
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, zwaantje69@gmail.com 

Bedrijf: Finish Profiles Group 
Branche: Bouw  
Contactpersoon: Chris van der Vossen  
Aantal collega’s : In Nederland 55 en in het buitenland 155 
Email: Chris@Finish-profiles.com 
Website: www.finish-profiles.com of www.finish-building.nl of www.finish-projectbouw.nl of       
www.finish-frame.nl of www.finish-profiles-group.nl  
 
Het laatste interview van 2018 is met Chris van der Vossen en Rob Meijn aan de Van IJsendijkstraat in 
Purmerend. Ik word hartelijk ontvangen en krijg een rondleiding van Rob. Wat een mooi bedrijf en iedereen is 
even vriendelijk.  

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

Kijkend naar de vele websites informeer ik naar de betekenis hiervan. “Het zijn geen vestigingen maar 
verschillende onderdelen”, vertelt Rob. “De Finish Profiles Groep met het hoofdkantoor aan de Van 
IJsendijkstraat in Purmerend bestaat namelijk uit de volgende onderdelen: Finish Profiles dak- en 
wandbekleding, Finish Projectbouw (van design tot bouw), Finish Building (zelfbouwloodsen) en Finish Frame 
(lichtgewicht stalen frames voor de bouw). Alle onderdelen zijn succesvol en groeien hard. Met de vier ‘poten’ 
van het bedrijf heeft onze Finish Groep in Purmerend alles onder één dak. Onze visie is om innovatieve 
toepassingen in de staalbouw toegankelijk te maken voor mens en bedrijf. 
Finish Profiles Group is sinds 1979 actief in de markt voor dak- en geveloplossingen. Destijds waren we de 
eerste Nederlandse producent van de stalen dakpanplaat. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 
vooraanstaand leverancier van o.a. dak- en gevelbeplating en leveren, via onze dealers, door heel Nederland 
en ook over de grens. Finish Profiles heeft de kennis, het vakmanschap én de machines om onze producten in 
eigen huis te produceren”, aldus Chris. Ik vraag welke vestigingen zich over de grens bevinden. Rob antwoordt 
dat zij ook een vestiging hebben in India, Senegal en Gambia. Ik vraag wie de 155 mensen zijn die daar werken. 
“Dat zijn meestal locals maar er worden ook collega’s vanuit Purmerend uitgezonden”, antwoordt Rob.  

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

“Van origine zijn de bouwleveranciers en afnemers (montagebedrijven en loodsenbouwers) in de bouw onze 
doelgroep. In die branche richten we ons met name op bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het 
verwerken of verhandelen van stalen dak- en/of gevelplaten. Nu is ons bedrijf erg in ontwikkeling en hebben 
we voor een aantal takken van sport binnen ons bedrijf een bredere doelgroep. Wij zijn zeer actief met een 
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groep van collega’s op de marketing afdeling om deze specifieke klanten te bereiken voornamelijk via social 
media.” Om welke doelgroep gaat dat dan, vraag ik. “Business to business, business to consumer”, vertelt Rob.  

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

Chris vervolgt: “Eigenlijk is dat wel een beetje als een jongensdroom gegaan. Ik kwam van de MTS in Hoorn af 
en wilde naar de HTS. Dat heeft wel geteld 1 dag geduurd. Op de dag dat ik mijn boeken haalde bracht ik ze 
ook weer terug. Opnieuw 4 jaar in de schoolbanken, ik zag er tegen op. Toen ik mijn vader vertelde dat ik wilde 
gaan werken was hij wel teleurgesteld. Hij gaf mij de dringende boodschap dat hij direct actie wilde zien. Ik 
heb destijds geluk gehad, dat ik in een zeer moeilijke en ook wel crisis tijd, snel een baan kon vinden. 
Ik ging aan de slag bij de Reno Group, een bedrijf gevestigd op dezelfde locatie als waar we nu nog zitten. Dat 
bedrijf leverde en monteerde profielplaten voor dak en gevel en had veel vraag naar alleen leveren. De BV 
Reno-Finish bestond al en ik kon direct aan de slag. Dat is nu wel geteld 37 jaar geleden, ja ik was 19 dat ik hier 
begon”, lacht Chris. Volgend jaar bestaat onze firma die nu dus Finish Profiles heet 40 jaar!!!! 

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  

“Ach, dat is zo lang geleden. Wat ik mij goed kan herrinneren is, dat ik helemaal niet ingewerkt werd. Ik had 
van begin af aan mijn eigen bedrijfje. Dat bedrijf dat begon in een klein hoekje van ons huidige pand groeide al 
heel snel naar een zelfstandige locatie aan de Nijverheidsweg in Purmerend. Alles was voor mij nieuw. Ik kom 
niet uit een ondernemersgezin, mijn vader werkte zoals ook vele buurmannen bij het laboratorium van SHELL 
in Amsterdam. Ik heb mij ‘het ondernemen’ wel zelf eigen gemaakt, maar misschien doe ik dan toch wel mijn 
moeder of vader te kort. Mijn ouders maakten beslissingen in en met het gezin, ik bedoel daarmee dat ik denk 
dat iedereen op zich wel een ondernemer is. Je zult beslissingen moeten nemen en dat is vaak hetzefde als 
ondernemen. Met stil zitten bereik je niets. Wil je wat? Dan moet je daarvoor gaan. Dat is ondernemen. Dat is 
meteen een antwoord op deze vraag. “Er zijn dus elke dag wel uitdagingen en die zijn vaak erg leuk.”  

5. Levert u een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heeft u hierover?  

“Finish Profiles is zeer betrokken in de regio. In de eerste plaats komt meer dan 85 % van de medewerkers uit 
de regio Purmerend. Verder sponseren wij al jaren diverse goede acties, evenementen en sportclubs (o.a. VPV 
Purmersteijn). Verder vinden wij het als Finish belangrijk dat wij samenwerken met bedrijven uit onze regio. 
Het gaat ook om een stuk gunnen. Wij doen ook met aan het grote evenement ‘Purmerend werkt’ op  
27 januari a.s.” antwoordt Rob op mijn vraag. “Tevens hebben wij goede contacten met de plaatselijke scholen 
waar we o.a. ook rondleidingen voor verzorgen.” 

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“De voor- en nadelen liggen vaak heel dicht bij elkaar. Het bezitten van een eigen onderneming is vaak zo dat 
het snel je hele leven kan beheersen. Ik heb de bedrijven samen met mijn vrouw Dieuwke. Dus je zult wel 
begrijpen dat we het er thuis weleens over hebben”, lacht Chris. “Je staat ermee op en je gaat ermee slapen.  
Wij hebben heel veel successen gekend met het bedrijf maar ook veel tegenslagen. We waren zeer onstuimig 
groot geworden maar dat was geen probleem. Groot blijven, dat is een kunst. In de laatste crisis periode werd 
de bouw zo hard geraakt dat wij van veel collega’s gedwongen afscheid moesten nemen. Dat deed pijn. Het 
kostte ons bijna onze kop. We hingen echt met twee benen boven de afgrond. Als 30 van je 45 machines stil 
staan dan gaat het wel erg snel bergafwaarts. Maar we zijn daar doorheen gekomen. En dat hebben we echt 
zelf gedaan, met een zeer loyal team Finish Profiles medewerkers. Je ziet dat je er in zo’n periode snel alleen 
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voor staat. Alle partijen kiezen dan hun eigen belang.” Chris lacht er nu om maar hij zal deze periode nooit 
vergeten. “Het mooie van het hebben van een eigen firma is, dat je er iets van kan maken. Mijn eigen ideeën 
en enthousiastme erop los laten, dat is geweldig. En om dat dan samen met je vrouw en collega’s te doen is 
echt top. 

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 

“Dat is ongetwijfeld doorzettingsvermogen. De wil om te winnen, om er iets van te maken! Nu moet je het niet 
zo zien dat ik roep ‘wij zijn de beste’ maar een goede eerste of tweede wil ik eigenlijk altijd wel zijn. Mijn 
enthousiasme is de basis van het succes als ondernemer. Dat slaat over op mijn collega’s.” Rob knikt lachend 
bevestigend. “Het kost namelijk niets om vriendelijk of aardig te zijn. Ik wil als ondernemer heel graag 
vernieuwend en innovatief zijn. En daarbij past het bij mij om een bedrijf te leiden wat heel klantgericht, snel 
en servicegericht is en kwaliteit wil leveren. Klanttevredenheid moet op nummer 1 staan. De klanten bepalen 
voornamelijk het succes van je bedrijf.” 

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

“Oei , gevaarlijke vraag. Ik wil graag als meest vriendelijke en flexibele leverancier te boek staan. Iemand die 
zaken voor zijn klant kan regelen op een manier die opvallend is in levertijd, service, kwaliteit, product-
uitvoering en prijs. Dat zijn heel wat punten maar gelukkig kan ik zeggen dat we dat onderscheid ook echt 
maken. Overigens moet ik eerlijk vertellen dat ik hiermee dagelijks aan de gang moet. Ons bedrijf heeft 
producten in de range die niet snel meer in stand alone omzet zullen groeien. Wij zijn daardoor bezig om een 
grote ommezwaai in het productenaanbod te maken.” Chris legt het uit. 20 Jaar geleden was een 
enkelwandige profielplaat voor gevel en dak voor grote industriële panden een top product in onze 
totaalomzet. Vandaag de dag is dat anders. Alles gaat tegenwoordig met isolatietoevoeging. Dat betekent dat 
de profieplatenomzet niet snel in deze markt meer zal stijgen. Dit vroeg dus om aandacht en wat heben we  
vervolgens gedaan? We zijn gestart met de verkoop van kleine schuren, loodsen en garages en daarin blijkt de 
enkelwandige profielplaat nog steeds een goed product te zijn. Finish Building BV is voor deze activiteiten 
opgericht. ‘Nr 1 in zelfbouwloodsen’ is de slogan. Een jonge man leidt dit nieuwe bedrijf. Hij verkocht met zijn 
team het eerste jaar al meer dan 75 loodsen. Zijn prognose {of die van mij ;-} is dat hij er volgend jaar zeker 
200 stuks gaat verkopen. En dat gaat hem en zijn jonge team lukken. Hij is één van de jonge gasten binnen het 
bedrijf waarin ik mijzelf zo terug zie. Hij, maar ook veel van zijn collega’s doen gewoon net even meer als wat 
iemand standaard doet. Die extra 10 – 15 % maakt ze echt de ondernemers van de toekomst. Ook hier zullen 
klanten zien dat snelheid, kwaliteit en service, gegarneerd met een sausje van enthousiasme de route naar 
succes is. En klanten sluiten zich daar graag bij aan”, verelt Chris enthousiast.  

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

“Jaaaah, wij hebben natuurlijk een ongelofelijke klap gehad tijdens de crisis. We hebben toen hard, misschien 
wel te hard moeten werken. Als je ziet dat je dan collega’s hebt die je dan willen ondersteunen in deze 
vervelende periode en ook gewoon veel problemen willen wegwerken dan krijg je daar wel extra kracht en 
inspiratie door. Dus het antwoord is: ons team.”   

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

“Ik ben nu 56”, vervolgt Chris. “Ik zie mijzelf nog steeds werken in het bedrijf. We hebben nu 5 takken van 
sport binnen het bedrijf. Finish Profiles de profielplatenboer, Finish Building de zelfbouwloodsentak, Finish 
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Projectbouw de hallenbouwer, Finish Frame de lichten stalen frame producent en Finish Export de afdeling die 
alles voor en met de buitenlandse Finish bedrijven regelt. Al deze afdelingen hebben jonge mannen als leider. 
Ik hoop dat ik een rol mag spelen in hun succes zoals ik zelf dat succes hebben kunnen ervaren. Ik wil dat ze 
allemaal zelfstandig kunnen ondernemen en dat we de naam ‘Finish’ voor nog eens 40 jaar kunnen 
doorzetten.” 

11. Wat is de belangrijkste ondernemers les  die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Ik zou willen zeggen dat het belangrijkste is dat je met je onderneming ervoor zorgdraagt dat de klanten je 
herkennen. Vaak is de markt grijs. Zorg er dus voor dat je met een vlag er bovenuit kunt zwaaien. Wees 
enthousiast. Dat is de basis van je succes. Wees daarnaast ook kritisch op jezelf en houd jezelf en je bedrijf 
regelmatig een spiegel voor. Neem beslissingen, geen beslissing is dodelijk. Zorg ervoor dat je snel 
onafhankelijk bent. In een slechte periode leer je je vrienden kennen. Een ieder zal begrijpen wie ik met 
vrienden bedoel.” 

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

“Te kort”, lacht Chris. “Ik had je namelijk graag willen vertellen dat ik het liefst autodealer was geworden 
hahaha. Dat is nu een markt die grotendeels grijs is. Daar liggen zoveel kansen om er met een vlaggetje 
bovenuit te zwaaien.”  

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

“Ook dat is een moeilijke vraag. Ik vind namelijk zoveel ondernemingen en hun ondernemers zo geweldig. Ik 
kijk met bewondering naar een bedrijf dat zo veel nieuwe caravans verkoopt dat elke dag de straat er vol mee 
staat of naar twee jonge gasten die schepen vol treinrails verkopen of wat dacht je van een Purmerendse 
ondernemer die samen met zijn vrouw een cateringsbedrijf runt en voor alle grote artiesten van ons land op 
concerten de catering verzorgt. Maar ook hier aan de Van IJsendijkstraat zit een bedrijf dat over de gehele 
wereld speelgoed verkoopt. Ik kan ze blijven opnoemen. Ik rijd op mijn fiets door Paramaribo en zie gewoon 
een heistelling van de firma van ’t hek staan. Dan denk ik direct: jeetje hoe regelen zij het vervoer en wat kost 
zo’n klusje danwel niet? Purmerend heeft zoveel mooie ondernemingen en nu vragen jullie aan mij wie ik wil 
voordragen?” Chris denkt nog even verder na terwijl hij naar het koffieapparaat loopt. “Frits Dix is natuurlijk 
de aangewezen man om te interviewen. Deze man is alles wat voor Purmerends succes staat. NMT 
International Shipping is een top bedrijf en hij doet veel voor de gemeenschap op het gebied van 
maatschappelijke betrokkenheid, sponsoring etc. Hij zet Purmerend op de kaart. Misschien wel teveel voor 
handen om hem voor te dragen. Vraag hem en doe hem de groeten”, lacht Chris.  

Ik dank Chris en Rob voor het enthousiaste verhaal, ik vond het ook te kort ;-} Krijg nog een leuke beker met 
heerlijke chocola en de mooie spreuk: “je wordt met de dag leuker” mee naar huis. Dankjewel! 

Ik wens iedereen fijne dagen en een mooi en gezond nieuwjaar. Graag tot 2019! 

Jeannette Zwaan 
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