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Van der Werf Flightcases 
pakken altijd goed uit
In een rubriek die opmerkelijke carrières in beeld brengt, zou de loopbaan  
van Jos van der Werf niet misstaan. Als drummer maakte hij deel uit van een aantal  
succesvolle formaties. Dat was tevens de periode waarin hij op zoek ging naar  
een manier waarop hij zijn drumkit snel en comfortabel kon transporteren.  
Hij vond een oplossing in de vorm van een zelfontwikkelde flightcase.

Tekst: Peter Riksma 

Van der Werf Flightcases ontwikkelde 
zich in de jaren die volgden tot een 
toonaangevend producent van diverse 
typen flightcases die hun solide con-
structie en optimaal gebruiksgemak in 
de praktijk onomstotelijk bewezen.  
Maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit zijn de 
keynotes van deze opvallende onder-
neming uit Schoonebeek en daarmee 
wist Van der Werf een flink aantal vaste 
opdrachtgevers binnen te halen.
De groei zit er goed in en dat heeft tot 
gevolg dat Jos zijn aandacht nu ook 
moet richten op een forse uitbreiding.  

De productieruimte en de kantoren 
krijgen binnenkort aanzienlijk meer 
volume en ook de ontvangstruimte 
wordt in de verbouw- en uitbreidings-
plannen meegenomen. 

Oplossingsgericht
Jos van der Werf is zo’n vijftien jaar  
actief als producent van flightcases. 
Uiteraard is  hij tevreden met de 
constante groei van de onderneming en 
hij verwelkomt met plezier alle nieuwe 
klanten. ‘Juist binnen een overzichtelijke 
organisatie als de onze kunnen we 

klanten optimaal adviseren en op maat 
bedienen. We werken hier zeer oplos-
singsgericht. Dat betekent dat we altijd 
intensief overleggen met onze klanten.  
In feite is alles mogelijk op het gebied 
van de specificaties van flightcases. 
Onze oplossingsgerichtheid en het hoge 
serviceniveau zijn allerminst ten einde  
na de levering van de flightcases.  
Bij eventuele problemen zijn we snel  
ter plaatse en ook bij het halen en 
brengen van onze producten stellen  
we ons flexibel op. We weten dat juist  
dit serviceconcept in onze branche  
van doorslaggevende betekenis kan  
zijn. 
Recent nog kregen we een opdracht 
voor de bouw van een set flightcases 
voor het transport van een mobiele 
studio. Die mensen werken op locatie 
met uiterst gevoelige apparatuur en  
aan een feilloze werking van het 
equipement worden hoge eisen gesteld. 
De voorbereidings- en productiefase 
mochten echter weinig tijd in beslag 
nemen.  
Dat lukte allemaal binnen de afgespro-
ken termijn, dankzij de inzet van alle 
medewerkers van Van der Werf Flight-
cases. De supertevreden reacties zijn 
voor ons een helder signaal dat we 
goed op koers liggen met de kwaliteit  
en de service rondom onze producten.’
De lijst met vaste klanten uit diverse 
sectoren onderstreept dat het helemaal 
goed zit met de reputatie van Van der  
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Werf Flightcases. Voor elk transport en 
alle toepassingen heeft deze onderne-
ming een adequate oplossing.

Producten
Flightcases zijn er voor alle producten en 
in alle maten. In nauwe samenspraak 
met de opdrachtgever wordt een 
‘verpakking’ ontworpen die naadloos 
aansluit bij de wensen van de klant. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar 
de mogelijkheden voor het interieur van 
de flightcase. Ook de presentatie is 
belangrijk en daarom kan de opdracht-
gever een keuze maken uit een scala 
aan kleuren. Ook de lijst met aanvul-
lende opties voor profielen, sluitingen en 
handgrepen is spectaculair. 
Jos van der Werf: ‘We kijken gericht  
naar de functie en stemmen daarop de 
specificaties van de uitvoering af. De 
professionele aanpak van onze onderne-
ming is goed zichtbaar in het gebruik van 
een hightech CNC freesmachine. We 
kunnen daarmee herhalingsopdrachten 
snel realiseren en de maten van alle 
uitvoeringsvarianten liggen gegarandeerd 
vast. Met een speciale module kunnen 
we uitsparingen en figuren frezen in 
diverse soorten schuim in het interieur 
van de flightcase. Als de gedachten 
gaan in de richting van een luxe bekle-
ding met tapijt of houten binnenwerk dan 
spelen we daar gemakkelijk op in. Het 
gaat immers altijd om maatwerk. Elke 
flightcase past exact bij de uiteindelijke 
functie en is daarmee een uniek product. 
Het maakt ons niet uit of het om een 
muziekinstrument, een maquette of een 
onderzeeër gaat. Desgewenst voorzien 
we de flightcase van een logo, bedrijfs-
naam of productinformatie.’

De hoge kwaliteitsnormen en de 
flexibiliteit van Van der Werf Flightcases 
komen tot uiting in het gehele leverings-
programma. Voor transport, industriële 
doeleinden en audiovisuele apparatuur 
heeft Van der Werf maximale ervaring  
in de ontwikkeling en productie van 
specials. Maar ook de bijzondere 
N-case/lightboard flightcases vinden we 
terug in het productoverzicht. In de 

showruimte zien we verder een prach-
tige presentatie van trolleys en multifunc-
tionele transportcases.
Van der Werf Flightcases is bekend en 
bemind bij tal van opdrachtgevers. In het 
portfolio komen we namen tegen van 
gerenommeerde bedrijven, allemaal  met 
zeer specifieke wensen. De productie 
van flightcases is naar overtuiging van 
Jos van der Werf een specialisme en niet 
iets wat je er nog even bij doet. Die 
stelling voorziet hij van een heldere 
toelichting in het vervolg van het gesprek.

Specials
Met een team van goed geschoolde 
medewerkers slaagde Jos van der Werf 
erin zijn onderneming te positioneren in 
het hoogste segment van deze branche. 
Hij heeft een duidelijke visie op de 
factoren die richting gaven aan het 
succes. ‘Het gaat in deze sector vooral 
om flexibiliteit en maatwerk. Die kwalitei-
ten kun je optimaal in stelling brengen als 
je je ten volle kunt concentreren op die 
taken. Daarom kiezen we er bewust voor 
geen nevenactiviteiten zoals verhuur van 
licht, geluid en/of instrumenten in ons 
pakket op te nemen. We leggen ons 
helemaal toe op de ontwikkeling en 
productie van uitstekende flightcases en 
in dat gamma hebben we plaats voor 
zowel de standaardtypen als de specials. 
Voor die laatste groep geldt dat we goed 
luisteren naar en meedenken met de 
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opdrachtgevers. Dan ontstaat er ruimte 
voor innovatieve ontwerpen die precies 
passen bij wat de consument wil.’

Afnemers kunnen rekenen op maxi-
male aandacht voor kwaliteit en 
service bij Van der Werf. Jos staat 
voor 100% achter de producten.  
Van der Werf Flightcases geldt voor 
heel wat klanten als premiumleveran-
cier en producent die dankzij de korte 
lijnen binnen de organisatie een hoog 
serviceniveau aanbiedt.
Jos van der Werf maakte ondertussen 
ook kennis met de keerzijde van het 
succes van zijn onderneming.  
Hij bouwt zelf nauwelijks meer aan zijn 
flightcases en aan drummen komt hij 
helemaal niet meer toe. 


