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Ik heb van Saint-Gobain de kans

gekregen geleidelijk tijd af te bou-

wen. Ik moet zeggen dat hebben ze zeer

netjes gedaan. Ik heb vijf jaar terug al

een stap terug gedaan; Casper van Trigt

is mijn opvolger en ik werkte de laatste

anderhalf jaar nog maar twee dagen per

week. Keurig geregisseerd door een

goede werkgever.’ De Vogel is van origi-

ne bouwkundige, begon zijn loopbaan

bij een architectenbureau en kwam via

de aluminiumindustrie in 1973 bij

Saint-Gobain. Hij startte bij Alglas, het

verkoopkantoor van de groep in Drie-

bergen. Vijf jaar later werd hij directeur

van Glascom Leiden, voorheen de Leid-

sche Glashandel, waar hij de heer De

Goey als directeur opvolgde, en in 1986

begon hij bij Dubrit als opvolger van de

‘Mijn hart ligt 
bij de handel’

Commercieel directeur Zeger de Vogel van Glassolutions Dubrit heeft eind

juni tijdens een drukbezochte open dag, inclusief receptie, afscheid geno-

men van de glassector. Officieel loopt zijn dienstverband tot mei 2012, maar

door gebruik te maken van de levensloopregeling was 31 maart reeds zijn

laatste werkdag, op de kop af 25 jaar nadat hij in de productie van hardglas

in Ridderkerk startte. ‘Wij vermarkten onze eigen productie en daar voelde ik

me prettig bij; mijn hart ligt nog altijd bij de handel.’

A F S C H E I D  D U B R I T - D I R E C T E U R  Z E G E R  D E  V O G E L   

>>

Volop gelegenheid tot afscheid nemen. ‘Ik motor, tuinier en opa graag. Leef graag. Ben nu op een andere manier gelukkig, maar niet gelukkiger.’

‘
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jaar vragen voor de boel weer lang-

zaam op gang zal komen. Voor de han-

del is er maar één mogelijkheid de cri-

sis te pareren: zorg voor kennis en vak-

manschap zodat je je onderneming

robuust kunt maken. Met een breed

pallet aan producten en diensten en

een breed klantenbestand. Kijk naar de

boeren in de regio. Die kunnen niet

overleven door het melken van koeien

alleen. Ze hebben er een camping bij,

verkopen kaas. Een aannemer die zich

alleen op nieuwbouw richt, redt het

niet. Hij zal ook renovatiewerken moe-

ten aanpakken, wil hij overleven.

Begrijp je de boodschap? Er is geen

ruimte voor 150 glashandelaren die

alleen maar handelen. Daarom ben ik

er ook zo trots op te mogen werken bij

een concern als Saint-Gobain dat er in

korte tijd in is geslaagd haar markten

en productenpallet te verbreden.’

‘Als onderneming zul je voor je eigen

geluk moeten zorgen’, vervolgt hij,

‘maar ook op brancheschaal kunnen

we veel doen. Daarom ben ik ook

gelukkig met de certificering van glas-

zetters en –monteurs die er aan komt.

Een keurmerk is dan de volgende stap

en aan het eind van het proces de ver-

plichting voor het GBO-lidmaatschap.

Zoals altijd zullen er bedrijven voorop

lopen. Prima, laat maar zien dat het

voor jou en dus voor iedereen haalbaar

is. Zo moet je het ook procesmatig

inrichten.’ En het bruggetje makend

naar Dubrit: ‘We zijn hier met een

nieuw geautomatiseerd administratie-

systeem gaan werken. Daar moet je wel

klaar voor zijn en dat waren we: we

hebben onze processen in kaart

gebracht en dan weet je waar je behoef-

ten liggen. Dan ben je klaar voor even-

tuele investeringen en het opzetten

van een kwaliteitssysteem, in ons geval

ISO, is dan de volgende stap. Niet

andersom.’

ters mee om een product toe te lichten.

Dat is over, de handel houdt zijn eigen

broek op. Waar in sectoren als het alu-

minium de keten zo veel mogelijk

materiaal de markt in wil zetten, zijn

in de glasbranche de verschillende par-

tijen wantrouwend naar elkaar. Dat is

jammer en kost de sector geld. Voor de

buitenwacht gaan we geordend de

markt op, maar wie de sector kent,

weet beter.’

Ook op het gebied van productontwik-

keling zijn de verschillen groot. ‘Exter-

ne omstandigheden zijn altijd van

invloed op je product. Na de oorlog

had je de bouwboom die leidde tot de

ontwikkeling van snelle, makkelijk

monteerbare materialen. De energiecri-

ses zorgde voor betere isolatieproduc-

ten en de hausse in isolatieglas. Door

de opwarming van de aarde is nu duur-

zaam bouwen hot item met de meest

geavanceerde, zonwerende glasproduc-

ten tot gevolg. Tegelijkertijd speelt ook

de globalisering een rol. Aan de

inkoopkant halen we onze producten

altijd al uit Duitsland, België, Italië en

tegenwoordig Azië, maar ook aan de

verkoopkant werken we nu wereldwijd.

Het was dertig jaar geleden nog

ondenkbaar dat glasproducten vanuit

een grensoverschrijdende visie ontwik-

keld en vermarkt zouden worden. Het

opkopen van de glashandel, de voor-

waartse integratie uit de jaren negen-

tig, ligt hier in het verlengde van.’

Helder plan

Nog steeds ligt de handel De Vogel aan

het hart. Hij geeft twee visitekaartjes:

die van Dubrit en die van de Rabobank

Alblasserwaard Noord en Oost waarvan

hij commissaris is. Hij legt parallellen

tussen het boerenbedrijf en de glashan-

del. ‘Ik ben somber gestemd over de

utiliteitsbouw, maar ook over de

woningbouw. Het zal nog zeker twee

> ‘Mijn hart ligt bij de handel’

Zeger de Vogel: ‘Er is geen ruimte voor 150 glashandelaren die alleen maar

handelen.’

heer Van Schijndel. ‘In 1973 was isolatie-

glas nog een luxe artikel, maar toen ik

bij Glascom startte, liep de gesubsidieer-

de na-isolatie al ten einde. De subsidie

was er af en de bouw zat al in een crisis.

In feite was er sprake van een dubbele

crisis. Zo zal deze ook vergaan: we zullen

twee keer door een diep dal moeten voor

we er weer voor een tijdje uit zijn.’

Kennis en kunde

Hoewel De Vogel van zichzelf aangeeft

‘van nature niet zo achteruitkijkend te

zijn’, noemt hij enkele verschillen tus-

sen toen en nu. ‘De kennis en kunde

van de handel zijn enorm toegenomen.

In die tijd nam je iemand van de smel-
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Ontzorgen

De core business van Dubrit is tot op

de dag van vandaag de productie en

verkoop van Securit gehard glas aan

intercompany bedrijven, de vrije han-

del en rechtstreeks aan de scheeps-

bouw. Daarnaast produceert de vesti-

ging, onder licentie van Saint-Gobain

Vetrotech, brandwerend glas. Ook

hardglazen deuren en wanden staan

op het programma, inclusief metalen

beslag. Het machinepark is uitgerust

voor (model)snijden, slijpen, boren,

CNC-bewerken en het uitvoeren van de

heatsoaktest. Het bedrijf dat De Vogel

in 1986 aantrof, deed het goed, maar

ruimte voor expansie was er niet. ‘We

hadden twee verticale ovens, een hori-

zontale of andere uitbreidingen waren

onmogelijk. In 1991 zijn we naar onze

huidige locatie verhuisd en kwam die

ruimte er wel.’

Zijn de verschillen in de handel en op

productniveau enorm, in de productie

is de aanpak voor De Vogel in een

kwart eeuw nauwelijks gewijzigd. ‘De

klant ondersteunen, netjes zaken doen

en op die manier een goede positie ver-

werven’, zegt hij. ‘Dat gold toen en dat

geldt nu nog steeds. Ontzorgen, terug-

bellen, adviseren. Weet je het zeker?

Leer ons eens hoe het zit? Door derge-

lijke vragen te stellen, denk je mee met

de klant en bouw je een relatie voor

jaren op. In welk opzicht we ons verbe-

terd hebben? We zijn meegegroeid met

onze klanten door onze service, kwali-

teit en leverbetrouwbaarheid te verbe-

teren. Ook is de output per medewer-

ker vergroot, terwijl onze aandacht

voor veiligheid enorm is toegenomen.

Cruciaal. De bezem hangt aan een

bord, de zaak is schoon. We stampen

niet van bovenaf orders de productie

in. Nee, we bufferen haar, waardoor we

een veel beter productiebeeld krijgen.

Het is met een kleine veertig medewer-

kers geen groot, maar wel een ontzet-

tend efficiënt bedrijf.’

Toekomst

Een carrière van 38 jaar in het glas is

niet in een paar pagina’s samen te vat-

ten. ‘Ik heb altijd graag mijn kennis

willen delen en om die reden ook cur-

sussen gegeven. Als commissaris kijk ik

nu in de keuken van een bank, een

totaal andere sector, maar het is verba-

zingwekkend hoeveel overeenkomsten

er zijn als het om ondernemen gaat.’

Hoe denkt hij over de toekomst van de

sector? ‘Alle partijen hebben zich inge-

steld op een nieuwe marktorde. De

bouw heeft zich de laatste jaren gede-

gradeerd helaas, maar de orde herstelt

zich en dat is een basis voor continuï-

teit. Ik heb vertrouwen in de branche;

het zijn goede ondernemers. Er zijn

wat faillissementen geweest, maar de

meesten liggen toch aan de bedrijven

zelf en er heeft dan ook geen kaalslag

plaatsgevonden. De eisen aan gebou-

wen worden steeds hoger, de maat-

schappij wordt energiezuiniger en we

willen niet in het donker zitten. Tel je

die drie bij elkaar op, dan hebben wij

een fantastisch product om aan die

vraag te voldoen. We staan nog maar

aan het begin van het gebruik van

actieve beglazing. Het is zaak dat we

het niet uit onze vingers laten glip-

pen.’

Waarom zijn wij niet in staat een

installateur aan te sturen? vraagt De

Vogel zich hardop af. ‘We kunnen een

product maken, vervoeren, leveren,

waarom dan ook niet installeren en

onderhouden? Daar moeten we een

branchebrede visie voor ontwikkelen.

Het probleem is dat het altijd van een

paar mensen moet afhangen. 

Brandtest van opschuimend glas tijdens de open dag bij Dubrit op 24 juni.

GBO-voorzitter Bonny Heeren spelt Zeger de Vogel de versierselen op

die horen bij een carrière van bijna veertig jaar in het glas.

>>
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Ik ben een tijdje voorzitter geweest van

de Werkgroep Bewerking. De leden

dachten ‘dat is mooi, hij trekt de kar

wel’. Nee het is andersom: ik zit op de

bok en zij moeten de kar zelf trekken.

Daarom is het Kenniscentrum Glas ook

een zegen voor de sector. Dat stelt ons

in staat te investeren in de belangrijk-

ste grondstof: onze mensen. Het kost de

bedrijven alleen maar tijd, meer niet. Ik

weet, je hebt als werkgever soms zachte

dwang nodig, maar de grenzen om je te

ontwikkelen zijn ook in onze sector

onbeperkt.’

Tot slot

De Vogel noemt zichzelf tot slot een

Rheinlander die waarde hecht aan kwa-

liteit en continuïteit. ‘Ik ben Saint-

Gobain erkentelijk voor de carrière die

ik heb mogen maken. Ik heb alle ruim-

te gekregen om mijn zaken te mogen

doen; dat is ongekend voor een beursge-

noteerde onderneming. Wat ik persoon-

lijk heb geleerd? Mijn rode draad is dat

ik nooit grote problemen heb gehad,

nooit gas terug genomen toen

het budget was gehaald. Daar ben

ik de persoon niet naar.’

Hoewel het afscheid nog moest

volgen, was De Vogel reeds vanaf

het voorjaar ‘uit de lucht’. Zijn

‘automatisch antwoord bij afwe-

zigheid’ luidde aldus: ‘Zoals u

ziet ben ik niet aanwezig , na

bijna veertig jaar in het glas lok-

ken de verten, witte stranden en

blauwe luchten.’ Wordt achter-

over leunen de nieuwe invulling?

‘Nee zeker niet, maar ik heb

nooit het gevoel gehad opgejaagd

te zijn en dat ben ik ook nu niet.

We nemen ook geen grote beslui-

ten in het begin van zo’n nieuwe

levensfase. Doen we straks wel als

het nodig is. Ik motor, tuinier en

opa graag. Leef graag. Ben nu op

een andere manier gelukkig,

maar niet gelukkiger.’ <

Marco Groothoff

maar wel vele kleine. En die samen zijn

ook een groot probleem. Succes is

afhankelijk van het team en ik besef

dat wanneer je leiding geeft aan veer-

tig mensen je voor eenveertigste deel

bijdraagt aan het succes. Je doet het

met elkaar. Belangrijkste les is geweest

dat de mensen om me heen vaker

gelijk hadden dan toen ik in het begin

van mijn loopbaan dacht. Ik was jong

en gooide mezelf er helemaal in, maar

dan werken je oren niet altijd even

goed. Een wilde jongen die uit de han-

del kwam en gewend was projectge-

richt te werken. De ommezwaai naar

een relatiegericht bedrijf was groot.

Maar ik heb ooit ergens gelezen

‘managers en controllers die doen de

dingen goed, terwijl een ondernemer

per definitie de goede dingen doet, die

niet altijd goed aflopen’. En ik voel me

ondernemer. Zo heb ik ook altijd wil-

len functioneren, al is het niet zo dat

ik ’s avonds nog ben gaan harden. Als

eigenaar had ik dat misschien wel

gedaan; aan de andere kant heb ik

Goed gevulde hal-

len tijdens de

open dag voor

familieleden van

medewerkers,

klanten en andere

relaties.
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> ‘Mijn hart ligt bij de handel’
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