
M I S J A  V A N  D

Kracht in de breedte

Het programma van Alles voor Glas

omvat, met onder meer de agentschap-

pen voor Bottero en Zafferani, veel meer

dan alleen glasbeslag. Wat dat betreft

had het bedrijf net zo goed in een glas-

machine- of gereedschapspecial kunnen

staan, beaamt ook Van der Haar. ‘Er zijn

bedrijven die gespecialiseerd zijn in

glasbeslag met een relatief klein, maar

diep assortiment. Onze kracht ligt juist

in de breedte. Het glasverwerkende

bedrijf – van schilder tot producent en

van glasbewerker tot interieurbouwer –

kan hier terecht voor alles wat met glas

te maken heeft. Ik durf te beweren dat

Van der Haar Alles voor Glas uit Veenendaal is sinds 2000 met succes actief op de Nederlandse en

Vlaamse glasmarkt. De gestage groei tot een bedrijf met zeven medewerkers komt voort

uit de ‘no nonsense’-aanpak, de ‘one stop-shop’ die het bedrijf wil zijn

en het vermogen de producten te vinden die klanten

sterker maken.

Misja van der Haar, de oprichter

en directeur van het bedrijf,

komen we overal tegen: niet alleen tij-

dens Glasstec of Vitrum, maar de laatste

jaren ook op de Schilder- en Glasvakda-

gen, al doet Alles voor Glas dit jaar niet

meer mee aan de SGV. Recessie? ‘Nee’,

zegt Van der Haar, ‘onze deelname had

het leggen van nieuwe contacten als

insteek. Dat is gelukt: een fundament

om met voor ons minder bekende

bedrijven zaken te gaan doen. Dit jaar

besteden we ons promotiebudget aan

andere zaken, zoals de uitbreiding van

onze service en het productprogram-

ma.’

De ‘buitendienstmedewerkers’ van Alles voor Glas (v.l.n.r.): directeur

Misja van der Haar (Midden-Nederland), Kasper Schlukebir (Noord-

Nederland) en Ruben van der Werff (Zuid-Nederland en Vlaanderen).
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40 procent van ons assortiment vraag -

gestuurd is, oftewel inspelend op de

behoefte die leeft bij onze klanten. We

dragen onze naam met trots en probe-

ren hem elke dag waar te maken.’

Dat waarmaken gebeurt allereerst door

de drie buitendienstmedewerkers, waar-

van Van der Haar er een is. ‘De handel

ligt nog steeds op straat’, is zijn stellige

overtuiging. ‘We maken het verschil

door te luisteren. Als een klant gelaagd

glas manueel snijdt en wij zien dat hij

daar meer en meer in gaat doen, dan is

het in zijn belang, en natuurlijk ook in

het onze, hem te wijzen op de

mogelijkheden van

machinaal snij-

den.

Met een

relatief kleine inves-

tering verbetert hij dan het ren-

dement en vermindert de fysieke belas-

ting van zijn mensen. Als je op dat

niveau met elkaar kunt praten, voeg je

als handelsonderneming duidelijk iets

toe. De tijd van dozen schuiven is echt

voorbij.’ 

Geen sentimenten

Ondanks de vele toegevoegde waarden

ontkomt ook Alles voor Glas er niet aan

voorraad te houden en producten ‘om

te pakken’ om te voorkomen dat klan-

ten rechtstreeks bestellen. Met alle

respect: de plaats waar Alles voor Glas

voorraad houdt – een kleine loods in de

achtertuin van Van der Haars woning –

komt wat knullig over. ‘Maar effectief

en goedkoop is het wel’, zegt Van der

Haar. ‘We willen best op een A-locatie

op een van de nieuwe industrieterrei-

nen langs de A12, maar uiteindelijk

koopt de klant niets voor die meerprijs.

We investeren liever in de functionali-

teit van onze site en het contact met

klant en leverancier. Kijk, de tijd van

sentimenten is voorbij. Ook onze leve-

ranciers schromen er soms niet voor om

rechtstreeks contact op te nemen, hoe

exclusief onze vertegenwoordi-

ging ook is. Maar

zolang

wij onze afne-

mers kunnen blijven

helpen met de breedte van

ons assortiment en ondersteunen

met onze kennis, maken we verschil.

Natuurlijk, ook wij willen het liefst dat

er via internet wordt besteld en daar

zijn we ook op ingericht. Toch per fax of

telefoon? Geen probleem. Ik heb liever

een fax dan helemaal geen order.

Zolang klanten nog steeds verbaasd zijn

dat ze terug worden gebeld omdat we

dat hebben beloofd, weet ik dat we het

beter doen dan een ander. Ook in dat

opzicht doen we alles voor glas.’ <

N  D E R  H A A R  S U C C E S V O L  M E T  A L L E S  V O O R  G L A S
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