
De onderneming
 
Een links hart voor de zaak
 

Geert Duijghuisen: 'We betalen ruim
boven de cao. De hoogte van het
salaris mag niet de reden zijn om hier
weg te gaan'
Foto Raymond Rutting

Zelf wil hij het niet te veel
benadrukken, maar directeur Geert
Duijghuisen van de succesvolle
verffabriek Baril is actief SP-lid.
Liever aandacht voor de zwakkeren
dan een boot kopen.

JEROEN TROMMELEN

Het is zo'n fabriek op een anoniem
industrieterrein, vijf minuten rijden
van de snelweg. Met
productiehallen waar de radio op
volle kracht doorheen schettert. Het
ruikt er naar verf en oplosmiddel en
de vorkheftruck rijdt nog rond
zonder waarschuwende piepjes te
produceren. Een echte Brabantse
fabriek met echte arbeiders, van
het type dat de trouwe aanhang
vormt van de Socialistische Partij.

Alles klopt, behalve één ding. Hier
is het de baas zelf die links is, en
actief lid van de SP. Directeur en
eigenaar Geert Duijghuisen van
verf- en coatingsfabriek Baril in Den
Bosch is een vreemde vogel in
directeurenland, hoewel hij dat zelf
liever niet te veel benadrukt.

Inderdaad, Baril gaat sociaal om
met zijn personeel, zegt hij.
Mensen die per ongeluk in de
schulden raken, van wie de
echtgenote plots haar baan verliest
of die op een andere manier pech
hebben, kunnen altijd bij hem
aankloppen voor een oplossing. Hij
streeft naar sociale cohesie.
'Uiteindelijk is dat altijd goed voor
de productiviteit.'

Ook betaalt hij zichzelf een
bescheiden salaris waar sommige
andere directeuren hartelijk om
zouden lachen. Hoeveel? 'Vier tot
vijf keer zoveel als het laagste
salaris in het bedrijf. We betalen
het personeel ruim boven de cao.
De hoogte van het salaris mag niet
de reden zijn om hier weg te gaan.'

Aan sociale politiek hangt een
prijskaartje. 'Maar so what?', zegt
Duijghuisen. 'Wat is er mis mee om
de zwakken in de samenleving wat
meer aandacht te geven? Dat zou
veel vaker moeten gebeuren, ook
in bedrijven. In plaats van een boot
te kopen.'

Maar dat is een oordeel, haast hij
eraan toe te voegen. 'Als een
directeur van een andere
onderneming een boot wil kopen,
moet hij dat natuurlijk zelf weten.'

Interessanter is dat het werkt. Met
Baril gaat het opmerkelijk goed. Het
bedrijf groeit sterk; boekt al vijf jaar
een bruto winst voor afschrijvingen
van ruim boven de 10 procent; ziet
de export sterk stijgen en slaagt
erin dit jaar ook de omzet in
Nederland flink te laten groeien.
Dat is op zijn minst bijzonder voor
een bedrijf dat het voornamelijk
moet hebben van activiteiten in de

(industriële) bouw.

Een klein deel van de omzet haalt
Baril uit een traditionele
schildersverf met de merknaam
Copperant. Ondanks de lastige tijd
voor bouwverf groeit ook de omzet
daarvan nog steeds. De meeste
verven en coatings worden echter
gebruikt door
staalconstructiebedrijven. Dat Baril
daar ontsnapt aan de malaise in de
bouw, is deels een kwestie van
mazzel, zegt hij.

Zoals bij de export naar Polen. Een
grote klant van Baril is GS
Staalwerken Groep in Helmond.
Dat bedrijf breidde in 2005 uit naar
Polen, waar de markt voor
staalconstructies groeit en het
personeel goedkoper is. 'Daar
gingen ze spuiten met onze verf en
de lokale mensen zeiden: hé, dat is
fijn spul. Vervolgens dient zich een
distributeur aan die het in Polen en
de landen eromheen wil gaan
verkopen. Al die landen hebben
groeiende economieën.'

In de Verenigde Staten is Baril
sinds 2007 50 procent eigenaar
van een vestiging in Angola in
Indiana. Duijghuisen: 'Een klant in
Europa stuurde onze verf naar
Amerika en wij begonnen ons af te
vragen of we het ook niet daar
konden maken. Dat scheelde ook
veel gedoe met inklaring en export.
Het bedrijf dat we overnamen, had
op een aantal fronten een
achterstand in technologie. Met
onze kennis erbij is de productie
verdubbeld. De Amerikanen
houden van innovatieve producten.'

Die innovatie zit grotendeels in een
gepatenteerde vinding waardoor
coatings razendsnel kunnen
drogen. Het maakt gebruik van
vocht in de buitenlucht als derde
component in de verf. Die
technologie heeft Duijghuisen
mede zelf ontwikkeld. 'We vinden
nog steeds nieuwe
toepassingsvormen, zoals op hout.
Binnenkort brengt onze fabriek in
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Etten-Leur een vloerolie op de
markt die zo snel droogt dat je op
één dag twee keer je vloer kunt
oliën zonder effect op de kleur.'

Zijn vader had een succesvol
schildersbedrijf, in Vught, maar dat
is volgens Duijghuisen toeval. Hij
noch zijn broer of twee zussen
hadden destijds zin die
onderneming over te nemen. Na de
mavo en havo volgde hij een
chemische opleiding op de hogere
laboratoriumschool in Oss.

Zo kwam hij in 1990 terecht op de
researchafdeling van het kleine
Baril. Tien jaar later werd hij daar
mede-eigenaar van, en sinds het
overlijden van zijn zakenpartner dit
jaar is hij enig aandeelhouder.

Duijghuisens vader vond
werkgelegenheid ook al
belangrijker dan winst. 'Hij keek
altijd naar de situatie van de
werknemer zelf en dat heb ik
ongetwijfeld overgenomen. Het was
destijds ook heel normaal dat je
omging met de kinderen van het
personeel en op elkaars
verjaardagen kwam. In Boxtel,
waar ik woon, weten veel mensen
niet eens dat ik een fabriek heb.
Wa doedegij eigenlijk, vragen ze
dan. Na het antwoord kijken ze wel
vreemd op.'

Aan meer salaris heeft hij nooit
behoefte gevoeld. 'Tien jaar
geleden zijn we naar een grotere
woning verhuisd. Nu wonen we
lekker. Ik heb uitgerekend wat we
nodig hebben om dat te kunnen
volhouden en dat is voldoende.'
Een pensioenvoorziening heeft hij
ook niet. 'Ik ga ervan uit dat ik
tegen die tijd als aandeelhouder
dividend zal krijgen uit het bedrijf.'

Maar genoeg daarover: de
aandacht voor zijn 'afwijkende'
politieke signatuur vindt
Duijghuisen overtrokken. 'Ook al
ligt mijn hart bij de zwakkere in de
samenleving en stem ik links, ik
ben en blijf ondernemer. En ik denk
dat ondernemers in de
maakindustrie en met name
familiebedrijven minder rechts zijn
dan die in de handel of financiële
markten.'

Ook Baril is een soort familiebedrijf.
'Daar zit een risico in.
Familiebedrijven die failliet gaan,
blijken vaak veel te lang te hebben
doorgedraaid terwijl dat niet
rendabel was. Bij ons ligt het
anders. Ik geloof niet dat sociale
aandacht en extra geld voor
onderzoek het rendement onder
druk zetten.'

'Als je die kosten vermindert, boek
je op korte termijn wel meer
resultaat. Maar dat hou je niet lang
vol. Ik heb er al veel zien
verdwijnen. Collega-bedrijven die
geen sociale of technische
innovatie pleegden, bestaan niet
meer.'

Bedrijf: Baril

Waar: Den Bosch, Etten-Leur en
Angola (VS)

Sinds: 1982

Aantal werknemers: 60 (Nederland)

Jaaromzet: 15 miljoen euro,
exclusief Verenigde Staten
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