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CEO Hans Willemsen van Scheuten Glas 

‘Drie jaar terug dachten we nog dat de bomen tot in de hemel groeiden en daar 

gedroegen we ons ook naar. In 2012 hebben we onder meer naar aanleiding van 

het faillissement van Scheuten Solar besloten om actie te nemen: een stevige 

draai maken in ons gedrag, organisatie en cijfers. Die draai hebben we in 2013 

ingezet met als gevolg dat we na een aantal jaren verlies te hebben gemaakt 

weer de nullijn benaderen. Een veranderend pad met vier doelen: ervoor 

zorgen dat we nog klantgerichter zijn, nog veiliger werken, aan business- en 

productdevelopment doen en een hogere productiviteit bereiken.’
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 INTERVIEW   MARCO GROOTHOFF

Hans Willemsen is een kleine twee jaar 

CEO van Scheuten Glas. In maart 2012 

maakte hij de overstap van Scheuten 

Solar en is dan ook een relatieve nieuw-

komer in de vlakglassector. Voor zijn 

komst in Venlo in september 2010 was 

hij werkzaam in de chemie en later in de 

wereld van de zonne-energie waar hij 

onder meer van 2004 tot 2007 leiding 

gaf aan Shell Solar. We spreken Wil-

lemsen in het oude onderkomen van 

Scheuten Research dat oorspronkelijk 

geheel in beslag werd genomen door de 

centreerd: in de Benelux en een deel van 

Duitsland. Dit alles uiteraard met continu 

de focus op klanten en kosten.’

Blik eens terug op de  

voorgaande jaren.

Willemsen: ‘Dat doe ik kort, want ik blik 

het liefst naar voren. Dat is wat klanten 

van ons willen zien; ze willen vooral 

weten wat ze van ons kunnen verwach-

ten. De voorliggende jaren kenmerken 

zich door een moeilijke markt met volop 

interne uitdagingen. Een periode die van 

iedereen veel energie heeft gevraagd, 

maar ik vind het goed om te zien dat 

onze mensen de draad weer oppakken. 

Niet bij de pakken neerzitten. We hebben 

afscheid genomen van tachtig collega’s. 

Dat is onrustig en geeft veel emotie. Het 

menselijke aspect vind ik belangrijk. Dat 

we gebouwen hebben verlaten en kleiner 

wonen, is niet meer dan logisch in deze 

tijd. Dat doet me niks. Gelukkig hebben 

we het hoofdkantoor ook verkocht en zo 

snijdt het mes aan meerdere kanten. Bij-

komend voordeel is dat de juiste mensen 

nu op de juiste plek zitten. Dat commer-

ciële medewerkers en het bedrijfsbureau 

samen in een representatief pand werken 

was drie jaar terug nog heel logisch, 

maar nu voeren effectiviteit en kritisch 

kijken naar kosten de boventoon.’

In hoeverre is een CEO van een 

failliet zusterbedrijf, een faillis-

sement dat ook nog eens zo’n 

impact heeft gehad, nog geloof-

waardig naar zijn mensen?

Willemsen: ‘Ik ben bij Solar gekomen 

om het bedrijf te redden. Dat is helaas 

niet gelukt. De oorzaak daarvan is een 

externe: tegen de enorme import van 

goedkope Chinese panelen was gewoon 

niet op te boksen. Samen met de ver-

antwoordelijken en alle medewerkers >>

R&D-afdeling van de groep. Het wordt 

snel duidelijk dat Scheuten de afge-

lopen jaren een flinke jas uit heeft ge-

daan: om de huidige locatie aan de Van 

Heemskerckweg te bereiken passeren 

we het nog altijd imposante, voormalige 

kantoor aan de N556. Het gebouw is 

intussen verkocht aan Ionbond, maar 

de lege parkeervakken en stille kantoor-

ruimten zijn tekenend voor de stap terug 

van een groot bedrijf. Eenmaal aange-

komen bij ‘Scheuten Research’ - dat 

nog altijd op de gevel prijkt - geen ruime 

entree en geen luxe ontvangstbalie. 

Scheuten 2.0 waar we elkaar een 

jaar terug over spraken is geen 

gelikte upgrading, maar meer 

een zoektocht naar de basis.

Willemsen: ‘Ik spreek het liefst over een 

veranderend pad. Een pad waarop keu-

zes zijn gemaakt en we de organisatie 

op hebben afgepast. Terug naar de basis 

ja. Naar waar we vandaan komen. De 

upstream activiteiten, zoals het maken 

van floatglas, hebben we verminderd en 

we concentreren ons op het goed bedie-

nen van onze klanten in de downstream: 

isolatieglasproductie, lamineren, coaten, 

harden, zeefdrukken en projecten. De 

portefeuille is teruggebracht tot waar 

we goed in waren en zijn. Je kunt niet 

op twee paarden wedden. Daarnaast 

hebben we ons ook geografisch gecon-

Hans 

Willemsen:  

We concentre-

ren ons in het 

goed bedie-

nen van onze 

klanten in de 

downstream.’
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heb ik daar alles aan gedaan wat in ons 

vermogen lag. Toen aan mij vervolgens 

werd gevraagd de leiding te nemen over 

het glas heb ik dat zonder met mijn ogen 

te knipperen gedaan. Het is een eer en 

een geweldige uitdaging om een familie-

bedrijf van meer dan zestig jaar oud, met 

een goede reputatie en een mooi netwerk 

van productielocaties te mogen leiden. 

Ik zie het absoluut niet als tweede kans. 

Het is een nieuwe opdracht bij dezelfde 

groep. Dat had ook elders gekund, maar 

het voordeel is dat ik het product en het 

bedrijf al kende en zag wat er speelde.’

Welke doelen stelt  

Scheuten zich?

‘Ons veranderend pad kent vier doelen: 

ervoor zorgen dat we nog klantgerichter 

zijn, nog veiliger werken, aan business- 

en productdevelopment doen en een 

hogere productiviteit bereiken. Ik zal ze 

toelichten. Klantgericht werken geldt 

natuurlijk altijd voor elk bedrijf, maar ik 

blijf er in- en extern alsmaar op hameren. 

Klanten betalen ons dagelijks brood. 

Natuurlijk, er is al veel werk verzet. 

Dan refereer ik aan de indrukwekkende 

geschiedenis van Scheuten, want als 

het klantbesef er niet was geweest, 

had het bedrijf het ook niet zo lang vol-

gehouden. Tegelijkertijd mag je nooit 

achterover leunen: er is nog veel te doen 

en daar zijn we nu continu mee bezig. 

Concreter? Neem onze projecten. Het 

verwachtingspatroon van de klant wordt 

alsmaar hoger, ongeacht zijn positie in 

de keten van ontwerper tot aannemer 

en gebruiker. Eisen nemen toe en het is 

onze uitdaging altijd perfecte kwaliteit te 

leveren. Alsmaar sneller en logistiek ver-

antwoord op bouwplaatsen waar steeds 

minder tijd en ruimte is. Daar moeten 

we op inspelen. Producten zijn steeds 

groter, zwaarder en ingewikkelder. Ook 

dat brengt uitdagingen met zich mee. Dat 

klinkt door tot in de productie, want het is 

te kostbaar om daar fouten in te maken. 

Enerzijds omdat je er al veel energie in 

hebt gestopt en anderzijds omdat het tot 

een manco kan leiden. Een manco waar-

van de klant de dupe is omdat je te laat 

levert. Maar optimalisatie gaat verder dan 

de eigen productie alleen. Het is de kunst 

een product te produceren, leveren en 

monteren zoals de klant dat voorschrijft.’

‘Onze sector, Scheuten inclusief, moet 

veel veiliger werken. Ik zie lelijke onge-

vallen, ook in onze fabrieken. Ik heb lang 

in de chemie gewerkt. Gaat het dáár mis 

dan heeft dat enorme gevolgen en om 

die reden is er van oudsher continu aan-

dacht voor veilig werken. Ook vanuit de 

regelgeving. Ik zie in het glas meer mis 

gaan op het veiligheidsvlak dan in an-

dere sectoren. Zorgwekkend. Daar zijn 

stappen te maken. Dat doen we door 

veel aandacht aan voorlichting te geven, 

de mensen te trainen en van hulpmid-

delen te voorzien en verbeteringen aan 

te brengen op machines en middelen. 

Dit heeft ook een klantenaspect. Veilig 

produceren, veilig op de bok, veilig 

transporteren en veilig plaatsen liggen in 

elkaars verlengde. Maar het menselijke 

aspect is voor mij primair: iedereen moet 

hier aan het eind van de werkdag ge-

zond de poort kunnen verlaten.’

‘Ons derde doel is meer aan business- 

en productdevelopment te doen. Ge-

lukkig zijn we daar ook in de mindere 

tijden mee doorgegaan en dat zorgt 

ervoor dat we nu tot de koplopers be-

horen op het gebied van tuinbouwglas, 

geluidsschermen, mediaglas en Optisol 

glas-glas gebouw geïntegreerde zonne-

panelen De mogelijkheden van glas zijn 

nog zeker niet uitgeput. We zitten er 

bovenop en de markt zal dan ook zeker 

frequent van ons gaan horen.’

‘Het laatste doel is het bereiken van 

hogere productiviteit. Nog meer pro-

duct per dag maken, en dat met de 

bestaande capaciteit en middelen, is 

belangrijk om onze marges te verbe-

teren. En meer capaciteit geeft meer 

flexibiliteit met alle positieve gevolgen 

voor onze klanten. We kunnen meer 

halen uit wat we hebben door het orga-

nisatorisch beter te doen. Investeren? 

Daar zijn we bescheiden in omdat we al 

veel hebben.’

De CEO en 

CFO van 

Scheuten Glas, 

respectievelijk 

Hans Willemsen 

en Paul de 

Koning.

‘We kunnen meer halen uit wat  

we hebben door het organisatorisch  

beter te doen.’

Glas in Beeld
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Wat verwacht je van je mensen?

‘Heel eenvoudig: nog meer klantgericht-

heid. Ervoor zorgen dat de klant de-

zelfde dag antwoord krijgt op zijn vraag. 

Dat hij geleverd krijgt op de dag die we 

met elkaar hebben afgesproken. De 

klant is nog steeds koning, ingewikkel-

der kan ik het niet maken. Ik verwacht 

van onze mensen meer, betere en 

veiligere productie. Daar staan ze niet 

alleen in: we helpen ze door te werken 

aan hun bewustwording, door ze te 

trainen. We doen het veilig of we doen 

het niet is bijvoorbeeld een typisch 

Scheuten-motto. Dat geldt voor ons al-

lemaal: ook voor kantoor of onderweg 

naar een klant. Zo’n motto krijgt alleen 

waarde als je elkaar durft te corrigeren. 

Het kan zijn dat een collega in zijn of 

haar  enthousiasme afgeremd moeten 

worden om de veiligheid niet in het 

gedrang te brengen. Ik verwacht verder 

dat onze mensen meer samenwerken. 

Ook daar helpen we ze bij. We stimu-

leren dat door waar mogelijk posities te 

rouleren en opdrachten over de groep 

heen te leggen. Zo worden we samen 

beter. Ook al hebben we meer vestigin-

gen en productielocaties: Scheuten is 

één geheel. Wil je dat waarmaken dan 

zul je moeten samenwerken. Zonder 

star of bureaucratisch te worden, moe-

ten we regelmatig met elkaar om de 

tafel. Op alle niveaus. De businessunit 

managers zijn daar leidend in. Zij trek-

ken het laken van hun eigen unit strak, 

maar ze hebben over de units heen 

extra groepstaken gekregen, zoals mar-

keting, productie- en salescoördinatie. 

Op die manier krijg je kruisverbanden. 

Uiteraard ben ik daarboven eindverant-

woordelijk en koppelen ze zaken aan 

mij terug. Ik ben er om lastige vragen 

te stellen als er onvoldoende aandacht 

voor die extra taken is.’

Waar staat de organisatie nu en 

wat moet er nog gebeuren om 

het rendement op niveau te krij-

gen en te houden?

‘We hebben met Venlo, Randstad en 

Hoorn drie productie- en verkooplocaties 

waarmee we dicht bij de Nederlandse 

klanten opereren. Datzelfde geldt voor 

Heiden en Diest die in het centrum ope-

reren van hun regionale markt in België 

en Duitsland, terwijl we ons ook met 

Venlo, Bischoff Glastechnik en ons aan-

deel in Polypane op projecten richten. 

We hebben veel werk en dat is verheu-

gend,. De locaties werken beter samen, 

het begint te swingen. Met die basis is 

het voor ons ook mogelijk meer en struc-

tureel aan productontwikkeling te doen. 

Scheuten heeft als visie ‘We 

willen uw voorkeurspartner zijn 

in functioneel glas, voor zowel 

producten als projecten.’ Hoe 

reageren opdrachtgevers op het 

nieuwe Scheuten en wat ver-

wacht je van ze?

Willemsen: ‘Ze reageren positief want 

ze zien dat er actie wordt genomen 

op vele fronten. Ze verwachten echter 

nog meer beweging en commitment en 

daar zijn we dan ook druk mee bezig. 

Hoe? Door onze klantgerichtheid aan 

te scherpen. Technisch en organisa-

torisch. Luisteren, goede afspraken 

maken, adviseren en leveren conform 

beloofd is. Pro-actief meedenken. We 

hebben veel kennis en ervaring en die 

moeten we waar mogelijk met de klant 

delen. Zijn belang is ons belang, dus 

meedenken om een ontwerp te verbete-

ren of kosten te verminderen. We laten 

ons om die reden ook waar mogelijk 

zien, zoals recent op vakbeurs Gevel. 

Gedoseerd, vooral uit onze daden moet 

blijken wat we in onze mars hebben.’

Je komt van buiten de vlakglas-

sector, wat heeft je tot slot het 

meest verbaasd?

‘Ik ben onder de indruk welke functiona-

liteiten we aan glas kunnen toevoegen, 

maar ik merk dat de eindgebruiker die 

soms helemaal niet kent. Met andere 

worden: hij weet onze producten niet 

op de juiste waarde te schatten. Dat 

is jammer: glas is een van de meest 

veelzijdige bouwmaterialen. De meest 

zichtbare finishing touch van een gevel 

en dus van een gebouw. De kunst is de 

eindgebruiker duidelijk te maken hoe 

hightech glas is. Een grote uitdaging, 

want zet een product waar je doorheen 

kijkt maar eens goed in de markt voor 

een prijs overeenkomstig de kennis en 

functies die er in zijn gestopt.’   < 

Willemsen: ‘We 

behoren tot de 

koplopers op 

het gebied van 

tuinbouwglas, 

geluidsschermen, 

mediaglas en 

Optisol.’

Scheuten leverde ruim 12.000 vierkante meter glas voor 

het rechtergedeelte van woontoren De Rotterdam.
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