
Frank was achttien jaar toen hij bij Preciform kwam wer-
ken en is daar niet meer weggegaan. Hij zou het bedrijf 
later overnemen. Susan was eerst niet van plan om bij 
haar vader te gaan werken, maar dat is er op haar dertig-
ste toch van gekomen. Chris was heel blij dat uiteindelijk 
allebei zijn kinderen in het bedrijf werkten. Zo is het een 
echt familiebedrijf zei hij met trots. Toen Chris zestig jaar 
werd, wilde hij het rustiger aan gaan doen en besloot 
Frank in vijf jaar klaar te stomen om het over te nemen. 
Helaas vier jaar later in 2005 overleed hij plotseling aan 
een hartstilstand en verliep alles anders.

Frank en Susan erfden ineens het bedrijf. Een bedrijf 
waarvan ze dachten dat het gezond was, maar dat bleek 
niet zo te zijn. Van de accountant hoorden zij dat hun 
vader de laatste jaren te veel geld uit het bedrijf had 
getrokken voor zijn pensioen en dat alle reserves op 
waren. “Wij schrokken ons kapot” vertelde Susan, “hoe kon 
dit gebeuren? Het was al erg en verdrietig genoeg dat 
wij ineens onze vader waren verloren, maar dat wij ook 
nog het familiebedrijf, zijn levenswerk, zouden kwijtraken 
kwam daar als extra klap bovenop.”
Susan was op dat moment veertig jaar, getrouwd en had 
een gezin met drie jonge kinderen. Frank was toen acht-
endertig en had geen kinderen. Frank vertelde dat hij 
zijn toekomst in rook zag opgaan. “Hoe heeft mijn vader 
dit kunnen doen? Alles waarvoor ik keihard heb gewerkt 
is weg!” Na een gesprek met de accountant werd alles 
duidelijk. Hun vader had een plan, maar ging daarin te ver 
en nam te veel risico ondanks waarschuwingen van de 
accountant. Hij wilde geld uit het bedrijf halen, zodat het 
voor Frank goedkoper zou zijn om het over te nemen. Ook 
kreeg hij een waarschuwing van de belastingdienst dat dit 
zo niet kon, maar ging toch door. Hij zou te zijner tijd wel 
een regeling met ze treffen maar nog voordat hij de kans 
kreeg om het allemaal recht te zetten, overleed hij. Frank 
en Susan waren in eerste instantie boos en vol onbegrip, 
maar beseften later ook dat hij dit met de beste bedoelin-
gen had gedaan.

Dit gaf mede de doorslag om zijn levenswerk voort te 
zetten. Het bedrijf was inmiddels ook de passie van Frank 
geworden en daarnaast voelden zij zich verantwoordelijk 
voor de gezinnen van hun vijftien medewerkers, waarvan 
de meesten al jarenlang bij hen werkten. Maar dit was 
makkelijker gezegd dan gedaan.

Frank en Susan hadden liquiditeitsproblemen, 
waardoor zij heel moeizaam de salaris-
sen en de crediteuren konden betalen, 
ze hadden een belastingschuld en 
konden niet meer investeren in het 
bedrijf. Om Preciform uit de proble-
men te krijgen, hebben ze heel hard 
moeten werken en zichzelf van alles 
moeten ontzeggen. Er werd heel zuinig 
met het bedrijf omgegaan en er werd nauwkeurig op 
de kosten gelet. Alle winst die ze maakten, staken ze 
jarenlang in het bedrijf. Eind 2008 kwam er ook nog 
een kredietcrisis bovenop waar heel de wereld last van 
had en dat werd Preciform bijna fataal. De man van Susan 
vertelde dat het een zware tijd was. Susan bracht veel tijd 
door op de zaak, waardoor het gezin en het huishouden 
vaak op zijn schouders terecht kwam. “Ik heb in die tijd 
menig keer bij de kassa gestaan, waarbij ik niet zeker 
wist of ik de boodschappen kon betalen. Toen had je nog 
geen smartphones waarmee je dat kon checken.” Net op 
het moment dat Frank en Susan dachten dat ze het niet 
langer konden volhouden omdat er geen geld en geen 
werk meer was, haalden Frank in 2010 een grote 
opdracht binnen. Daarmee konden ze weer verder 
en sindsdien is het alleen maar beter gegaan met 
Preciform. 

Nu zijn Frank en Susan heel trots dat ze het zo 
ver hebben geschopt. Ze hebben een heel gezond 
en stabiel bedrijf opgebouwd, dat bovengemiddeld 
presteert met genoeg spek op de botten. 
Ook zijn ze heel blij met het goede 
team van medewerkers die 
samen met hen de schou-
ders eronder hebben gezet 
en in hen geloofden. Ze 
hadden liever gehad dat 
hun vader nog leefde, 
maar zijn dankbaar voor 
hoe het nu met hen en hun 
bedrijf gaat.

Niet te breken

Alles voor het familiebedrijf overhebben en door jaren-
lang hard werken er weer een mooi en gezond bedrijf 
van maken. Dat is iets waar Frank en Susan Boelhouwer 
(broer en zus) alles van weten. Zij zijn er trots op, want 
zo goed stond het er niet voor toen zij het bedrijf 17 jaar 
geleden plotseling erfden.

Toen Chris Boelhouwer, de vader van Frank en Susan, 
drieëndertig jaar oud was, wilde hij een eigen bedrijf 
opstarten. Het werd Preciform Gereedschappenfabriek B.V., 
een gereedschapmakerij dat productiemiddelen vervaar-
digt voor de metaalindustrie, opgericht in 1974. Preciform 
staat voor precisie en vorm. Vorm met een f, want het 
richtte zich eerst voornamelijk op de Duitse markt. Het 
begon allemaal heel klein met drie man in een schuur 
in Driebergen-Zeist. Het liep heel goed, dus Chris wilde 
graag uitbreiden. Al gauw verhuisde het bedrijf naar een 
groot bedrijfspand in Veenendaal en er kwamen steeds 
meer mensen werken.




