Keukenfluisteraar Sicco Annema van
Montagebedrijf Annema krijgt het altijd voor elkaar
Sicco Annema van Montagebedrijf Annema wordt door zijn
opdrachtgevers wel eens gekscherend de keukenfluisteraar
genoemd. Bij moeilijke opdrachten zingt zijn naam namelijk
altijd rond en wordt zijn expertise ingezet. Elke klus, hoe
moeilijk ook, klaart hij. Of er nu een keuken ingebouwd moet
worden in een huis dat volledig scheef staat of bij een
probleem van andere aard: Montagebedrijf Annema zorgt
voor een goede en gedegen oplossing. Hij denkt dit zelf te
danken te hebben aan de grote ervaring die hij in 25 jaar heeft
opgedaan. ‘In die tijd heb ik wel meer dan 2000 keukens
geïnstalleerd. Dat zijn honderden vaatwassers, andere
apparaten en bijna de wereld rond aan keukenkasten.
Ik heb er feeling voor ontwikkeld, na zoveel jaar weet je
precies hoe materiaal zich verhoudt en hoe dat werkt in de
montage van keukens. Maar ik word natuurlijk niet alleen
ingezet bij moeilijke opdrachten. ‘Gewone’ keukens maken
het grootste deel uit van mijn dagelijkse praktijk. Mooi werk
blijft het overigens, of het nu moeilijk of wat eenvoudiger is.
Je zet echt iets neer, waar mensen vervolgens de komende vijftien tot twintig jaar mee vooruit kunnen. Ik bied een totaalpakket en dat heeft het grote voordeel dat mensen in één keer
klaar zijn en niet steeds andere mensen over de vloer hebben.’

A

Annema Montagebedrijf is een allround keukenmontagebedrijf
dat gevestigd is in het Friese Joure. De firma werkt voor diverse
gerenommeerde keukenzaken en verzorgt voor hen, na de verkoop,
het installeren van een keuken en apparatuur. Bijzonder opvallend
is dat Montagebedrijf Annema ook bijvoorbeeld het leidingwerk
verzorgt, de vloer betegelt, achterwanden voorziet van tegels en
soms ook betimmeringen maakt of andere aanpassingen verzorgt.
‘Elektra, water, gas, ik leg het aan of verleg het als de klant dat wil.
Ook het verleggen van cv is mogelijk. Overigens wel altijd in overleg met mijn opdrachtgevers en de klant, want transparantie op
dat gebied vind ik heel belangrijk.’ Annema’s clientèle wordt voor
het grootste deel gevormd door gerenommeerde keukenzaken
als Keukenstudio van der Woude in Heerenveen, KBC in Scharnegoutum, BKB in Bolsward en Grando in Heerenveen. Keukenleveranciers in het hogere segment. aldus Annema. ‘Daardoor hebben wij ruimschoots ervaring met het hoogste afwerkingniveau zoals

dat van topmerken wordt verwacht’ Annema’s pakket aan diensten
is bovendien zo maximaal mogelijk, want hij biedt alles om een
keuken en toebehoren zo volledig mogelijk te laten zijn. Maar hij
doet nog meer voor de klant. ‘Mensen die een nieuwe keuken
krijgen, zitten toch een tijdje in de rommel. Zodra de keuken
binnen is, sta ik op de stoep, zodat er geen seconde verloren gaat.
En een dag eerder, als er leidingwerk aangepast moet worden, zodat
alles heel snel weer naar behoren functioneert.’ Nadat Montagebedrijf Annema met alle mogelijke precisie een keuken heeft geïnstalleerd met de daarbij behorende keukenapparaten doet hij nog
wat extra’s en dat wordt door de mensen altijd erg gewaardeerd.
‘Ik leg altijd even uit hoe de apparaten werken. Dat is een kleine
moeite en het bespaart mensen het door moeten nemen van een
boekwerk. Bovendien zorg ik er altijd voor dat alles netjes achterblijft. Ik haal een doekje over de keuken, ruim de rommel op en
lever het geheel bezemschoon op. Want een nieuwe keuken ziet er
een stuk mooier uit als er geen vingerafdrukken meer op zitten. En daarna
hebben mensen vaak pas echt het
gevoel dat ze kunnen gaan genieten
van hun nieuwe keuken. Het koken
kan beginnen, want ik zorg natuurlijk
ook altijd voor een kookklare keuken.’
Precisie
Voordat het zover is, heeft Annema
met de grootst mogelijk precisie alle
onderdelen geïnstalleerd die bij een
keuken komen kijken. ‘Mijn opdrachtgevers weten dat ik van tevoren alles
wil weten. Ik wil alle tekeningen, alle
mogelijke informatie die er is over
die specifieke keuken. Ga ik aan de
slag, dan hang ik de tekeningen op
en kunnen de mensen bij wie ik de
keuken installeer ook zien hoe ik het
aanpak.’ Dat hij daarbij snel orde in

de chaos schept, is een gegeven. ‘Mensen die een nieuwe keuken
krijgen, zitten in een omgeving waarbij de oude is verwijderd.
De nieuwe staat in heel veel verschillende dozen om hen heen en
ze kunnen verder niets meer. Door die jarenlange ervaring weet ik
hoe dat werkt. Ik vind het dan belangrijk om ze zo snel mogelijk te
laten zien dat die chaos snel is opgelost en dat er binnen een
dag of twee een heel nieuwe keuken staat.’ Bovendien is er veel
persoonlijke aandacht voor de klant. ‘Ik bekijk hun nieuwe aankoop altijd met ze, praat over eventuele moeilijkheden die ze
hebben ondervonden omdat ze even niet konden koken en
los - daar waar mogelijk - technische problemen op. Even een
kleine aanpassing hier of wat tegelwerk daar, het kan allemaal.’
Soms gaat er wel eens iets fout omdat bijvoorbeeld het materiaal
niet goed is geleverd of er schade is ontstaan. ‘In dat geval probeer ik het altijd zo goed mogelijk op te lossen. Een aanrechtblad dat beschadigd of verkeerd geleverd is, vervang ik dan bijvoorbeeld door een tijdelijk blad, zodat mensen toch gebruik
kunnen maken van de keuken. Of ik breng het blad naar een
firma die de apparatuur heeft om het te bewerken. Want in veel
gevallen moeten de mensen anders weer zes weken wachten.
Dat is onacceptabel.’ Soms blijken er in een woning een aantal

allround pakket leveren.’ Na een kwart eeuw keukens monteren
vindt Annema dat hij met recht kan zeggen dat hij het vak in de
vingers heeft. ‘Ik ken de foefjes, weet hoe het werkt. Dat maakt het
ook zo mooi: dat je weet hoe het moet en op je eigen kunnen kunt
vertrouwen zodat de klant uiteindelijk tevreden achterblijft.’ Voor
het beperkte aantal werkzaamheden dat Annema zelf niet kan uitvoeren, heeft hij een netwerk aan andere bedrijven achter de hand.
‘Wil iemand dat er ook gestukadoord wordt, dan zorg ik daar ook
voor. Ik heb contact met partijen die de lat net zo hoog leggen als ik
en die ik daar graag voor vraag. Verder is het vooral improviseren.’
Hij stelt verder: ‘Als er zich een probleem voordoet, moet je gewoon
snel een goede oplossing vinden. Dat vergt creativiteit en oplossingsgerichtheid. Overigens is dat ook belangrijk omdat je een verlengstuk bent van een keukenzaak. Zij verkopen de keuken, maar jij
moet er voor zorgen dat zo’n kwalitatief hoogwaardig product goed
en zorgvuldig wordt geïnstalleerd. Dat betekent ook dat je je goed
presenteert. Ik rijd in een nette bestelbus, heb het modernste gereedschap en zie er netjes uit. Ook dat is van belang in het totaalpakket.
Dat het werk vervolgens zo veelzijdig en afwisselend is, geeft mij
dan weer veel voldoening. Ik maak iets af, zorg ervoor dat mensen
blij zijn. Dat geeft een heel goed gevoel.’

hobbels te nemen: de maatvoering klopt niet helemaal of een
woning staat wel heel erg scheef. ‘Dat laatste is zeker een uitdaging.
Want de keuken moet erin, maar het moet er ook mooi uitzien.
Ik heb gemerkt dat ik door die jarenlange ervaring inmiddels wel weet
hoe het dan moet. Daarbij komt dat ik heel precies ben, maar toch
ook snel werk, zodat mensen niet dagenlang in de rommel zitten.’
‘Ik heb het in de vingers’
Sicco Annema kwam overigens per toeval in dit vak terecht, maar
werkt al een kwart eeuw in de branche. Daarvan werkt hij al negentien jaar als zelfstandige. ‘Eigenlijk ben ik er wat ingerold. Als jongeman had ik een opleiding gevolgd tot timmerman, maar zat even
zonder werk. Een vriend van me was chauffeur voor keukenzaken
en zo ging ik een paar keer met hem mee. Bij een van die bedrijven
wilden ze de showroom verbouwen en toen ik in beeld kwam,
hebben ze mij daarvoor gevraagd. Toen ze zagen dat ik daar goed in
was, vonden ze dat ik ook wel keukens kon installeren. Vervolgens
heb ik me bekwaamd in het leggen van leidingen, tegelwerk en
andere aanvullende werkzaamheden. Op die manier kan ik een
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