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wat beweegt…

Oscar Pepermans

tekst Peter Zwetsloot foto Giuseppe Toppers | Danto

In ‘Wat beweegt…’ dit keer Oscar Pepermans, algemeen directeur 
en mede-eigenaar Rutgers Printing & Packaging Solutions. Hij gaat 
graag de baan in om te golfen. ‘Dat is iedere keer weer een feestje.’

1 Oscar kwam op 16 augustus 1967 in Rotterdam ter 

wereld. Toen hij zeven jaar jong was, verhuisde het 

gezin, bestaande uit vader Cees, moeder Joke en zus 

Monique, naar Leiden, waar hij ook naar de middelbare 

school ging. Op aanraden van de lerares maatschappij-

leer koos Oscar na de HAVO voor een vervolgopleiding 

in de praktijk aan de bedrijfsschool van de Staatsdruk-

kerij en Uitgeverij. Daar leerde hij het grafische vak 

en de verschillende disciplines goed kennen. Na zijn 

militaire carrière bij de infanterie keerde hij terug bij het 

staatsbedrijf en volgde daar de staf- en kaderopleiding. 

Begin 1991 solliciteerde hij bij Drukkerij Rutgers. Hij 

werd aangenomen als medewerker van het bedrijfs-

kantoor en groeide door naar een functie binnen het 

managementteam van Rutgers. In 2006 stopte de toen-

malige eigenaar Han Scherpenzeel. Twee jaar later nam 

Oscar de eerste aandelen over. Sinds 2013 is hij samen 

met financieel directeur Wouter van der Maat eigenaar 

van Rutgers Printing & Packaging Solutions, zoals de 

verpakkingsdrukkerij tegenwoordig heet.

Kernwaarden
‘Rutgers heeft een platte organisatie met een tweekop-

pige directie’, zegt Oscar Pepermans. ‘Wouter van der 

Maat is verantwoordelijk voor de financiën en organisa-

tie en ik houd me bezig met de commerciële kant van 

de zaak. De productie wordt aangestuurd door Mike 

Verbeek. Ons bedrijf heeft heldere kernwaarden die 

aangeven ‘waar wij voor staan’ en ‘hoe en waarom je 

dingen doet bij Rutgers’. Alle 23 medewerkers, waarvan 

de meesten al lang bij Rutgers werken, weten daardoor 

waar hij of zij aan toe is en hoe dingen aan te pakken. 

Dat werkt prettig en geeft ons als directie de ruimte om 

met onze taken en het beleid bezig te zijn.’

Grafische golfwereld
Naast werken maakt Oscar graag tijd vrij voor z’n hobby 

golfen. Ruim zeven jaar geleden is hij met ‘het spelletje’ 

begonnen en dat bevalt hem nog steeds goed. Oscar 

Pepermans: ‘Ik vind het een leuke sport, mede omdat 

het bij golfen echt helemaal op jezelf aan komt. Ook als 

het niet lukt, moet je dat bij jezelf zoeken. Anderen de 

schuld geven, heeft geen zin. Ik ben best fanatiek en 

ook een perfectionist, maar het plezier staat voorop. 

Zodra de thermometer boven de tien graden komt, 

kriebelt het. Het seizoen begint op de driving range en 

zodra ik de slag weer te pakken heb, ga ik de baan in. 

Er worden binnen de branche verschillende toernooien 

georganiseerd, waaraan ik graag deelneem. Je ziet dan 

weer de inmiddels bekende gezichten. De grafische 

golfwereld is klein. Ook ga ik graag met leveranciers de 

baan in. Binnen onze eigen klantenkring is dat minder 

gebruikelijk. Ik ben sowieso niet met golfen begonnen 

om werk binnen te halen. Dat doe ik buiten de baan. In 

de baan gaat het bij mij vooral om het spel en de gezel-

ligheid met m’n flight-genoten. Daarnaast is het iedere 

keer weer een feestje om na 18 holes golfen en een 

verfrissende douche na afloop, nog even na te genieten 

op de negentiende hole. Dat hoort er bij.’ 1

Anderen de schuld geven, 
heeft geen zin

‘Bij golfen komt het echt helemaal op jezelf aan’
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INTERESSES:  

‘Lekker de stad in’, 

meestal Rotterdam of Den 

Haag, om te shoppen met 

een heerlijke lunch of goed 

diner. Daar hoort natuurlijk 

een glas goede wijn bij.

VAKANTIES:  

Actieve zonvakanties  

in Spanje of Italië en 

tussendoor stedentrips

LEVENSMOTTO:  

Hoe kan het ook anders 

voor een geboren Rotter-

dammer: ‘Geen woorden, 

maar daden.’

THUIS:  

Oscar is getrouwd met 

Luvia, die als grafisch 

vormgever / zelfstandig 

ondernemer actief is.
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