
 

 
 

 

BIJLAGE BIJ PROJECT 019405 | Rolloos Industries 
 

De Ondernemers 
Wij hebben tijdens onze studie Lyceo opgezet, een bedrijf dat middelbare scholieren voorbereidt op hun 

eindexamen. Toen we afstudeerden hadden we 3 fulltime medewerkers en trainden we ruim 1.000 

scholieren. Vijf jaar later waren dit er ruim 15.000 en hadden we 25 fulltime medewerkers, 50 parttime 

medewerkers en ruim 2.000 studenten onder contract die de begeleiding verzorgden. In 2013 was Lyceo 

de marktleider op het gebied van examentrainingen en hebben we ons bedrijf succesvol verkocht. 

 

Tussen 2013 en 2015 hebben we marktonderzoek gedaan en een visie ontwikkeld op de offshore 

industrie, waarbij wij 2.500 bedrijven hebben geëvalueerd, 60 bedrijven hebben aangeschreven, 35 

bedrijven hebben gesproken over een overname, en met 4 bedrijven hebben onderhandeld. Als slotstuk 

van dit uitgebreide acquisitieproces hebben wij Rolloos Industries B.V. overgenomen.   

 

 

Bram Masselink | 35 jaar 

Getrouwd met Sofie Masselink, drie kinderen: Max (6 jaar), Erik (4 jaar) en Luuk (2 jaar) 
Wij wonen in Voorbrug in een rustig hofje met een groot speelveld voor de kinderen 
 

Opleiding:  

• Master Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, specialisatie Control & Simulation 

• Master Economics and business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
 

Sterktes:  

• Strategisch ingesteld 

• Analytisch en technisch denker 

• Opzetten van operationele en schaalbare processen 

• Financieel economische kennis 

 

Zwaktes: 

• Commerciële affiniteit en creativiteit 

• Ongeduldig 

 

 

Joost Lasschuit | 38 jaar 

Getrouwd met Siri Siepel; twee kinderen: Ben (2 jaar) en Lena (9 maanden) 

Wij wonen in Capelle aan den IJssel in een rustige straat met relatief veel groen om ons heen 

 

Opleiding: 

Master Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, specialisatie Control & Simulation 

 

Sterktes:  

• Strategisch: ik ben net als Bram altijd bezig met de stap die we overmorgen willen zetten. Dit 

voorkomt verrassingen vandaag. 

• Creatief in het vinden van oplossingen en/of bereiken van een doel 

https://www.lyceo.nl/
https://www.lyceo.nl/
https://www.linkedin.com/in/brammasselink
https://www.linkedin.com/in/joost-lasschuit/


 

 
 

• Empathisch: ik heb aan een paar blikken en/of woorden voldoende om te weten hoe een ander 

persoon zich voelt. 

• Competitief: ik zal altijd een extra stap zetten om mijn kans om succesvol te zijn te maximeren. 

 

Zwaktes: 

• Ongeduldig: als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het graag direct geregeld hebben, terwijl het 

soms wat meer tijd nodig heeft. 

• Dominant: als ik overtuigd ben van mijn mening, dan wil ik deze nog weleens heel stellig uiten, 

waardoor anderen kunnen terugdeinzen. 

 


