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FAMILIEBEDRIJF -- FAMILIEBEDRIJF
FAMILIEBEDRIJVEN: Twente zit er vol mee. En da’s maar goed 
ook, want zij presteren meestal beter. Wat kunnen andere (familie)
bedrijven van hen leren? En waar liggen de valkuilen? 

Wat voor bijzonders speelde er rondom uw komst in het bedrijf?

Wat hebt u geleerd van vader/zoon?

Doet u dingen anders dan uw vader/zoon?

Waar ziet u de komende tijd de grootste uitdaging? 

Toen ik de zaak overnam, wilde ik specialiseren. We waren als 

installatiebedrijf wel begonnen met sprinklers, maar ik koos 

ervoor het installatiewerk helemaal af te stoten. Dat vond mijn 

vader – met zijn diploma’s installatietechniek - wel moeilijk. 

Bas-Jan is commercieel veel gedrevener en kijkt liever naar 

hoe iets wél kan. Als een opdrachtgever lastig is, wil hij juist 

moeite doen, praat soms uren om voorwaarden te bereiken en 

het toch te laten werken. Die vasthoudendheid bewonder ik.

Ik zou wel meer vrouwen in dienst willen, want de 

mannencultuur van de vroegere bouwwereld hebben  

we losgelaten.

Een familiebedrijf wekte voor mij naar de klanten toe de 

indruk van ‘klein’. Niet positief dus. Ik zette daarom altijd in op 

het vakmatige en op Aqua+ als industrieel bedrijf. 

In Amerika heeft 100 procent van de nieuwbouw sprinklers. 

Dat is onze uitdaging. Als dat lukt, kunnen we ook in een 

neergaande economie groeien. 

Ik had altijd al interesse in de zaak, maar wilde eerst naar het 

buitenland. Via microkredieten in India, de aandelentak van 

een bank in Duitsland en mijn eigen wijnbar kwam ik in 2018 

weer in Goor. Zo rolde ik langzaam echt het bedrijf in. 

Vanuit de aandelen was ik snelle handel gewend. Hoe mijn 

vader een bedrijf leidt, vind ik mooi: eerlijk, met de lange termijn 

voor ogen. In crisistijd kreeg bijvoorbeeld niemand ontslag; men 

deed klusjes aan het pand. Je krijgt daar waardering voor terug.

Onze kantine bouwen we om met zitjes, lange tafels en een 

tafeltennistafel. Want veel werk gebeurt nu achter computers; 

goed om tussendoor te ontspannen. Zo worden we ook 

aantrekkelijker voor personeel.

Dat dit een familiebedrijf is, maakt mij juist trots. Ik gebruik 

dit aspect dan ook sterk in de werving van personeel. 

Verschillende mensen kwamen hierdoor al in dienst. 

Zo’n disruptive als Über en Tesla die de autowereld op z’n 

kop zetten - ik verwacht zoiets ook voor de bouw. Daarom 

hou ik een brede visie en vernieuwen we met onze mensen 

en studenten.

Wat is het geheim achter het succes van familiebedrijf Aqua+?

De goede medewerkers. De klant staat bij hen voorop. Wij 

gaan dan ook door tot de klant tevreden is. Als er in het 

weekend storing bij een klant is, weten onze mensen dat ze 

meteen moeten reageren.

Kwaliteit bieden, afspraken nakomen en meedenken. Veel 

bedrijven roepen het, maar dragen dit niet uit. Moet bijvoorbeeld 

in een bestaand gebouw brandbeveiliging komen, zonder dat de 

productie stilligt? Dan werken we gerust ’s avonds. 

Wat is je oudste herinnering aan het bedrijf? 

Toen ik zo’n 3 jaar was, nam mijn vader me aan de hand mee; 

we woonden boven het bedrijf en hij wilde me dit laten zien. 

Later verstopte ik me soms in de grote buizenrekken en deed ik 

er vakantiewerk: buizen samensmelten met een echte gasvlam. 

Op zaterdag moest pa soms naar kantoor. Mijn broertje en ik 

gingen mee, op ontdekkingstoer. In de werkplaats hezen we 

elkaar dan op aan de hijsinstallatie en gebruikten we die als 

kabelbaan. Ook legden we de eerste steen van de nieuwbouw.

Michel Walhof, Directeur 62 jaar Bas-Jan Walhof, Adjunct-directeur 32 jaar

Wat moeten IKT’ers verder nog weten over uw kijk op werk?

‘We gebruikten  
de hijsinstallatie
als kabelbaan’

Bij Grolsch hangen ze. Bij Booking.com binnenkort ook. 
Net als bij de grootste houten woontoren van Europa. 
Waar dit over gaat? De sprinklerinstallaties van Aqua+ 
Sprinklersystemen uit Goor. Het familiebedrijf hierachter 
richtte zich vanaf 1895 eerst op installatietechniek. Sinds de 
komst van de vierde en vijfde generatie Walhof, Michel in 1982 
en Bas-Jan in 2018, veranderde er veel.
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