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CCPI: Businessclublid én voetballiefhebber 

 

Een mooi bedrijf runnen; dat doen ze bij CCPI in Krimpen aan de Lek! En ze houden 

er ook van voetbal, voegt Bjorn Bulte er meteen aan toe. “Mijn vader, die 

directeur/eigenaar is van onze onderneming, is al een leven lang supporter van ADO 

Den Haag en ik heb een seizoenkaart bij Feyenoord. Ha ha, nee, dat bijt elkaar 

niet.” 

Zelf voetbalt Bjorn Bulte (30) al sinds zijn jeugd met veel plezier bij vv Capelle. Ik heb een 

aantal jaren in de selectie van het tweede en derde elftal gespeeld en kom nu alweer een tijdje 

uit in Capelle 6, een gezellig vriendenteam. Daarnaast heb ik me bij Capelle een jaar of drie 

bezig gehouden met de pr. Omdat mijn jongere broertje bij vv Lekkerkerk voetbalt, heb ik ook 

een band met die vereniging. Ik vind het een gezellige en mooie club. Uit eigen ervaring weet 

ik hoe belangrijk een sportvereniging is voor de sociale cohesie. Als iets dat extra duidelijk 

heeft gemaakt dan was het de coronacrisis wel. Je voelde écht het gemis aan die gezellige 

contacten op het veld, in de kleedkamer en in de kantine. Gelukkig ligt die moeilijke periode 

achter ons en kunnen we weer genieten van het clubleven.” Juist vanwege het feit dat CCPI 

het belang van ‘de vereniging’ erkent, was het voor de familie Bulte bijna vanzelfsprekend om 

businessclublid van vv Lekkerkerk te worden. “Op die manier kun je meehelpen iets moois in 

stand te houden,” stelt Bjorn Bulte. “Daar werken we graag aan mee.” 

Cleaning Care Products International BV (CCPI) ontwikkelt en produceert hoogwaardige 

reinigings-, onderhouds- en beschermingsproducten. De in Krimpen aan de Lek gevestigde 

onderneming biedt applicatiebedrijven, actief in onder andere de schoonmaak-, 

gevelonderhoud,- en bouwbranche, een uitgebreid scala innovatieve oplossingen aan. CCPI 

beschikt over een zeer ruime praktijkervaring in het leveren van tailormade oplossingen voor 

vrijwel alle ondergronden en type projecten. Door zijn bredere kijk op reinigings-, en 

conserveringsuitdagingen, voortkomend uit de dagelijkse praktijk en ruime technische 

knowhow, is men in staat om per project of probleem een maatwerkoplossing te verzorgen. 

Daarbij zorgt de hoge kwaliteit van de toegepaste ingrediënten in de CCPI-producten, voor een 

duurzamere werking en daardoor voor een optimaal resultaat. 
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“De oplossingen van CCPI komen voort uit ons streven naar het ontwikkelen van innovatieve, 

veilige, minder milieubelastende en waar mogelijk emissie neutrale reinigings- en 

conserveringsproducten,” vertelt Bjorn Bulte. “Daarnaast speelt de mate van 

gebruiksvriendelijkheid een bijzonder grote rol binnen de ontwikkelingen in onze R&D-

afdeling.” 

Bjorn Bulte kwam na afronding van zijn universitaire studie Marketing Management bij zijn 

vader in de zaak te werken. “Dat is nu een jaar of acht geleden. In eerste instantie wilde ik er 

een paar jaar actief zijn om daarna verder te kijken, maar het beviel wederzijds zo goed dat ik 

hier nog steeds zit. De drukte en de afwisseling qua werkzaamheden spreken me zeer aan. 

Dat geldt ook voor de sfeer. Iedereen is hier gelijk en weet van aanpakken. Daarnaast is het 

mooi om te zien hoe goed de zaak draait. Tachtig procent van onze productie is bestemd voor 

de zakelijke markt op het vlak professionele oplossingen voor gevelreiniging, gevelonderhoud 

en gevelbescherming. Daarbij moet je denken aan grote schoonmaakbedrijven als CSU en 

HAGO maar vooral ook kleinere specialistische onderhoudsbedrijven. Daarnaast hebben we 

onder de naam ‘Impressed Pro Marine’ een exclusieve lijn voor het onderhoud aan boten en 

jachten geïntroduceerd. We werken met een groep enthousiaste dealers, die door ons getraind 

zijn om met onze producten te werken. Deze nieuwe tak van ons bedrijf wordt vooral gerund 

door collega’s Richard de Reus en zijn zoon Sebastiaan; beide enorme botenliefhebbers. Er zit 

ook in ‘Impressed Pro Marine’ al een mooie groei. Logisch, want ook hier leveren we 

uitstekende oplossingen en dito service en advisering. Nee, we zijn zeker niet de goedkoopste 

op ons vakgebied, maar dat willen we ook niet zijn. Voor ons telt vooral dat klanten met onze 

producten en service perfect uit de voeten kunnen. Hun tevredenheid telt. Daar gaan we voor. 

Elke keer opnieuw.” 


