
Steinfort is in de jaren negentig

hard gegroeid, maar alles wat is

verdiend, is in het bedrijf gebleven. Het

was dan ook een financieel gezonde

onderneming toen het in de problemen

kwam. Het bedrijf miste de slag toen de

massaproductie uit Nederland wegging.

De vele repeterende opdrachten van de

meubelindustrie en bouwmarkten verd-

wenen naar Turkije en China; in 2000

en 2001 viel op die manier bijna 30 pro-

cent van de omzet weg. Een uitzonde-

Directeur Jan Anjema heeft niet veel vragen nodig

om uiteen te zetten hoe het Steinfort Glas is

gelukt de moeilijke jaren die het bedrijf

heeft doorgemaakt, te overleven. In éen

adem verduidelijkt hij op welke manier

hij en mededirecteur en medeaandeel-

houder Gerlof Reijneker, de economische cri-

ses te lijf gaan en waar het in 1919 opgerichte

bedrijf nu staat in de ontwikkeling van massapro-

ducent tot leverancier van maatwerk. ‘Het is een

wonder dat het bedrijf het heeft overleefd.’

S T E I N F O R T  G L A S  O M G E T U

‘

‘Het is een wonder d

Jan Anjema (rechts) en Gerlof Reijneker zijn samen

de uitdaging aangegaan die Steinfort heet.
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ring daar gelaten is in feite de complete

meubelindustrie uit Nederland verdwe-

nen. Daarentegen is het gebruik van

glas in interieurs nog steeds een groei-

markt en daar spelen wij nu op in.’

Printer geeft doorslag

‘Een roerige tijd volgde met veel reorgani-

saties en nieuwe financiers. Ik kwam in

september 2004 in dienst en concludeer-

de al snel dat we naast mijn meer algeme-

ne en financiële achtergrond, ook techni-

sche commerciële ondersteuning nodig

hadden. Ik kende Gerlof uit het verleden;

hij is afkomstig uit de rubberindustrie en

in staat techniek te koppelen aan de

behoefte van de klant. We zijn de uitda-

ging aangegaan en in 2008 hebben we,

samen met de Noordelijke Ontwikkelings

Maatschappij, de aandelen overgenomen.’

‘Steinfort is van oudsher goed in snij-

den, slijpen, boren en harden. Maar we

zagen al snel dat er meer nodig is om te

overleven. Sinds 2007 beschikken we

over de eerste en enige digitale printer

in Nederland voor het aanbrengen van

keramische lak op glas, een techniek die

niet duurder, maar wel duurzamer is

dan printen op folie. In het verlengde

daarvan hebben we in 2008 geïnvesteerd

in een lamineerlijn. Meer bewerkingen

onder één dak, maakt je flexibel. Zo

flexibel dat we inmiddels verder gaan

dan standaard kleuren voor keramische

lakken. Een productiebedrijf is in ons

land alleen handhaafbaar als je toege-

voegde waarde biedt. Dat betekent voor

ons technieken combineren en toepass-

ingen slim maken. Onze printer speelt

hierin een belangrijke rol. Steinfort

stond, en staat, bekend als technisch

hoogwaardig glasbedrijf dat massapro-

ducten maakt. De buitenwacht weet

niet, of te weinig, dat we complete glas-

gevels bedrukken. Zeefdrukken is een

dure techniek: vanwege de instelkosten

is het ondoenlijk een of twee unieke rui-

ten te maken. Met onze printer kan dat

wel. Bovendien stelt hij ons in staat snel

uit te monsteren. Als een architect een

idee heeft en aangeeft ‘zo moet het wor-

den’, kunnen we in no time voorbeelden

maken. Is de keuze eenmaal gemaakt,

dan zetten we onze conventionele lijn

in. De methodiek verschilt, maar het

resultaat is hetzelfde, mede omdat het

beide keramische technieken zijn. Toen

we de printer kochten, dachten we dit is

het einde van de traditionele zeefdruk-

techniek; het is juist andersom: het is

voor ons het begin geweest.’

Veel van organisatie gevraagd

‘De levertijden worden, mede door de

capaciteit in de markt, steeds korter.

Daar zijn wij als organisatie op inge-

richt. We zijn in staat een grote variatie

aan opdrachten met korte doorlooptijd

te handlen. Momenteel lopen er 1.200

orders tegelijk door de fabriek. Die vol-

gen allemaal hun eigen route. Allemaal

maatwerk, allemaal op klantorder. Door

technisch en logistiek aan alle rand-

voorwaarden te voldoen, is het mogelijk

van massa naar uniek product te gaan.

Kijk, iedereen heeft een lastig jaar ach-

ter de rug, maar voor ons was het een

lastig decennium. Organisatorisch zijn

de gevolgen enorm geweest. De omme-

zwaai kwam in 2002. In die tijd is er

flink gesaneerd, met ook nog een reor-

ganisatie in 2003. Een ander ijkpunt

was de keuze van de toenmalige directie

G E T U R N D  V A N  M A S S A P R O D U C T I E  N A A R  M A A T W E R K

r dat het 
bedrijf het heeft overleefd’

‘Toen we de printer kochten, dachten we dit is het einde van de traditionele zeefdruktechniek; het is juist anders-

om: het is voor ons het begin geweest.’

Kristal-Light, de nieuwe lijn van Steinfort waarin geprint glas wordt

gecombineerd met LED. Hier op de beurs 100%Design.
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voor Hanic als besturingsprogramma

van het proces. Met 1.200 orders, 78

machines en 110 mensen, waarvan 75 in

de productie, kan echter veel mis gaan.

De mensen moeten in staat zijn totaal

anders met een order om te gaan. Het is

een grote omslag niet meer een hele dag

aan één opdracht te werken en elke dag

hetzelfde werk te doen, maar bij iedere

order je weer af te moeten vragen hoe of

wat er moet gebeuren. Ik besef dat we

veel van onze de mensen hebben

gevraagd, maar het kon niet anders.’

‘Het is een positieve ontwikkeling dat

het Kenniscentrum Glas en Vapro een

basiscursus operator hebben opgezet.

Tien mensen van ons hebben aan de

pilot meegedaan. Acht man doen nu

mee aan het vervolg, Vapro A, en een

nieuwe groep is met de basiscursus

gestart. Glas printen is totaal wat anders

dan glas slijpen en lamineren is weer

wat anders, zeker met materialen als

metaal of textiel tussen de folies. De ken-

nis van slijpen zit van oudsher in de

genen van onze mensen, printen en

lamineren vraagt echter andere kennis.

Maar ik vind het fantastisch om te zien

dat de acht computers in ons  interne

leslokaal allemaal bezet zijn. Alleen met

kennis leg je een basis voor nieuwe tech-

nieken en andere combinaties ervan. Als

je in staat bent die te vinden, is de markt

oneindig groot. Tegelijk moet je wel

waken voor versnippering. We moeten

ons niet door iedere optie laten leiden.

In meerdere opzichten: organisato-

risch, verbreding van ons technisch

kunnen. Dit jaar investeren we in

heel basale technieken, zoals een

grote slijplijn en boor-freesmachine

voor grote maten. Niet gericht op

meer volume, maar gericht op ‘heel

snel’. De oplevering van een badka-

mer wacht op die laatste deur. Hoe

eerder die er is, hoe eerder de fac-

tuur er uit kan voor de leverancier

van de complete badkamer. Onze

organisatie staat op een bepaald

punt en we hebben een doel waar

we willen zijn. We zijn ongeveer op

eenderde van die stijgende lijn,

maar beseffen tegelijkertijd dat het

eindpunt inmiddels ook al weer

naar boven is opgeschoven. Natuur-

lijk heeft het geholpen dat AGC

Hardmaas heeft gesloten. Bedrijven

zoeken toch naar alternatieven en

komen dan ook bij ons uit om er

vervolgens achter te komen dat we

veel meer doen en ook glas kunnen

bedrukken. Het is goed te zien dat

de klanten die we hebben binnen-

gehaald – de glashandel, interieur-

bouwers - blijven. Zij treffen een

bedrijf aan dat flexibeler en

betrouwbaarder is. Beter in staat is

te communiceren. Niet naar bin-

nen gericht, maar zich durft te

uiten. We werken volop aan onze

positionering als toeleverancier. Je

kunt je afvragen waarom je dan op

beurzen als 100%Design en Gevel

2010 gaat staan. Onze klanten hoe-

ven echter niet bang te zijn dat we

ze voor de voeten lopen. We willen

hun opdrachtgevers, architecten,

wijzen op de ongekende mogelijk-

heden die er zijn. Niet ‘dit zijn de

kleuren en dit de patronen’. Nee,

kom maar met je ontwerp; wij kun-

nen (bijna) alles.’ 

Marco Groothoff

Je hebt wel volume nodig: 110 mensen

en hun gezinnen moeten ervan leven.’

Kracht van de combinatie

‘Onze kracht zit ‘m in de combinatie

van meerdere technieken onder één

dak. Een afbeelding leggen we over een

balustrade heen. We knippen ‘m in

delen en die gaan over de ruiten heen.

Maar we kunnen het glas ook lamine-

ren, zowel met PVB, EVA als met Sentry-

Glas Plus. Een geprinte ruit lamineren

en tussen het glas metaal of stoffen ver-

werken, geeft enorme creatieve moge-

lijkheden. Hetzelfde geldt voor het

gebruik van LED-verlichting. In combi-

natie met printen brengen we dat, in

het verlengde van onze KristalColor en

KristalPrint, nu als Kristallight op de

markt. Ontwerper of architect moet zijn

fantasie de vrije loop laten. Het gaat er

om dat mensen die creatiever zijn dan

wij spelen met de mogelijkheden. Wij

vullen het dan technisch in.’

‘Ik trof een onrustig en onzeker bedrijf

aan. Dat is nu totaal anders: we zijn een

open organisatie geworden, die in staat

is om te gaan met veranderingen en ver-

nieuwingen. Vijf jaar terug kwam de

Junior Glaskamer hier op bezoek. ‘Voor-

heen kwamen we nooit binnen’, werd er

gezegd. Maar wij zijn niet bang voor

openheid. Gelukkig is die trend over

hele linie zichtbaar. We doen ook met

bijna iedereen binnen de branche zaken.

Elkaar versterken, want ons gezamenlij-

ke belang is de toepassing van glas te

verbreden en de taart daarmee groter te

maken. Glas is een fantastisch materiaal.

Wat is de concurrent? Trespa? Glas is

mooier, duurzamer, onderhoudsvriende-

lijker met als enige nadeel dat je het na

het harden niet meer kunt zagen.’

Nog meer stappen zetten

‘Steinfort is er nog niet. Het gaat naar

wens, maar het kan en moet altijd beter.

> ‘Het is een wonder dat het bedrijf het heeft overleefd’
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De stand van

Steinfort tijdens

de beurs Gevel

2010, eind januari

in Rotterdam.
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