
Frank was achttien jaar toen hij bij Preciform kwam wer-
ken en is daar niet meer weggegaan. Chris wilde graag als 
hij zestig jaar werd minder werken en besloot Frank in vijf 
jaar klaar te stomen, zodat hij het bedrijf kon overnemen. 
Helaas vier jaar later in 2005 toen Chris vierenzestig jaar 
was, overleed hij plotseling aan een hartstilstand. Chris 
was een heel technisch persoon en nam vaak onderne-
mersrisico’s. Hij was een man die geloofde in zijn kunnen. 
Ook was het een man die al heel zijn leven hartproble-
men had maar wat er precies mis was, is hij later pas 
achter gekomen. Chris moest geopereerd worden, maar 
hij heeft de operatie niet gered. Hij was iemand die niet 
rustig aan kon doen en dat was niet goed voor zijn hart. 

Doordat Chris plotseling overleed, verliep alles anders. 
Frank en Susan hadden ineens een bedrijf geërfd. Susan 
was veertig jaar en had een gezin met drie jonge kinderen 
toen dit gebeurde, Frank was achtendertig jaar en had 
geen kinderen. Frank wist wel al een beetje hoe hij de 
zaak moest runnen maar wat Frank en Susan niet wisten, 
is dat het bedrijf diep in de schulden zat. Ze waren hier 
verbaast over, wisten niet waarom Chris dit had gedaan en 
hoe het kwam. Frank en Susan schrokken hier wel van en 
zijn gaan onderzoeken hoe dit is gekomen. Ze zijn met de 
accountant gaan praten. De accountant vertelde iets wat 
Frank en Susan niet zagen aankomen. Hij liet weten dat 
Chris geld uit de zaak haalde zodat hij een goed pensioen 
had en Frank het goedkoper kon overkopen. Dit had hij 
afgesproken met de accountant. Alleen Chris haalde in 
een korte tijd veel meer geld uit de zaak dan goed was, 
de accountant had hem hiervoor gewaarschuwd maar 
Chris luisterde niet. De belasting zou Chris later betalen 
maar ook zij vonden het te ver gaan. Voordat de belasting 
zich ermee kon bemoeien, overleed Chris. Chris nam altijd 
risico’s en hij wilde alles later nog rechtzetten maar daar 
kreeg hij de tijd niet meer voor. Hij deed het met goede 
bedoelingen, hij deed het voor Frank maar nu zitten z’n 
kinderen met een zaak vol schulden.

Susan en Frank zaten in liquiditeitsproblemen. Hierdoor 
konden ze niet meer investeren in het bedrijf en heel 
moeizaam de salarissen en crediteuren betalen. Susan 
en Frank konden de zaak verkopen maar dat wilden ze 
absoluut niet. Frank wilde het heel graag voortzetten, 
het was zijn passie geworden en hij was daar al zijn hele 
leven werkzaam. 

Ze wilden beiden graag voortzetten wat hun 
vader had opgezet. Het is een specialis-
tisch bedrijf en ze waren trots op wat 
hun vader had neergezet en waar zij 
ook al lang mee bezig waren.

Om Preciform uit de schulden te 
krijgen, hebben ze heel hard moeten 
werken. Er werd heel zuinig met het bedrijf 
omgegaan en er werd nauwkeurig op de kosten gelet. 
Alle winst die ze verdiende staken ze jarenlang in de 
zaak. Eind 2008 kwam er ook nog een crisis waar heel 
de wereld last van had, die de zaak heeft overleefd. Het 
scheelde heel weinig of de zaak had het niet gered. Frank 
en Susan dachten namelijk in de crisis dat het afgelopen 
was met het bedrijf. Ze hadden bijna geen werk en geld 
meer totdat ze in 2010 een hele grote opdracht hadden 
binnengehaald. Hier kon de zaak op teren, zo konden ze 
weer verder. Sindsdien is het alleen maar beter gegaan 
met Preciform. De crisis duurde nog lang maar met Preci-
form ging het goed.

Het was een hele spannende tijd voor Susan en Frank, 
ze waren heel erg geschrokken van alles. Hun vader 
was plotseling weg en ze kwamen erachter dat het 
bedrijf er heel slecht voor stond. Nu zijn Susan en 
Frank heel trots op dat ze zo ver zijn gekomen. Ze 
hebben een heel stabiel bedrijf opgebouwd met 
genoeg spek op de botten om op te kunnen teren. 
Ook zijn ze blij met het goede team van medewer-
kers die al jaren bij en met hun werkt. 
Het is een bedrijf die het goed doet 
en boven het gemiddelde 
uitkomt. Ze hadden liever 
gewild dat Chris nog 
leefde maar ze zijn dankbaar 
voor hoe het nu met 
hun en hun bedrijf gaat.

Niet te breken

Bijna je hele leven werken voor het bedrijf van je vader 
en het dan mogen overnemen, dat is voor Frank een 
droom die werkelijkheid zou worden. Helaas verliep niet 
alles zo mooi als in zijn droom.

Toen Chris (rechts op de afbeelding), de vader van Frank 
en Susan, drieëndertig jaar oud was, wilde hij een eigen 
bedrijf opstarten. Het werd Preciform Gereedschappen-
fabriek B.V., een gereedschapmakerij, opgericht in 1974. 
Preciform staat voor precisie en vorm. Vorm met een f, 
want hij richtten zich eerst voornamelijk op de Duitse 
markt. Het begon allemaal heel klein met drie man in een 
schuur in Driebergen-Zeist. Beneden in de schuur stonden 
een paar metaalbewerkingsmachines en boven was de te-
kenkamer van Chris, want hij was technisch tekenaar. Het 
liep heel goed, dus Chris wilde graag uitbreiden en ze zijn 
toen naar een groot bedrijfspand in Veenendaal verhuisd.


