BEDRIJF IN BEELD

GROEIEN TEGEN STROOM IN

Dekens Groep
investeert al
jaren fors
Daar waar andere bedrijven het in crisistijd voorzichtiger aan gaan doen, hebben Luuk en Marjan
Dekens miljoenen geïnvesteerd in de Dekens Groep.
Tegen de stroom in. Maar wel met succes.
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“
De Dekens Groep was in 2014
finalist van de Groninger Ondernemers Prijs.

8 STAD EN MIDDEN GRONINGEN

Stilstand is achteruitgang”, zegt Luuk
Dekens (53) van de Dekens Groep in Sappemeer, waar onder andere Gieterij Borcherts en Machinefabriek Dekens onderdeel van zijn. “Door te investeren zijn we klaar
voor de toekomst. In de jaren 2009/2010, midden in de recessie, hebben we drie miljoen euro
geïnvesteerd. Collegabedrijven, die er niet al te
stevig voor stonden, moesten de deuren sluiten.
Door de investeringen waren wij er klaar voor
om de klanten over te nemen. Zo zijn we gegroeid tegen de stroom in en is de continuïteit
van het bedrijf gewaarborgd. Ook voor de toekomst.” En die toekomst is belangrijk, want een
nieuwe generatie Dekens staat al weer te popelen om het familiebedrijf voort te zetten. Zoon
Harold (26) heeft economie gestudeerd en zoon
Herman (24) zit in de afrondende fase van zijn
studie werktuigbouwkunde. Beiden zijn inmiddels ook werkzaam in het bedrijf, dat in 1956
door opa Harm Jan Dekens is overgenomen van
de familie Borcherts.

MODERNISERING
De gieterij is de laatste jaren enorm uitgebreid
en gemoderniseerd. Er kwamen nieuwe hallen
bij, nieuwe moderne, computergestuurde ovens
en in 2008 werd Machinefabriek Dekens opgericht als verlengstuk van de gieterij. De gieterij
beschikt nu over drie productielijnen: de ijzergieterij, de edelstaalgieterij en de kunstgieterij.
Er kunnen gietstukken met een stukgewicht van
6000 kilo worden vervaardigd.
Marjan Dekens (52): “Wij gieten alle materialen
en legeringen en daarmee onderscheiden wij
ons van collegabedrijven. Ook onderscheiden
we ons door ons niet te richten op massawerk,
maar op het klantspecifieke maatwerk en kleine
seriewerk. We zijn uniek in Nederland. We zijn
net iets anders dan onze collega’s.” De benodigde modellen voor het gietwerk worden hoofdzakelijk in eigen beheer vervaardigd. Deze kunnen
kosteloos in geconditioneerde ruimten worden
opgeslagen. Inmiddels liggen er meer dan
50.000 modellen in opslag.

Marjan en Luuk Dekens
met de nieuwste, derde generatie in het familiebedrijf: zonen Harold en Herman.
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Naast het investeren in nieuwe energiezuinige
ovens, heeft de familie Dekens ook geïnvesteerd
in een geavanceerde zandgeneratie-installatie.
Het vormzand, dat gebruikt wordt voor de mallen, werd voorheen achter op het terrein gestort. Tegenwoordig wordt het zand geregenereerd en hergebruikt, wat een enorme afvalreductie oplevert. “Vroeger hadden we 250 ton afval in de week. Door de forse investering hebben we dit terug kunnen brengen naar 250 kilo
in de week. De gevolgen zijn dat we onze kostprijs ver hebben kunnen drukken. We kunnen
daardoor bij klanten een concurrerende offerte
neerleggen en dat heeft geresulteerd in meer
werk.” Ondanks alle investeringen zijn er voor
2015 ook nog wensen: een nieuwe smeltinstallatie en een nieuwe hal voor de machinefabriek.

dernemen binnen de Dekens Groep. Er is ook
veel aandacht voor het personeel. Twintig procent van de personeelsleden is Wajonger of was
moeilijk plaatsbaar op de arbeidsmarkt.
Luuk Dekens: “We hebben weinig verloop in het
personeelsbestand. We hebben een heel hechte,
gemoedelijke sfeer binnen het bedrijf. Zoons en
broers van medewerkers komen hier ook werken. En er is zelfs een personeelslid, dat al de
vierde generatie is, die hier in ons familiebedrijf
werkt.” De Dekens Groep uit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ook middels sponsoring van diverse verenigingen en organisaties in
de gemeente. “Het gaat ons goed en dan vinden
wij dat de gemeenschap, waar mogelijk, mee
mag profiteren. Zo zijn we hoofdsponsor van
voetbalclub HSC en wielerclub Tour ‘75”, vertelt
zoon Harold.

Gieterij Borcherts BV is
in 1926 opgericht.
In 1956 nam Harm Jan
Dekens het bedrijf over.
Zoon Luuk deed in
1982 zijn intrede. In
2004 is een failliete gieterij in Sneek gekocht
en beetje voor beetje
naar Sappemeer overgebracht. In 2008 werd
als verlengstuk van de
gieterij Machinefabriek
Dekens opgericht. Van
2009 tot 2011 werd
flink geïnvesteerd:
nieuwe productiehallen, moderne ovens en
een installatie om het
afval te reduceren.
De Dekens Groep is
nog steeds aan het vernieuwen.

DEKENSGROEP.NL,
GIETERIJBORCHERTS.NL
MACHINEFABRIEKDEKENS.NL

MVO
Aandacht voor het milieu is niet het enige op het
gebied van maatschappelijk verantwoord on9

