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‘Ik werk graag tussen de mensen’

Guus Sligter
In ‘Wat beweegt…’ dit keer Guus Sligter, directeur/
eigenaar van Marnedrukkers uit Leens en Delfzijl.
Zijn hobby is drummen. Regelmatig kruipt hij achter
het drumstel om even lekker af te reageren.
1 Guus Sligter werd op 3 juni 1970 geboren te Leens.
Zijn officiële naam luidt: Augienus. Hij werd vernoemd
naar zijn vader, die in dezelfde plaats in Noord-Groningen eigenaar was van Grafische Industrie De Marne.
Guus groeide op in Leens en ging daar naar de lagere
school. Voor het voortgezet onderwijs moest hij naar
de stad Groningen, waar hij keurig in zes jaar zijn VWOopleiding afrondde. Daarna ging hij naar Tilburg voor de
Grafisch Management-opleiding. Het studentenleven op
250 kilometer van huis vond de enige noordeling aan
de opleiding geen straf, integendeel. Toch keerde hij

om ongestoord te werken of om rustig over dingen te
kunnen nadenken. Maar meestal ben ik echter op de
werkvloer te vinden. Dat past het best bij mij. Ik ben
betrokken en wil onderdeel van ons team zijn.’

met het diploma op zak terug naar zijn geboortestreek
De Marne. Hij ging op projectbasis bij zijn vader in de
zaak werken. Het beviel hem wel. Al snel na zijn in
dienst treden bij het familiebedrijf werd het opvolgingstraject in werking gezet. Het duurde dan ook niet lang
voordat Guus zich eigenaar mocht noemen van het
bedrijf, dat in 2009 zijn honderdjarig bestaan vierde.

aangeschaft. Dat drumstel stond vanwege ruimtegebrek
in de etalage verkeerd opgesteld, maar ik dacht dat het

Tussen de mensen

zo hoorde. Ik heb als rechtshandige het drummen aangeleerd in een opstelling voor linkshandige drummers.
Op de middelbare school kwam ik in de schoolband
en ook na m’n studie heb ik in verschillende bandjes
gespeeld. Totdat onze kinderen kwamen, toen ben ik uit
de band gestapt. Ik drum nog wel zeer regelmatig. Thuis
heb ik een geluidsdicht hok. Daar kruip ik graag achter
mijn drumstel om me even lekker af te reageren.’ 1

Als manager werkt Guus graag tussen de mensen:
‘We hebben een klein team van nog geen dertig mensen
en een platte, overzichtelijke organisatie met een
Noord-Nederlandse mentaliteit. “Doe wat afgesproken
is”, is hier het parool. Ik ben dan ook werkzaam binnen
de bedrijfsprocessen en heb een eigen bureau in het
bedrijfskantoor. Mijn eigen kantoor gebruik ik alleen
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Verkeerd opgesteld
Naast zijn werk is één van de hobby’s van Guus Sligter
drummen. Guus Sligter: ‘Dat begon al op jonge leeftijd,
toen ik van melkbussen en koffieblikken m’n eigen
drumstel maakte. Toen er hier in de buurt in een
muziekzaak een drumstelletje te koop stond, heb ik dat

Thuis heb ik een
geluidsdicht hok

INTERESSES:
Naast drummen verzamel
ik ook model spoorbaantreinen, maar mijn
grootste interesse is mijn
gezin. Ik wil er zoveel
mogelijk voor mijn vriendin
en kinderen zijn.
VAKANTIES:
Vakanties vieren we vooral
binnen Nederland op
vakantieparken. Daar
kunnen de kinderen
zichzelf zijn.
LEVENSMOTTO:
Doe het goed, of doe het
niet
THUIS:
Samenwonend met Ellen.
Samen hebben zij twee
zonen, Rob (13) en Milan
(10).
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