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‘Gevangen achter 
onze sloten 
en grendels’

Wat doet Ankerslot? 

“Bij de start in 1946 werkten we in de fijn-

mechanische industrie en maakten we on-

der meer producten voor kantoormeubelen; 

zo ontstond ook Ahrend-Anker. Sinds mijn 

vader in 1986 de zaak overnam, produceren 

we vooral cilinders en sleutels voor project- 

en woningbouw. Onder eigen en private 

label. Je herkent onze sleutels aan streepjes 

op de kop en aan het logo.”

Aan wie levert u?

“Zo’n 15 procent gaat naar de zakelijke markt 

in Europa, voor onder meer kantoren en 

renovatieprojecten van woningbouwcor-

poraties. De rest komt via onder meer de 

ijzerwarenvakhandel op de Nederlandse 

markt. Waar je onze sloten treft? Onder 

meer bij Grolsch, ministeries en de nieuwe 

‘Bijlmerbajes’. De gevangenen in deze peni-

tentiaire inrichting zitten achter onze sloten 

en grendels.”

Wat is de kracht van het bedrijf?

“Onze inbraakwerendheid en snelheid van 

leveren. Omdat we in Nederland zitten en 

hier produceren, reageren we snel; zowel 

voor standaardcilinders als voor aanpas-

singen van cilinders volgens bepaalde 

veiligheidsnormen van klanten. We zitten zó 

achter de tekentafel om een ontwerp aan 

te passen en door te voeren in de productie.”

Wat is úw kracht in het bedrijf?

“Innoveren en uitbreiden door nieuwe mark-

ten aan te boren, ook buiten Europa. Sinds 

mijn komst in 2004 kijk ik onder meer hoe 

we technisch slimmer kunnen werken om 

de productie in Nederland te houden.”
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‘Je herkent onze 
sleutels aan 

streepjes op de 
kop en aan het 

logo’ 

Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat 
makkelijk via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch 
gaat er niets boven het echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij 
de colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten van IKT. Ook in 
Twentevisie stellen nieuwe IKT-deelnemers zich voor. 
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 Werkt u ook aan slimmere sloten?

“We werken aan ontwikkelingen in de 

elektronica, zodat sloten straks gestuurd 

worden via bijvoorbeeld je mobiel en the 

internet of things. Een chip in je lichaam 

die de deur opent? Ook in dit soort ontwik-

keltrajecten zitten we. We gaan dus meer 

de softwarekant op.”

Hebt u een advies voor IKT’ers?

“Zorg dat je deur altijd goed op slot zit en 

dat je bij bent op het gebied van veiligheid 

en comfort. Want als je het aan de deur 

niet goed voor elkaar hebt, wordt het 

binnen ook een rommeltje. Keep your 

memories safe.”
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