
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte relatie, 

 

 

 

 

 

’s-Gravenhage, 1 oktober 2020 

 

Onderwerp: Wijziging Directie  

  

Sinds de oprichting van Meeuwisse in 1945 is directie gevoerd door de familie. 

De oprichter, de heer J.W. Meeuwisse, werd opgevolgd door zijn zoons 

Peter Meeuwisse en Koos Meeuwisse. 

Vanaf 1 januari 2009 heeft Jan-Willem Meeuwisse als enig bestuurder-directeur 

Meeuwisse Nederland B.V. en PIM Partners in Milieutechniek B.V. bestuurd. 

 

Hij heeft, als 3e generatie familiebedrijf, vorm gegeven aan de uitbouw, 

toekomstbestendigheid, digitale professionalisering en verduurzaming van beide 

ondernemingen. 

 

In de afgelopen 10 jaar zijn de bedrijven gegroeid, de markt is veranderd en de nieuwe 

strategische doelen zijn geformuleerd. In dit kader en toekomstgericht is het voor 

Jan-Willem tijd geworden om terug te treden als directie Meeuwisse en PIM en  

in dienst te treden bij de holding Meeuwisse MBP beheer B.V. 

Bij dit aftreden behoord een benoeming van een nieuwe directie voor 

beide werkmaatschappijen van Meeuwisse MBP beheer B.V.  

 

Jos Pfeifer als directie voor Meeuwisse Nederland B.V. en Partners in Milieutechniek B.V. 

Jos heeft een uitgebreide en indrukwekkende carrière opgebouwd in de bouw, 

bij sloopbedrijven en in de grond-, wegen- en waterbouw. Hij heeft ook al jaren ervaring 

met leidinggevende aspecten en is een expert op het gebied van de technische kennis, 

die aan deze sectoren verbonden is.  

Jos is al een aantal jaren actief binnen Meeuwisse Nederland B.V. als bedrijfsleider. 

 

Claudia Plugge-Mols als directie voor Meeuwisse Nederland B.V. en Boeg B.V. 

Claudia heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, met name op financieel gebied. 

Zij heeft in die hoedanigheid ook veel ervaring opgedaan op het gebied van leiding geven. 

Sinds 1 februari 2009 is Claudia al het financiële hart en geweten van alle Meeuwisse 

bedrijven evenals lid van het managementteam. 

 

Jan-Willem Meeuwisse, als mede-eigenaar, blijft betrokken en inzetbaar 

bij alle werkmaatschappijen onder de MBP groep 

(Meeuwisse Nederland B.V., Boeg B.V. en Partners in Milieutechniek B.V.).  

 

 

Wij gaan vol vertrouwen samen de toekomst in! 

 

Namens Aandeelhouders en Directie MBP groep. 

 

 

 


