
Eerste succesvolle
franchise in

werd hij algemeen directeur. Na de ver-

koop aan Glaverbel in 1997 verrichte

hij diverse werkzaamheden vanuit de

holding binnen de bedrijven van de

groep, maar werken voor een concern

is toch anders dan voor een zelfstandi-

ge onderneming: ‘De ontmanteling

van bedrijven als Rapid Pane heeft het

ondernemerschap uit de sector

gehaald.’ 

De vraag naar hoogwaardige interieurinrichting neemt hand over hand toe. Bij

de consument is echter grote onbekendheid met de mogelijkheden van vlak-

glas op dit gebied. Glass Inside uit Wateringen weet die impasse te doorbre-

ken door inrichting van een landelijk netwerk van glasbedrijven die ‘Inspired

by Glass’ zijn. Een interview met Louis Grootscholten, de bedenker en animator

van deze eerste succesvolle franchise op het gebied van interieurglas.

Grootscholten loopt al flink wat

jaren mee in de glasbranche. In

1982 startte hij op de Verkoop Binnen-

dienst van Rapid Pane, waar hij vier

jaar later commercieel directeur werd.

In 1988 werd hij directeur van Solid

Glass dat net als Rapid Pane deel uit-

maakte van de Van der Hout Holding.

In 1992 trad Grootscholten toe tot de

directie van de holding en in 1996

Foto’s: Glass Inside

Louis Grootscholten: ‘De consument heeft pas besef van glas zodra

het kapot is. Wij willen dat doorbreken door te laten zien dat de

mogelijkheden met glas onbeperkt zijn.’
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Positionering

In 2005 verliet Grootscholten Glaverbel

en startte hij met Glass Inside in Wate-

ringen, waar hij in juni van dat jaar

een kantoor met showroom en opslag-

ruimte opende. ‘Ik ken de geschiedenis

van het product en de markt en weet

wat er speelt. Je moet je op één onder-

deel focussen wil je succesvol zijn. Ik

besloot me op het interieur te richten;

de kunst was een marketingconcept

met juiste positionering te vinden. Op

de markt waren, en zijn, aan de ene

kant vooral op de massa gerichte, goed-

kope producten verkrijgbaar. Aan de

andere kant is voet aan de grond krij-

gen bij de aannemerij een lange weg.

De ruimte lag in het ontwerpen,

maken en leveren van glazen meubels.

Je zag in die tijd al een aftekening van

het gebruik van functionele glaspro-

ducten voor het interieur, maar de

betere particulier moet je wel weten te

vinden.’ 

De uitdaging zat ‘m voor Grootschol-

ten in de marketing. De gedachte was

dat de klant Glass Inside via internet

zou weten te vinden om vervolgens in

de regio terecht kan bij de showroom,

laagdrempelig. Boven verwachting was

het aantal hits op internet met als

gevolg vanaf de start enorm veel vraag.

‘Je hebt geen idee hoe vaak er per dag

op glas, glazen deur en spiegel wordt

gezocht. Internet is echter regio-over-

stijgend. Vraaggestuurd kwam voor mij

al snel de keuze: blijf ik lokaal of ga ik

landelijk? In de wetenschap dat de reis-

bereidheid van de consument maxi-

maal 30 kilometer is, was de enige

mogelijkheid op landelijke schaal vesti-

gingen te openen. Maar ik was toen 47

en had geen zin om de lokale sores van

een vestigingsleider in Groningen die

zich op zaterdagochtend ziek meldt,

op me te nemen. Franchise was het

alternatief.’

Keuzes maken

Grootscholten had al eerder het label

Holland Architecten bedacht. ‘Een

vriend van me is architect’, vertelt hij,

‘hier in Wateringen naast ons geves-

tigd. Net als hij werken vele kleine,

zelfstandige architecten dag en nacht,

want alleen dan kun je zelf de regelge-

ving bijhouden, acquisitie doen, ont-

werpen maken en noem maar op. Het

concept was architecten te faciliteren

met kennis, kunde en administratieve

e
e interieurglas

C R I S E S  W H A T  C R I S E S ?  ( 4 ) :  G L A S S  I N S I D E  

Productgroepen 

De productgroepen van Glass Inside varië-

ren van glazen deuren tot trappen en vloe-

ren en van balies, inloopdouches tot com-

plete badkamers, inclusief wandbekleding

van glas, (verwarmde) spiegels en plan-

chetten. Ook schuif- en vouwwanden en

meubilair behoren tot het pakket, evenals

achterwanden, kastjes en werkbladen voor

keukens.

>>

‘Je hebt geen idee hoe vaak er per dag op glas, glazen deur en spiegel wordt gezocht. Internet is echter regio-overstijgend. 

Vraaggestuurd kwam voor mij al snel de keuze: blijf ik lokaal of ga ik landelijk?'
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ondersteuning. Nog steeds een goed

idee vind ik, ware het niet dat architec-

ten behoorlijk eigenwijs kunnen zijn.

Ze willen het allemaal zelf blijven uit-

vogelen en oplossen. Levensvatbaar,

maar het duurde gewoon te lang om er

omzet uit te genereren. Tegelijkertijd

wilde ik mijn glaskennis niet verloren

laten gaan. Ik heb het ene concept over

het andere idee gelegd en het plan voor

franchise op interieurglas losgelaten.’

Glass Inside werd via internet reeds

veelvuldig gevonden en voor de klanten

uit de regio Den Haag en Rotterdam

voldeed de showroom van Glass Inside

Westland. Voor belangstellenden buiten

de regio was er nog geen alternatief.

Een oude bekende van Grootscholten,

Fons Heirman van Tjade Petri uit Haar-

lem, was in 2007 de eerste die zich aan-

sloot. ‘De afspraak was een jaar proef te

draaien en klankbord voor elkaar te

zijn. Franchise betekent dat je verplich-

tingen naar elkaar aangaat, waarbij

beide partijen iets van elkaar verwach-

ten. Het is goed om dan zo open naar

elkaar te kunnen zijn en meer uit te

wisselen dan statistische gegevens

alleen. De belangrijkste les van dat eer-

heeft pas besef van glas zodra het

kapot is. Wat de glassector ook

bedenkt, het landt niet bij de consu-

ment; wellicht met uitzondering van

de merknaam Thermopane. Onmiddel-

lijk aansluiten bij een bestaand con-

cept geeft je een enorme voorsprong.

Bovendien deel je de kosten van pro-

motie: van de site tot de brochure en

van digitale documentatie tot beurs-

deelname; inspanningen die voor een

bedrijf alleen vaak te kostbaar zijn.’ 

Op het gebied van inkoop vertaalt

‘samen sterk’ zich in de betere condi-

ties, maar nog belangrijker is dat alle

vestigingen kunnen terugvallen op een

gezamenlijke vraagbaak hoe bepaalde

toepassingen glastechnisch het beste

kunnen worden opgelost. Het derde

punt ligt hier in het verlengde van.

Grootscholten: ‘Het inmeten en plaat-

sen van interieurglas is een vak apart.

Hoe krijgt ik het op z’n plek? Welke kit

gebruik je? Die kennis delen we conti-

nu met elkaar. Sterker: er kunnen situ-

aties ontstaan dat we zelfs montageper-

soneel gaan uitwisselen of dat we in de

toekomst iemand gezamenlijk in

dienst nemen voor het doen van sterk-

ste jaar was dat die wederzijdse ver-

plichtingen en de toegevoegde waarde

van deelname helder moeten zijn.’

Toegevoegde waarden

In ons land zijn zo’n 700 franchisefor-

mules actief, vooral in de retail/food,

de dienstverlening zoals in de financië-

le en hypotheekmarkt, vrije beroepen

zoals advocaten en verder in de bouw

zoals klusbedrijven. De formules ken-

nen vele vormen. Mede op basis van de

eerste ervaringen met Tjade Petri koos

Grootscholten voor een combinatie van

de zogenaamde harde en zachte fran-

chise. Dus wel een entree-, maar geen

omzetgerelateerde fee, want lastig te

controleren. Verder een vaste fee met

daarop een variabele fee, gekoppeld

aan het aantal huishoudens per regio,

en een bijdrage in de marketingkosten.

Een deelnemer krijgt daar volgens

Grootscholten op drie fronten toege-

voegde waarden voor terug: verkoop,

inkoop en kennis. ‘Met elkaar verkoop

je meer’, licht hij toe. ‘Glass Inside is

een merknaam die voor een nieuwe

vestiging à la minute beschikbaar is.

Enorm belangrijk, want de consument

> Eerste succesvolle franchise interieurglas
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Crises? What crises?

Met een knipoog naar ‘Crisis? What crisis?’, de LP van Super-

tramp die in 1975 tijdens de crisisjaren uitkwam, besteden we

dit jaar aandacht aan bedrijven die op hun specifieke manier

tegen de economische stroom in op proberen te roeien. In de

eerste aflevering (Glas in Beeld nr. 1- februari 2011) kwam

Robin Dullaart van Dullaart Glas aan het woord die duidelijk

maakte waarom hij ‘juist in deze tijd investeert in mens en

middelen’. De volgende uitgave (nr. 2 – april 2011) vertelde

directeur Wim van Lindt op welke fronten Stolker Glas behoudt

waar het goed in is en doorpakt waar het beter moet. Daarna

behandelden we aan de hand van een interview met de hoofd-

rolspelers - directeur Matthieu van den Ingh, projectleider en

VGM-coördinator Linda Spriensma en Marjolijn Renardel de

Lavalette van P&O - het intensieve traject van VCA-certificatie

van GSWB (nr. 3 - juli 2011).

s
e

p
t

e
m

b
e

r
2

0
1

1
G

l
a

s
 

i
n

 
B

e
e

l
d

46 | 47

teberekeningen en het inmeten van

klussen. De volgende stappen zoals

productontwikkeling en het gezamen-

lijk afsluiten van verzekeringen en der-

gelijke zijn dan niet zo groot meer.’

Landelijk uitrollen

Glass Inside heeft inmiddels negen ves-

tigingen, inclusief het hoofdkantoor in

Wateringen. De ambitie van Groot-

scholten de formule landelijk uit te rol-

len, krijgt steeds meer vorm. Na Tjade

Petri volgden in 2009 en 2010 Glass 

Inside Limburg in Kerkrade, Glashan-

del Markendaal in Breda en Glasservice

Flevoland in Lelystad, tegenwoordig

GSF glasgroep. Dit jaar sloten All-in

glas uit Utrecht, Buys Glas uit Stram-

proy bij Weert, Glasservice De Wit uit

Schijndel en Glashandel Overdijk uit

Moordrecht zich aan. Is de koek daar-

mee op? ‘Een dekkend netwerk zal uit

zo’n zestien à zeventien vestigingen

bestaan. De reisafstand van 30 kilome-

ter is maatgevend, dus vestigingen

mogen maximaal 60 kilometer uit

elkaar liggen. De bevolkingsdichtheid

varieert natuurlijk enorm, vandaar dat

de fee ook is gekoppeld aan het aantal

huishoudens. Nee, naar demografische

gegevens kijken we niet, maar het aan-

tal ondernemingen versus het aantal

huishoudens blijkt overal tussen de 9

en 11 procent te liggen.’

Van welke kant je het ook bekijkt, vol-

gens Grootscholten staat de formule

als een huis. ‘We staan bij zo goed als

elke glasgerelateerde zoekopdracht op

internet hoog op de organische lijst en

doen ook veel met Google Adwords.

Het hele traject dat we in zes jaar door-

lopen hebben, doe je niet even

opnieuw. Je stapt in een rijdende trein,

maar voor defensieve deelname waak

ik: meedoen om te voorkomen dat je

buurman het doet. Het moeten gedre-

ven bedrijven zijn die zich realiseren

dat het verbreden van het pakket in

het glas noodzakelijk is wil je een

boterham kunnen verdienen. Ze moe-

ten bereid zijn te investeren in een

showroom en in staat zijn hun enthou-

siasme over te brengen op de consu-

ment. Niet voor niets is ons motto

‘Inspired by Glass’, want eenmaal bin-

nen dan ziet een particulier dat de

mogelijkheden met glas onbeperkt

zijn. Aan ons de taak die lat alsmaar

hoger te leggen.’ <

Marco Groothoff

‘Ons motto is ‘Inspired by Glass’, want eenmaal binnen dan ziet een particulier dat de mogelijkheden met

glas onbeperkt zijn.’
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