
S

We zitten gemoedelijk bij elkaar in hun ka-

rakteristieke woonboerderij: Ton en Riet Oe-

ben (beiden 56) en zoon Melton (23). De he-

ren praten bevlogen over hun vak, Riet

structureert en noemt de juiste jaartallen.

“Eind jaren zeventig was een moeilijke tijd“,

begint Ton Oeben. “Ondernemers ontsloegen

veel werknemers en huurden mij vaak in, ze-

ker omdat ze me veelzijdig konden inzetten.

Het was toen nog gangbaar dat wooninrich-

ters aparte stoffeerders en andere specialis-

ten in dienst hadden. In die tijd was het ech-

ter not doneomwerk uit te besteden, ikmoest

werken onder de vlag van de opdrachtgever.

Daarom beschikte ik over verschillende mag-

neetborden voor op mijn wagen. Tegenwoor-

dig is dat niet meer nodig maar nog steeds

hebben we altijd het meeste werk in crisis-

tijd.”

“We plussen dit jaar een kwart meer dan vo-

rig jaar”, voegt Melton Oeben toe. “Wat wij

merken van recessie is dat eindklanten min-

der verhuizen en eerder renoveren. Het werk

blijft. De reden is logisch: regelmatig verma-

ken we designmeubels van gerenommeerde

merken. Het is moeilijk om mensen te krijgen

die dat op het gewenste niveau aankunnen.”

Oeben pretendeert niet hierin uniek te zijn.

Ton Oeben: “In deze omgeving zijn zo’n vier

bedrijven hiermee bezig. Allemaal als vlie-

gende kiep, allemaal geleid door jongeren als

Melton. Over en weer spelen we elkaar zelfs

opdrachten door, vaak zitten we simpelweg

vol.”

HISTORIE

ZijnvaderoverleedtoenTonzeswas,zijnmoe-

der werkte als gordijnnaaister in een wo-

ninginrichtingszaak. “Na school kwam ik er

voor een kopje thee, later deed ik er klusjes.

Rond mijn vijftiende kon ik eigenlijk al zelf-

standig stofferen en hoewel mijn moeder me

graag met een stropdas had gezien, had ik

mijn roeping gevonden.”

Ton volgde Complete Woninginrichting aan

het huidige HMC in Rotterdam en heeft zich

ook altijd woningbreed ingezet. “Ik studeer-

de af in 23 vakken, de opleiding was geheel

gericht om als detaillist aan de slag te gaan.”

Tijdens een stage bij het Rotterdams Toneel

had Ton echter al van decorbouw geproefd:

“Jé van het! Zeker omdat we de decors ook

opbouwden, zo ging ik mee op tournee met

onderandereJohnLanting,JasperinadeJong

en Gerard Cox, een geweldige tijd.”

Na school werkte hij drie jaar voor verschil-

lende bedrijven waaronder een interieurar-
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In september 2007 sloot Melton Oeben zich aan bij

zijn vader Ton

Succesvol als vliegende kiep

’Zorg dat de vraag wordt opgelost.’ Onder de naam Oeben

Woonservice voldoetTon Oeben uit Nijkerkerveen sinds 1977 aan

die order als een soort vliegende kiep, sinds 2007 samen met zoon

Melton. Opdrachtgevers zijn vooral woninginrichters die in het

luxere segment verlegen zitten ommaatwerk dat aan de hoge

standaard voldoet.Ton Oeben: “Toen ik ermee begon, behoorde ik

tot de eerste zzp’ers; nog altijd is er werk genoeg, júist in

economisch mindere tijden.”

Voor een vergaderruimte installeerde Oeben dit dertien meter lange akoestische plafond



chitect. “Dat beviel enorm maar helaas ging

die zaak failliet. Ik werkte ook voor bouwbe-

drijf Salomons in Amersfoort. Mijn vader was

er rayondirecteur geweest; de sfeer was toen

dermate dat iedereen er bleef hangen. Inmijn

tijd, 1977, viel wegens bezuinigingen de situ-

atie juist tegen. In een opwelling belde ik Riet

met demededeling dat ik voormezelf ging be-

ginnen.” Riet Oeben: “Op 1 oktober 1977 was

dat een feit.”

DUBBELE START

De eerste maand kluste Ton wat aan tot een

vriendmet veel stoffeer- en tekenwerk kwam.

“Sindsdien heb ik nooit meer zonder werk ge-

zeten.” Riet gaf haar werk bij een drukkerij al

snel op omdat haar man te weinig bereikbaar

bleek, het mobieltje bestond nog niet. Zo’n

drie jaar runde Riet een kleine woninginrich-

tingszaak dichtbij huis. “In het begin kregen

we hierdoor veel opdrachten binnen. Nadat

we in1980verhuisdennaar dezewoning,mijn

ouderlijk huis, zijn we met de winkel gestopt,

het werd te veel heen-en-weergetrek. Ik ver-

zorg wel nog altijd de boekhouding.”

Het echtpaar kreeg twee zonen die beide nog

thuis wonen. Melton is van plan om op zijn

beurt het huis ooit over te nemen. Het is gro-

tendeels tevens de plek waar vanuit een

schuur Ton zich de eerste achttien jaar naar

eigen zeggen ‘de bulten’ werkte; met zware

knieklachten verkocht hij in 1995 het am-

bachtelijke gedeelte van de zaak en ging al-

leen door. “Niet dat ik daarvóór alles zelf

moest doen, ik werkte gemiddeld met twee,

drie vaste krachten en huurde daarnaast re-

gelmatig oproepkrachten in. Daardoor moest

ik wel aan de steeds strengere arbowetge-

ving voldoen. Zoals afzuigers plaatsenenven-

sters omdat er te weinig daglicht was; een

open deur mocht weer niet vanwege tochtei-

sen. Doodmoe werd ik ervan.”

Ton ging terug naar het HMCen volgde er een

jaar de cursus CAD-tekenen. “Léuk die auto-

matisering! Het leidde er zelfs toe dat ik mee-

hielp een internationaal programmavanCNC-

leverancier Van Schoonhoven in Barneveld te

vertalen in het Nederlands. Daarnaast ont-

wikkelde ik samen met een softwareleveran-

cier een softwarepakket dat berekent hoeveel

tapijt je nodig hebt voor een bepaalde opper-

vlakte. Het is overgenomen door Voskuilen in

Hoevelaken waar ik in 2002 in dienst trad.”

RietOeben: “Tonhader eenuitstekende func-

tie maar we zagen dat hij steeds ongelukki-

gerwerd, hij bleek té zeer gehecht aan de vrij-

heid van het ondernemersschap. Daarom

schreef hij zich per 1 april 2004 weer in bij de

Kamer van Koophandel en meteen kwam zijn

goede humeur weer terug. Helaas moesten

wewél weer opnieuw beginnen. Zoals de be-

lastingzaken regelen en materialen aan-

schaffen... Evenals in 1977 schaften weweer

een oud busje aan...”

VADER & ZOON

De chronisch ontstoken knieën waren inmid-

dels minder pijnlijk maar Ton stoffeert niet

meer en tilt evenmin nog zware spullen. Bo-

vendien diende zich een partner aan: Melton.

“Ik was van kleins af aan gericht op het werk

en volgde Meubelmaken BOL 4 aan het ROC
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De werkplaats wordt soms gebruikt voor assemblage

Milton is van plan de karakteristieke woonboerderij van zijn ouders, waar vanuit een schuur Ton zich de eerste achttien jaar naar eigen zeggen ‘de bulten’ werkte, ooit

over te nemen
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in Zwolle. Vier jaar ellende! Terwijl ik ervóór

tijdens een vbo B-studie in Nijkerk zelfs prij-

zen haalde voor technisch tekenen, moesten

we in Zwolle weer terug naar de tekentafel,

de leraar zelf kreeg op dat moment pas de op-

leiding AutoCAD. Ik leerde wél andere zaken

als algemene ondernemingsvaardigheden.

Verder kon ik goed overweg met de jongens

uit de klas, een belangrijke reden waarom ik

doorzette.We gaan nog altijd samen stappen

en na de opleiding trok ik met één vriend drie

maanden in een camper zigzaggend door de

V.S., van Los Angeles naar New York, onver-

getelijk.”

Nadat hij een half jaar elders aan de slagwas

geweest, slootMelton zich inseptember2007

aan bij zijn vader. “We keken het tot het ein-

de van dat jaar eerst voorzichtig aan, daarna

werden we een v.o.f. We zijn beiden best ei-

genwijs en dan kom je toch een paar drem-

pels tegen. We zijn ook wel eens chagrijnig

maar in de praktijk komt dat er ‘s avonds wel

uit, daarna is alles weer oké.”

AFBOUWEN VERSUS GROEI

Ton: “Bij die voorzichtige start speelde mee

dat ik de komende jaren wil afbouwen, ter-

wijl Melton is ingesteld op groei. Daar zit een

bepaalde frictie, er spelen andere belangen.

Ik heb de kracht niet meer om er vol voor te

gaan, ben een tijd geleden ook nog eens ge-

dotterd. Toch zijn we nu wekelijks zes dagen

bezig en huren regelmatig een extra kracht in.

Hoe ik al dat werken vind? Ik hoop dat ik bin-

nenkort echt aan dat afbouwen toekom. Niet

dat ik geheel wil stoppen, waarschijnlijk doe

ik dat pas als mijn oude klantenkring is verd-

wenen. Willen zij mijn hulp dan ga ik door, al

ben ik zeventig. Als het huidige ‘moeten’ er

maar eerder af is. Anderzijds voelt het mach-

tig dat ik Melton een voorzetje kon geven.

Sinds juli 2008 hurenwe zelfs eenwerkplaats

in Hoevelaken, zonderMeltonwas ik daaraan

nooit begonnen.”

Sterker, Ton vertelt nooit de behoefte te heb-

ben gehad om veel personeel te hebben, me-

de doordat hij het ‘verrekte om overdag naar

een blikken trommel op het industrieterrein te

gaan’. “Daar komt het bij een grote onderne-

ming al snel op aan, wil je je rendement be-

halen. Ik zag mijn kinderen rondom mijn werk

opgroeien, dat vond ik veel belangrijker.” Ook

Meltongeeft aannooit twintigmanpersoneel

te willen. “Wel drie en daarbij de nodige ma-

chines. Ik kijk daarom uit naar een optie om

ergens over ten minste 300 m² te beschikken,

we werken nu op 160 m². Met drie mede-

werkerskan ikzelfblijvenmeewerkenenmeer

projecten aannemen ombijvoorbeeldwinkels

in te richten, viervijfde van het werk is nu par-

ticulier gericht.We hebben vorigemaand een

geheel huis ingericht, dan zit zo’n maand me-

teen propvol.”

Onder het motto ‘eerst verdienen, dan kopen’

bevinden zich in de werkplaats inmiddels een

goede zaag en kantenbandmachine. Melton

Oeben: “Bedenk dat we vooral aan het werk

zijn bij onze opdrachtgevers dus hetmaterieel

is een extra aanvulling. Spuit- en veel frees-

werk bestedenweuit.Wegebruikendewerk-

plaats soms voor assemblage, daarnaast zijn

we ons er aan het specialiseren in het maken

van akoestische plafonds, samen met mijn

broer Yannick die in de geluidstechniek zit.”

INSPELEN OP LUCHTHAKEN

Vader en zoon werken vooral voor vier grote

woninginrichters en daarnaast voor diverse

kleinere opdrachtgevers. Rechtstreeks parti-

culier werk is er ook, vooral voortkomend uit

de connecties die Ton heeft opgebouwd. De

heren promoten het niet opdat het vertrou-

wen van de reguliere opdrachtgevers niet

wordt geschaad. Ton Oeben: “Zoals Jan des

Bouvrie veel werkt voor sterren, hebben zij

veel managers en directeuren als eindklant.

Vermogende mensen dus en zéér veeleisend,

daarmeemoet je om kunnen gaan. Soms is er

al commentaar als we binnenlopen, ik rol eer-

lijk gezegd wel eens een tapijt voor een deur

zodat zenietonbeperktkunnenbinnenvallen.”

Melton: “Soms krijgen we nog geen glaasje

water, veel vaker is het contact leuk. En als

we weer eens moeten ingaan op een nieuwe

nuk... Het hoort erbij, we rekenen de uren dan

gewoon door.”

Flexibiliteit is juist een enorme kracht van Oe-

benWoonservice, benadrukt de familie. Mel-

ton Oeben: “We moeten niet als een ambte-

naar meteen nee zeggen maar meedenken

over hoe we het gevraagde wél kunnen reali-

seren.” Ton: “Technisch meedenken is voor

ons een must. Zeker omdat architecten hun

ideeën vaak ophangen aan luchthaken. Re-

gelmatig worden we benaderd bij conflicten

met vaak dreigende rechtszaken. Of wij het

beloofde tóch kunnen waarmaken...”

HONDERD PROCENT

Met de komst van Melton, gericht op meu-

belmaken, is het woninginrichtingswerk van

Oeben verminderd. “Het genereert nog altijd

veel handel maar het beslaat qua werkzaam-

heden nog slechts zo’n tien procent.” Begin

dit jaar deden de Oebens hun inrichtingssta-

len van de hand. Ton Oeben: “Groothandels

hebben zulkemooie showrooms, daar kunnen

wij met die stalen niet tegenop.”

Bij het meubelwerk gebruikt Oeben overwe-

gend plaatmateriaal. “De klantenkring be-

paalt en die is vooral gericht op strak, wit de-

sign”,verteltMelton.“VaakpassenweDuitse

meubels aan. De diktes die daar gangbaar zijn

- 25, 28 en 30 mm - kun je in Nederland nau-

welijks krijgen. Wij kopen de platen daarom

rechtstreeks in Duitsland. Het resultaat moet

voor honderd procent de kwaliteit hebben van

die topmerken.”

Edith Kok

Foto’s: familie Oeben

Onder het motto ‘eerst verdienen, dan kopen’

bevinden zich in de werkplaats inmiddels een goede

zaag en kantenbandmachine

Sinds de komst van Melton worden de activiteiten

meer gericht op meubelmaken

’Ik kijk uit naar een optie om ergens over ten

minste 300 m² te beschikken, we werken nu op

160 m²’


