
 

 

TOM groeit door:  
twee nieuwe warehouses en een sociale werkplaats 
 
Bladel, 21 juni 2021 – De TOM-Group uit Bladel opent twee nieuwe warehouses, aan Rootven 22b 
en Rootven 24, en een eigen sociale werkplaats. Inclusief het nieuwbouwproject op Rootven 29, 
staat de teller van de onderneming inmiddels op 12 warehouses. De onderneming is de afgelopen 
jaren hard gegroeid en om door te kunnen blijven groeien zijn de nieuwe warehouses hard nodig. 
 
Groei TOM zet gestaag door  
De groei van het internationale e-commercebedrijf TOM zet ook in 2021 op alle fronten door. Zo wordt er 
momenteel een logistiek centrum met een oppervlakte van 16.000 m2 gebouwd aan Rootven 29 te Bladel. 
Daarnaast zijn er sinds de start van 2021 drie nieuwe warehouses aan de onderneming toegevoegd. Naast 
3000 m2 magazijnruimte heeft de TOM-Group er, met deze twee nieuwe warehouses, meerdere 
kantoorruimtes bijgekregen. CEO Tom te Riele: ‘Met de nieuwe warehouses hebben we de mogelijkheid om 
verdere groei te faciliteren, want blijven groeien kan natuurlijk alleen als daar de mogelijkheden voor zijn’. 
 
Sociaal werkgeverschap 
TOM groeit hard en ambitieus, maar ook sociaal. Het bedrijf focust zich, al sinds de oprichting in 2005, op 
sociaal ondernemen. CEO Tom te Riele: ‘Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden vaak over het 
hoofd gezien, terwijl zij juist ontzettend gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Wij bieden ze graag een 
kans om hun talententen optimaal te benutten en met plezier te gaan werken’. Inmiddels werken er al 
tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het bedrijf. 
 
Dankzij de forse groei van de afgelopen maanden zijn er binnen TOM veel meer ondersteunende taken 
mogelijk. Dit heeft geleid tot het opzetten van een eigen sociale werkplaats binnen het bedrijf. Onder 
professionele begeleiding van jobcoaches zorgt het bedrijf ervoor dat iedereen mee kan draaien in de 
maatschappij. De werkplaats fungeert als ondersteunende afdeling voor alle andere warehouses van TOM. 
Door een goede samenwerking tussen praktijkscholen, Kempenplus, WMO en andere landelijke instanties 
kan TOM gericht mensen plaatsen en hen, vanuit hun mogelijkheden, een baan bieden waardoor ze als 
volwaardig collega mee kunnen draaien in de maatschappij.   
 
 


