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OVERNAME TRENDWAY CORPORATION DOOR 
FELLOWES BRANDS 

Fellowes Brands, een wereldwijde leider in business producten sinds 1917, kondigt de overname aan 

van Trendway corporation, Holland, Michigan. Trendway is leider op het gebied van 

kantoormeubelsystemen, beweegbare wanden en zitmeubilair die helpen mooie en effectieve 

werkomgevingen te creëren.  

“We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Trendway-familie nu deel uitmaakt van de Fellowes-

familie”, zegt John Fellowes, President & CEO van Fellowes Brands, “De Heeringa familie heeft Trendway 

opgebouwd door zich in te zetten voor sterke waarden, goede mensen, responsiviteit voor klanten en 

de mensen om hem heen – wat in lijn is met de waarden en aanpak van onze eigen familie. De 

afgelopen maanden hebben we tijd doorgebracht met zowel Don Heeringa als Bill Bundy om de 

historische cultuur van Trendway te leren kennen. Onze doelstelling is om dit bedrijf naar het volgende 

hoofdstuk te leiden – terwijl we tegelijkertijd een grotere capaciteit en een grotere concurrentiekracht 

brengen in de toekomstige inspanningen”.  

Met de overname van ESI in november 2017 zette Fellowes Brands de eerste stappen binnen de 

projectmeubilair branche. De toevoeging van Trendway aan het Fellowes-portfolio creëert een breder 

aanbod voor dit kanaal, met een vertrouwd 50-jarig merk. De overname zal Fellowes ook 50.000 

vierkante meter aan Amerikaanse meubelproductiecapaciteit opleveren, die een aanvulling zal zijn op 

de BANKERS BOX® fabriek in Itasca, Illinois.  

Opgericht in 1968, werd Trendway in 1973 overgenomen door de Heeringa familie en staat nu onder 

leiding van Don Heeringa, die al 46 jaar medewerkers, dealers en klanten van Trendway van dienst is. 

“Wij danken ons blijvend succes van meer dan 50 jaar aan onze ongelooflijk getalenteerde en 

gepassioneerde medewerkers en hun grote betrokkenheid bij onze klanten. We zijn blij dat we een 

partner als Fellowes hebben gevonden, een familiebedrijf van 4 generaties, met gemeenschappelijke 

waarden en ondernemersgeest”, aldus Don Heeringa, voormalig voorzitter van Trendway. “Toen mijn 

pensioen naderde, was het mijn wens om een manier te vinden om de toekomstige groei en het succes 



 
van Trendway te verzekeren. Ik voel me zeer gesterkt in de wetenschap dat de overname van Trendway 

door Fellowes, de positieve toekomst van het bedrijf zal verzekeren”. Met de overname kondigt Don 

Heeringa zijn vertrek bij het bedrijf aan. 

Trendway zal blijven opereren vanuit Holland, Michigan, onder leiding van Bill Bundy, de huidige 

president van Trendway. “De Trendway-familie is er trots op zich aan te sluiten bij de Fellowes Brands-

familie. We kijken uit naar de voortzetting van de samenwerking met Trendway’s uitstekende 

onafhankelijke verkopers en sterke dealerrelaties”, aldus Bundy.  
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