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Verandering is de enige
constante factor
Första 25 jaar

Wie tijdens de afgelopen Najaarsbeurs de derde etage bezocht, kon er niet omheen: Första bestaat dit jaar
25 jaar en dat werd natuurlijk samen met de klanten uitgebreid gevierd. In al die jaren is Första uitgegroeid
tot een toonaangevende importeur/distributeur van kook- en keukengerei, die door klanten op handen
wordt gedragen. Niet alleen vanwege de mooie portfolio met veel sterke merken, maar vooral ook voor de
uitstekende wijze waarop achter de schermen de zaken worden geregeld.

Inmiddels is Första behoorlijk uit haar
jasje gegroeid en het bestaande pand
begon het zakendoen langzamerhand te
belemmeren. Er werd weliswaar intern
verbouwd en de panden van de buren
werden gehuurd, maar uiteindelijk bood
dat geen soelaas en moest er echt iets
gebeuren om aan toekomstige groei
ruimte te kunnen geven. Tevens wil men
dropshipments beter kunnen faciliteren.
Daarom verlaat Första het huurpand aan
de Kellenseweg in Tiel, waar het 25 jaar
geleden allemaal begon, voor een nieuw
aangekocht pand dat hemelsbreed 300
meter verderop ligt. Dit pand wordt
eerst grondig verbouwd en Första hoopt
daar volgende zomer in te trekken.
Daarmee groeit het beschikbare vloeroppervlak van 1500 m2 naar 2500 m2.
De eerste
Henk de Lange was directeur van Fiskars
Nederland en vertegenwoordigde daarnaast een aantal merken die niet van
Fiskars waren, waaronder Graef, de voorganger van de Peugeot pepermolens, en
de Zweedse merken Daloplast en Sveico.
Omdat Fiskars haar distributie in Europa
anders wilde inrichten, besloot De Lange
25 jaar geleden om voor zichzelf te
beginnen, met als basis de merken die
niet van Fiskars zelf waren. Vanwege de
innige band die De Lange met name met
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de Zweden had, noemde hij zijn bedrijf
Första (= Zweeds voor ‘de eerste’).
Teamgevoel belangrijk
Veertien jaar geleden kwam Henk’s
dochter Arlette in het bedrijf en zes jaar
geleden nam zij Första over, samen met
haar man Alex Heimans. Waar Arlette
van huis uit het vak van kook- en keukengerei met zich meekreeg, was Alex
nieuw in de branche. Hij voelde zich er
al snel thuis: “Ik was vestigingsmanager
bij een bouwonderneming, maar of je
nou verkeerslichten verkoopt of pepermolens, in de systematiek van het
zakendoen zat naar mijn mening verbazingwekkend weinig verschil: luisteren
naar de klant, kijken hoe je aan zijn
behoefte tegemoet kunt komen en je
afspraken nakomen. Toen ik voor Första
ging werken, had het bedrijf het imago

van betrouwbaar, degelijk, maar ook
een beetje saai. De positieve punten
koesteren we natuurlijk, met het laatste
punt hebben we de afgelopen jaren
hopelijk afgerekend. We werken met
een groep gemotiveerde jonge mensen
die wat losser is in de omgang en op
een prettige manier zaken doet met de
klant. Dat teamgevoel vind ik heel
belangrijk en je merkt dat iedereen heel
erg betrokken is bij het bedrijf. Het verloop is niet groot, dat zegt wel iets.
Daarnaast is Första een modern bedrijf
geworden dat de afgelopen jaren heel
goed heeft ingespeeld op de snel veranderende marktomstandigheden.”
Verandering is eigenlijk
de enige constante factor
“Verandering is eigenlijk de enige constante factor”, vult Arlette aan. “We
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leven in een uitdagende tijd met heel
veel mogelijkheden voor iedereen. Maar
je moet wel de wil en de moed hebben
om te veranderen. Tien jaar geleden was
het belangrijk om goederen te hebben.
Door de opkomst van online winkelen
moet je nu goederen én informatie hebben. Om die reden hebben we de afgelopen jaren heel veel in automatisering
geïnvesteerd, zodat we klanten van

het ondernemen makkelijk en efficiënter
maken en tegelijk creëren we zo nieuwe
omzetkansen voor de klant met een
fysieke winkel en webwinkel”, aldus
Alex. “Winkeliers bouwen voorraden af
en verwachten dat wij orders sneller dan
ooit uitleveren. Daarom hebben we de
logistiek zo ingericht dat onze klanten
nauwelijks voorraad hoeven te hebben.
Snel bestellen, snel leveren is zo belang-

We doen wat we doen en dat doen we goed!
allerlei technische data en content kunnen voorzien. We hebben sinds een
paar jaar een eigen webshop waar de
klant - niet de consument - 24/7 in kan
kijken en uit kan bestellen. We faciliteren de ‘longtail’ van assortimenten en
kunnen ‘dropshipments’ voor klanten
uitvoeren. In de webshop hebben we
sinds kort een aparte ‘longtail/dropshipment’-module, zodat onze klanten de
consument in de winkel over hun schouder kunnen laten meekijken, zonder dat
zij inkoopprijzen zien. De winkelier kan
zien dat we het product op voorraad
hebben en de consument heeft het dan
de andere dag in huis, of kan het desgewenst in de winkel ophalen.”
“Het is een extra service waarmee we
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rijk geworden, dat wij naast ons toch al
lage franco bedrag van € 450,-, de bijdrage voor kleinere, niet-franco bestellingen hebben kunnen verlagen van
€ 10,- naar € 7.- per zending.”
“Een andere, grote verandering die we
zien, is dat klanten de afgelopen jaren
professioneler zijn geworden. Ze zijn
actiever geworden in de manier waarop
ze hun assortimenten samenstellen, hoe
ze meegaan met nieuwe technieken en
hoe ze de eindgebruiker benaderen,
offline en online”, aldus Arlette.
We doen wat we doen
Naast de merken van het eerste uur, is
er natuurlijk in de loop der tijd heel veel
veranderd in de collectie. Er kwamen

nieuwe merken bij, zoals OXO, en er
vielen merken af. Maar van een duiventil
is zeker geen sprake. “We blijven onze
partners trouw zolang ze een duidelijke
langetermijnvisie hebben waarvoor wij
ons in willen zetten. OXO, Graef en
Peugeot zijn bijvoorbeeld merken die
zich continu dóórontwikkelen. Daarmee
werken we graag samen”, vertelt Alex.
“Wij willen merken vertegenwoordigen
die iets toevoegen wat er nog niet is, en
die in de winkel als concept kunnen
worden gepresenteerd. Daar voegen we
onze eigen importen aan toe. Zo trachten we een totaalaanbieder te zijn van
kook- en keukengerei, dat je vanuit één
adres geleverd krijgt.”
“Wij zijn niet van het ‘snelle geld’”,
besluit Arlette ons gesprek. “Gestaag
groeien past beter bij ons dan één grote
klapper. Bij elke overweging die we
maken, kijken we altijd naar de effecten
op de langere termijn. Datzelfde geldt
voor de wijze waarop we met klanten
willen samenwerken. Lange termijn voor
korte termijn! Daar voelen niet alleen
wij zelf, maar ook veel van onze klanten
zich wel bij, omdat ze weten wat ze aan
ons hebben. We doen wat we doen en
dat doen we goed!”
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