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CEO Willemsen stroomlijnt organisatie

Eind augustus meldde Wij Limburg, de site voor ondernemend Limburg, dat Scheuten Glas gaat 

snijden in personeel en kosten. Meer hoogwaardige producten, speciaal glas en minder bulkglas 

zou de kern zijn van een strategiewijziging die een onbekend aantal mensen hun baan zou 

kosten. Inmiddels is meer bekend en interviewen we Hans Willemsen, sinds maart CEO van het 

familiebedrijf in eigendom van oprichter Jacques Scheuten.

het laken strak trekken’
‘Met Scheuten 2.0 

Ook Glas in Beeld nam het bericht 

over op haar site en meldde dat 

Scheuten voor 2012 een negatief re-

sultaat voorziet, onder meer afscheid 

had genomen van directeur Benelux 

Paul Heiligers en naast het snijden in 

de organisatie ook kosten vermindert 

door uit het huidige hoofdkantoor te 

>>

vertrekken. Willemsen: ‘We noemen de 

stroomlijning Scheuten 2.0 en trekken 

daarmee het laken strak.’

Waarom snijden in  

personeel en organisatie?

‘Scheuten Glas levert al zestig jaar 

hoogwaardige producten en is daarmee 

haar klanten optimaal van dienst. Maar 

we willen het nog beter doen in snel-

heid, flexibiliteit, persoonlijke en onder-

nemende aandacht en met innovatieve 

producten. Ik ben nog niet zo lang in 

het glas en trof op een aantal plekken 

een organisatie aan die wat zwaar was 

geworden. Te veel lagen bracht met 

zich mee dat we niet snel genoeg kon-

den schakelen. Die inefficiëntie denken 

we met onze operationele stroomlijning 

weg te kunnen werken. Los van de 

economische situatie moet het sowieso 

sneller en leaner. Ingrijpen was hoe dan 

ook noodzakelijk, maar ook de situatie 

in de bouw telt uiteraard mee: het is 

momenteel niet eenvoudig in de glas-

business. Daar kwam voor ons het fail-

lissement van Scheuten Solar eerder dit 

jaar nog eens bij. Dat was een behoor-

lijke slag meteen negatieve impact op 

onze glasactiviteit want Scheuten Glas 

leverde glas aan Scheuten Solar. Maar 

de rust is weergekeerd en dat is een 

compliment aan de hele organisatie.’

Waar en hoe vindt de 

stroomlijning plaats?

‘We ontdoen de organisatie van een 

aantal lagen op alle niveaus. Op ma-

nagementniveau, maar ook dieper in 

het bedrijf. In feite overal waar duplica-

tie voorkomt. Dat levert een plus op in 

communicatie en onderling schakelen. 

Zo maken we de organisatie duidelijker. 

Het laken strak trekken door in onze 

vestigingen Randstad, Hoorn, Heiden, 

Scheuten-CEO Hans Willemsen: ‘We willen het nog beter doen in 

snelheid, flexibiliteit en persoonlijke en ondernemende aandacht.’

 BEDRIJF  MArco groothoff
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De ministeries van Veiligheid en Justitie en van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijks relaties zijn typisch 

projecten van Scheuten Glas dat voor deze gebouwen 

maar liefst 30.000 vierkante meter glas in verschillende 

samenstellingen leverde.

Bleeker naast Randstad nu ook in 

Venlo verantwoordelijk voor isolatie-

glas. Zo delen we kennis en ontstaat 

kruisbestuiving. Tegelijkertijd is er 

besparingspotentie op allerhande ge-

bied. Meer op de kleintjes letten, de 

franje beperken om weer zwarte cijfers 

te kunnen schrijven. Daarbij laten we 

geen steen omgedraaid wanneer het 

om kostenreductie gaat: glas, folie, ICT, 

intern transport, catering, publiciteit, 

etc etc. Marktgericht, betrouwbaar, no-

nonsense en dat uiteindelijk allemaal 

ten behoeve van de opdrachtgever. 

Het is onze inschatting dat dit de juiste 

stappen zijn en onze klanten begrijpen 

die stappen en ondersteunen ons.’

In hoeverre komt de 

stroomlijning op tijd?

‘Ik ben er nog niet zo lang bij en mag 

niet oordelen over het verleden. Mis-

schien hebben we te lang gewacht met 

ingrijpen in de verwachting dat het in 

de markt sneller goed zou komen. Nu 

moeten we met de gehele sector door 

de zure appel heen. Scheuten is daar 

klaar voor. Ondanks het verlies van 

solar zijn we een sterk merk gebleken. 

Een logistiek sterke eenheid die in 

staat is het primaire proces te borgen. 

Als geen ander kunnen we ons vol-

ledige assortiment  inclusief glas-glas 

BIPV Optisol panelen zo compleet 

en snel mogelijk leveren, ook al is het 

glas afkomstig uit meerdere van onze 

fabrieken. Slagvaardig onze klanten 

in de West-Europese glasbouwmarkt 

het gehele pallet aanbieden met een 

gestroomlijnde organisatie. Pro-actief, 

oplossingsgericht en innovatief. Met 

dat als basis en door extra accent te 

leggen op onze sterke punten, zoals 

veredeling en logistiek, denken we de 

concurrentie aan te kunnen.’    < 

Diest en Venlo op dezelfde manier te 

gaan opereren, zodat voor iedereen dui-

delijk is hoe het werkt. Verder verhuizen 

we met de sales- en bedrijfsbureau-

afdelingen van het hoofdkantoor naar de 

betreffende fabrieken: met de collega’s 

van isolatieglas naar de isolatieglas-

fabriek, met gelaagd gehard naar die 

fabriek en idem voor de HR-fabriek. Dit 

heeft wel tot gevolg dat we helaas van 

een aantal mensen afscheid moeten 

nemen. Dat is vervelend, lang niet ge-

beurd. Eind augustus is het personeel 

geïnformeerd en twee tot drie weken 

later wist iedereen waar hij aan toe 

was. We hebben een goed outplace-

ment traject om de mensen te helpen 

een nieuwe toekomst op te bouwen. 

In totaal verdwijnen ongeveer tachtig 

posities, waarvan dertig vaste arbeids-

overeenkomsten, tien tijdelijke en veer-

tig uitzendkrachten. Op een totaal van 

1.500 medewerkers is dat  beperkt in 

aantal en dat zet de stroomlijning in een 

ander perspectief. Het blijft echter heel 

vervelend voor de getroffen collega’s, 

maar wel noodzakelijk.’

Hoe reageert de markt?

‘We noemen de stroomlijning Scheuten 

2.0 en denken er de donkere wolken 

in de bouw mee te kunnen weerstaan, 

ook op langere termijn. Kennisdeling, 

betere samenwerking, mensen bruggen 

laten slaan. Wij streven multifunctio-

naliteit na, in plaats van dat meerdere 

mensen hetzelfde doen, medewerkers 

extra verantwoordelijkheden geven. 

Om die reden heeft Ruud Geerlings 

naast Basisglas ook Business Deve-

lopment op zich genomen en is Arjen 

'te veel lagen bracht met zich mee dat we niet 

snel genoeg konden schakelen.'

‘De gehele sector moet door de zure appel heen. 

Scheuten is daar klaar voor.’
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