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Jacob de Boer

Tamse Interieurbouw gaat verder als De Boer Maatwerk in interieur

‘Onze menukaart wordt
steeds groter’
Twee jaar geleden nam Jacob de Boer het in Gouda gevestigde Tamse Interieurbouw over. Dit bedrijf
levert gespecialiseerd maatwerk op het gebied van interieur voor retail en particulieren. Daarnaast
verzorgt het bedrijf van De Boer ook projectinrichting voor bedrijven en overheidsinstellingen. In het
kader van doorontwikkeling is de tijd rijp voor een nieuwe corporate identity. Dit gaat gepaard met
een naamswijziging. “Vanaf 1 januari is De Boer Maatwerk in interieur de place to be”, stelt De Boer.
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De Boer valt in de prijzen
De Boer Maatwerk in interieur is half november uitgeroepen tot FD Gazelle 2017. Hiermee behoort
het interieurbedrijf tot de snelst groeiende bedrijven van 2017. “Als je zo’n award wint, is dat een
bevestiging van een serieuze instantie dat we als bedrijf goed aan de weg timmeren”, meent Zoetermeerder De Boer.
Ieder jaar selecteert het Financieele Dagblad voor de regio’s Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland bedrijven met de
snelste omzetgroei. Bedrijven die in de afgelopen drie jaar een omzetgroei van minstens 20% hebben gerealiseerd en een
gezonde financiële positie hebben, worden beloond met een FD Gazelle Award. In totaal werden dit jaar 754 bedrijven
genomineerd. Dat het toen nog Tamse Interieurbouw geheten bedrijf van De Boer in de prijzen viel, wekte bij De Boer
geen verbazing. Niettemin vindt hij het geweldig om tot de 754 snelst groeiende bedrijven van Nederland te behoren. “We
hebben laten zien dat we geen 20% groei hebben gerealiseerd, maar 100%. Onze omzet is verdubbeld. Volgend jaar gaan
we weer voor die award, dat weet ik nu al. Er staat al weer genoeg in de agenda voor komend jaar. Het gaat heel hard.”

De keuze voor een naamswijziging was voor De Boer noodzakelijk. Naast Tamse Interieurbouw was hij ook nog de man
achter De Boer Keukens. Dat liet aan duidelijkheid wel wat
te wensen over. “Niemand snapte er meer wat van”, weet De
Boer. Er is nu gekozen voor een brand identity van De Boer
en Maatwerk. “De Boer Maatwerk in interieur is de basis.
Daarnaast heb je dan De Boer Maatwerk in keukens.”
De website van De Boer Maatwerk in interieur is al in de
lucht, die van De Boer Maatwerk in keukens volgt spoedig.
De bussen zijn al van nieuwe bestickering voorzien. Bij de
Kamer van Koophandel is alles ook al formeel geregeld en is
de naam Tamse verdwenen.
Bij keukens verzorgde De Boer altijd een plan, maar die
smaak werd nog niet geboden als het ging om een interieur.
“Stel, een klant heeft een winkel en wil die winkel gaan restylen, alleen heeft hij geen idee hoe. Als ze ons vragen om een
ontwerp te maken, dan kunnen we daar nu ook in voorzien.”
Turnkey

De Boer verwacht dat het steeds vaker gaat voorkomen dat
zijn bedrijf een interieur turnkey gaat opleveren. Elektra,
glazen bouwstenen, loodgieterswerkzaamheden, schilderwerk,
De Boer regelt het allemaal. “Onze menukaart wordt steeds
groter. Daar zijn we aan toe, dat kunnen we nu ook.” De
Boer werkt hierbij met vaste partijen, bij voorkeur bedrijven
uit Zoetermeer. “Ik heb nu net een opdracht van de gemeente
Zoetermeer gekregen, waarbij ik het schilderwerk en wat
glazen bouwstenen moet regelen, maar enkel elektra doen
we dan weer niet. Als iemand alleen zijn elektra wil aanpassen, moet hij niet bij mij zijn. De focus ligt op maatwerk in
interieur en zaken als elektra, schilderwerk zijn diensten die
we erbij leveren. Zeg maar nevenproducten.”
Met een vast bouwteam wil De Boer dit soort opdrachten
gaan uitvoeren. Hij realiseert zich dat hij dan niet altijd de
goedkoopste is, maar dat vindt De Boer ook niet nodig. “Ik
ben niet op zoek naar een tender met een restaurant omdat ik
de goedkoopste ben. Dat zoek ik niet. Ik zoek een klant die
vertrouwen in mij en mijn team heeft en die op termijn met
behulp van mijn bedrijf een zo goed mogelijk resultaat wil
hebben.”

Focus op Zoetermeer

De Boer Maatwerk in interieur heeft de focus nog steeds
op Zoetermeer. Gouda is focusgebied twee, daarna ZuidHolland en dan pas heel Nederland. Als spin-off van Pavarotti
heeft De Boer wel een soortgelijke klus elders in het land
uitgevoerd. “Maar dat was omdat ik de focus op Zoetermeer
had. Ik zeg niet meteen nee tegen een opdracht in Hengelo.
Het ging hier niet om één kastje, maar een opdracht van
anderhalve ton. Daar kan ik dan wel voor heen en weer
rijden. Als iemand een kastje van 600 euro wil, ben ik twee
dagen onderweg. Dan komt het niet goed.”
Buiten het feit dat De Boer in Zoetermeer woont, heeft hij
daar ook zijn netwerk. Zo is hij nog steeds voorzitter van
Taverzo, de Zoetermeerse tafeltennisvereniging. Ook vormt
hij samen met Camillus Overmeire en Bert van Vliet het
bestuur van De Uitdaging, een bedrijvennetwerk dat ondernemers uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te organiseren.
De vraag of hij zijn bedrijf niet naar Zoetermeer wil overhevelen, komt niet als een verrassing. “Ik heb wel degelijk
de intentie om in de toekomst het bedrijf naar Zoetermeer
te verplaatsen, maar voorlopig heb ik nog drie jaar in Gouda
te gaan.”
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