
Fekke van Dijk is afkomstig van

Heras, bekend van de hekwerken,

waar hij business unit manager was. Hij

volgde Jan Boef op die ruim dertig jaar

werkzaam is geweest bij eerst Van Duin

en later Dorma van Duin en dit jaar het

bedrijf zal verlaten. ‘Mijn toegevoegde

waarde ligt in het managen van de orga-

nisatie’, zegt Van Dijk, ‘met technische

details bemoei ik me minder, daar heb-

ben we productspecialisten voor. Het

typeert het nieuwe Dorma; een groei-

end, marktleidend bedrijf heeft behoefte

aan andere competenties. Eind 2008 zei

mijn Duitse baas; ‘stap niet te snel aan

boord; blijf aan de zijlijn staan om zodra

u het goed acht, het veranderingsproces

te starten’. Dat heb ik gedaan; ik heb pas

na zestig dagen, op basis van wat ik zag

en vele gevoerde gesprekken, mijn eerste

indrukken aan de medewerkers gepre-

senteerd.’

Om een voorbeeld te geven: onze ver-

koop buitendienst had oorspronkelijk

een andere leidinggevende dan de ver-

koop binnendienst. Toen, in maart

2009, stond ik aan de buitenkant, was ik

nog relatief nieuw en kon ik dit soort

zaken ook roepen, maar na één jaar kan

dat natuurlijk niet meer: dan moet je

als directeur er wat aan doen.’

Hoe bent u vervolgens aan de slag gegaan?

‘We zijn niet onmiddellijk een onderne-

mingsplan gaan maken; dat was te snel

en zou te kort door de bocht zijn

Dorma van Duin heet tegenwoordig Dorma Neder-

land. Achter die eenvoudige naamswijziging gaat

een complex veranderingsproces schuil, ingezet

door Fekke van Dijk, sinds anderhalf jaar directeur

van het bedrijf uit Dodewaard. Veranderen gaat

niet zonder slag of stoot, merkt ook de markt,

maar ‘we zijn pas halverwege het proces en komen

er beslist sterker uit’, zo verzekert Van Dijk ons.

Wat constateerde u?

‘Ik zag een zeer snelgroeiend, succesvol

en bovenal pragmatisch bedrijf met veel

doeners. Aan de ene kant bewondering

vanwege de positie in de markt, de

naamsbekendheid, het sociale karakter

en de dynamiek. Maar aan de andere

kant ook verbazing vanwege het ontbre-

ken van een plan voor marktbewerking,

de aanwezige individuele cultuur in

plaats van elkaar te versterken en het

ontbreken van organisatorische structu-

ren. Daar was, mede door de snelle

groei, gewoon geen tijd voor geweest.

Dorma vooru
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geweest. We zijn naar het begin van het

zogenaamde strategievormingsproces

gegaan: het benoemen van kernwaar-

den. We zijn marktleider op het gebied

van deur- en glasbeslagtechniek. Dat is

geweldig, maar gevolg is een neiging tot

arrogantie en re-actief gedrag, terwijl de

klant te allen tijde centraal moet staan

en je hem niet moet lastig vallen met

jouw sores.’ 

Om de veranderende aanpak en de weg daar

naar toe kracht bij te zetten, toont Van Dijk

een presentatie die hij aan de medewerkers,

maar ook aan het moederbedrijf in Duitsland

en zelfs klanten heeft getoond. In de presenta-

tie wordt het ingezette proces stap voor stap

uit de doeken gedaan, met de drie kernwaar-

den als vertrekpunten.

‘Onze eerste kernwaarde is dat we tar-

getgedreven willen zijn. Die houdt een

economisch doel in als bedrijf dat

betrokken en transparant is, maar

brengt tegelijkertijd individuele doelen

met zich mee: slagvaardig zijn, de

schouders er onder zetten. Deden we

voorheen meerdere interne projecten

tegelijk, nu gaan we stap voor stap te

werk met als uitgangspunt kwaliteit

boven snelheid. Tegelijkertijd houdt het

doel ook in dat we als één team willen

opereren, waarin geen plaats is voor

tegenwerkers.’

De tweede kernwaarde is ‘Dorma is van mij’

en in de derde, ‘Wij willen de klant blijven

verdienen’, staat de klant centraal.

‘Ja, ‘Dorma is van mij’ heeft als doel het

ondernemerschap in alle lagen van de

organisatie te stimuleren. Managers zijn

er niet alleen om beslissingen voor

anderen te nemen; ze moeten hun

medewerkers juist de ruimte geven zelf

te beslissen. Voorwaarde daarvoor is dat

verantwoordelijkheden laag in de orga-

nisatie liggen en dat je fouten mag

maken. Maar zorg ervoor dat je van je

fouten leert en dat je ze deelt met colle-

ga’s zodat zij dezelfde fout niet nog

eens maken. Als die ruimte er is, krijgt

een manager ook meer tijd om na te

denken. Ik vind dat een leidinggevende

een halve dag per week niets te doen

moet hebben, zodat hij de ruimte heeft

om plannen te maken voor de toekomst.

De derde kernwaarde is dat we de klant,

zowel de in- als externe, willen blijven

verdienen; niet de eerdergenoemde

arrogantie, maar er bovenop zitten. We

moeten ons realiseren dat het niet van-

zelfsprekend is dat een klant bij ons

blijft kopen. Onze organisatie en werk-

wijze moeten erop gericht zijn dat we

de klant optimaal blijven bedienen. Als

je hem beter helpt dan een andere leve-

rancier, dan mag je ook aan hem verdie-

nen. Uit de kernwaarden is onze missie

voortgekomen: ‘Vooruitstrevend in toe-

gankelijkheid’. Deze zin heeft alles uit

de kernwaarden in zich: verder gaan,

jezelf willen verbeteren, maar het her-

bergt ook hetgeen waarmee we onze

boterham verdienen, onze producten en

diensten, en tegelijkertijd de toeganke-

lijkheid van de organisatie die altijd

bereikbaar moet zijn voor een klant.’

Welke volgende stappen zijn toen gezet?

‘We zijn met de kernwaarden aan de

slag gegaan en uit de gesprekken van de

leidinggevenden met de teams zijn veel

operationele verbeteringen naar voren

gekomen. Voor de markt  is de belang-

rijkste organisatorische verandering dat

we met drie business units zijn gaan

werken: Service, Projecten en Handel. In

die laatste business unit zijn deur- en

glasbeslagtechniek geïntegreerd. In feite

hebben we hiermee onze organisatie

ingericht naar de weg die het product

aflegt naar de klant. Bij handel gaat een

product rechtstreeks naar de klant, ter-

wijl bij een project het proces totaal

anders is met ondersteuning vanuit dis-

ciplines als calculatie, werkvoorberei-

ding, planning en montage. Service was

oorspronkelijk alleen ondersteunend

aan de afdeling automaten, terwijl we

nu over de gehele breedte service verle-

nen, ook om steviger een fundament te

krijgen.’

Wat zijn de gevolgen voor afnemers van

 glasbeslag?

‘Ook op dit gebied zijn we slagvaardiger

geworden met meer continuïteit. Voor-

heen waren we veel te kwetsbaar met

slechts twee medewerkers in de buiten-

en één medewerker in de binnendienst.

Door de samenvoeging met deurtech-

niek zijn er nu vijf mensen in de buiten-

dienst actief en is ook de binnendienst

breder bezet. Tegelijkertijd is er ook

meer wisselwerking tussen de business

units: glasbeslag dat door ons zelf wordt

toegepast in een project valt nu logi-

scherwijs onder Projecten.’

I N T E R V I E W  M E T  ‘ N I E U W E ’  D I R E C T E U R  F E K K E  V A N  D I J K

>>

ruitstrevend 
in toegankelijkheid

Dorma Agile.Foto: Dorma. Dorma Satinato. Foto: Dorma.

22-23-24_Dorma_22-23-24  23-06-10  10:48  Pagina 23



De theorie is vaak anders dan de praktijk. Met

alle respect: niet alle klanten zijn blij met de

veranderingen die plaatsvinden, een belangrij-

ke vertegenwoordiger in het glasbeslag is naar

een klant gegaan en organisatorische verbre-

ding gaat qua kennis soms ten koste van verdie-

ping. 

‘Dat is juist, maar zoals gezegd, niet

iedereen is in staat te veranderen of ziet

daar direct de noodzaak van in. Het

omvormen van de organisatie kost tijd,

medewerkers die voorheen alleen deur-

techniek vertegenwoordigden worden op

dit moment bijvoorbeeld omgeschoold

vice een aparte business unit te

maken; binnen een half jaar na

die keuze handelen onze mensen

al naar de gekozen kernwaarden.’

‘Voor wat betreft de andere busi-

ness units, Projecten en Handel,

bevinden we ons nog in de fase

van het maken van strategische

plannen of zelfs daarvoor; dus

nog aan de start of middenin het

proces. Net als bij Service kan ik

ook daar alle klanten verzekeren,

dat we er beter, sterker, slagvaar-

diger en vooral klantgerichter uit-

komen. Als marktleider hebben

we veel te verliezen, maar neem

van mij aan dat we Dorma aan

het omvormen zijn tot een bouw-

werk met een goed fundament.

Het feit dat we daarmee ook effi-

ciencyslagen maken, komt in

deze tijd niet slecht uit. Maar dat

was geen doel op zich; we zijn het

proces voor de crisis gestart. Ster-

ker: ik denk dat de feitelijke crisis

voor ons in deur- en glasbeslag-

techniek nog moet komen. De

bouw is laat-cyclisch en bouwbe-

slagproducten komen voor wat

betreft hun toepassing aan het

einde van het bouwproces. Maar

we lopen dit jaar nog aardig in de

pas, zeker ten opzichte van ons

boekjaar 2008/2009. Tegelijkertijd

zullen we blijven investeren: in

opleiding van onze medewerkers,

organisatie en structuren. Het feit

dat we bijvoorbeeld een product-

marketing-manager aannemen,

weliswaar voor drie productdivi-

sies, maar volledig op Nederland

gefocust, zegt wat dat betreft vol-

doende.’ <

Marco Groothoff

om ook klanten voor glasbeslag van

dienst te zijn. Met Service zijn we het

verst in het proces. We zijn recent ge-

audit voor onze VCA**. De auditor stuur-

de ons een brief waarin hij aangaf dat

we in de top 3 zitten van de circa 500

bedrijven die hij tot dusver in Nederland

heeft beoordeeld. Zonder dat hij ze

kende, wist hij tussen de regels de

belangrijkste kenmerken van onze kern-

waarden te benoemen. Bij de Serviceme-

dewerkers was voor hem met name

‘Dorma is van mij’ herkenbaar. Een

bevestiging van onze keuze om van Ser-
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> Dorma vooruitstrevend in toegankelijkheid

Dorma Visur. Foto: Dorma.
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