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Crisis? What crisis? DHermans, Helder in Glas

De vijf glaszetters van DHermans Glas bij hun bussen. 

‘Niets is zeker, maar hard gaat het wel.’

DHermans Glas uit Zwanenbrug heeft begin dit jaar een nieuwe start gemaakt. Dennis Hermans is 

op kleine schaal opnieuw voor zichzelf begonnen. Met dezelfde spirit en in de geest van zijn in 2011 

overleden vader Bertus, de oprichter van het ‘oude’ bedrijf, combineert hij het geven van advies 

over het toepassen van glas met het maken van uitzonderlijke glasprojecten. Inmiddels schuiven 

oude klanten weer aan en kloppen zelfs voormalig medewerkers op de deur. ‘Je verwacht toch niet 

dat ik in de bloembollen ga?’

weg geweest
Terug van

Vol enthousiasme begint Dennis Her-

mans zijn verhaal, maar wel met reali-

teit voor de grote uitdagingen waar hij 

voor staat. En dus start hij, ondanks 

de snelle successen, met het bewust 

benoemen van de zwaktes van het be-

drijf. ‘Dat stimuleert de creativiteit, dan 

worden het sterktes. We zijn een, jong 

startend bedrijf en de mensen staan 

er voor 100 procent achter. Iedereen 

is betrokken en er heerst een goede 

sfeer; bouwstenen om te bouwen. Ik 

heb mijn nek uitgestoken qua inves-

teringen; we moeten snel continuïteit 

bewerkstelligen. Daarom is het zaak 

keuzes durven te maken en niet alles te 

willen aanpakken. Enthousiasme is één, 

realistisch ondernemerschap twee.’ 

Meerdere disciplines

Glashandel Hermans is in 1984 gestart 

door vader Bertus Hermans die, na 

gewerkt te hebben als glaszetter in 

het bedrijf van zijn zwager, samen met 

zijn vrouw Marja in Zwanenburg voor 

zichzelf begon. Het bedrijf groeide 

gestaag naar 35 medewerkers ten tijde 

van de verkoop aan De Toekomstgroep 

in 2010. De Hermans Groep bestond 

uit elkaar versterkende disciplines, 

ondergebracht in meerdere bedrijven: 

Hermans Service Glasherstel, Her-

mans Schilderwerken, Hermans Bouw 

  MArco grooThoff
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Dennis Hermans: ‘Wij zijn in staat op basis van kennis een stap verder te gaan en een probleem 

structureel op te lossen.’

en Hermans Projecten. Belangrijkste 

activiteiten van deze laatste tak van 

sport waren het projectmatig leveren 

en plaatsen van glas in de utiliteits- en 

woningbouw, zowel bedrijfsmatig als 

gericht op particulieren, en het oplos-

sen van technische, glasgerelateerde 

vraagstukken, vaak eveneens resulte-

rend in het maken van een glasproject.

Dennis liep al sinds zijn zevende 

mee met zijn vader, ging mee op de 

glaswagen en verrichtte in zijn jeugd 

hand- en spandiensten. Hij ging naar 

de Technische School en volgde het 

Ondernemingscollege Amsterdam 

(MDS) en daarna de HEAO die hij 

‘door handelsdrift’ niet af heeft ge-

maakt. ‘Ik kreeg en krijg een kick van 

het maken van deals. In die tijd hield 

ik me al bezig met het verzinnen van 

bedrijfsmatige en handelsconcepten. 

Voor mijn vader was het duidelijk: ik 

zou op termijn de zaak overnemen, 

maar daar was toen, na school, de tijd 

nog niet rijp voor.’ Dennis koos voor 

het avontuur door te starten met een 

snackwagen, te handelen in kleding, 

inclusief een eigen in Turkije gemaakt 

kledinglabel, en de oprichting van een 

detacheringbedrijf. Na wereldwijd veel 

gezien en gedaan te hebben, stapte hij 

in 2000 echter alsnog in het bedrijf dat 

in die tijd met zo’n tien mensen aan 

het werk was. 

Zwarte bladzijde

Na de snelle groei in de periode tot 

2010 kwam het bedrijf voor de keuze 

over de te volgen koers. Dennis Her-

mans: ‘Service was erg belangrijk 

voor ons, niet alleen vanwege de 

omzet zelf, maar ook vanwege de 

projectmatige spin offs. Om die reden 

vervingen we indien nodig ook een 

dorpeltje of pakten we het schilder-

werk mee. Zorg wegnemen bij de 

klant, iedereen roept het, wij deden 

het. Overigens was dit een van de 

belangrijke redenen voor de verkoop 

aan De Toekomstgroep, die geïnteres-

seerd was in het bedrijf.’

De verkoop kwam in 2010 tot stand, 

waarbij Dennis de leiding kreeg over 

de glasdivisie, bestaande uit meerdere 

glasbedrijven en de succesvolle for-

mule van Service Glasherstel. 

‘Door veranderingen vroeg ik mij af 

of dit wel mijn weg was; het bracht 

me aan het twijfelen.’ Het aan hart-

falen overlijden van vader Bertus op 

31 maart 2011 en later in het jaar zijn 

eigen gezondheidsproblemen, bracht 

Dennis tot het inzicht dat het beter 

was afscheid te nemen. Dit kwam eind 

2011 in een stroomversnelling . ‘Ik ben 

blij dat we altijd goed met elkaar goed 

in gesprek zijn gebleven. Het is voor 

beide partijen uiteindelijk niet gewor-

den wat we ervan verwacht hadden.’ 

Hermans had na het afscheid, ‘in goed 

overleg’, zijn handen vrij om verder te 

gaan in het glas.  ‘Hoezo stoppen in 

het glas? Ik loop er al vanaf mijn ze-

vende in, je verwacht toch niet dat ik in 

de bloembollen ga?’

Een nieuwe start

Per 1 maart 2012 is Hermans terug van 

weggeweest. Op een locatie aan de 

Venenweg 66, te Zwanenburg startte 

Dennis met Hermans Projecten BV 

handelend onder DHermans, Helder in 

glas. ‘Niets is zeker, maar hard gaat het 

wel. Op 1 maart was nog geen klant te 

bekennen en ik had wel mijn nek uitge-

stoken met de gedane investeringen, 

waaronder het leasen van een aantal 

glasbussen. Maar gelukkig lijkt het al-

lemaal goed uit te pakken.’

Al snel na de start wisten opdracht-

gevers én enkele oud-medewerkers 

de weg naar het nieuwe bedrijf te 

vinden. In het bedrijf een snijtafel, een 

kleine rechtlijnige slijper en een (mi-

nimale) voorraad glas. Hoe verklaart 
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Hermans het snelle succes? ‘Ik wilde 

me oorspronkelijk louter op projecten 

richten, maar al snel kwamen er ook 

aanvragen voor schadeherstel. De 

vraag was welke activiteiten aan te 

pakken, dan wel uit te sluiten? Ook 

onderscheid maken in projecten, han-

del en service en weer schilderen en 

of bouw? Alleen bedrijfsmatig opere-

ren of je ook op particulieren richten? 

Ik heb er uiteindelijk voor gekozen me 

met vier takken - advies, projecten, 

herstel en onderhoud - te focussen op 

de b-to-b maar dan alleen in het glas. 

Waar mogelijk proberen we projecten 

van een goed advies te voorzien. Dat 

was ook de basis voor het succes in 

de glasdivisie in de periode tot 2010. 

Specialiseren is: steeds meer weten 

over steeds minder. Keuzes maken. 

Het aanbieden van gecombineerde ac-

tiviteiten, zoals bouw- en schilderwerk, 

vraagt om optimale samenwerking. 

Dat klinkt op papier geweldig, maar is 

in de praktijk moeilijk te organiseren. 

Bij een gecombineerde klus moeten 

meerdere mensen worden aange-

stuurd, die onderling nauw moeten 

samenwerken. De klant verwacht dat 

ook en denkt goedkoper uit te zijn. 

Of een glaszetter moet ook kunnen 

schilderen en timmeren, maar daar 

geloof ik niet in. Om te voorkomen dat 

het een ten koste van het ander gaat, 

kiezen wij alleen voor glas. Onze klan-

ten krijgen dus meer voor minder, van 

een goede kwaliteit. Als ze toch meer 

willen, dan kopen wij betreffend speci-

alisme elders in.’

 

Succesvolle projecten

Als voorbeelden van projecten waar 

Hermans meer deed dan het leveren 

van glas alleen, noemt Dennis het in 

opdracht van de GVB vervangen van 

het geharde, breukgevoelige glas van 

de metrolijn door gehard, gelaagd glas, 

inclusief nieuwe klemconstructie. Ook 

de entrees van flats in de Bijlmer is 

een werk om trots op te zijn. ‘De grote 

ruiten ter plekke werden alsmaar be-

schadigd door vandalisme. Dat hebben 

we in samenwerking met de architect 

opgelost door gehard, gelaagd glas te 

voorzien van een kunststof bescherm-

laag. Een geheel ander voorbeeld is die 

op Schiphol. Daar ben ik de discussie 

aangegaan over de term ‘incidenteel 

beloopbaar glas’. Is het glas nu be-

loopbaar of niet? Kun je er wel of niet 

doorheen vallen? Op termijn heeft me 

dat zo ver binnengebracht dat we als 

glasadviseur worden ingezet. Om er 

ook het glas te kunnen leveren uiter-

aard. Zo kwam van Schiphol ook de 

vraag wat de gevolgen zijn van de me-

talen glascoating op de communicatie 

tussen een piloot en de verkeerstoren. 

Die gevolgen zijn er niet en het is mooi 

als je daar, in samenwerking met in dit 

geval een partij als Saint-Gobain, ant-

woord op kan geven.’

Voornoemde projecten zijn maar enkele 

van de vele voorbeelden die Hermans 

opsomt. Welke kansen ziet hij nog 

in deze tijden? ‘Kansen zijn er altijd, 

maar je moet er wel voor open staan 

en de juiste mensen voor hebben. Wo-

ningcorporaties worden conform EPA 

gedwongen hun voorraad qua isolatie 

op niveau te brengen. Heel veel glas-

bedrijven lopen vanuit hun servicewerk 

tegen dezelfde problemen aan, maar 

richten zich niet op deze ontwikke-

ling. Juist in specialisatie, verdieping 

in glastechniek, valt een boterham te 

verdienen. Daar heb ik overigens ook 

het meeste lol in: problemen bij klanten 

oplossen. Glas leveren kan iedereen, 

wij zijn in staat op basis van kennis een 

stap verder te gaan en een probleem 

structureel op te lossen, zodat een 

opdrachtgever een paar jaar later niet 

weer tegen hetzelfde probleem aan 

loopt.’   < 

Het kleine kantoor met 

bedrijfsruimte van DHermans, 

Helder in Glas.

In opdracht van de GVB Amsterdam is het geharde, 

breukgevoelige glas van de metrolijn vervangen door 

gehard, gelaagd glas, inclusief nieuwe klemconstructie.

‘Metalen glascoatings storen de 

communicatie tussen een piloot en 

de verkeerstoren niet.’
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