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Nieuwe markten veroveren
Wat doet zo’n solide bedrijf van vakmensen 
om te overleven in deze pittige economische 
tijden? In IJsselstein doen ze daar niet 
geheimzinnig over. Bart Pompe: “Er worden 
minder kinderen geboren in Nederland. Onze 
belangrijkste afzetmarkt, scholen en kinderop-
vang, krimpt, dus daar moesten we ons op 
voorbereiden. We hebben nu een breder assor-
timent en zijn op zoek gegaan naar nieuwe 
markten. De afgelopen drie jaar ontwikkelden 
wij Dapper, een productlijn voor de consumen-
tenmarkt die inmiddels goed is aangeslagen in 
binnen- en buitenland. Voor al onze producten 
hanteren we de strengste veiligheidsnormen. 
Alle hoeken zijn afgerond, niets kan splin-
teren en de lakken die we toepassen zijn 
watergedragen en zelfs likbaar! In scholen en 
kinderopvang is dat de norm, voor ons dus ook 
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nonnenschool
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Doe werk waar je van 
houdt. Doe het meer dan 
goed. Hou de markt in 
de gaten. En speel in op 
nieuwe ontwikkelingen. Dit 
zijn vier basics van Schilte 
in IJsselstein, dat sinds jaar 
en dag prachtig afgewerkte 
houten meubelen voor 
kinderen produceert.

“Onze basiscollectie bestaat uit mooi vormge-
geven, veilige en duurzame houten meubels 
voor kinderdagverblijven en basis-scholen. De 
consumentenmarkt bedienen wij met kleurrijk 
meubilair. Ook leveren wij halffabrikaten voor de 
Nederlandse industrie; voor Gelderland, Pastoe 
en Leolux bijvoorbeeld” vertelt Bart Pompe. Hij 
is de 6e generatie in het familiebedrijf. “Wij zijn 
al ruim 150 jaar een solide en modern bedrijf!”

Vakwerk voor alle afnemers
Achter de zware houten voordeur treffen 
we een bloeiend bedrijf, waar toewijding en 
kwaliteit de toon zetten. Schilte startte rond 
1858, toen timmerman Bart (Nard) Schilte bij 
boerderijen in de regio houten deurknoppen 
aan de man bracht. Anno 2013 heeft het fami-
liebedrijf zo’n 70 werknemers. Vakmensen, 
die vaak intern zijn opgeleid. In de showroom 
staat tussen klassieke kleuterstoeltjes ook een 
moeiteloos in hoogte verstelbaar aankleed-
meubel. Een buitenslaper voor baby’s verkeert 
nog in de testfase.

Toewijding en zelfsturing
Opvallend is de toewijding waarmee de 
medewerkers hun deel van het productieproces 
uitvoeren. Als de machines hun werk hebben 
verricht, wordt er nauwkeurig gecontroleerd en 
handmatig nageschuurd. Afdelingschef Anton 
Verweij knikt enthousiast. “In de fabriekshal 
heeft iedereen een eigen werkplek en taken, 
maar iedereen is op meerdere plekken inzet-
baar. In de praktijk blijken mensen zich vaak 
liever te specialiseren. En dat kan. Je ziet dat 
mensen hier met plezier werken: onze Walk of 
Fame met handafdrukken van trouwe werkne-
mers met meer dan 25 dienstjaren bewijst dat!”
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niet meer dan normaal”, zegt Bart Pompe. “We 
gebruiken vooral Polyflex A 67289. Ideaal voor 
intensief gebruikte houten objecten zoals wij ze 
maken, en uiteraard toegestaan volgens het 
Speelgoedbesluit. Net als de watergedragen 
lakken die op de Dapper zitten.”

Kleur. Kleur! Kleur!!
Uitgebreidere toepassing van lakkleuren en 
meer keuzemogelijkheden bleken maatregelen 
die het marktaandeel opstuwden. Anton 
Verwey vertelt: “Kleur is thuis belangrijker dan 
in het onderwijs, waar meubelen langer mee 
moeten gaan. In de kinderopvang is kleur al 
een middel om een rustige of juist energieke 
sfeer te creëren, maar thuis willen mensen 
natuurlijk helemáál zelf de kleur bepalen.”
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De klant wil uniek
De nieuwe generatie gaat straks de koers 
bepalen. Bart Pompe: “Ik ga het niet 
helemaal anders doen, maar we proberen 
meer voor de muziek uit te lopen. Inspelen 
op trends in plaats van ze te volgen. 

Een groeiende groep mensen wil een uniek 
product; onze Dapperstoel kan dan ook inge-
freesd worden met de naam van het kindje. Via 
de site kiezen mensen zelf hun kleurencombi-
natie. Omdat de Dapper meegroeit krijgt elk 
kindje zijn eigen stoel. Wij spelen graag in op 
deze trend, vanuit onze eigen kwaliteiten: veilig 
en mooi!”

Toegerust voor vakwerk 
Schilte wil ook zijn rol als toeleverancier verder 
uitbouwen. Bart Pompe: “Ooit begonnen 
we daarmee om de werkplaats in de rustige 
maanden te vullen. Nu leveren we het hele 
jaar uitstekend vakwerk voor onder meer 
de meubelindustrie.” In de fabriekshal staan 
machines voor ingewikkelde klussen. Anton 
Verweij is enthousiast. “We hebben een 
3D-frees waarvan er maar weinig in Nederland 
staan, met een freeskop die alle kanten uit kan. 
Onze lakspuitrobot is zeer efficiënt en weet de 
lastigste hoekjes te bereiken. We doen het 
hem een paar keer voor en daarna kopieert 
hij de perfecte spuitbeweging. Gecombineerd 

Creatief media-aandacht 
trekken: zwangere BN’ers 
krijgen een Dapper cadeau

met de eigenschappen van de Sikkens-
lakken die we gebruiken, krijg je dan snel een  
perfect eindresultaat!” 

Schilte en Sikkens: partners in 
topkwaliteit
Schilte werkt graag met lakken van Sikkens. 
Dit jaar is de kleur Indigo de kleur van het 
jaar;  natuurlijk is er al een Dapper-stoel in 
die kleur, te bestellen via de eigen webwinkel 
www.ikbendapper.nl. “Als het goed loopt, 
mag ie blijven!” lacht Anton Verweij. Maar 
Sikkens doet meer dan kleurtrends duiden.  
“Arjan van Lochem, de vertegenwoordiger, 
kent ons bedrijf en onze werkwijze en begrijpt 
precies wat we nodig hebben. Wordt er een 
nieuw product geïntroduceerd, dan leert 
Sikkens ons op onze eigen werkplek hoe je er 
het best mee werkt. Zo lukt het om mensen 
enthousiast te maken voor vernieuwingen. Het 
is heel prettig dat Arjan geregeld langskomt. Bij 
een probleem staat hij meteen klaar om mee te 
denken over oplossingen. We zijn eerder part-
ners dan leverancier en afnemer. Allebei willen 
wij op een zorgvuldige manier vernieuwen  
en verbeteren!”


