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Europa. Als je dat kunt stroomlij-
nen, dan levert dat veel op en kun 
je de complexiteit terugdringen.”
Zonder imposante investeringen 
in ICT zijn dit soort constructies 
kansloos. “We zijn kampioen in 
het implementeren van SAP”, liet 
Van der Veer zich eerder al eens 
ontvallen. 
Ooit was hem door mensen als 
prof. Jacob Wijngaard (Rijksuni-
versiteit Groningen) de beginselen 
van MRP I en MRP II bijgebracht. 
Vervolgens stond hij voor de op-
dracht om het pakket BPCS te im-
plementeren bij Bestfoods. “Daar 
heb ik zo ontzettend veel van ge-
leerd. Vooral vakinhoudelijk. Wat 
zijn de criteria waarop je een keu-
ze moet maken? Dat moet je door 
mensen uit de business laten 
doen. Bij Unilever heb ik vier gro-
te SAP-implementaties mogen 
begeleiden vanuit de directie. 
Fantastisch om te doen. Vooral 
om er samen mee bezig te zijn. 
Het afbreukrisico is groot en het 
gaat ook heel vaak mis. Maar de 
energie die vrij komt is enorm.”
Geen implementatie is overigens 
dezelfde, merkt Van der Veer op. 
De eerste SAP-implementatie bij 
Unilever betrof de integratie van 
Bestfoods en Unilever met een 
eigen configuratie. De tweede 
moest de Supply Chain company 
ondersteunen, die de activiteiten 
voor heel Europa onder zijn hoe-
de nam. Vervolgens werden de 
fabrieken en verkooporganisaties 
aangesloten. Voor de Benelux 
volgde een extra implementatie. 
“Begin er niet aan, hoor je vaak 
als het over SAP gaat. Maar het is 
bij ons nooit fout gegaan. We heb-
ben altijd succesvolle implemen-
taties gehad. Hoe? Hooggekwalifi-
ceerde teams moet je daar voor 
vrij maken. Dat is voor een bedrijf 
als Unilever eenvoudiger om te 
doen dan voor een kleine onder-
neming. Dat besef ik wel. Natuur-
lijk kan het altijd mis gaan. Je 
moet de complexiteit niet onder-
schatten. Je raakt alle processen 
van het bedrijf aan. En vooral niet 
afwijken van de gestandaardi-
seerde werkmethoden. Dat is vra-
gen om problemen.”

Deel 4 – over design-
meubelen en plezier

Elf jaar lang stond Van der Veer 
op de brug van het supply chain 
schip van Unilever, in een rol die 
alsmaar groeide. Daar kwam vrij 
abrupt een einde aan. Dat begon 
met een acute opname in een Ita-
liaans ziekenhuis: dubbele long-
embolie. “Alle alarmbellen gingen 
rinkelen. Het was kantje boord. 
De artsen verbaasden zich over 
de mazzel die ik had. Ik heb een 
paar maanden niets gedaan, in-
middels ben ik helemaal hersteld. 
Maar zoiets zet je toch aan het 
denken.”
Van der Veer gaf de ‘beste baan’ 
die hij zich kon bedenken op en 
vertrok naar Smartwares, een 
handelsorganisatie waartoe on-
der andere Nedac Sorbo behoort. 
De non-foodsector dus, maar de 
opdracht was dezelfde: bedrijven 
aan de achterkant integreren tot 
een efficiënte organisatie. Het 
werd geen succes. Binnen een 
jaar had hij in de gaten, dat dit 
niet de omgeving is waar hij zou 
kunnen aarden. “Ik miste de pro-
fessionaliteit die ik gewend was, 
maar vooral ook het sparren met 
productievestigingen. Daar kom 
ik graag, ik moet iets kunnen rui-
ken, met de mensen praten. Dat 
wist ik van tevoren, maar toch 
viel het tegen. Het is niet zo dat 
ik spijt heb van de overstap. Over-
al leer je wat van. Bijvoorbeeld 
het werken met private equity 
fondsen. Het was gewoon niet 
wat ik er van verwachtte. Als je 
geen plezier hebt in je werk, kun 
je beter je conclusies trekken.”
Vervolgens deed het netwerk zijn 
werk. Want stoppen met werken 
was geen optie. Zal ook niet ge-
beuren de komende jaren. “Ik 
moet er niet aan denken om te 
stoppen op mijn 65-ste. Werken 
is veel te leuk, zeker als je dingen 
kunt doen die echt leuk zijn.”

Ondernemersbloed
Uit het netwerk kwam een ver-
rassend aanbod. Tanno Bregonje 
deed ooit organisatieadvies voor 
Unilever. Zijn broer Jacco is in-

dustrieel ontwerper, woont al ja-
ren in Italië en kreeg de kans om 
een meubelmerk over te nemen. 
Het familiebedrijf stond te koop, 
omdat er geen opvolging was. 
“Niets voor mij, dacht ik nog. 
Maar toen kwam toch het onder-
nemersgevoel naar boven, wat ik 
nooit had gedacht. Lang verhaal 
kort, na een paar gesprekken en 
het nodige gedoe waar Italianen 
bekend om zijn, was de koop 
rond. Samen met de broers Bre-
gonje ben ik eigenaar van een Ita-
liaans meubelmerk. De fabriek is 
begin dit jaar gesloten. Inmiddels 
besteden we de productie uit.” 
Met Italië had Van der Veer altijd 
al een bijzondere band. De vakan-
ties gingen die kant op. Maar om 
te voorkomen dat hij bij de helft 
van de gesprekken voor spek en 
bonen aan tafel zat, bezocht de 
kersverse ondernemer eerst de 
nonnen om de taal onder de knie 
te krijgen. De geboren Fries ken-
de zijn Italiaanse pappenheimers 
en wilde risico’s zoveel mogelijk 
uitsluiten. 

Roze wolk
Felicerossi is de welluidende 
naam van het meubelmerk waar-
mee Van der Veer tegenwoordig 
de boer op gaat. Dat is opnieuw 
een flinke uitdaging. Op de be-
kende meubelboulevards vechten 
de merken en winkelketens el-
kaar de tent uit. Dus wat moet je 
met een bescheiden merk uit een 
dorpje vlak onder het Lago Mag-
giore? Maar de nieuwe eigenaren 
besloten hun markt te beperken 
tot de business to business. Kan-
toren met name, maar ook vlieg-
velden en zorginstellingen bij-
voorbeeld. 
Van der Veer kan niet wachten 
om de huidige collectie te laten 
zien, want inmiddels heeft het 
virus van meubeldesign hem 
flink te pakken. Volgens zijn ei-
gen adagium moet je immers een 
zekere opwinding voelen bij het 
product of de dienstverlening om 
er als manager of directeur/eige-
naar mee te kunnen werken. Dat 
is gelukt.
“Je vindt het leuk of niet, maar 

het is fantastisch om rond te lo-
pen in die designwereld. Desig-
ners zelf leven vaak op een roze 
wolk. Ze hebben business men-
sen nodig om iets te verkopen. Er 
was weinig geïnvesteerd de laat-
ste jaren. We moesten het hele-
maal opnieuw opbouwen. Ze zijn 
knettergek, dachten vrienden en 
bekenden. Maar dan kruipt bij 
mij het gevoel omhoog – net als 
in de beginjaren in de logistiek 
– om het tegendeel te bewijzen. 
Daar haal ik energie uit.”
De boodschap die Van der Veer 
met zijn nieuwe partners uit-
draagt, is dat de inrichting van 
de zakelijke ruimte van invloed is 
op het welbevinden en daarmee 
de productiviteit van mensen. Hij 
noemt als voorbeeld het kantoor 
van Unilever De Brug in Rotter-
dam, geopend in 2005, met open 
ruimtes en bijzondere meubels. 
De eerste resultaten zijn er, bij-
voorbeeld het innovatiecentrum 
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