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Hij heeft de afgelopen jaren zijn bedrijf naar het volgende niveau getild door veel te investeren  
in mensen en machines en om zoveel mogelijk processen te digitaliseren. Hij heeft dit samen 
weten te bewerkstelligen met accountantskantoor Hak + Baak uit Sliedrecht.

“Het bedrijf Forceertechniek Koolmees vindt 
zijn oorsprong in 1946. Mijn opa is het destijds 
begonnen op letterlijk de puinhopen van het 
platgebombardeerde Rotterdam. In 1978 is het bedrijf 
toen verhuisd naar Zwijndrecht en eind jaren tachtig 
heeft mijn vader Pieter Koolmees het overgenomen 
van mijn opa. Hij heeft toen al een behoorlijke 
ontwikkeling teweeggebracht met het bedrijf. Zo heeft 
mijn vader al het één en ander geautomatiseerd en 
geprofessionaliseerd,” zo schetst Remco enthousiast 
de geschiedenis van het familiebedrijf.

Forceertechniek Koolmees hield zich in eerste 
instantie vooral bezig met het forceren en persen 
van diverse metalen. In de loop der jaren heeft het 
bedrijf zich ontwikkeld tot een multifunctionele 
en toonaangevende organisatie binnen de 
metaalbewerkingsbranche in Nederland.

In 2010 heeft Remco het bedrijf overgenomen van zijn 
vader en is daarmee de 3e generatie Koolmees die 
aan het roer staat.

Forceertechniek Koolmees 
geïntroduceerd

Remco Koolmees, trotse eigenaar van het familiebedrijf 
Forceertechniek Koolmees BV.
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“Toen ik het bedrijf in 2010 overnam, ben ik een 
rondje langs onze klanten gaan maken. Ik was 
benieuwd naar hun ervaringen met ons bedrijf en 
ben met iedereen in gesprek gegaan. Hieruit kwam 
toen heel duidelijk naar voren dat zij erg tevreden 
waren over onze diensten, maar dat men in deze tijd 
toch ook behoefte heeft aan een totaal-leverancier. 
Daarnaast bleek dat 40% van de omzet afkomstig was 
van 1 klant. En dit vormde natuurlijk een behoorlijk 
risico. Ik ben toen een plan de campagne gaan maken 
om ons dienstenpakket uit te breiden en daarmee 
het risico beter te kunnen spreiden. Verder bleek dat 
onze klanten behoefte hadden aan de borging van 
hun processen. Ze waren op zoek naar een bepaalde 
garantie, een mate van betrouwbaarheid. De keten 
wordt steeds korter en dit moet zo goed mogelijk 
op elkaar aansluiten. Het goed kunnen borgen van 
de processen hadden wij niet goed op orde. Dus ook 
daar hebben we op moeten schakelen. 

Om het risico te kunnen spreiden en om onze 
processen beter te borgen heb ik een plan voor de 
toekomst gemaakt. Dit plan heb ik met Hak + Baak 
besproken en vanuit daar hebben we de volgende 
stap gezet.

We hebben het bedrijf Boer Metaalbewerking uit 
Hendrik Ido Ambacht overgenomen. Die hebben we 
geïntegreerd binnen onze organisatie zodat wij direct 
zelf de bewerkingsmogelijkheden hadden om zelf te 
verspanen. Vanaf 2017 hebben wij onze diensten nog 
verder uitgebreid met lasersnijden, zetten en lassen. 
Ik heb altijd nauw contact met onze klanten en ik heb
ingespeeld op de behoeftes die er speelde. 
Tegenwoordig ben ik veel meer in contact met mijn 
klanten en kan ik goed monitoren of de vraag vanuit 
de markt verandert. Op basis van hun input zijn wij 
ons ook gaan bekwamen in de ISO 9001 certificering, 
om gehoor te geven aan de wensen van onze 
klantenkring. Met onze groei werden de processen 
ook complexer en uitgebreider. We hebben, mede op 
aanraden van Hak + Baak, ook veel aandacht besteed 
aan digitalisering. We hadden ons als doel gesteld om 
in 2020 compleet papierloos te zijn.”

Samen met Hak + Baak heb ik een stip aan de horizon 
gezet. Om de gewenste groei te realiseren, was het
noodzakelijk om ons dienstenpakket uit te breiden. 
Om aan deze groei gehoor te geven, zijn we in 2016
verhuisd naar onze huidige locatie in Zwijndrecht.

Uitdaging: Het spreiden van  
de risico’s

Oplossing: Het realiseren van de 
benodigde groei

Terugkijkend kunnen we wel concluderen dat we 
een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt 
de afgelopen jaren. We zijn van 8 naar 37 mensen 
gegroeid en van 10 machines naar 31. Dat is echt 
gigantisch. We hebben ontzettend veel geïnvesteerd 
in de juiste mensen en machines, maar het resultaat 
mag er zijn. We trekken goede mensen aan die 
bekwaam genoeg zijn om onze moderne machines te 
bedienen. We hebben een betrokken en professioneel 
team, die we ook proberen de juiste aandacht te 
geven. We zijn net een kleine gemeenschap; 
we moeten goed voor elkaar zorgen,” vertelt Remco 
zijn verhaal, “Onze klanten krijgen de juiste aandacht 
en ondersteuning en we zijn dan ook erg trots dat we 
nu sinds 2 jaar officieel ISO 9001 gecertificeerd zijn. 
Alle processen kunnen we nu heel goed borgen, 
wat fijn is voor onze klanten. 

Resultaat: een toekomstbestendige 
organisatie



Het zorgt voor transparantie en vertrouwen. 
Ook dit is een enorme professionaliseringsslag. 
De resultaten die we ontvangen uit de 
klanttevredenheidsonderzoeken zijn dan ook 
uitstekend. We hebben veel duurzame relaties.  
Op het gebied van digitalisering kunnen we ook 
tevreden zijn. Het lijkt erop dat we onze doelstelling 
ruimschoots gaan behalen. Het is toch ook zonde van 
al dat papier.”
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Hak + Baak is een onafhankelijk accountantskantoor in het hart van  
de Drechtsteden. Inmiddels telt onze organisatie 55 medewerkers, een mooi  
aantal om echt verschil te kunnen maken. Groot genoeg voor impact, klein  
genoeg voor echte toewijding en persoonlijke relaties.  Ons doel is om u zo  
goed mogelijk te kunnen ondersteunen en adviseren. En dat doen we graag op 
basis van vertrouwen, een lange termijn relatie en oprechte aandacht voor uw 
unieke situatie.

Meer case studies lezen? www.hakbaak.nl

Over Hak + Baak

“Tijdens dit spannende avontuur heeft Hak + Baak ons 
altijd terzijde gestaan. Onze samenwerking gaat al zo
ongelofelijk lang terug. Zelfs mijn opa werkte al 
samen met de voorganger van Hak + Baak. 
En dit is eigenlijk van generatie op generatie gegaan. 
Toen ik het bedrijf in 2010 overnam van mijn vader, 
heeft Hak + Baak dit hele traject begeleid. Zij kennen 
het bedrijf natuurlijk door en door. Zij waren voor 
mij de sparringpartner die ik nodig had toen ik een 
groeiplan voor de onderneming aan het maken was.  

Samenwerking met Hak + Baak 
Accountants

Hier kwamen natuurlijk allemaal financiële 
vraagstukken voorbij, waar zij voor mij het antwoord 
op konden geven. Dan moet je denken aan 
waardebepalingen, investering vraagstukken, wat is 
wijs en wat is niet wijs. Zij hebben mij hierin een goed
advies gegeven. Op het juiste moment de juiste 
investering doen is zeer belangrijk. Ook hebben zij 
destijds de overname van Boer Metaalbewerking 
begeleid en de hele verhuizing naar het nieuwe 
pand. Hier kwam nogal wat bij kijken! Alle vragen 
rondom waardebepaling, fusies en overnames kon 
ik op hen afvuren. Vanaf het begin deed Hak + Baak 
altijd alles voor ons, maar dan ook werkelijk alles. 
Loonadministratie, jaarrekeningen, het begeleiden 
van fusies en overnames, maar zelfs het boeken van 
de nota’s. In het enorme groeiproces wat we hebben 
doorlopen, zijn we natuurlijk ook op financieel vlak 
gegroeid. Onze samenwerking is verschoven van 
het daadwerkelijk helpen in de operatien naar het 
fungeren als strategisch sparringpartner. Ik heb onze
samenwerking altijd als enorm prettig ervaren en dat 
doe ik nog steeds. Als ik hen een financieel vraagstuk
voorleg, dan krijg ik daar een goed en gedegen 
antwoord op. En altijd erg snel. Dat werkt voor mij 
optimaal.


