Koninklijke Auping,
Royal Dutch design

D

e Koninklijke Auping denkt bij zijn marketing
vooral aan ‘wellness’, de kwaliteit van het bestaan, en wil zo de basisvoorwaarden scheppen
voor andere dingen. Sleutelwoorden daarbij zijn innovatie, degelijkheid en vormgeving. Want mensen, aldus
interim-directeur Kees van Oostenrijk, willen vooral een
bed waarin je goed uitrust, zodat je weer fit opstaat.
‘Een goede hygiëne en ventilatie’ Dat stond centraal
in de opdracht die het Deventer ziekenhuis in 1880 gaf
aan de smid Thomas Auping om een bed te ontwerpen.
Auping, zo gaat het verhaal, vond daarop, geïnspireerd
door een bonenmolen, ’s werelds eerste spiraalbodem
uit. Hiermee legde hij de grondslag voor een bedrijf,
dat nu, ruim een eeuw later, nog steeds spiraalbodems
maakt en ‘Innovatie’ met een hoofdletter schrijft.

Marketing van een
bed is een ware
uitdaging. Je kunt
je van alles bedenken: uitrusten, een
goede gezondheid,
je liefdesleven, en
ga zo maar door.
De Koninklijke Auping denkt bij zijn
marketing vooral
aan ‘Welness’, de
kwaliteit van het
bestaan.
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Odeur locale
Het ruikt lichtjes naar olie en machines op de afdeling
metaalbewerking. Mensen staan er heel rustig te werken, iets wat je wel vaker ziet bij bedrijven waar kwaliteit
en degelijkheid hoog in het vaandel staan. Van Oostenrijk toont een grote machine, die metalen draden in elkaar vlecht, je zou bijna zeggen weeft, tot de bekende
spiralen. Wie het resultaat ziet, moet onwillekeurig
denken aan een middeleeuwse maliënkolder. Wellicht diende dit soort wapentuig, een product van zijn
smedende voorouders, Thomas Auping tot inspiratie,
hoewel Van Oostenrijk ook de merites van het verhaal
van de bonenmolen ziet: “Hij zag hoe je daarmee ook
metaal kunt krommen, en dat bracht hem op het idee
om spiralen te maken.”

De Aupingvloot
Hoe dit ook zij, de spiraalbodem vestigde de grondslagen van het Auping-imperium. En de spiraalbodem afzonderlijk is ook nog steeds een integraal deel van elk
bed. Een deel, want er is meer nodig. “Een bed is een
heel apart product”, vertelt Van Oostenrijk, terwijl hij intussen de houtafdeling oploopt, “Je hebt allerlei grondstoffen nodig om het te maken, metaal, hout en textiel.”
De houtafdeling mist de specifieke machinelucht, maar
heeft een eigen aroma met een mengsel van lijmlucht
en de geur van vers hout. Van Oostenrijk staat even stil
bij de plaats waar met stoom het hout wordt gekromd
voor de Auronde, sinds de jaren zeventig qua verkoopcijfers het vlaggenschip van de Aupingvloot. “Toen was
het vernieuwend qua vormgeving, nu is het een klassiek ontwerp geworden dat in ieder interieur past. Het is
“Bed en matras zijn bij ons op elkaar afgestemd”, ver- misschien wel het meest verkochte bed ter wereld.”
telt interim-directeur Kees van Oostenrijk, “In onze visie
geeft de combinatie van horizontale vering in de bedbo- Met de Auronde werd Auping marktleider in Nederland
dem en verticale vering in de matras het optimale slaap- en behoort het internationaal gezien tot de top vijf van
comfort.” Met opzet gebruikt hij dezelfde woorden als producenten van slaapproducten. Auping heeft klanten
zijn verre voorganger Leo Auping, die in de jaren zeven- over de hele wereld, en opende net in China de eerste
tig directeur was. Want continuïteit is een groot goed bij van een rij nieuwe vestigingen. Geen eigen winkels
Auping, dat sinds jaar en dag staat voor kwaliteit en in- overigens. Van Oostenrijk: “We hebben twee winkels in
novatie en sinds de jaren zeventig vormgeving als derde Engeland gehad en daarmee de ervaring opgedaan dat
pijl op zijn marketingboog heeft. De familie Auping zelf we geen retailers zijn. Wij werken met concepts: wij seis overigens teruggetreden uit de bedrijfsvoering, maar lecteren winkeliers die onze producten verkopen in door
nog steeds een zeer betrokken eigenaar.
ons ingerichte winkels. Zo hebben wij in Nederland vijfenveertig verkooppunten. Maar we concentreren ons op
research en marketing.”
Een spiraalbodem uit die tijd is nog steeds te zien in
de showroom bij het hoofdkantoor van de Koninklijke
Auping in Deventer. Je komt er langs een weg die oogt
als een oude uitvalsweg, die door de uitbreiding van
het weggennet langzamerhand tot een gewone rustige
straat is geworden, met veel groen aan weerszijden.
Aan de overkant staat nog een rij renteniers-villaatjes
uit de jaren dertig. Het Auping-complex zelf loopt naar
achteren onvermoed diep door. Naast het hoofdkantoor
herbergt het twee productieafdelingen: één waar staal
wordt verwerkt tot de beroemde spiralen bedbodems,
en één waar de houten delen van de bedden worden
vervaardigd. Elders in de stad maakt men de bijbehorende matrassen.
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KONINKLIJKE ZAKEN

Koninklijke DSM N.V. (70-0081)
Postbus 6500, 6401 JH Heerlen, telefoon 045-5788111
Koninklijke Econosto N.V. (70-0082)
Cypresbaan 63, 2908 LT Capelle a/d IJssel, telefoon 010-2841900
Koninklijke Edelmetaal Industrie v/h Jan Hessing B.V. (70-0084)
Westeinde 6, 2275 AD Voorburg, telefoon 070-3860466
Koninklijke Eduard van Leer B.V. (70-0085)
Jodenbreestraat 152-154, 1011 NS Amsterdam, telefoon 020-6222324
Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek
van Torenuurwerken B.V. (70-0090)
Postbus 2. 5720 AA Asten, telefoon 0493-691445 www.eijsbouts.com

Koninklijke ERU Kaasfabriek B.V. (70-0092)
Middellandse Zee 7, 3446 CG Woerden, telefoon 0348-578411 info@eru.com

Koninklijke Euroma B.V. (70-0093)
Kloosterweg 3, 8191 JA Wapenveld, telefoon 038-4473173 info@euroma.com
Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie (70-0094)
Van Stolkweg 29-a, 2585 JN ’s Gravenhage, telefoon 070-3518800

Koninklijke Friesland Foods N.V. (70-0117)
Postbus 124, 7940 AC Meppel, telefoon 0522-276276 www.frieslandfoods.com
De werkplaats van Auping in vervlogen tijden
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Wellness met Auping

Research
Want bedden behoeven, zo blijkt, niet aflatend onderzoek. Van Oostenrijk: “Wij plegen veel research naar de
behoeften van de mens tijdens het slapen. Daarvoor
hebben wij regelmatig contact met de universiteiten
van Eindhoven, Twente en Utrecht. Door hun onderzoek, maar ook door eigen ervaringen, weten we dat een
mens zich vijftig tot tachtig keer per nacht omdraait.
Dat is, om maar eens wat te noemen, goed omdat anders alle urine in één nier gaat zitten. Als je matras nu
te zacht is, dan gaat dat omdraaien moeilijk. Een matras
moet dus steun bieden bij de schouders en heupen.
Op andere plekken mag hij weer zachter zijn. Daarom
hebben wij verschillende soorten springveren in onze
matrassen.

Het uiteindelijke doel van dit alles is het ‘well-being’
van de klant. Daar stemt Auping dan ook zijn marketing op af met de slogan ‘Auping nights make better
days’. Niet dus gezondheid, zoals je misschien zou verwachten. Van Oostenrijk: “Ook die is belangrijk bij ons.
Maar wij willen eerder de voorwaarden schepen voor
gezondheid, dan dat wij pretenderen die actief te willen
bevorderen. Onze ervaring is dat gezondheidsproducten
ook geschikt zijn voor gezonde mensen, maar dat die ze
toch niet zo snel kopen. Overigens verwacht ik op dat
gebied wel doorbraken de komende jaren. Ik denk aan
matrassen die met elektronische hulpmiddelen helpen
bij ziekten als Apneu, waarbij de adem ’s nachts af en
toe meer dan tien seconden wegvalt. Maar ik denk dat
vooral de wellness-trend doorzet.”

Iets anders is dat een mens per nacht in bed door transpiratie ook makkelijk een kwart liter vocht, een bierglas
vol dus, verliest. Dat moet een matras allemaal kunnen
absorberen. Wij hebben daarvoor weer aparte kunststoffen ontworpen, die dat vocht kunnen absorberen
en wegwerken. Daardoor is het ook niet meer nodig
om onze matrassen om te draaien. Wij hebben daar
nog een aparte marketingcampagne voor gevoerd, want
matrassen omdraaien is diep verankerd in onze Nederlandse cultuur.”

Auping gebruikt het predikaat Koninklijk niet actief in zijn
marketing. Van Oostenrijk: “Wij nemen wel de telefoon
op met ‘Koninklijke Auping’, maar dragen het predikaat
niet actief uit naar de klant. Wij hebben wel in ons topsegment een bed dat ‘Royal’ heet, en net deze maand
introduceren wij het bed ‘Royal Wellness, met, en dat is
ook weer nieuw, lokale verwarming bij ‘hotspot’-plekken als de schouders en de heupen. Maar voor ons is het
predikaat vooral een verlengstuk en een verrijking van
de cultuur en geschiedenis van het bedrijf. Het is niet
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altijd als zodanig te benoemen, maar het draagt bij aan
stabiliteit en continuïteit, je wordt gerespecteerd, maar
je moet het ook ieder dag weer waarmaken. En dat geeft
weer grote betrokkenheid.”
Auping’s visie voor de toekomst is eenvoudig samen
te vatten in de franse zegswijze: ‘un peu reculer pour
mieux sauter’, een klein beetje terugwijken om beter te
springen. Van Oostenrijk: “In elk bedrijf heb je periodes
dat het iets minder gaat. Wij hebben een tijd lang wat
minder naar de klant geluisterd en vooral op het gebied
van ‘boxsprings’, zeg maar matrassen op pootjes, laten
liggen. Maar we hebben sinds 2005 door nieuwe producten een inhaalslag gemaakt. En met overname van
De Zevenslaper, marktleider op dat gebied in Nederland,
willen we ook het terrein van de boxsprings terugwinnen. Daarnaast zien wij ook in de toekomst ons ‘Dutch
Design’ als een belangrijk verkoopargument.”
“Lie back and think of the Empire”. Dit beroemde advies,
zo wil het verhaal, gaf de negentiende-eeuwse britse
koningin Victoria ooit mee aan een jong meisje, dat zich
weinig concreets of romantisch kon voorstellen bij haar
huwelijksnacht. Achteroverliggen, het is er ondanks de
aard van de producten niet bij, bij de Koninklijke Auping.
Maar ‘to think of the Empire’ des te meer.

Koninklijke Coöperatie Fruitmasters Groep U.A. (70-0118)
Postbus 222, 4190 CE Geldermalsen, telefoon 0345-578800
postmaster@fruitmasters.nl

Koninklijke Gazelle B.V. (70-0121)
Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren, telefoon 0313-429911 info@gazelle.nl
Koninklijke Fabriek van Gebrande Suiker R. Buisman B.V. (70-0122)
Zomerdijk 34, 8064 XE Zwartsluis, telefoon 038-3866344 info@buismanbv.com

Koninklijke Ginkel Groep (70-0128)
Castor 64, 3902 SJ Veenendaal, telefoon 0318-519039 info@ginkelgroep.nl

B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam (70-0129)
Postbus 8, 4140 AA Leerdam, telefoon 0345-671616
info@royalleerdamcrystal.com

www.royalleerdamcrystal.com

Koninklijke Van Gorcum B.V. (70-0131)
Industrieweg 38, 9403 AB Assen, telefoon 0592-379555
Koninklijke Grasso’s Machinefabrieken N.V. (70-0134)
Parallelweg 27, 5223 AL ’s Hertogenbosch, telefoon 073-6203911
Koninklijke Grolsch N.V. (70-0135)
Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede, telefoon 053-4833200
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