Berghout Oﬃce 30 jaar

SERVICE IN OPTIMA FORMA
Berghout Oﬃce bestaat 30 jaar. Eigenaren Wilfred en Jacqueline Berghout kijken terug op
mooie, maar soms ook bewogen jaren. Wilfred kende destijds, in den beginne, een vliegende
start die niet was voorzien. Hij stapte namelijk in het bedrijf van zijn vader en moeder Nico
en Jeanne, omdat zijn vader getroﬀen werd door de herseninfarct.
“Het was 1987. Ik werkte in het Rotterdamse restaurant
Parkheuvel, toen bij mijn vader het noodlot toesloeg. Hij
moest herstellen en revalideren; werken ging even niet meer.
Ik had het op dat moment niet meer zo naar mijn zin in de
horeca en tegelijkertijd had mijn vader mij in de zaak nodig.
Ik heb altijd veel interesse voor het vak mijn vader gehad,
wist er ook veel van omdat ik er vaak kwam en alle verhalen
kende. En dus besloot ik in de zaak van mijn vader te stappen.
Zo begon het. Nu zijn we 30 jaar verder.” Hij kijkt naar zijn
vrouw en zegt: “Waar is de tijd gebleven?”
TROUWDEN

Drie jaar later ontmoette hij Jacqueline. Ze trouwden en kregen een dochter. Nico was inmiddels hersteld en samen met
Wilfred leidde hij hierna enkele jaren het bedrijf. Totdat hij in
1991 een bypassoperatie moest ondergaan. Een zware ingreep
die hem niet in de koude kleren ging zitten. Nico besloot uit
het bedrijf te stappen en zich volledig te concentreren op zijn
gezondheid. Berghout Office was toentertijd al een gerenommeerd bedrijf in kantoor- en projectinrichting. De onderneming had een trouwe klantenschare. Wilfred zette de zaak zelf
voort, hoewel Nico op de achtergrond als adviseur aanwezig
bleef. “Ik kon altijd bij hem terecht voor vragen. De man had
een schat aan ervaring en bovendien kon ik niet alleen privé
maar ook zakelijk heel goed met hem door één deur.”

Jacqueline en Wilfred Berghout en Jeanne, de moeder
van Wilfred, die tot 2001 actief was in het familiebedrijf.
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VERHALEN

SNEL LEVEREN

Vijf jaar geleden stierf Nico. Hij leeft voort in de herinneringen; in de verhalen van Wilfred keert hij regelmatig terug,
als vader en als zakenman. Sinds 2004 is Jacqueline actief in
het bedrijf. Zij is niet alleen het administratieve brein achter
Berghout Office, maar ook Wilfreds steun en toeverlaat als
telefonisch aanspreekpunt voor klanten en leveranciers. Ze
handelt bestellingen af en zorgt voor een goede afwikkeling.
Wilfred is daarentegen vooral de specialist op het gebied
van projectinrichting. In de regio’s Rijn en Veenstreek en
Gouda en soms ook daarbuiten voorziet hij bedrijven van
complete kantoorinrichtingen. Dat gaat veel verder dan
alleen de inrichting. Hij tekent ontwerpen, zet deze om in
3D-tekeningen en richt zich daarbij op zaken als routing,
ergonomie en efficiency. Zijn klanten kunnen kiezen uit
een grote range van producten, die vooraf door Wilfred
zijn getest en goedgekeurd.

Van ontwerp tot montage en service, Berghout Office
ontzorgt klanten volledig. Nu al 30 jaar dus. Een mijlpaal, zo
vindt ook Jacqueline. “We werken niet met een showroom en
omdat dit overheadkosten scheelt, kunnen we onze klanten
scherp offreren.” Wilfred: “Daarnaast is het onze kracht dat
we snel schakelen. We kunnen snel actie ondernemen en dus
ook snel leveren. Niet alleen als een complete inrichting is
gewenst, maar ook voor die ene stoel of dat ene ladekastje.
Service in optima forma dus. Dat levert tevreden klanten
op, maar zorgt er ook voor dat wij dit werk, waar we erg van
houden, nog jaren kunnen volhouden.”
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