
S

in het programma op, maar de groei tot

een bedrijf met tien medewerkers zette

zich pas echt door onder leiding van de

broers. ‘We hebben ons nu volledig toe-

gelegd op het glasbeslag en dat werpt

zijn vruchten af met jaarlijkse omzet-

stijgingen. Niet alleen in kantoren,

maar ook in woningen wordt glas steeds

meer, groter en complexer toegepast.

Daarmee neemt ook de vraag naar

hang- en sluitwerk toe. Voorwaarde is

wel dat je in staat bent mee te denken

met de klant’, aldus de twee. 

Kennis geeft doorslag

Market constateert een jaarlijkse groei-

ende vraag van 10 tot 30 procent. ‘We

hebben ons echt een belangrijke positie

verworven in de markt’, zegt Sander

Ketels. ‘Dat is niet vanzelf gegaan. Grote-

re bedrijven richten zich vaak op grote-

re, meer standaard orders. Repeterend

werk. Voor kleinere opdrachten verwe-

zen ze hun klanten dan naar ons. Dat

heeft ons zeker een lift gegeven. Kleine-

re, specialistische bedrijven willen meer

dan een goede prijs. Die glasbedrijven

willen echt geadviseerd worden. Daar

zijn wij op ingericht.’

Het meedenken met de klant begint

voor Market met de digitale prijslijst die

veel verder gaat dan tarieven alleen:

details en technische omschrijvingen

maken duidelijk dat je glas- en schuif-

deurbeslag er niet even bij doet. ‘De

prijslijst biedt zoveel informatie dat

mensen zelf direct veel kunnen uitzoe-

ken en niet voor elk detail hoeven te bel-

len. Hebben ze de eerste stap gezet, dan

vragen ze voor de uitvoering van een

project toch om ondersteuning. Ook al

hebben wij geen vaste buitendienst, wij

zijn uiteraard beschikbaar om langs te

gaan of de mensen te ontvangen. We

hebben hier een showroom, maar oriën-

Sander en Barry Ketels leiden samen het in glasbeslag gespecialiseerde bedrijf Market uit

Lomm. In 2000 namen ze het inmiddels 25-jarige bedrijf van hun ouders over, bliezen het

nieuw leven in en behoren met onder meer de merken Dorma, KL-Megla, MWE en Hawa in het

assortiment tot de belangrijkste toeleveranciers van beslag in de glassector.

Market werd in 1984 opgericht

door de ouders van Sander en

Barry en zij richtten zich toen vooral op

beslag voor houten deuren in de utili-

teitsbouw. Met de komst van Tim Visser

nam het bedrijf later ook hang- en sluit-

werk voor aluminium puien en ramen

GM-Railing is een

voorbeeld van een

product waarmee

Market inspeelt

op de vraag naar

handige, snel te

monteren oplos -

singen.

Market krijgt nieuw e
als e
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teren ons momenteel hoe we die beter

kunnen invullen. Er is altijd behoefte

aan een plek om onze oplossingen te

tonen, maar er zijn zoveel mogelijkhe-

den dat je nooit alles kunt tonen. Wat

dat betreft biedt internet veel mogelijk-

heden. Maar profileren blijft belangrijk

voor ons: dan kun je 1-op-1 laten tonen

wat je in je mars hebt en dat is belang-

rijk om het verschil te maken: onze ken-

nis blijkt nogal eens doorslaggevend te

zijn en wordt op haar waarde geschat.’

Eigen ontwikkelingen

Op de referentielijst van Market staan

projecten als het beslag voor het ING

hoofdkantoor in Amsterdam en van de

merken die het bedrijf in haar assorti-

ment voert, springen die van Dorma,

MWE en KL-Megla er uit. Het in eigen

huis ontwikkelen van productlijnen

past volgens de twee broers eveneens in

een aanpak die is gestoeld op toegevoeg-

de waarden. Voorbeelden hiervan zijn

de Matrix shower line en Multiverre,

een systeem voor glazen vouw-schuif-

wanden. Ook GM-Railing, weliswaar

geen eigen ontwikkeling, is een voor-

beeld van een product waarmee Market

inspeelt op de vraag naar handige, snel

te monteren oplossingen, in dit geval

voor balustrades. 

Tot slot wijzen de twee, bij monde van

Barry, op het belang van normering. 

‘De oplossingen worden steeds ingewik-

kelder en de glasoppervlakten steeds

groter, maar het beslag moet steeds

minimalistischer worden. We proberen

om het zogenaamde TRAV- keurmerk

uit Duitsland, die in Nederland nog niet

bekend is, geaccepteerd te krijgen. We

zijn in gesprek met TNO in Eindhoven

om te kijken of zij de testen van TRAV

kunnen onderschrijven. Let wel in deze

norm worden glas en beslag gezamen-

lijk getest, zoals dat in de praktijk zou

moeten voor glazen balustrades. Daar is

dit keurmerk uniek in.’ <

S A N D E R  E N  B A R R Y  K E T E L S  L E I D E N  2 5 - J A R I G  B E D R I J F

Barry en Sander Ketels: ‘Voorwaarde voor succes is dat je in staat bent mee te denken met de klant.’

w elan
ls expert in glasbeslag
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