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De service gedachte stevig in het DNA
“De bouw is niet zo moeilijk. Het is
meer een kwestie van willen. Willen
we een klant tevreden maken of
speuren we liever naar fouten in het
bestek? Zoeken we samen naar de
oplossing van een probleem of
overladen we elkaar met juridisch
papierwerk? Ik wil dat bouwen een
feestje is. Voor alle partijen, maar
de klant voorop.”
Van onze medewerker
Hans Smit
Drunen - Dit is geen borrelpraat
van een stagiair, maar van Sander
van Delft (36), directeur van het
succesvolle bedrijf J.M. van Delft
+ zn. in Drunen. Van Delft voelt
de recessie, maar boekt jaarlijks
toch meer omzet en winst. Ze
werken in Drunen zes dagen per
week om de opdrachten de deur
uit te krijgen. Maar de zaterdag is
ook “hobby-dag”. Van Delft zet
een gevelmodel op tafel: “Die
beroemde Apple-store in
Amsterdam heeft een prachtige,
maar peperdure gevel. Toen ik
hem zag, ben ik hier op een
zaterdag met de machines aan de
slag gegaan. Dit is het resultaat.
Net zo goed en net zo mooi, maar
het kost een kwart. Daar heeft
onze klant iets aan.”
Hij is niet de enige die op
zaterdag werkt. “Er lopen hier
altijd mensen op zaterdag. In de
productie wordt alles schoongemaakt voor de maandag. Er zijn
in de bedrijfshal ook altijd
mensen bezig die iets willen
uitproberen of iets moeten
afmaken. Mijn oom en zus (mededirectieleden) lopen hier zaterdag
ook meestal rond.”

Familiebedrijf
Deze bijzondere zaterdag tekent
het 105-jaar oude familiebedrijf
goed: de servicegedachte
overstijgt alles. Je staat als
directeur of als medewerker ten
dienste van het bedrijf en het
bedrijf staat ten dienste van de
klant. Niet de techniek, maar die
servicegedachte loopt als een
rode draad door de onderneming.
Sander van Delft verzet zich fel
tegen de klassieke manier van
kolom-denken in de bouw. Hij
gaat nog een stap verder en
noemt de branche “verziekt”. “Ik
zie nog steeds aannemers en
onderaannemers die vooral naar
elkaar kijken. Ze zoeken vanaf het
eerste moment naar argumenten
om elkaar de schuld te kunnen
geven, verantwoordelijkheden op
elkaar af te schuiven. Ik hoef geen
contract met een aannemer of
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leverancier. Ik sta voor mijn werk
en als er iets niet klopt, dan los ik
het op. Onze faalkosten zijn bijna
nul procent.”
Bouwen moet volgens Sander van
Delft “een feestje” zijn: “Dat meen ik
heel erg serieus. Dat deden mijn

Ik zie nog steeds
aannemers die vooral
naar elkaar kijken
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vader en zijn vader ook. Van hen
heb ik geleerd dat je moet bouwen,
zoals je het zelf thuis ook wilt
hebben. Als je dat niet doet, dan
loop je de hele dag met een
chagrijnig gezicht rond. Dan kun je
toch ook geen goede producten
leveren. We noemen ons ‘geboren
gevelbouwers en dat is zo: ramen
en deuren zitten in ons DNA.”

“Wij staan midden in de keten en
daarom merk ik het misschien
sneller dan een hoofdaannemer: je
redt het niet meer alleen. Het heeft
niet zo zeer met volume, maar meer
met creativiteit te maken. Samen
ben je veel innovatiever.” Dat merkt
Van Delft bij het ontwerp van het
eigen nieuwe bedrijfspand dat
naast het huidige verrijst. “We
moeten uitbreiden om de groei aan
te kunnen en de grond bij de buren
kwam vrij. Door een vrijdagmiddag
met een installateur aan tafel te
gaan zitten, kwamen we op een
innovatief luchtbehandelingssyteem voor het nieuwe pand. Het
ontlucht zichzelf ’s nachts, waardoor de airco overdag minder snel
aan hoeft. Dat hebben we met onze
partner Hercuton ontwikkeld. De
gevels communiceren met het
gebouw en daardoor besparen wij
straks heel erg veel geld aan
klimaatcontrole. Met deze innovatie
gaan we natuurlijk ook de markt
op.”

Van Delft investeert veel in
machinepark en automatisering:
“In de vorige crisis hebben we ons
volledige machinepark vervangen. Dat was ook een beetje toeval,
hoor. Maar als de markt aantrekt
willen we er wél meteen vol
tegenaan kunnen. Automatisering staat bij ons al jaren hoog in
het vaandel. Niet de standaardtoepassingen, maar op maat
geschreven. Een dag per week zit
hier iemand het systeem bij te
werken. Duur? Welnee! We
besparen erg veel geld per jaar
aan administratief personeel.
Onze mensen loggen bij binnenkomst in, geven aan met welk
project ze bezig zijn, loggen uit als
ze klaar zijn. De montage-buitendienst wordt volledig door iPads
aangestuurd. Als een klant op hun
scherm aftekent, rolt hier de
factuur al bijna uit de printer.
Onze receptioniste doet er de
administratie bij. Zo eenvoudig is
het geworden.”

