Met frisse, hippe designs
Steggink Interieurs wil Europa veroveren
Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar Nederland is eigenlijk te
klein geworden voor Steggink Interieurs uit Weerselo.
Directeur/eigenaar Raymond Steggink wil Europa veroveren met
hippe en frisse interieurinrichtingen voor onder anderen restaurants en
kantoren. “Ik vind dat een mooie uitdaging. We willen meegaan in de
laatste stijltrends”.
Het is volgens Steggink absoluut niet zo dat hij in Nederland is
uitgekeken. Integendeel, er ligt in ons land nog genoeg werk op
stapel. Maar de oprichter en directeur (41) verlegt graag zijn horizon
naar in eerste instantie Noord Europa. Hij heeft een voorliefde voor de
Scandinavische stijl in kantoren en hotel/restaurants: strak en
ruimtelijk design met zachte, neutrale kleurtinten in combinatie met
natuurlijke houten materialen en subtiel vormgegeven accessoires.
“Scandinavië loopt voorop met hippe en frisse interieurdesigns. Daar
willen wij graag bij horen. Via onze relaties met architecten boren we
daar nieuwe zakelijke klanten aan waar wij onze ideeën en inspiratie
graag op loslaten.”

Scandinavische stijl
Zonder dat Steggink zichzelf op de borst slaat, is de interieurbouwer in
hart en nieren zeer ambitieus en wil hij bij de creatieve elite horen in
zijn branche. De focus ligt onder meer op verdere expansie in Europa.
De interieurarchitecten waarmee Steggink werkt brengen hem in

contact met buitenlandse bedrijven, voornamelijk
horecagelegenheden en vastgoedeigenaren van kantoorgebouwen.
“Ik steek veel tijd in acquisitie van nieuwe klanten, maar daarnaast vind
ik het ook erg belangrijk om bestaande klanten tevreden te stellen.
We werken met een mooie vaste klantenkring in Nederland en
Duitsland. Met veel vastgoedbeleggers en architecten werken we al
twintig jaar. Essentieel voor succes is om goede architecten om je
heen te verzamelen en duurzame relaties te onderhouden”, zegt
Steggink in de indrukwekkende woonwinkel van 600 m2 in Weerselo.

Alles onder één dak
De woonwinkel vormt één van de activiteiten in het bedrijfsgebouw
van Steggink Interieurs. Het bedrijf heeft alle expertises onder één dak:
een ontwerp- en tekenafdeling, werkvoorbereiding, meubelmakerij,
opslag, gordijnen-en tapijtenzaak en woonwinkel dus, met dien
verstande dat deze winkel is bestemd voor de consument. Raymond
is nog van plan om een interieurbouwwinkel annex showroom voor de
zakelijke markt te openen in de omgeving van Amsterdam waar
Steggink Interieurs nogal actief is.
“Wij leveren alle inrichtingsprojecten turnkey op. We nemen de
verantwoordelijkheid voor het inhuren van allerlei specialisten, zoals
stukadoors of schilders. Wij ontwerpen en produceren in Weerselo de
complete interieurelementen, zoals de meubels en daarnaast
verkopen we gordijnen, tapijten, vloerkleden en verlichting. De
opdrachtgever krijgt van ontwerp tot realisatie een product. Daarmee
houden we grip op onze kwaliteit, dat aan hoge eisen moet voldoen
qua stijl en afwerkingsniveau.”

Modern machinepark
Steggink Interieurs beschikt over een modern machinepark met
computergestuurde bewerkingsmachines, de zogeheten CNCmachines. Steggink investeert met regelmaat in nieuwe machines om
de meest complexe bewerkingen te kunnen doen. “We proberen het
productieproces zoveel mogelijk efficiënter te maken, zodat we niet
teveel hoeven op te schalen qua personeel. Mijn medewerkers
denken actief met me mee hoe we de bedrijfsvoering kunnen
optimaliseren om de klant daarvan te laten profiteren. Ze hebben de
mogelijkheden om zich hier te ontplooien. Daarom ben ik ook zeer
zuinig op mijn personeel; we hebben weinig last van verloop”, klopt
Steggink af.

Virtual reality beleving
Vanaf de oprichting in 1998 -“destijds begonnen als een
meubelmakerij in een voormalige varkensschuur”- heeft Steggink
Interieurs gestaag de vorm aangenomen zoals het nu is. Het bedrijf
hecht veel waarde aan drie speerpunten: een hoog afwerkingsniveau
van de producten, leveringsbetrouwbaar en een open, professionele
communicatie met de klanten. Wat laatstgenoemd aspect betreft
biedt Steggink Interieurs een 3D-beleving met de mogelijkheid om
virtueel door de nieuwe inrichting heen te wandelen. “Onze interieurs
zijn op ware schaal in 3D ontworpen, compleet met plattegronden,
verlichting en kleurstelling. Deze renderings zetten we om naar een
virtual reality-programma. Daarmee lopen we voorop in onze branche
in Oost Nederland”, zegt hij met gepaste trots.
Wat leveringsbetrouwbaarheid betreft is bij Raymond afspraak =
afspraak. Al wordt het tegenwoordig niet makkelijker om de deadline
altijd te halen vanwege het gebrek aan personeel in de bouw. “We zijn
de laatste schakel in het bouwproces en daarom afhankelijk van de
planning van de aannemer. Als die uitloopt, hebben wij vaak ook een
probleem. Het voordeel is wel dat we alle disciplines in huis hebben
en daarom flexibel kunnen inspelen op een gewijzigde planning.”
Steggink ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. De consument
en de zakelijke markt investeert weer volop in vernieuwing van het
interieur of nieuwbouw. “Als bedrijf moet je toch wel bijblijven met
designtrends. Dat geldt zeker voor de kantoormarkt.”

Specialisme: ergonomisch flexwerken
Voor de flexwerker ontwerpt en bouwt Steggink Interieurs
ergonomische bureauconcepten, zoals elektronische hoog-laag
bureaus en bewegend werken op een soort hometrainer. Steggink
Interieurs maakt momenteel veel ergonomische, vooruitstrevende
flexwerkplekken in het westen des lands.

Turnkey kantoorinrichting in Apeldoorn
Voor het nieuwe kantoor van Oranje Furniture Care in Apeldoorn heeft
Steggink Interieurs de totale interieurinrichting verzorgd. Van ontwerp
tot productie en inrichting van alle interieurelementen. Bijzonder

kantoormeubilair zijn de ergonomische hoog-laag bureaus die
automatische verstelbaar zijn.
Deze turnkey projecten doet Steggink Interieurs het liefst.

Aziatisch restaurant in Enschede
Steggink Interieurs levert ook complete interieurinrichtingen voor
horeca, zoals het nieuwe Aziatische restaurant Yuzu in Enschede. Van
het ontwerp van de staalconstructies tot en met de verlichting… de
Weerselose interieurbouwer heeft ervoor gezorgd. Opvallend
element is de Gouden Kooi waar de gasten heerlijk kunnen verpozen.
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