
SGGS Midden - Veromco Amersfoort

houdt zich bezig met de produc-

tie, distributie en plaatsing van glaspro-

ducten voor exterieur en interieur en

specialistische toepassingen. Daartoe is

de onderneming onderverdeeld in vier

businessunits die elk een specifiek deel

van de markt bedienen: de BU’s Handel,

Projecten, Interior Glass Solutions en

Glascom Museum Presentations. Een

vijfde businessunit - Processing - is

nieuw en fungeert als nationaal snijcen-

trum voor zusterbedrijven en branchege-

noten. De nieuwe hal is niet alleen

groot, maar ook logistiek optimaal inge-

richt met gescheiden snijlijnen en meer-

dere slijpmachines voor specifieke pro-

ducten. ‘Processing biedt klanten schaal-

voordelen en beperking van snijverlie-

zen en draagt zo bij aan een kosteneffi-

ciënte productie’, vertelt Peter Abbink

later tijdens de rondleiding. ‘Sinds de

start van Processing neemt het volume

Huis van glas o

In zijn openingsspeech noemde Joost

Morsink, directeur SGGS Benelux, de

marktomstandigheden als reden om de

vestigingen samen te voegen. ‘Tegelijker-

tijd’, aldus Morsink, ‘zullen onderne-

mingen extra stappen moeten zetten,

hun nek moeten durven uitsteken om

het verschil te maken. De investering

die wij met deze spraakmakende nieuw-

bouw hebben gedaan, bevestigt dat

SGGS tot die ondernemingen behoort.

De bundeling van medewerkers, kennis

en expertise in de nieuwe onderneming

maakt het mogelijk klanten in alle seg-

menten van de markt optimaal te bedie-

nen wat betreft de productie, distribu-

tie en montage van glasproducten.’

Naast de samenvoeging van voornoemde

bedrijven, verdwijnt op termijn ook een

belangrijke vestiging in Veenendaal

waar de isolatieglasfabriek en het hoofd-

kantoor gevestigd zijn. De productie van

onder meer isolatieglas zal worden afge-

bouwd en het personeel zal gefaseerd

afvloeien. Voor de zestig productiemede-

werkers die worden ontslagen is op 17

september een sociaal plan afgesloten.

De overige medewerkers worden onder-

gebracht in de overige bestaande vesti-

gingen, zoals de nieuwbouw in Amers-

foort. Morsink later in de wandelgan-

gen: ‘In Emmen beschikken we over een

van de modernste isolatieglasfabrieken

van Europa. Samen met onze overige

productielocaties - Sas van Gent, Swal-

low en Dubrit – kunnen we onze vesti-

gingen in het land prima bedienen.

Natuurlijk is het pijnlijk om mensen te

ontslaan als gevolg van de huidige reces-

sie. Tegelijk wil ik blijven benadrukken

dat een bedrijf zich - door meer te doen,

zoals we hier in Amersfoort aantonen -

juist in deze tijden kan onderscheiden.’

SGGS Midden - Veromco Amersfoort heeft op 18 september haar nieuw gebouwde kantoor en

productiebedrijf officieel in gebruik genomen. In het pand langs de A1 bij Amersfoort

Noord/De Hoef wordt al sinds het voorjaar gewerkt en met deze officiële en feestelijke ope-

ning is de ingebruikname en de samenvoeging van voorheen onafhankelijke bedrijfsonder-

delen gevierd. Joost Morsink, algemeen directeur van SGGS Benelux, licht de recent doorge-

voerde organisatorische veranderingen toe, terwijl regiomanager Peter Abbink ons trots door

‘zijn’ nieuwbouw leidt.

exponentieel toe. Gestart is met een

tweeploegensysteem, een derde shift is

inmiddels in de maak.’

Nek durven uitsteken

SGGS Midden - Veromco Amersfoort is

het resultaat van de samenvoegingen

en fusies van de voorheen onafhanke-

lijk opererende zusterondernemingen

in Soest, Monster en Amersfoort. De

SGGS-organisatie is regionaal georiën-

teerd met veertien vestigingen en daar-

mee één van de grootste productie- en

distributiebedrijven van isolatieglas,

veiligheidsbeglazing, interieurbegla-

zing en glasspecials. 

Bij SGGS Midden - Veromco Amersfoort

werken circa tachtig mensen; bij Saint-

Gobain Glass Solutions in Nederland

zijn in totaal circa 700 mensen werk-

zaam. Gezamenlijk realiseerden zij in

2008 een omzet van 150 miljoen euro.

S G G S       M I D D E N  -  V E R O M C O  
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Quantum Glass 

Morsink wijst ook op Quantum Glass,

een verzamelnaam voor ‘inspirerende

glasoplossingen’, dat door Saint-Gobain

op brede schaal Europees in de markt

wordt gezet, ondersteunt door onder

meer een hypermoderne showroom in

Parijs, gericht op opdrachtgevers en

architecten. Onder Quantum vallen Pla-

nilum (glas met verlichting), Electroch-

rome (schakelbaar glas), Thermovit (ver-

warmbaar glas), E-Glas (isolatieglas met

een stralingswarmtesysteem), LEDin-

Glass (glas met led-verlichting) en Priva-

Lite (interactief glas). De vestiging in

Amersfoort toont tal van deze oplossin-

gen, zowel in de showroom als kantoor-

ruimten. Dat blijkt als Peter Abbink,

regiomanager van SGGS Midden en

hoofd van de BU Handel, lopend door

de nieuwbouw de werkzaamheden van

de businessunits toelicht. Om met ‘zijn

eigen’ BU te beginnen: ‘Onze BU Handel

voorziet aannemers, schilders en interi-

eurbedrijven in een brede kring rond

Amersfoort van glasproducten. Met

ruim 500 vaste relaties zijn we een van

de grootste spelers in de branche. Drie

adviseurs in de buitendienst zijn het

aanspreekpunt voor ruim vijfhonderd

klanten in het werkgebied. We willen

ons daarbij onderscheiden door een

open, klantgerichte instelling en een

meer dan flexibele houding in onver-

wachte situaties’, aldus Abbink.

Hoge ruimten, transparantie - door het

gebruik van uiteraard veel glas - en voor-

al veel werkruimte voor alle mensen, is

wat opvalt in het nieuwe pand. Zoals

het grote kantoor van de BU Projecten

die opdrachtgevers in de woning- en 

utiliteitsbouw bij calculaties, enginee-

ring, projectcoördinatie en -uitvoering

ondersteunt. Abbink: ‘Meerdere monta-

geteams met landelijke dekking zijn

standby voor de plaatsing van glas.

Onze grote kracht is dat alle disciplines

aanwezig zijn. Voor advies, levering en

desgewenst ook plaatsing van glaspro-

ducten leveren we maatwerk dat naad-

loos aansluit op de overall planning van

projecten.’

Interieur- en museumglas

De derde BU waar we het kantoor van

zien, is dat van Saint-Gobain Interior

Glass Solutions. ‘Deze businessunit’, ver-

telt Abbink, ‘ontwerpt, ontwikkelt en

monteert glasafscheidingen die brand-

werend, geluidwerend en/of bescher-

mend zijn. Interior Glass Solutions advi-

seert en begeleidt architecten en eindge-

bruikers bij de toepassing van glazen

scheidingswanden. Daarbij kan worden

geput uit een breed scala aan produc-

ten, maar ook wordt voortdurend

gewerkt aan innovaties.’ Bij een vierde

groep toepassingen – zogenaamde Clip-

In systemen - staat het esthetische

aspect voorop: het gaat om kitloos

gevoegde wanden met nauwelijks zicht-

bare tussenprofielen. Abbink: ‘Het sys-

teem is van vloer tot plafond in onze

vergaderruimte toegepast. Vanwege de

vide ter plekke hebben mensen soms

wat moeite vlakbij de wand te staan,

maar de wand is getest met het kruiwa-

genwiel en de testresultaten zijn opti-

maal. Een systeem waar we erg veel van

verwachten, juist ook door een combi-

natie van hoge transparantie en goede

technische waarden.’ 

De vierde businessunit, Glascom Muse-

um Presentations, was voorheen in

Monster gevestigd. Deze unit ontwerpt

en bouwt vitrines voor vaste en wisse-

lende collecties, voor musea, reizende

exposities, winkels en particulieren.

Werkend voor nationale en internatio-

nale musea en andere opdrachtgevers

heeft de onderneming in ruim veertig

jaar specialistische kennis ontwikkeld

voor de totale verzorging van presenta-

ties. ‘Waar mogelijk gebruiken we

bestaande en bewezen technieken en

indien nodig ontwikkelen we zelf speci-

fieke toepassingen’, aldus Abbink die

zijn tour eindigt op de plek waar die

voor velen normaal begint: in de moder-

ne showroom die net zoals de vergader-

zaal is gelegen aan de vide in de opval-

lende punt van de nieuwbouw. Een gla-

zen ‘brug’ en glasbalustrade verbindt

beide ruimten. ‘Met het ontwerp van de

nieuwbouw willen we aantonen dat

veel glas op een uitsluitend functioneel

esthetisch manier kan worden toege-

past. Buiten is het effect al spraakma-

kend, maar hier binnen zie je pas echt

wat met glas allemaal mogelijk is.’ <

Marco Groothoff

s officieel geopend
M C O  A M E R S F O O R T  V I S I T E K A A R T J E  V O O R  D E  B R A N C H E

Spraakmakende balie in de entree van de nieuw-

bouw.

De vergaderruimte met van vloer tot plafond het

Clip-In-systeem.

Een glazen ‘brug’ boven de vide verbindt verga-

derruimte met showroom.
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