“Je moet altijd een goede balans
houden tussen ambachtelijk
vakmanschap en techniek”
aannemers; alle grote aannemers zijn wel
klant bij ons. Ruim 70% van onze omzet vindt
plaats in de bouw, de rest is particulier.” Het
moment waarop Lamers door de aannemer
wordt ingeschakeld in het totale proces
van de bouwketen komt overeen met de
inschakeling door een interieurbouwer. “Wij
calculeren, produceren en begeleiden, en in
veel gevallen plaatsen wij onze producten.
Daarnaast beschikken wij over eigen bezorging.
Momenteel vindt er een grootscheepse
omschakeling plaats van onze rode naar een
nostalgisch getinte groene bedrijfskleur. In
het bouwproces is planning van het grootste
belang. Wij denken te allen tijde in oplossingen.
Onze pluspunten zijn snelle levering, service,
kwaliteit en garantie. Bovendien is het
belangrijk dat de juiste en meest doeltreffende
volgorde in stappen binnen het proces in de
gaten wordt gehouden. In dat verband zijn de
zogeheten toolboxmeetings voor onderlinge
afstemming onontbeerlijk.”

PLANNING EN ROBOTISERING
Het totale bedrijfsvloeroppervlak van het
complex van Lamers Natuursteen Almelo
bedraagt 9000 vierkante meter. Een ruime
showroom maakt daarvan deel uit – “Het
is vooral een technische showroom, waar

mogelijkheden en alternatieve oplossingen
worden getoond”, aldus Andy de Bont.
Bij Lamers in Almelo is een professioneel team
van 22 mensen werkzaam, die zich dagelijks
bezighouden met meer dan 156 soorten
steen. “Onlangs hebben wij voor een hotel
in Amsterdam 118 Silestone douchebakken
gefabriceerd, en voor een ander project in
Amsterdam al het gevelwerk in hardsteen.
En in Vlissingen hebben we voor een
interieurbouwer in de barruimtes van een
hotel alle marmer buffetbladen geproduceerd
en geplaatst. Onze markt bestaat uit heel
Nederland, maar ook in België zijn wij actief.
We hebben daar bijvoorbeeld voor een grote
interieurbouwer verschillende sanitair- en
keukenbladen geproduceerd en geplaatst in
een gecombineerde woning met kantoorruimte.
Momenteel zijn wij druk bezig om een van
onze productieprocessen volledig te gaan
robotiseren. We zitten nu in de testfase bij een
bedrijf. Ik heb het dan over een machine die in
onze branche niet bestaat. Dus wij hebben aan
de hand van onze wensen en eisen uiteindelijk
een machine gevonden uit een andere branche,
die wordt aangepast aan wat wij willen en nodig
hebben. Zo wordt een deel van ons handmatige
werk straks omgezet naar geautomatiseerde
werkzaamheden.”
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PERSONALIA
Naam: Andy de Bont
Leeftijd: 52 jaar
Burgerlijke staat: Gehuwd
Bedrijfsnaam: Lamers Natuursteen
Industrie Almelo BV
Functie: Directeur
Specialiteit: Innoveren en maatwerk in
natuursteen
Motto: Kwaliteit, service en garantie
Bucketlist: 1. Als bedrijf bij de top 3 willen
horen; 2. Als bedrijf nog eens honderd
jaar blijven bestaan; 3. Verder meegaan
in automatisering en technologische
ontwikkeling, zonder het ambachtelijke uit
het oog te verliezen
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