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‘We zijn groot 
 geworden door 
klein te blijven’

LEESTIJD

5 minuten.

WIE KOMT ER AAN 

HET WOORD?

Bert-Jan Dijk, DGA 
De Koningh Coding  & 

Labeling.

WAAROM DIT 

ARTIKEL LEZEN?

Volledige focus op 
service is de succes-

factor van het bedrijf.

In de ondernemersvisie van Bert-Jan Dijk, DGA van De Koningh Coding & Labeling, 
staat service en hoogstaande dienstverlening voor een optimale klanttevredenheid, 
centraal. ‘In iedere servicebus zit voor ruim 25.000 euro aan onderdelen om 
storingen direct te verhelpen en ieder jaar komen er monteurs bij. Deze service is 
onze succesfactor.’

TEKST Gerard Molenaar  FOTO Robert Modderkolk

‘ SERVICE ZIT 
IN ONS DNA’

BERT-JAN DIJK, DE KONINGH CODING & LABELING

E
en klinkende autonome groei van 

ruim 20% in 2022 en een constan-

te omzetgroei sinds Bert-Jan Dijk 

het bedrijf overnam. Dat zijn de feiten. 

‘Alleen in het coronajaar 2020 zijn we 

niet gegroeid, maar stabiel gebleven.’

 ‘Ik ben altijd klantgericht geweest, zegt 

hij. Dijk begon zijn carrière in de wereld 

van de vrachtwagens. ‘Dan weet je hoe 

belangrijk goede dienstverlening is.’ 

Voor Dijk was het dus vanzelfsprekend 

dat zijn bedrijf zwaar zou inzetten op 

service en kwaliteit en dat heeft 

gewerkt, getuige de groeicijfers. ‘Wij zijn 

zelfs 24/7 bereikbaar, want stilstand is 

voor veel van onze klanten erg kost-

baar’.

Kennis en vertrouwen
In totaal nam De Koningh zes bedrijven 

over, wat uiteraard groei opleverde, 

maar de ruim 20% van nu is autonome 

groei. ‘In onze business draait alles om 

kennis en vertrouwen. Kennis van tech-

nologie en verkoop. Onze monteurs ken-

nen onze klanten goed en zijn er snel als 

er een probleem is. Zo kweek je vertrou-

wen.’

Wat Dijk belangrijk vindt, is het contact 

met de markt blijven houden en daarom 

heeft hij nog altijd zijn eigen rayon als 

accountmanager. ‘Zo hoor ik wat er in 

de markt speelt en ervaar ik ook wat 

mijn collega’s meemaken in de markt. Je 

moet dicht bij je klanten blijven. We zijn 

groot geworden door klein te blijven en 

met dat laatste bedoel ik dat we altijd 

dicht bij de klant zijn blijven staan en 

goed geluisterd hebben naar hun wen-

sen. Een ander belangrijk aspect is dat 

je team happy is en het ook leuk vindt 

om de klant te helpen. Die klantgericht-

heid zit echt in ons DNA.’

“Teamspirit”
Om de groei aan te kunnen, komen er bij 

De Koningh ieder jaar drie monteurs bij, 

bij dochterbedrijf Presa (België) twee en 

bij Mundi Technology een. Inmiddels 

bestaat de groep uit 117 medewerkers. 

‘We zijn een hecht team en als het druk 

is, kan het best zijn dat een account-

manager met een monteur meegaat om 

een machine te installeren of dat een 

vooraf ingestelde machine door de 

accountmanager bij het bedrijf wordt 

geleverd. De mensen helpen elkaar.’

Zo komt het gesprek toch weer op ser-

vice. Een paar feiten. In iedere service-

bus is standaard voor ruim 25.000 euro 

aan onderdelen aanwezig en in het 

magazijn staat in totaal voor 4 miljoen 

euro aan onderdelen, machines en con-

sumables. ‘Alleen zo kun je waarmaken 

dat je binnen een dag, of het liefst 

dezelfde dag nog, kunt leveren. En bij 

storingen gaan we naar iedere klant, 

ook als ze geen servicecontract hebben. 

We komen altijd.’

Duurzaam
Met een installed base van 15.000 

machines, inclusief de dochteronder-

nemingen zelfs 25.000, is een goed ser-

viceapparaat ook essentieel. ‘Maar we 

zien ook dat de eisen bij onze klanten 

hoger worden. Ik vind het wel mooi dat 

ze ook begrip hebben in het uitzonder-

lijke geval dat er een keer een onderdeel 

niet is. We kunnen het hoge service-

niveau volhouden, omdat onze machi-

nes zoveel onderhoudsvriendelijker zijn 

geworden. 15 jaar geleden was de ser-

vice interval 1.400 draaiuren en nu is 

dat 18.000 uren of 24 maanden. De 

klant kan nu ook zelf dingen doen. We 

hoeven er niet altijd naar toe en dat is 

natuurlijk ook duurzaam.’ 

Manager Coding Ludwig Loxley bena-

drukt dat De Koningh heel erg veel aan 

training doet. ‘Alleen al aan sales beste-

den we honderden uren aan opleiding. 

Als je een hoge servicegraad wilt bie-

den, moeten je mensen goed zijn opge-

leid.’

Ook inspecteren
Al ruim 5 jaar is De Koningh gespeciali-

seerd in inspectieapparatuur als 

metaaldetectie en checkwegers. Sinds 

Mundi Technology in 2020 werd overge-

nomen is deze kennis binnen de groep 

nog verder uitgebreid. Dijk: ‘Onze klan-

ten vroegen er steeds vaker om en op 

een gegeven moment kom je dan tot de 

beslissing om te gaan investeren in deze 

technologie. Als we nu bij de klant 

komen met onze codeer- en etiketteer-

machines en ze vragen of we misschien 

ook een checkweger kunnen leveren, 

dan kunnen we die vraag invullen. Onze 

klanten hebben genoeg aan één adres.’

Experience Center
De voortdurende groei heeft ervoor 

gezorgd dat de huidige locatie te klein 

is geworden. Daarom zal in januari ook 

het pand van de buren in gebruik wor-

den genomen. Het huidige magazijn van 

500 m² op twee niveaus, wordt verdub-

beld tot 1.000 m² op twee niveaus. ‘In 

plaats van onze huidige showroom van 

40 m² is er straks een Experience Cen-

ter van 500 m² met nieuwe machines en 

de laatste technieken.’ Dijk is er blij mee. 

‘Met deze extra opslagruimte zijn we in 

staat om sneller te leveren en een nog 

betere service te verlenen.’

Bert-Jan Dijk: ‘Als je een hoge 
servicegraad wilt bieden, moeten 
je mensen goed zijn opgeleid.’


