Zusterbedrijven willen met aangepaste huisstijl en nieuw logo eenheid uitstralen

‘Samenwerking heeft voor beide versterkende functie’
VEGHEL – In 2008 werd Van
Grinsven Metaalbewerking
overgenomen door Staalbouw
Hendriks.
Directeur/eigenaar Noud Hendriks zag het
metaalbewerkingsbedrijf als
een mooie aanvulling op de
activiteiten van zijn bedrijf.
Inmiddels opereren de twee
alweer ruim zes jaar als zusterbedrijven op de markt. “We
blijven twee aparte ondernemingen, maar kunnen nu een
stuk markt bedienen waar we
tot nu toe nog niet actief op
waren’’, legt Hendriks uit.
Waar Staalbouw Hendriks zich
richt op staalconstructies voor
bedrijfshallen op het gebied
van utiliteitsbouw en industrie,
trappen en bordessen, luifelconstructies en kunstwerken,
ligt de focus bij Van Grinsven
Metaalbewerking op meerdere
disciplines. Zo zijn de activiteiten van het bedrijf verdeeld over
de afdelingen engineering, constructie, machine- en apparatenbouw, plaatwerk en verspaning. “Met het aanpassen van de
huisstijl en het nieuwe logo dat
voor beide bedrijven hetzelfde
is, wordt meer uiting gegeven
aan het feit dat we als zusterondernemingen functioneren’’,
zegt Henk Laghuwitz, manager
bij Van Grinsven Metaalbewerking.
‘Wij hebben allebei onze
specialiteit’
Hendriks zegt dat de samenwerking inhoudt dat bestaande relaties met de klant verder kunnen
worden uitgebouwd, doordat zij

de klant een breder aanbod kunnen bieden. Staalbouw Hendriks
en Van Grinsven Metaalbewerking
onderscheiden zich daarmee ten
opzichte van andere bedrijven in
de markt. “Het komt er op neer
dat de samenwerking voor beide
een versterkende functie heeft’’,
verduidelijkt Hendriks, waarbij
Laghuwitz aantekent dat de bedrijven ieder hun eigen klanten
behouden. “Zo hebben wij allebei
onze specialiteit. Maar de overlap die Staalbouw Hendriks en
Van Grinsven Metaalbewerking de
klant biedt, maakt het uniek.’’
Een mooie bijkomstigheid is dat
Noud Hendriks deze week op de
kop af veertig jaar geleden als
kleine jongen de eerste paal in de
grond sloeg van het huidige pand
waar Staalbouw Hendriks zich
vandaag de dag vestigt. De overname van Van Grinsven zes jaar
geleden werd gerealiseerd zonder
dat er veel ruchtbaarheid aan ge-

geven werd. Via de weg van de
geleidelijkheid werd de samenwerking tussen de twee bedrijven
steeds verder bewerkstelligd en
uitgebouwd. “Nu alles is geoptimaliseerd, is het tijd om ook aan
de buitenwacht te laten weten dat
wij bij elkaar horen’’, bevestigt
Hendriks.
‘Wij gaan voor 100 procent
tevredenheid’
Daarbij is het karakter dat de bedrijven uitstralen enorm belangrijk voor Hendriks en Laghuwitz.
“Wij gaan voor 100 procent tevredenheid’’, stelt laatstgenoemde.
Daarmee doelt hij niet alleen op de
klant, maar ook op de medewerkers van de bedrijven, de leveranciers en alle andere stakeholders.
Van Grinsven Metaalbewerking en
Staalbouw Hendriks zijn familiebedrijven waar lange dienstverbanden geen uitzondering zijn.
Laghuwitz: “Tevreden mensen
blijven graag bij ons werken en
zijn loyaal aan de klant en aan de
organisatie. Daarnaast wordt er
volop geïnvesteerd in nieuwe, met

name jonge, medewerkers. Onze
medewerkers zijn de mensen die
voor tevreden klanten zorgen. Wij
gaan hierbij voor 100 procent tevredenheid in kwaliteit, flexibiliteit
en betrouwbaarheid. Wij werken
met korte lijnen en komen onze
afspraken na.”
Om de klant tevreden te stellen
willen de bedrijven haar zoveel
mogelijk ontzien. Richtten zij
zich voorheen voornamelijk op
het produceren van het product,
tegenwoordig bieden Staalbouw
Hendriks en Van Grinsven Metaalbewerking het totale pakket.
“We gaan zo snel mogelijk met de
klant in gesprek om te kijken wat
de beste oplossing is. Soms gaat
dat via de wegen van Staalbouw
Hendriks en soms via de weg van
Van Grinsven Metaalbewerking.
En daar waar mogelijk en nodig
worden de krachten van beide bedrijven gebundeld. Het gaat erom
dat we meedenken met de klant
en haar continue op de hoogte
houden om tot het beste resultaat
te komen’’, besluit Laghuwitz.
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