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D E T A I L H A N D E L

Ceo Fatboy: 'Zonder vertraagde containers
hadden we twee keer zoveel verkocht'
Jan Braaksma 6 jan   16:04

Op de Ever Given, die vorig jaar maart vastliep in het Suezkanaal, stonden containers van meubelmerk Fatboy.  Foto:
Ahmad Hassan/AFP
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Fatboy kreeg te maken met vertraagde containers door het vastlopen van vrachtschip Ever
Given.

Toch groeide de omzet van het meubelmerk afgelopen jaar met meer dan 20%.

Topvrouw Petra Vos wil dat Fatboy meer grote innovaties op de markt brengt, en dat sneller

doet.

Noodgedwongen kreeg Petra Vos de afgelopen anderhalf jaar een stoomcursus logistiek.

De topvrouw van meubelmerk Fatboy kreeg te maken met het stranden van reuzenschip

Ever Given, goederentreinen die vast stonden en lege schappen.

'Als de aanvoer van producten vlekkeloos was geweest, dan hadden we twee keer zoveel

verkocht', zegt Vos. 'We hebben heel vaak nee moeten verkopen aan retailers en klanten.'

Dat was het gevolg van een opeenstapeling van omstandigheden. De fabrieken in Azië

waar Fatboy zijn meubels laat produceren lagen af en toe stil als gevolg van de

coronapandemie. Het bedrijf uit Den Bosch had containers op de Ever Given staan, het

schip dat in maart zes dagen vast zat in het Suezkanaal en daarmee de wereldwijde

scheepvaart totaal ontregelde. En een goederentrein, ingehuurd als vervanging voor

containervervoer over zee, stond in de zomer muurvast door overstromingen in België.

Snel gegroeid
Vos wil er niet te dramatisch over doen. De meubels op de Ever Given raakten alleen

vertraagd; bedrijven met containers vol bederfelijke waren hadden een groter probleem.

Een leeg schap in het magazijn relativeerde zij door tegen haar collega's te zeggen: 'Als dit

onze problemen zijn...'

Want ondanks de logistieke malheur groeide Fatboy afgelopen jaar als kool. De omzet

steeg met meer dan 20% naar boven de €50 mln. Dat komt bovenop een omzetstijging van

ongeveer 30% in 2020, het jaar waarin Nederland maandenlang thuis zat en massaal

besloot de woning en tuin te verfraaien.
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Petra Vos  Foto: Fatboy

Oprichter net vertrokken
Vos is sinds november 2018 topvrouw van Fatboy. Ze was daarvoor directeur van

kinderkledingmerk Tumble 'N Dry, en werkte eerder bij strategieconsultant &Samhoud en

multinationals Nike en Procter & Gamble.

Vos was op zoek naar een 'baan bij een mooi merk', toen Vincent Braams belde. Hij is

partner bij Vendis Capital, de investeringsmaatschappij die destijds eigenaar was van

Fatboy. Braams verhaal over het bedrijf sprak haar aan: een Nederlands merk met

internationale ambities, waar oprichter Alex Bergman net de deur achter zich dicht had

getrokken. 'Een eigenaar is vergroeid met het bedrijf. Als zo'n boegbeeld vertrekt, is dat

even zoeken voor iedereen binnen het bedrijf. Ik vind dat een hele interessante fase om

een bedrijf doorheen te loodsen.'

Het in 2002 opgerichte Fatboy is groot geworden met de gelijknamige zitzakken. In 2016

had het bedrijf opnieuw een voltreffer met de Lamzac, een opblaasbaar ligkussen. 'Zo'n

succes, dat is te gek. Maar toen ik aankwam was de pijplijn met nieuwe producten een

beetje drooggevallen. Heel veel mensen waren bezig geweest met het succes van Lamzac,

waardoor andere dingen minder aandacht hebben gekregen.'

Een loungebank voor buiten


