze zijn het houvast voor al onze producten, processen  
en beslissingen.

Want RIGO Verffabriek is:



Ambachtelijk & Vooruitstrevend 
Met de kennis van het oude ambacht verbeteren we het vakmanschap van onszelf 
en van een nieuwe generatie vakmensen.

Zo ontdekken we nieuw vakmanschap. 
We lopen voorop en zoeken 
nieuwe wegen.

Flexibel & Professioneel 
We kunnen veel. Ook dingen die niet standaard zijn. Maar daarbij blijven we wel zakelijk en professioneel.

Dus als we iets willen doen dat afwijkt van de standaard processen of producten, dan doen we dat niet zomaar, 
maar op een slimme en doordachte manier.



Robuust & Creatief
We geven veel ruimte aan creatieve ideeën. Door oorspronkelijk en opbouwend te denken, 
komen we tot verrassende oplossingen.

Maar nieuwe ideeën moeten wel robuust zijn. Dus we voeren ze pas door als blijkt dat ze 
niet alleen vernieuwend, maar ook gedegen zijn. 

Duurzaam & Eerlijk
Duurzaamheid is niet iets om je op voor te laten staan. Het is gewoon één van de vele overwegingen 
die we dagelijks in onze beslissingen meewegen.

Zo is duurzaamheid altijd uitlegbaar en wordt het toegepast in al onze producten en processen.  
Eerlijk en zonder opsmuk.



Vroeger zei men “Klant is Koning”, later werd dat 
“De Klant moet zich Koning voelen”.

Maar wij denken daar anders over. We zijn elkaars 
gelijken en werken samen. 

Door open en eerlijk met onze klanten op te trekken, komen 
de mooiste dingen tot stand. We hebben elkaar nodig om 
vooruit te gaan.  

Zo is bij ons de klant meer vriend dan koning.

En vrienden gaan voor elkaar door het vuur.

Wij en onze klanten... 
vrienden



De foto’s uit dit brandbook zijn gemaakt door:

Storten van witpasta - Machiel van Westerhoven
Storten van witpasta - Machiel van Westerhoven
Schaaltjes droog pigment op het maallab - Machiel van Westerhoven
Gemalen dakpannen - Machiel van Westerhoven
Ketel lijnolieverf in de fabriek - Machiel van Westerhoven
Winterlandschap in Zweden - Machiel van Westerhoven
Eerste vrachtwagentje van Rigo - Gonda Ris
Verf malen aan de wals - Gonda Ris
Vissershaven IJmuiden - Machiel van Westerhoven
Lijnolieverf met kwast - Henriette van Westerhoven
Vlasveld met schoven - Stock-photo
Lijnolie storten - Machiel van Westerhoven
Storten van wit pigment - Machiel van Westerhoven
Storten van wit pigment - Machiel van Westerhoven
Atelierbezoek - Tein Eizema
Parketlak op de vloer - Wim Pronk
Reisfoto Mirabib Namibië - Henriette van Westerhoven
ROYL olie - Machiel van Westerhoven
Olie inmasseren - Machiel van Westerhoven
Laboratorium - Machiel van Westerhoven
Kwaliteitscontrole lijnolieverf - Machiel van Westerhoven
Weg naar IJmuiden aan Zee - Machiel van Westerhoven
Nettenopslag - Machiel van Westerhoven
Reisfoto Mirabib Namibië - Toon van Westerhoven
Zeemeeuw - Machiel van Westerhoven
Wandafwerking - Machiel van Westerhoven
Workshop Nederlands Kampioenschap Parketleggen - Tein Eizema
Pallet verf - Tein Eizema
Oude verfblikken - Machiel van Westerhoven
Storten van Witpasta - Machiel van Westerhoven 
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