De mens achter…….
Vincent van den Berg van Wave Kitchen Products

Ambitie….dat straalt Vincent van den Berg elke dag weer uit en maakt
hem een gedreven persoonlijkheid in de keukenbranche. Na een HBO
opleiding in een geheel andere richting dan de commercie bleek toch in
de loop der tijd dat marketing en commercie dichter bij Vincent lag dan
hij in eerste instantie zelf dacht. Nima A en B studies werden opgepakt
terwijl er overdag ook gewoon gewerkt moest worden.
Als sales accountmanager deed hij bij verschillende werkgevers ervaring
op alvorens hij, op verzoek van zijn vader, de stap maakte naar het
familiebedrijf, dat vader Frans van den Berg was gestart. Met recht een
familie onderneming want naast zijn vader en moeder werkte ook zijn
zus daar al. Vincent ging de buitendienst doen en de ervaring die hij daar
elders mee opgebouwd had kwam hem goed van pas. Door de
schaalgrootte van het bedrijf Wave Kitchen Products (WKP) deed ook
Vincent al snel diverse andere taken dan alleen verkoop zoals bijv.
marketing.
Van familiebedrijf naar compagnonschap
WKP is met haar merk Wave geen agent maar ontwerpt de modellen zelf
die door WKP geselecteerde fabrieken gemaakt worden. Die keuze in
2013 gemaakt en steeds verder vervolmaakt bevalt het huidige
management team, bestaande uit Vincent van den Berg, Jerry Severins
en Kim van der Kolk goed. De ouders van Vincent zijn sinds 2014 met
pensioen en als aandeelhouder uit het bedrijf gestapt. Jerry is 8 jaar
geleden in dienst getreden als vertegenwoordiger en heeft zich bijzonder
goed ontwikkeld. Als compagnon van Vincent stuurt hij nu verkoop en
productontwikkeling aan terwijl Vincent verantwoordelijk is voor de export
en marketing.
Ontwikkeling Wave Kitchen Products
Wave kennen we van haar import Silverline collectie maar dus tevens
van de grotendeels in eigen beheer ontwikkelde collectie die verkocht
wordt onder de naam Wave. Die eigen collectie geeft ook veel
mogelijkheden in het buitenland voor het bedrijf en die worden inmiddels
dan ook volop aangeboord. De focus ligt daarbij op Scandinavië en het
Verenigd Koninkrijk en er wordt onderzoek gedaan naar de
Balkanlanden, Zwitserland en Duitsland. Van de distributeurs in die
buitenlanden wordt een stevige inzet gevraagd. Geen agentuurschap

maar een importeursrol is daarbij vereist en men dient zich ook in te
zetten voor service, publiciteit, handboeken, etc. Maar ook in Nederland
ziet Vincent nog voldoende mogelijkheden voor zijn inmiddels 10 man
sterk bedrijf.
Toekomst verwachtingen keukenmarkt en Wave Kitchen Products
Het is evident dat op dit moment de keukenmarkt goed draait en dat
geldt dus ook voor Wave Kitchen Products. Vincent verwacht dat dit,
bijzondere wereldse ontwikkelingen voorbehouden, nog wel een poos zo
zal blijven. Voor zijn bedrijf ziet hij als specialist in afzuigsystemen goede
kansen zowel in aantallen als in een sterk stijgende gemiddelde waarde.
Met de ambitie van Vincent is een gestage groei van zijn bedrijf dan ook
zeker te verwachten.
Tekst bij foto Bart Weijers:
Na 10 jaar columns over een veelheid aan onderwerpen ga ik met u een kijkje
nemen achter de schermen van een bedrijf / persoon in onze branche. Ik doe dat
onder de noemer “De mens achter…..” waarbij ik een branchegenoot interview en
hem / haar vraag wat over zichzelf, het bedrijf en de branche te vertellen.
Persoonsgericht maar ook zakelijk verleden, heden en toekomst komen aan bod.
Ik wens u veel leesplezier.
Tekst Rechts onderin:
Bart Weijers begon zijn loopbaan in wonen in 1975 bij groothandel Vihamij Buttinger
en maakte in 1978 de overstap naar Ucosan Sanitair. Gedurende 16 jaar was hij
verantwoordelijk voor Ucosan in Nederland. Van 1996 t/m 2002 was hij alg.dir. van
Almat Keukens in Oisterwijk. In 1990 was hij een van de initiatiefnemers achter de
Vereniging Comfortabel Wonen waarvan hij in de periode 1997 t/m 2012 voorzitter
was. Sinds 2013 is hij parttime directeur van deze vereniging. Daarnaast is hij
werkzaam bij AMWEKO BV, het in de afbouwbranche gespecialiseerde marketing
adviesbureau. Voor meer informatie kijk op www.amweko.nl

