
‘Doe wat je zegt 
en zeg wat je d

de financiering en zo ontstond LHV, een

samenvoeging van beider initialen. ‘Het

idee was om het vijf jaar te doen en het

bedrijf dan te verkopen, maar het bloed

kruipt waar het niet gaan kan. Blijkbaar

wil ik toch in het harnas sterven.’ De

Vlam nam in 2005 de aandelen over van

Hartogs en droeg ze in mei 2009 over

aan zijn dochters Debbie en Kim. De

twee en hun partners, respectievelijk

Erwin Sluijter en Dennis Overduin, wer-

ken ook in het totaal tienkoppige

bedrijf en zo werd de ‘investering voor

een paar jaar’ een ‘familiebedrijf met

perspectief voor lange termijn’. 

De Vlam zet nu de volgende stap door het

stokje over te geven aan Overduin die al

enige tijd over zijn schouder mee kijkt.

Maar over een echt afscheid wil hij het

niet hebben. ‘Ik wil ruimte geven aan de

nieuwe generatie. Dat gebeurt al, want

als ik er niet ben, neemt Dennis de beslis-

singen zelf. Tegelijkertijd zal ik nooit

helemaal weg gaan, de grote accounts

blijven bewerken en er zijn als er moeilij-

ke keuzes moeten worden gemaakt.’

Investeren in zwaar weer

LHV startte aan de Paardskerkhof, maar

na twee jaar was de locatie niet toerei-

kend meer en volgde een verhuizing

naar De Vutter. De Vlam: ‘Toen vorig

jaar het pand van de buren te koop

kwam te staan, heb ik geen moment

getwijfeld. Die kans krijg je maar één

keer en we kunnen het uit eigen midde-

len doen. Anticyclisch investeren in tij-

den van crises. Goed toch? De branche

verkeert in zwaar weer, maar als je zo’n

kans krijgt, grijp je ‘m en investeer je in

de toekomst. We hebben het pand

ingrijpend verbouwd en het oogt nu als

één geheel, alsof het er altijd zo gestaan

heeft met extra ruimte voor overleg en

training en een showroom om klanten

te ontvangen.’

Op 26 november vierde LHV Glasgroothandel de inlijving en verbouwing van het naastgelegen

pand op industrieterrein De Vutter in Den Bosch. Maar er was nog een reden om klanten en

andere relaties uit te nodigen: Hans de Vlam geeft na 36 jaar in het glas het stokje over aan

schoonzoon Dennis Overduin, al wil De Vlam van een afscheid nog niets weten.

Het was in 2000 dat De Vlam tot

het inzicht kwam ‘dit trucje kan

ik zelf ook’. Na vanaf 1974 zestien jaar

voor Saint-Roch te hebben gewerkt en

de volgende tien voor Glaverbel, startte

hij met zijn eigen bedrijf: LHV Glas-

groothandel. 

Familiebedrijf

De Vlam bracht zijn netwerk, kennis en

deel de financiën in, compagnon Leon

Hartogs zorgde voor de andere helft van

H A N S  D E  V L A M  G E E F T  S T O K J E

Hans de Vlam en zijn opvolger Dennis Overduin.

Een echt en hecht familiebedrijf. V.l.n.r. Dennis en Kim Overduin, Hans en

Ans de Vlam en Debbie en Erwin Sluijter.
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Het interview loopt al even als Dennis

Overduin aansluit. Hoewel hij van De

Vlam nauwelijks de kans krijgt zijn ver-

haal te doen, lukt het om zijn schoonva-

der voor het halen van koffie de kamer

uit te werken. Overduin vertelt hoe hij

bij LHV is gekomen. ‘Ik was schadeadvi-

seur bij Pon, maar toen ik in 2004 de

kans kreeg een rol te gaan spelen in ons

familiebedrijf vond ik dat wel een erg

leuke uitdaging. Ik ben door Hans in het

diepe gegooid, maar zo leer je het vak

het snelst.’ De Vlam is al weer binnen en

reageert: ‘Ik ben niet de makkelijkste. Of

je nu familie bent of niet, je moet wel

voldoen in prestatie, ontwikkeling en

doorzettingsvermogen. Mijn dochter

Debbie is afkomstig uit de gezondheids-

zorg en was in mijn ogen niet geschikt

voor de glassector. Zo’n mening mag je

hebben en ventileren, vind ik. Tegelijker-

tijd moet je niet te groot zijn om te

erkennen wanneer je het mis hebt en

dat is bij Debbie gelukkig het geval. Ze

doet het prima.’ Dennis aanvullend:

‘Een familiebedrijf brengt veel extra’s,

het team is hecht, maar je moet net als

een externe medewerker uiteraard wel

voldoen. Dat was ook de afspraak en dat

wist ik toen ik er aan begon.’

Ruimte voor handel

‘Doe wat je zegt en zeg wat je doet’. Dat

is het motto van LHV. Onafhankelijk van

elkaar, halen De Vlam, aan het begin

van het gesprek, en Overduin, even

later, het motto aan. De Vlam: ‘Geef een

klant aandacht; bel terug als je dat hebt

belooft. Het zijn van die kleine simpele

dingen waarmee je het verschil maakt.

Om die reden is er ook nog ruimte voor

een regionale groothandel als het onze.

Je inkoop moet scherp zijn en je moet je

debiteurenbeheer goed in de gaten hou-

den, maar als je een goed netwerk hebt

en een klant niet drie keer met dezelfde

vraag laat bellen, is er nog steeds een

prima boterham in de handel te verdie-

nen.’ Overduin: ‘Kennis van glastech-

niek is onze toegevoegde waarde. Ik heb

elementaire bouwkunde en diverse cur-

sussen van het Kenniscentrum Glas

gevolgd en Hans heeft me onmiddellijk

na mijn start in 2004 naar Hero Glas

gestuurd om daar ter plekke op alle

afdelingen mee te draaien.’

LHV werkt nauw samen met deze Duitse

fabrikant die ook ‘doet wat het zegt en

zegt wat het doet’, maar weet als ‘onaf-

hankelijk bedrijf’ alle leveranciers te vin-

den. Aannemers-, glaszet- en schildersbe-

drijven behoren tot de belangrijkste

klanten. In de hal vinden we een snijta-

fel, slijpmachine en een kleine isolatie-

glaslijn voor het snelle circuit. Gaat Over-

duin nog dingen veranderen? ‘We willen

graag verder met de verwerking van

brandwerend glas. Om die reden staan

een wasstraat en zaagmachine op ons

verlanglijstje. En met de nieuwe

showroom spelen we verder in op de

groeiende vraag naar hardglazen deuren

en puien.’ De Vlam aanvullend: ‘De

markt wordt steeds kritischer, maar wij

zitten er bovenop. Kijk, we hoeven niet te

concurreren met de grote bedrijven; we

eten van de kruimels die zij laten liggen.

Daarom is het ook helemaal niet waar

dat de vrije handel dreigt te verdwijnen.

Integendeel zelfs, zou ik zeggen.’ <

Marco Groothoff

e doet’

Glas Branche Organisatie

Hans de Vlam zit in het bestuur van GBO, waar hij vice-voorzitter

is, en is ook bestuurslid van Vlakglas Recycling Nederland. ‘Ik

ben na de start van LHV onmiddellijk in het collectief gestapt.

Samen ben je sterk, maak daar gebruik van. We staan de komen-

de jaren voor grote uitdagingen. Denk aan de opvolging van de

secretaris en voorzitter, het werven en behouden van leden, de

invulling van het Kwaliteitshandboek, maar ook aan de certificatie

van de glaszetters en -monteurs. Ik hoop daar nog een paar jaar

mijn steentje aan bij te mogen dragen.’

O K J E  O V E R  A A N  S C H O O N Z O O N  D E N N I S  O V E R D U I N

Met de nieuwe showroom speelt LHV in op de

groeiende vraag naar hardglazen deuren en puien.

Het complete team van LHV.

Na de aankoop van de hal van de buurman heeft LHV van beide pan-

den één geheel gemaakt.
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