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Amerikanen kopen Faber
IRENE OVERDUIN

Toen Cees Jan Faber het familiebe-
drijf in 2002 overnam, brandde hij
van ambitie. De toen 32-jarige onder-
nemer trok heel Europa door met
zijn LED-schermen. Groeien wilde
hij.

Dat lukte. De reusachtige Faber-
schermen staan tegenwoordig over-
al: bij wieler-, ski-, auto-, en voetbal-
wedstrijden, bij televisieprogram-
ma’s, bij concerten. Het is een markt
die alleen maar groter wordt.

Van acht vaste medewerkers dijde
het bedrijf uit naar vijftig, plus tien-
tallen freelancers. Zelf bleef Faber
ook ‘on the road’. Steevast kon er op
31 december een omzetgroei geno-
teerd worden van minimaal 30 pro-
cent.

De eerste vestigingen buiten Eu-
ropa, in Dubai en Amerika, smaak-
ten naar meer. Om de gedroomde

SINT ANNAPAROCHIE Twee jaar zat
de Amerikaanse multinational NEP
achter Faber Audiovisuals aan. Uit-
eindelijk zwichtte het Bildtse be-
drijf voor ,,een waanzinnig bod’’.

expansie te financieren, trok Faber
in maart dit jaar een aandeelhouder
aan. Het Nederlandse investerings-
fonds Foreman Capital nam een be-
lang van 45 procent.

Acht maanden later hebben zowel
Faber als Foreman zich laten uitko-
pen door het grote NEP. ,,Ze zaten al
twee jaar achter ons aan. We praat-
ten in Amerika, we praatten in Lon-
den, en ze zijn ook twee keer in Sint
Annaparochie geweest’’, vertelt Cees
Jan Faber, inmiddels 44. Steeds hield
hij de boot af. Hij wilde het roer niet
uit handen geven.

Totdat NEP met een niet te nege-
ren eindbod kwam. Financiële de-
tails geven beide partijen niet prijs.
,,NEP doet alleen 100-procentover-
names. Dat moest effe wennen’’,
zegt hij over de lange aanloop.

NEP Group (1200 werknemers) is
wereldwijd een van de grootste leve-
ranciers van apparatuur waarmee
omroepen televisieprogramma’s
maken. Jaarlijks ondersteunt het be-
drijf duizenden shows en –evene-
menten. Een tweede tak van NEP is
‘display’, ofwel schermenverhuur.

Deze display-tak gaat Faber aan-

LED-fabrikant kan
‘waanzinnig bod’
van multinational
niet weerstaan

sturen vanuit ‘the board’, het direc-
tieteam in Pittsburgh (Pennsylva-
nia) waarin hij zitting krijgt. ,,Dat
wordt één keer in de zes weken een
week naar Amerika.’’

In de nieuwe setting houdt hij di-
recte zeggenschap over het bedrijf in
Sint Annaparochie en kan hij tegelij-
kertijd zijn groeiambities waarma-
ken. ,,Er zit heel veel kapitaal achter
NEP Group. Ik kan nu veel sneller en
groter werken.’’

Faber mag nieuwe display-bedrij-
ven gaan opzetten en kopen. In Eu-
ropa, waar NEP op het vasteland
meer positie wil hebben. Maar ook
in Azië. ,,Op nieuwe bedrijven zullen
we proberen de merknaam Faber te

plakken. Bij bestaande met een goe-
de reputatie is het slimmer om de
oude naam te handhaven.’’

Er valt een wereld te veroveren,
want de schermenmarkt is sterk
groeiend. ,,Vroeger had je bij een
concert 80 vierkante meter scherm
hangen. Nu zit je zomaar op 1000
vierkante meter.’’ Een andere groei-
markt zijn theaters en televisiepro-
gramma’s, die hun traditionele de-
cors in hoog tempo vervangen door
plasma- en LED-schermen.

Voor het bedrijf in Sint Annaparo-
chie verandert er niets. Dat blijft
daar, verzekert hij.

Faber Adiovisuals begon in 1938
als Faber Geluid. Bekendheid kreeg
het bedrijf na de Tweede Wereldoor-
log. Op bevrijdingsfeesten in de hele
provincie klonk feestmuziek door de
luidsprekers van Jippe Faber (pake).
De doorbraak kwam met cabaretier
Tetman de Vries, voor wie Cees Faber
(heit) het geluid deed. De meest on-
vergetelijk gebeurtenis was de ijzige
Elfstedentocht in 1963, waar Radio
Faber vanuit een VW-busje op het ijs
bij de finish het commentaar ver-
sterkte.

Faber zorgde onder meer voor de schermen in het decor van The Voice of Holland.
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