
Saint-Gobain Glass beschikt in

Auvelais over de gebruikelijke

‘hardware’ voor de basisproductie van

vlakglas: twee floatovens voor automo-

biel- en bouwglas, een magnetroncoater

voor Low-E bouwglas en zonwerend

autoglas, een snijlijn voor de PLF-, DLF-

maten, een lamineerlijn waar onder

meer akoestisch glas wordt gemaakt en

twee snijlijnen met robots voor het op

maat snijden van autoruiten. ‘De sector

heeft het moeilijk gehad in 2009’, zegt

Dupuy, ‘maar de perspectieven zijn nu

beter.’

Saint-Gobain heeft in Auvelais in de buurt van het Belgische Namen

twee fabrieken: Saint-Gobain Glass waar vlakglas wordt geprodu-

ceerd en Saint-Gobain Sekurit voor de productie van gelaagd en

gehard glas voor de automobielindustrie voertuigen. In februari

2009 maakte de directie van de onderneming bekend 241 van de

800 banen te schrappen. Beide bedrijven werden door de sanering

getroffen. Een jaar later praten we in Amsterdam met algemeen

directeur Erwan Dupuy die aangeeft dat Saint-Gobain Glass Bene-

lux door het dal heen is en klaar is om weer op het door de klanten

gewenste serviceniveau te produceren en leveren. ‘Bij herstel van

de economie zullen we nog sneller van de groei profiteren.’

A L G E M E E N  D I R E C T E U R  E R

‘Herstructuren w

Algemeen

directeur Erwan

Dupuy van

Saint-Gobain

Glass Benelux:

‘Je hebt goed,

beter en best

en wij willen tot

die laatste cate-

gorie behoren.’

Elektrofilter

voor het filteren

van roetdeeltjes

bij de schoor-

steen van de

floatoven.

Dupuy: ‘We 

proberen onze

ecologische

voetafdruk zo

klein mogelijk

te houden.’
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Float gestopt

Dupuy heeft zijn roots onder meer bij

Shell Renewables liggen, waar hij een

joint-venture genaamd AVANCIS tussen

Shell en Saint-Gobain heeft opgezet. Die

hield zich bezig met de fabricage van

dunnefilm modules. Nadat hij in 2006

wereldwijd directeur Logistiek werd van

Saint-Gobain Glass kwam hij in 2008 in

Auvelais, waar hij al snel met de gevol-

gen van de recessie werd geconfron-

teerd. ‘De floatoven voor automobiel-

glas moest voor een koude reparatie

worden gestopt, maar is naar aanlei-

ding van de crisis niet herstart. De her-

structurering die we in 2009 hebben

moeten doorvoeren, heeft betrekking

op 30 procent van de medewerkers. Dat

is op zich nog te overzien, maar in

dezelfde periode is de prijs van glas

gehalveerd ten opzichte van 2008, ter-

wijl de kosten hetzelfde zijn gebleven.

Dat heeft in de gehele sector heftige

gevolgen gehad.’ 

‘Op dit moment nemen we een lichte

verbetering waar in onze sector’, ver-

volgt Dupuy. ‘Ook al kunnen we nog

niet echt spreken van groei. We zien

tegelijkertijd een langzame stijging van

de marktprijzen, die nodig zijn om door

te kunnen gaan met het verder ontwik-

kelen van onze productengamma en

het volhouden van ons serviceniveau.

De totale industrie gaat stap voor stap

vooruit, tesamen met de lichte economi-

sche verbetering. Dit vertaalt zich

momenteel in broodnodige prijsverho-

gingen in de gehele Europese markt.’

Herstructurering

Dupuy is er heilig van overtuigd dat

Saint-Gobain Glass sterker uit de her-

structurering komt met positieve gevol-

gen voor de concurrentiepositie. ‘Onze

flexibiliteit is vergroot, we zijn beter in

staat vragen uit de markt te beantwoor-

den en hebben onze service en kwaliteit

verbeterd. Dat uit zich voor de klant

allereerst in snellere levertijden en het

kunnen leveren van mixed loads.’

Saint-Gobain heeft bij de herstructure-

ring, in feite een eufemisme voor sane-

ring, gebruik gemaakt van de mogelijk-

heden die de Belgische wetgeving biedt

oudere medewerkers te laten afvloeien.

Aan de sociale verplichting voor begelei-

ding is voldaan en hoewel Dupuy geens-

zins lichtvoetig is over de gevolgen hier-

van voor deze medewerkers en hun ge -

zinnen, focust hij zich in het gesprek op

het resterende personeel. ‘We zijn door-

gegaan met een jonge groep medewer-

kers die toch over andere energie be -

schikken. Energie om jezelf te verbeteren

door middel van scholing. Energie om in

een andere cultuur te werken. Energie

om flexibeler met klantvragen om te

gaan. Om te werken aan veiligheid.’

De doorgevoerde organisatorische veran-

deringen vat Dupuy samen met de woor-

den ‘polycompetention en flexibility’.

De kostenreductie, blijvend, en de nieu-

we horizon op productniveau maakt

Saint-Gobain Glass klaar voor 2010. ‘Op

het gebied van coatings is Saint Gobain

leidend. De ontwikkeling van de One en

de Xtreme, de nieuwste zonwerende

belazing, zijn daar de eerste voorbeelden

van, maar er komen nog meer innova-

ties aan. ‘It’s good to have it at home’.

Verder zijn we ‘leadproducer’ voor dik

glas - wij hebben in de groep de meeste

expertise op het gebied van 12, 15 en 19

millimeter - en ook op het gebied van

extra helder glas zijn we leading.’

Ecologische voetafdruk

Saint-Gobain verwacht veel van de ont-

wikkelingen op het gebied van duur-

zaamheid in de bouw. ‘De One zal

booming worden’, is de stellige overtui-

ging van Dupuy. ‘We hebben gezaaid in

2009 en zullen in 2010 gaan oogsten. En

U R  E R W A N  D U P U Y  V A N  S A I N T - G O B A I N  G L A S S  B E N E L U X

n was noodzakelijk,
maar we komen er sterker uit’

Saint-Gobain Glass beschikt in Auvelais over de gebruikelijke ‘hardware’ voor de basisproductie van vlakglas,

waaronder een magnetroncoater voor Low-E bouwglas en zonwerend autoglas.

Saint-Gobain heeft in Auvelais in de buurt van het Belgische Namen

twee fabrieken: Saint-Gobain Glass waar vlakglas wordt geproduceerd

en Saint-Gobain Sekurit voor de productie van gelaagd en gehard glas

voor de automobielindustrie voertuigen.
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we werken volop aan de verdere verbete-

ring van de waardes van onze Cool-Lite

coating voor zonwerend glas. Die combi-

natie, een Ug-waarde van 1,0 en optima-

le zonwering, is de toekomst. De kli-

maatconferentie in Kopenhagen heeft

misschien niet gebracht wat er van werd

verwacht, maar wereldwijd en zeker in

Europa, is groen bouwen niet meer weg

te denken. Onze boodschap is ‘wij heb-

ben het product om op die vraag in te

spelen’. Glas is echt een hulpmiddel om

aan de CO2-doelstellingen te voldoen. De

glasvolumes mogen dan lager zijn dan

een paar jaar terug; de toegevoegde

waarde van gecoat en triple glas en glas

voor de solarindustrie is veel groter.

Daar focussen we op.’

De ecologische voetafdruk wordt bere-

kend op basis van verbruik, maar ook op

basis van opbrengst, betoogt Dupuy. ‘We

doen er alles aan om het verbruik in

onze productie, in energie en grondstof-

pleet productengamma onder-

steunt door een verkopersteam

dat de klant helpt bij het maken

van de juiste keuzes. Hiermee kan

onze klant zijn klant het beste

bedienen. Klantgerichtheid is

vooral terug te voeren tot ‘the

mindset of our people’, maar ook

organisatorisch hebben we daar

over nagedacht door bijvoorbeeld

van productmanagers salesma-

nagers te maken. Dat bedoel ik

met polycompetence. Hetzelfde

geldt voor het flexibel inzetten

van onze lamineerlijn en de

mixed loads die we tot negen ver-

schillende producten per lading

kunnen doorvoeren. Doordat we

deel uitmaken van achttien floats

in Europa kunnen we beschikken

over het hele gamma en voldoen-

de voorraden om de klanten te

kunnen voorzien. We zijn alle-

maal onderdeel van hetzelfde

huis en hebben oplossingen voor

elk vraagstuk. Dat zul je ook

terugzien op beurzen en onze

roadshow voor de One en de Xtre-

me. Je hebt goed, beter en best en

wij willen tot die laatste categorie

behoren.’ <

Marco Groothoff

fen, te minimaliseren. Bedrijven kun-

nen voetafdrukberekeningen en levens-

cyclusanalyses gebruiken om inefficiën-

tie op te sporen in de productie van hun

goederen of diensten. Het gaat om

milieueffecten van producten vanaf de

bron maar ook om vervoer, verpakking

en dergelijke. Tegelijk heeft ook het

gebruik van een product een milieuef-

fect. In dat opzicht dragen we met hoog-

waardig isolerend en zonwerend glas in

hoge mate bij onze voetafdruk zo klein

mogelijk te houden.’

Focus op klant

Het raamwerk dat door Saint-Gobain in

2009 is neergezet, wordt door Dupuy

omschreven als flexibilisering van de

teams, operationeel excelleren, veiliger

werken én klantgerichtheid. ‘We zijn in

onze afdeling bouwglas van 470 naar

330 mensen gegaan. De klanten, zowel

ons eigen netwerk van Saint-Gobain

Glass Solutions als derden, hebben

samen met ons geleden. Aan die perio-

de komt nu een eind. Kijk, wij waren er

voor hen in tijden van schaarste, 2007,

door hen toen niet het mes op de keel te

zetten. Dat heeft de afgelopen periode

zich ook naar ons toe uitgeteld: we heb-

ben een enorme feedback gekregen als

het gaat om het meeleven met de men-

sen die zijn ontslagen. Wanneer je zo

intensief als wij met onze klanten

samen optrekt, begrijpen ze dat je prio-

riteit in een dergelijke periode vooral

intern gericht is. In alle openheid zijn

de scenario’s besproken. Maar het was

ook mogelijk om slecht nieuws te bren-

gen. Nu het fundament staat en er weer

licht aan het eind van de tunnel is,

focussen we ons volledig op de klant en

zullen we het begrip dat er is geweest,

waar mogelijk belonen.’

De klantfocus betekent volgens Dupuy

in het inspelen op behoeften. ‘Dit

begint met het aanbieden van een com-

> ‘Herstructuren was noodzakelijk, maar we komen er sterker uit’

a
p

r
i

l
2

0
1

0
G

l
a

s
 

i
n

 
B

e
e

l
d

44| 45 

Autoclaaf voor het lamineren van vlakglas.

Het smelten van het

glas aan het begin van

de floatlijn.
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