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Ik besef dat we onze klanten nog

meer en beter moeten informeren.

Dat doen we ook wel, we zijn met ons

isolatieglas overgegaan op de HR-classi-

ficatie en die staat nu op een handig

kaartje op creditcard formaat, maar

dat is niet meer dan een voorbeeld.

Onze communicatie kan nog veel ver-

beterd worden. We hebben vorig jaar

aan acht beurzen deelgenomen en

onze klanten verwachten dan dat ik er

altijd ben. ‘Ik ben op jullie stand

geweest, maar jij en Fred waren er

niet’, krijg je te horen als ze je missen.

Ik ben er wanneer ik kan, maar qua

planning kan dat gewoon niet altijd.

Ook daar moeten we keuzes in maken.

We hebben nu eenmaal ontzettend veel

kleine klanten. De 80-20 procent rege-

ling geldt ook voor ons: 20 procent van

de omzet wordt bepaald door 80 pro-

cent van de klanten. Die kunnen voor

alles bij ons terecht: glas in alle soorten

en maten, vele specials, maar ook een

glaslat, profiel of rooster. Dat moet de

boodschap zijn. Maar je kunt nog zoveel

producten hebben, het gaat uiteindelijk

op de manier waarop je met je klanten

omgaat. Fred zei toen ik bij het bedrijf

kwam, dat we onze klanten zo moeten

verwennen dat ze niet anders willen.

Dat geldt nog steeds. Natuurlijk een

goede prijs, maar ook korte leveringstij-

den en vooral veel flexibiliteit. Wanneer

wil je het hebben. Wat? Hoe? Waar?

Tegelijkertijd heeft service ook een

grens. Je zult het niet geloven, maar

toen het in 2009 economisch allemaal

wat minder werd, hebben we afscheid

genomen van de grootste klanten met

de slechtste marges. De laagste prijs wil-

len, de hoogste kwaliteit en ook de beste

service gaan niet altijd hand in hand.

Als ik te snel praat, zeg je het hè?’

Duurzame relatie?

Van Lindt was in de jaren negentig bui-

tendienstmedewerker in ‘de etiketten-

wereld’. Hij ‘verkeerde’ reeds met Fred’s

dochter Renate en kreeg de vraag of hij

'Binnen 8 uur
brandwerend isolatieglas'

De overname van het stokje van Fred Stolker was in 2009, maar is pas vorig

jaar op bescheiden wijze wereldkundig gemaakt. Er waait sinds Wim van Lindt

leiding geeft aan Stolker Glas een nieuwe wind door het bedrijf uit Nieuwe-

gein en Ede en tegelijkertijd ook weer niet. Vasthouden aan wat goed is en

doorpakken waar het beter moet. Een interview met de man die sneller praat

dan zijn schaduw.
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Wim van Lindt: ‘De kunst is om te gaan met de

vele mogelijkheden die de markt biedt en daar je

eigen product van te maken.’
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een etiket kon leveren voor op het glas,

duurzaam en UV-bestendig, maar toch

makkelijk te verwijderen. Van Lindt loste

het probleem op en toen Stolker een bui-

tenman zocht, was de optelsom snel

gemaakt. ‘Zo startte zowel Renate als ik

in 1998 in het glas’, vertelt Van Lindt.

‘Fred en ik maakten de afspraak dat we

ondanks de familiaire relatie geen con-

cessies zouden doen in kwaliteit. Geen

voorkeursbehandeling en verder wilde

ik alle facetten van het bedrijf zien. Zo

kwam ik in onze voormalige vestiging in

Amsterdam Zuidoost en later in Harme-

len in de productie terecht om uiteinde-

lijk in die laatste regio de weg op te

gaan.’

In de avonduren haalde Van Lindt HBO

Commerciële economie met als doel

‘voldoende bagage te hebben om ons ver-

koopbeleid op te kunnen zetten’. Aan-

sluitend volgde hij een post-HBO oplei-

ding Bedrijfskunde. Naar aanleiding van

de crises in het begin van het nieuwe

millennium koos Stolker er voor de vesti-

de directiekamer (bijna) altijd open. Het

zijn enkele voorbeelden van de manier

van werken die Stolker goed past en

waar ook Van Lindt, die tussendoor zelf

even koffie haalt, zich het lekkerst bij

voelt. ‘We hebben weinig verloop; de

kern van het bedrijf, de productie, is

van de oude stempel en dat bedoel ik

positief. Maar tegelijkertijd is nieuw

bloed ook goed. Daar moet je de balans

in zien te vinden. Natuurlijk is er een

mentaliteitsverandering te merken.

Ouderschapsverlof? Ja, dat hoort er

tegenwoordig nu eenmaal bij en er is

altijd overal ruimte voor, maar wel alles

in overleg.’

Innovatie maar niet tè

Fred Stolker is nog steeds drie dagen op

het bedrijf waarin hij zich vooral richt

op productinnovatie en ‘een belangrijk

klankbord voor Van Lindt is, vooral van-

wege zijn enorme kennis van het pro-

ces.’ Het is nog steeds aan de grondleg-

ger van het bedrijf te danken dat Stolker

bekend staat als innovatief. Van Lindt is

blij met dat imago, maar maakt een

belangrijke kanttekening. ‘We staan wel

eens met een product op een beurs dat

nog niet is uitontwikkeld. Prima zo’n

imago, maar je wilt soms te snel. Ons

monumentale, dunne isolatieglas is

daar een goed voorbeeld van. Dat kun-

nen we nu in 7 millimeter dikte leveren.

Daar is een markt voor, maar je moet er

wel iets aan over houden. Een spouw

ging in Amsterdam te sluiten. Met de

opgedane kennis kon Van Lindt dat pro-

ces, begeleiden. ‘Een lastige en leerzame

klus, ondersteund door externe advi-

seurs.’ Het door Van Lindt ontwikkelde

nieuwe verkoopbeleid wierp vanaf 2006

z’n vruchten af toen de economie weer

aantrok. Het bedrijf groeide in die tijd

van dertig naar veertig medewerkers.

Mensenbedrijf

Van Lindt noemt Stolker van oudsher

een mensenbedrijf. ‘Na de groei van

2007 en 2008 kwam in 2009, naar aan-

leiding van de recessie, de klad er een

beetje in. Puur cijfermatig zou je het

wellicht met een paar mensen minder

kunnen doen. Daar kiezen wij niet voor.

We hebben de afgelopen periode juist

veel mensen via STOOV een opleiding

laten volgen. Glastechnische, maar ook

commerciële trainingen. Investeren in

het bedrijf om daarvan als het straks

weer aantrekt, te kunnen profiteren.

Sterker nog: we zijn afgelopen februari

van veertig naar 42 mensen gegroeid.’

Vier keer per jaar een uitje, kaarten en

een kleinigheidje op  verjaardagen, een

banketstaaf met Sinterklaas, kerstpak-

ketten, een feestavond met envelop met

Kerst. Stolker doet er alles aan iedereen

het naar het zin te maken. Een luiste-

rend oor zijn, de betrokkenheid groot

houden, op het juiste moment de juiste

informatie terugkoppelen, de deur van

> 'Binnen 8 uur brandwerend isolatieglas'

Rapport

De CE-markering die Stolker 

Glas in maart heeft weten te

behalen op brandwerend 

isolatieglas heeft als rapport-

nummer 0336 – CPD – 8114D/1.

André Piers (links) van

TUV-TNO en Wim van

Lindt tekenen de CE-mar-

kering van Stolker op de

productie van brandwe-

rend isolatieglas.

Productie van plissés. Voor Zorgcentrum Kentalis in St. Michelsgestel leverde Stolker in opdracht van 

Veromco Eindhoven gelaagd isolerend dubbelglas, 33.2(26)33.2, voorzien van blackout plissés ten behoeve

van volledige verduistering.
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van 3 millimeter is met 2 keer 2 milli-

meter ongehard glas geen probleem. Wil

een klant het gehard uitgevoerd hebben,

dan moet hij wel weten dat het alleen in

grote aantallen kan. Maar zelfs dit kun-

nen we verzorgen. De kunst is om te

gaan met de vele mogelijkheden die de

markt biedt, daar je eigen product van

te maken en bovenal er meer aan over te

houden dan een hip imago alleen.’

Een actueel en spraakmakend voorbeeld

van een ‘eigen draai’ aan een bestaand

product is de CE-markering die Stolker

Glas in maart heeft weten te behalen op

brandwerend isolatieglas. Dit betekent

dat het bedrijf als enige producent bin-

nen acht uur CE-gemarkeerd brandwe-

rend isolatieglas kan leveren. Nu nog

alleen vanuit de productie in Nieuwe-

gein, maar binnenkort ook vanuit Ede.

‘Ik vind het vooral een erkenning voor

hotmelt. Daar wordt in de markt nogal

eens wat denigrerend over gedaan. Een

systeem, alleen geschikt voor dun glas

of als er veel haast is en het niet anders

kan, minder hoogwaardig  dan de con-

ventionele met een aluminium afstand-

houder, afgedicht met polysulfide,

–urethaan of siliconen. Niets is minder

waar: we hebben een volledige CE-audit

met Pyrobel gedaan en testen hebben

uitgewezen dat het hotmelt geen nega-

tieve invloed heeft op de dichting van

het glas en de voortplanting van de

brand. Hotmelt heeft de hoogste damp-

dichtheid van alle randafdichtingen.

Brandwerend glas EW30, EI30, EW60 en

EI60 op de dag te leveren, met een

dunne spouw vanaf 5,5 millimeter,

eventueel voorzien van monumentaal

glas en kruisroedes. Ongekend.’

Tenenkrommend

Een menselijke, maar toch zakelijke

aanpak. Innovatief, maar niet tè. Zo vul-

len Fred Stolker en Wim van Lindt

elkaar aan, vindt Van Lindt. Wat zijn de

veranderingen sinds hij aan het roer

staat? ‘Ik denk dat we vooral meer doen

op basis van een plan en minder op

gevoel. Verdere professionalisering door

het opleiden van mensen en gerichter

te investeren. Andere mensen op bepaal-

de posities waar vandaag de dag meer

van wordt verlangd. Meer nog dan Fred

heb ik de eigenschap alles tot in de

puntjes te willen sturen en beheersen.

Ik besef dat dat niet kan met een bedrijf

van deze omvang en dus heb ik goede

mensen nodig die kunnen omgaan met

hun taken en verantwoordelijkheden.

We zitten nog middenin een proces van

strategisch management, waarin ik met

externe deskundigen zoek naar ant-

woord op vragen als waar we voor staan,

wat we willen uitstralen, waar we naar

toe willen. Dat is ook precies de reden

waarom we onze site - ik weet het, die is

tenenkrommend - nog laten zoals die is.

Het heeft geen zin die te verbeteren

zolang we nog aan het zoeken zijn naar

zaken als de juiste product-marktcombi-

naties. Al hebben we voor onze specials

wel speciale sites gelanceerd,

www.monumentenglas.nl en

www.jaloezietussenglas.nl.’

Tot slot, waar eindigt die zoektocht? Of

meer concreter: waar staat het bedrijf

over twee jaar? ‘Daar heb ik wel een

idee van, maar op veel factoren heb ik

geen invloed. Er zullen in 2012 nog veel

bedrijven omvallen. Dat jaar wordt nog

lastig zat; de sector is niet zomaar finan-

cieel bovenjan. Waar ik wel invloed op

heb, is de investering die we gedaan

hebben in de landelijke dekking met

onze twee buitenmensen. De overeen-

komst die we met een nieuwe transpor-

teur zijn aangegaan. De randvoorwaar-

den om met onze specials ook buiten

onze regio’s te oogsten. Verder is onze

ambitie Nieuwegein uit te breiden met

extra capaciteit. Tegelijkertijd is het nog

steeds prettig om projecten die tegen

onze grenzen aanlopen, zoals het

brandwerende CE, te blijven oppakken.

Ook organisatorisch zijn er nog stappen

te zetten. De tijd dat we, ongeacht wie

er ook opneemt, een vraag altijd onmid-

dellijk kunnen beantwoorden, is voor-

bij. Die vraag wordt steeds complexer en

het antwoord vraagt soms wat tijd.

Maar we hebben de kennis in huis om

de klant altijd te helpen.’ <

Marco Groothoff

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

vorige uitgave van 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’. In de volgende uitgave reizen we af naar Utrecht

vanwege de VCA-certificatie van GSWB.

De productie van brandwerend glas met hotmelt

bij Stolker in Nieuwegein. Zojuist in opdracht:

5.400 ruiten (3.200 m2) isolerend, deels brandwe-

rend dubbelglas, een combinatie van monumen-

taal glas en Pyrobel in diverse samenstellingen,

voor Justus van Effen te Rotterdam in opdracht

van Jurriëns Bouw Utrecht.
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