
BPZ is een familiebedrijf waar niet alleen 
gedacht wordt aan rendement, maar ook aan 
gezamenlijke focus op leuke dingen. ‘Zeker, 
er moet hard gewerkt worden, maar plezier 
vinden we net zo belangrijk’, vertelt Zomer. 
We hebben heel goede sociale voorwaarden 
voor onze medewerkers. Zo werken we met 
10% winstuitkering voor het personeel, dat 
is iets heel bijzonders. Eens in de twee jaar 
gaan we met alle vijftig medewerkers en hun 
partners op reis, daarvoor hebben we een reis-
vereniging binnen ons bedrijf.’ 

Een prima boterham
De keus voor een winstuitkering van 10%  
aan het personeel is al in het begin van het 
bestaan van BPZ, nu 27 jaar geleden, gemaakt. 
Zomer: ‘We creëren daarmee een vorm van 
betrokkenheid bij ons personeel. De winst-
uitkering geldt dan ook voor alle personeel, 
iedereen is even belangrijk. Ik kan wel werk 
verkopen maar als de telefoniste chagrijnig 

opneemt, hebben we nog niet een tevreden 
klant. Door die 10% winstuitkering is elke 
euro die er verdiend wordt een dubbeltje voor 
het personeel. Daarmee is 90% van de winst 
voor de aandeelhouders, en dat is nog steeds 
een prima boterham.’

 
Tussen de mensen
Die gelijkwaardigheid tussen het personeel 
vind je overal in het bedrijf terug. Zomer vindt 
dat belangrijk: ‘Als je tussen de mensen staat 
krijg je veel meer voor elkaar. Ik ben net zo 
verantwoordelijk voor mijn taak als anderen 
dat zijn voor hun taak. En we doen het met 
elkaar, we hebben elkaar nodig. Vorig jaar heb 
ik mijn verkooptargets niet gehaald, dat was 
voor het eerst. Als team hebben we echter de 
targets wel behaald, en daar gaat het om. Ik 
loop rond met beide benen op de grond, dat 
menselijke zit in me en dat heeft z’n weerslag 
in het hele bedrijf.’ 

Het totaalconcept
BPZ onderscheidt zich van de markt door 
totaalconcepten aan te bieden. ‘We leveren 
een totaalpakket van voorbereiding tot ople-

vering. Dat betekent concreet dat we het liefst 
al met de aannemer om tafel zitten, dat we de 
kozijntekeningen van de architect, de platte-
gronden die er zijn en het bestek krijgen en 
daarmee een compleet plan uitwerken. 

Een deur is een omslachtig product en de klant 
vindt dat vaak lastig’, weet Zomer. Het hang- 
en sluitwerk wordt steeds meer elektronica en 
er worden nogal wat eisen gesteld aan een deur. 
‘Denk aan de combinatie met brandveiligheid, 
geluidswering en inbraakbeveiliging. Die eisen 
kennen wij goed, we hebben de goede mensen 
ervoor in huis en met name dat stukje kennis 
is voor de klant heel prettig. Bovendien levert 
een totaalconcept vaak een �nanciële besparing 
op, of e�ciency in het traject.’

 
Underdogpositie als ambitie
‘Onze concurrenten zijn over het algemeen 
fabrikanten, dat zijn toch iets anders georga-
niseerde bedrijven. Wij zijn �exibel, hebben 

‘Een deur is een  
 omslachtig product’

‘We creëren  
een vorm van 

betrokkenheid bij 
ons personeel’
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MA�HIJS ZOMER: 
'PLEZIER NET ZO BELANGRIJK 
ALS SUCCES BIJ BPZ' 
Deurenspecialist BPZ uit Assen had met een omzet van 29 miljoen vorig jaar 

een van de beste jaren sinds het ontstaan van het bedrijf in 1993. BPZ levert 

per jaar meer dan 40.000 deurelementen door het hele land. Toch blijft de 

Drentse nuchterheid het bedrijf en de medewerkers sieren, en staat de ambitie 

voor omzet groei van het bedrijf niet voorop. Hoe dat zit? We spraken  Matthijs 

Zomer erover.

de juiste partners om ons heen voor het pro-
ductiewerk en daardoor kunnen wij ons rich-
ten op de klantvraag.’ BPZ heeft belangen in 
de bedrijven waar ze veel mee samenwerken. 
Zo zijn ze 50% aandeelhouder van Oldenburg 
deurbewerking, van Van Vuuren in Grou en 
Deurplus in Nunspeet. ‘We hebben zelf niet 
de ambitie om qua omzet grote stappen te 
maken. Natuurlijk zijn we echt wel ambitieus, 
we willen onze concepten verbeteren en de 
processen optimaliseren, maar we hoeven niet 
zo nodig de grootste te zijn. Laat ons maar 
mooi in die underdogpositie opereren. Zo 
heb je wel een omzetuitbreiding, maar met 
dezelfde mensen.’

Speler van formaat
BPZ werd met deze aanpak die zich kenmerkt 
in nuchterheid marktleider in Noord-Neder-
land. Lees deze of een andere editie van Bou-
wen in het Noorden door en je komt het bedrijf 
tal van keren tegen. 

Hoe kijkt Zomer tegen die positie aan? En 
waarom krijgt BPZ eigenlijk zoveel opdrach-
ten? ‘We zijn naast marktleider in Noord-Ne-
derland inmiddels in het hele land een speler 

van formaat geworden. We werken voor de 
middelgrote en grote aannemers, we maken 
best aansprekende werken, en lang niet altijd 
de makkelijkste werken. Dat valt op, dat wordt 
gezien en daar worden we op benaderd. En 
het is inderdaad die nuchterheid die ons zo 
ver brengt. Gewoon met beide benen op de 
grond blijven en ook een keer het boetekleed 
aantrekken als je iets niet goed gedaan hebt. 
En het plezier erin houden. Dat voelen klan-
ten. Als wij plezier uitstralen, voelt de klant 
zich prettig.’

‘We hoeven niet  
zo nodig de 

grootste te zijn’
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