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collecties voor consumenten, BAAN 
en Metropole by Baan. Daarnaast 
is er een projectcollectie voor 
interieurbouwers, architecten en 
hun opdrachtgevers uit sectoren als 
de zorg, kantoren, horeca, hotels, 
retail, onderwijs, overheid, banken 
en cruiseschepen. “Toen we het 
bedrijf overnamen hebben we de 
projecttak verder uitgebouwd. 
Op dit moment, in de nasleep van 
de pandemie, is de verhouding 
40/60 procent in wat we leveren 
voor projecten en consumenten, 
normaliter is het in evenwicht en 

et familiebedrijf Baan 
bestaat inmiddels 88 
jaar en Ton Baan is 
inmiddels de derde 

generatie die leidinggeeft aan 
het bedrijf, dat 30 medewerkers 
telt waarvan 20 in de productie. 
Voor Mirande is het uitleggen aan 
klanten wat de eventuele voor- en 
nadelen van een meubel zijn zeer 
belangrijk: “Klanten moeten alles 
weten om het weer door te kunnen 
vertellen aan consumenten. Het is 
een deel van de meerwaarde van 
een detaillist om uitvoerig en eerlijk 
te kunnen informeren waarom een 
meubel perfect bij iemand past of 
niet. Ik wil hen ook niet dwingen 
om te kiezen voor een serie of 
een collectie, ze moeten zich er 
goed bij voelen anders loopt de 
samenwerking spaak. Bovendien 
is mijn ervaring dat het delen van 
kennis op een open, eerlijke manier 
de betrokkenheid van klanten met 
ons bedrijf vergroot. Dit geldt ook 
voor de band van de consument 
met de detaillist, denk ik.”

MAATWERK
Meer dan 80 jaar geleden begon 
de grootvader van Ton Baan 
met het stofferen van meubelen. 
De schoonouders van Mirande 
besloten, bij het overnemen van het 
bedrijf, een eigen meubelcollectie 
toe te voegen aan het stoffeerwerk. 
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Inmiddels heeft Mirande Baan een ervaring van 25 jaar in 
het ontwerpen, produceren en verkopen van meubelen, 
maar toen zij besloot mee te werken in het bedrijf van 
haar echtgenoot Ton was het wel een overstap. “Ik heb 
gezondheidsvoorlichting gestudeerd, mijn achtergrond 
was dus een zorgomgeving. Ik ben blij dat ik mijn kennis 
over gedragsverandering en het menselijk lichaam op 
een heldere manier geleerd heb tijdens mijn studie. 
Iedere dag maak ik daar nog gebruik van.” Het volledig 
informeren van klanten van de meubelfabrikant uit 
Waddinxveen is een van de drie pijlers van het bedrijf: 
“Maatwerk gemaakt in Nederland, kennis delen en 
vakmanschap laten zien.”

Deze collectie van modellen in 
een vast formaat en in vaste 
uitvoeringen werd via dealers 
verkocht. “Toen mijn man en ik 30 
jaar geleden het bedrijf overnamen 
van zijn ouders hebben we de 
component maatwerk toegevoegd. 
Er was toen al vraag naar maatwerk 
vanuit consumenten en wij zeiden: 
prima, we maken de meubelen 
zelf hier in de fabriek dus we 
kunnen aan deze wens voldoen. 
Trouwens, het opnieuw stofferen 
van onze meubelen doen we nog 
steeds.” Baan heeft inmiddels twee 

Mirande Baan 
deelt enthousiast haar kennis 

over meubelen en zitcomfort met 
alle klanten
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ik verwacht dat de projectmarkt zo 
aantrekt dat dit in dit jaar weer het 
geval zal zijn.”

KLANTENCONTACT
Wat vindt zij met name leuk aan 
het werken in de meubelbranche? 
“Dat is het contact met klanten. 
Mensen blij maken met wat zij voor 
ogen hebben voor hun interieur 
is prachtig. Wanneer klanten hier 
langskomen laat ik hun altijd de 
productie zien, zodat ze zelf ook 
zien hoe de meubelen gemaakt 
worden, wat er aan vakmanschap 
bij komt kijken. Dan begrijpen ze 
ineens veel beter waarom we een 
bepaalde prijs vragen voor een 
meubel. Ik ben een enthousiast 
verteller, ik vind het ook echt 
leuk om de klanten enthousiast te 
maken voor onze meubelen. Van 
hun enthousiasme word ik weer 
blij.” Mirande besteedt ook veel 
aandacht aan het uitleggen van de 
verschillen in zitcomfort. “De hoek 
van de helling van de rugleuning ten 
opzichte van de rug, een hardere 
of zachtere vulling, een hoger of 
lager pootje. Wat zorgt ervoor dat 
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iemand goed of juist minder goed 
zit? De lengte van de bovenbenen 
is van invloed op de juiste zitdiepte, 
de lengte van de onderbenen is 
dit op de juiste zithoogte. Ik neem 
de tijd om dit te demonstreren. 
Een afspraak hier duurt al snel 
een uur of twee.” Zij wijst erop dat 
het aanpassen van zitcomfort niet 
duur of ingrijpend hoeft te zijn: “Bij 
lange bovenbenen kan je in veel 
gevallen het zitkussen iets naar 
voren trekken zodat de zit beter 
wordt.” Dankzij haar studie ziet ze 
wanneer iemand binnenloopt wat 
het beste zitcomfort is voor deze 
persoon: “De lengte, de manier van 
lopen, het gewicht. Dan maak ik al 
een keuze welke meubellijn past. 
Deze kennis geef ik dus tot in detail 
door aan de dealer die daarmee 
consumenten kan helpen.”

IDENTITEIT
De BAAN-collectie is oorspronkelijk 
ontwikkeld door de ouders van 
Ton Baan. “Dat was een klassieke 
lijn met veel kersen en noten 

als houtsoorten. We hebben het 
programma doorontwikkeld met 
Italiaanse designmeubelen als 
inspiratiebron. Dus iets moderner, 
iets strakker en meer ogend 
als designmeubelen. Daarmee 
speelden we 10 jaar geleden al 
in op de vraag naar design. We 
maken nog steeds klassiek gelijnde, 
zwaardere meubelen maar de 
kopers groep wordt steeds kleiner. 
Er is nog 1 model uit de tijd van 
mijn schoonouders in de collectie: 
de 7300. Alleen al dat dit een 
nummer is en geen naam. Sinds 
wij aan het roer staan hebben alle 
meubelen een naam en daarmee 
een eigen identiteit.” Mirande heeft 
ook marketing en communicatie 
gestudeerd en weet dus dat 
beslissers, in veel huishoudens 
vaak vrouwen, gevoeliger zijn 
voor namen dan nummers. “We 
kiezen voor BAAN ook bewust 
voor Italiaans klinkende namen 
die geassocieerd kunnen worden 
met de vormen van een meubel. 
Makkelijk te herkennen en te 
onthouden. Bij Metropole, een 
hotel chique collectie, gebruiken 

we internationale namen van 
hotels of plaatsen. Metropole 
betekent wereldstad. Dit merk is 
dan ook internationaler dan de 
Baan collectie en heeft een luxere 
uitstraling, meer glamour. Wel leuk 
dat een bank van BAAN Mito wordt 
genoemd: Mirande en Ton, het 
klinkt toch Italiaans.”

MAATWERK
Er is een aparte collectie voor de 
projectmarkt, maar in sommige 
gevallen worden er modellen uit 
de Metropole collectie gekozen, 
bijvoorbeeld bij de inrichting van 
cruiseschepen. “Het is vrijwel altijd 
maatwerk bij projecten. Dit geldt 
ook voor de akoestische panelen 
die we sinds enige tijd maken. Deze 
panelen verkopen we ook weer via 
dealers aan consumenten, voor het 
wegwerken van snoeren die via de 
wand lopen maar ook op zichzelf 
als kunstobject. We maken ook 
hoofdborden voor bedden, eigenlijk 
alles wat gestoffeerd moet worden.” 
Voor haar is wat Baan onderscheidt 
van andere fabrikanten toch echt 
het op maat maken van meubelen 
in Nederland: “Er zijn maar weinig 
producenten in Nederland in 
het segment waar wij in zitten: 
bovenkant midden en onderkant 
hoog.” De fabrikant werkt samen 
met ongeveer 120 dealers, 

onderverdeeld in voorraadhouders 
(met 1 of 2 modellen in het 
assortiment) en dealers (met 3 of 
meer modellen in de collectie). 
Daarnaast zijn er rond de 60 
interieurarchitecten en adviseurs 
die werken met de collecties en 
rond de 25 interieurbouwers voor 
de projectmarkt. Er is een export 
naar België opgestart maar Mirande 
ziet nog voldoende groeikansen 
binnen onze grenzen.

LEVERTIJDEN
Ook bij Baan waren de 
afgelopen twee jaar hectisch: de 
consumentenmarkt nam sterk 
toe, de projectmarkt liep terug 
en de klanten die langskwamen 
in Waddinxveen kochten eigenlijk 
direct zonder af te wachten. 
“Klanten kwamen op afspraak 
langs maar dat deden we voor de 
pandemie eigenlijk al. De vraag 
naar service tot aan huis nam toe 
en daar hebben we op ingespeeld 
met transport en montage. We 
hebben consumenten opgeroepen 
om hun lokale winkeliers te 
ondersteunen via social media. Dat 

heeft gewerkt dus dat doen we nog 
steeds.” Het bedrijf had vrijwel geen 
problemen met levertijden want de 
toeleveranciers komen grotendeels 
uit Nederland: “Hout en staal waren 
even lastiger te krijgen maar we 
hadden niet de problemen met 
containers die anderen hadden. 
Onze levertijden zijn eigenlijk de 
gehele periode hetzelfde gebleven 
als nu: 8 tot 12 weken.” Het vinden 
van medewerkers voor de productie 
is lastig, zo legt ze uit: “De mensen 
die hier werken vinden het fijn 
en gaan niet weg. Maar er is soms 
verjonging nodig. We hebben het 
geluk dat we telkens iemand vinden 
die we zelf opleiden. We zijn gericht 
op innovatie, ook in de productie. 
Ton heeft een opleiding QRM, Quick 
Response Manufacturing, gedaan 
om met de mensen die hier werken 
bij de productie zo goed mogelijk 
maatwerk te kunnen leveren. Het 
team is nu samen verantwoordelijk 
voor ieder meubel dat wordt 
gemaakt in plaats van alleen voor de 
eigen handeling binnen het proces. 
Dit verhoogt de betrokkenheid en 
het saamhorigheidsgevoel, iedereen 

“WANNEER ALLES KLOPT 
IN HET INTERIEUR KAN IK 
ER ECHT VAN GENIETEN”

“DE VRAAG NAAR SERVICE TOT AAN HUIS NAM 
TOE EN DAAR HEBBEN WE OP INGESPEELD 
MET TRANSPORT EN MONTAGE”



is er blij mee. Voorheen was alleen 
de eindcontroleur verantwoordelijk. 
Nu hebben we ook minder klachten. 
Ze werken aan een standaardbank 
en tegelijk aan een maatwerk 
project, dat zorgt voor afwisseling.” 

DUURZAAMHEID
Zij merkt dat er steeds meer vraag 
is naar duurzame oplossingen, 
vooral vanuit de projectmarkt: “We 
hebben het nieuwe hoofdkantoor 
van Nike ingericht met meubelen 
die zijn gestoffeerd met stoffen 
uit garens van restanten van 
Nike kleding. We hebben dit ook 
verwerkt in de panelen die daar 
hangen. Het hout en het schuim dat 
we gebruikten bij deze meubelen 
moest gecertificeerd zijn. We 
verwerken inmiddels verantwoord 
hout en zijn FRC gecertificeerd”. 
“Duurzaamheid komt niet alleen 
tot uiting in het gebruik van 
verantwoorde materialen, ook 
in onze creatieve uitingen. Zo 
hebben we tassen ontworpen van 
restanten wol. Deze tassen hebben 
we op de Independent Hotel Show 
in Amsterdam, waar we onlangs 
hebben gestaan, meegegeven als 
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give-away.” Baan heeft ook een 
speciale actie voor het opnieuw 
stofferen van meubelen om zo de 
levensduur te verlengen. “Daar 
wordt goed gebruik van gemaakt. 
De rompen kunnen heel lang 
mee, maar de stoffering slijt na 
intensief gebruik. We merken dat 
mensen langer willen doen met hun 
meubelen. Stofferen was onze core 
business 88 jaar geleden dus de 
cirkel is weer rond.” Ze hoopt over 
12 jaar het honderdjarig jubileum 
van het bedrijf te vieren.

TOTAALADVIES
Mirande trekt haar adviserende 
functie graag breder naar het gehele 
interieur: “Totaaladvies geven vind 
ik erg leuk. Samen met Ton en onze 
interieurdesigner, Ron Veldhuysen, 
ontwerpen we met z’n drieën de 
modellen. Met elkaar richten we 
de showrooms in. Wanneer alles 
klopt in het interieur kan ik er echt 
van genieten. Onze showrooms 
bieden inspiratie aan de dealers, 
architecten en inrichters, zij sturen 
hun klanten ook hiernaartoe, vaak 
zonder zelf mee te gaan. Ze weten 
dat het goed komt en dat we ons 

verhaal doen en hun de productie 
laat zien. Het levert steevast 
orders op. Maar we zullen nooit 
rechtstreeks verkopen, het loopt 
altijd via de interieurprofessional.” 
Hoe blijft de collectie actueel? “Ik 
volg de mode op de voet en onze 
designer doet dit ook. We richten 
ons bij onze eindklanten op de 
eerste rij achter de modepioniers, 
dus trendy maar niet te modieus. 
We lopen vooruit op veel andere 
merken, zie ik: ronde vormen 
hebben we al 5 jaar, gouden of 
bronzen pootjes ook.“ Twee keer per 
jaar presenteert Baan de nieuwste 
modellen in het ETC Design Center 
in Culemborg waar drie showrooms 
zijn. “Ribfluweel in bruin en zand 
is een voorbeeld van wat we nu 
laten zien. Op de onlangs gehouden 
beurs in Parijs, Maison & Objet, zag 
ik veel bouclé en wollige stoffen, 
die hadden we 2 jaar geleden al. De 
Pantone kleur van het jaar gebruiken 
we vaak als accentkleur voor één van 
de collecties. In de mode zien we dit 
jaar grijs weer opkomen, naast het 
harde geel, groen en fuchsia. Omdat 
er tussen de kleuren uit de haute 
couture en de meubelstoffen een 
jaar of twee zit in de ontwikkeling 
weet je dus nu al welke kant we 
tegen die tijd op gaan.”

 

“KLANTEN MOETEN ALLES WETEN OM 
HET WEER DOOR TE KUNNEN VERTELLEN 
AAN CONSUMENTEN”


