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Arjan Mulder en Roel Thelen van Reesink trekken parallellen

ʻBeursgenoteerd ondernemen lijkt op boerenbedrijfʼ
Ondernemen vanaf het erf van een teler lijkt een totaal andere wereld dan
ondernemen vanuit een beursgenoteerd bedrijf. In werkelijkheid zijn er grote
gelijkenissen, stellen directeur Arjan Mulder en rayonmanager Roel Thelen van
Reesink Technische Handel. „Net als bij ons de aandeelhouders doen, moeten
agrarisch ondernemers mensen om zich heen hebben die hen scherp houden.”
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Van dorpssmid tot Koninklijke Reesink

Wat kunnen agrarisch ondernemers leren van
het ondernemerschap van een grote importeur
in landbouwmachines? Deze vraag is volgens
Arjan Mulder (links op de foto), directeur van
Reesink Technische Handel, niet eenduidig te
beantwoorden omdat er verschil zit in ondernemerschap bij agrarisch ondernemers. „Maar
zien hoe het er bij een ander bedrijf aan toe
gaat is altijd interessant, omdat ondernemers in
welke branche of met welke omvang dan ook
tegen dezelfde uitdagingen en ontwikkelingen
aanlopen. Op het vraagstuk van goed ondernemerschap zijn er grote overeenkomsten tussen
ons bedrijf en het boerenerf.”
Als dochteronderneming met twintig mensen
op de loonlijst hangt het bedrijf onder de paraplu van Koninklijke Reesink. De verschillende
dochterondernemingen zorgen voor risicospreiding. Gaat het bij de ene dochter minder goed,
dan zorgen de andere dochters samen toch voor
een goed rendement. Mulder: „Agrarisch ondernemers doen dat ook. Bijvoorbeeld door het
starten van een neventak op het erf of daarbuiten. Een categorie boeren is door de ontwikkeling in de landbouwsector zelfs gedwongen
om te verbreden. Dat is geen schande of heel
raar. Zij hebben hun horizon nooit hoeven te
verbreden.”

Concurrentie en samenwerken
Naast risicospreiding zorgen die dochters ook
voor een groter totaal marktaandeel landbouwmachines op de Nederlandse markt. Zo kent
Koninklijke Reesink twee dochters die actief zijn
op de staalmarkt en twee dochters actief op
de importmarkt van landbouwmachines. Naast
Reesink Technische Handel is dat Kamps de Wild.
„In de markt opereren wij als elkaars concurrenten en houden we elkaar scherp. Daarnaast zijn
wij samen een belangrijke speler op de machinemarkt en dat straalt weer af op de holdingmaatschappij en is goed voor de aandeelhouders”,
verklaart de directeur.
Met de Belgische dochter Packo Agri bestaat wel
een intensieve samenwerking op het gebied van
voorraadbeheer. Beide bedrijven zijn importeur
van Kuhn, waardoor ze gebruik kunnen maken
van elkaars voorraden. Daardoor zijn ze beter in
staat om hun klanten te bedienen.
Onder de Reesink-vlag hangt ook dienstverlener
Interlogica, die voor alle dochterondernemingen
onder andere logistieke diensten, P&O-diensten,
facturering en boekhouding verzorgt. Mulder:
„In de eerste plaats ontlast dat ons, zodat wij
ons op onze kernactiviteit kunnen richten,
namelijk het vermarkten van landbouwwerktui-









          

gen. Daarnaast bundelt de holdingmaatschappij de kennis op deze onderdelen, zodat het
efﬁciënter functioneert. Dat doen agrarisch
ondernemers natuurlijk ook via onder andere
hun accountant.”

Grondlegger van Koninklijke Reesink NV is Hendrik Reesink. Hij nam
in 1786 een smederij in Hengelo (Gld.) over en startte een handel in
ijzerwaren en smederijbenodigdheden. Deze handel groeide in ruim
twee eeuwen tijd uit tot een beursgenoteerde holdingmaatschappij
met elf dochterondernemingen en driehonderd personeelsleden.
Agrarisch ondernemers kennen vooral de importeurs Reesink Technische
Handel (Kuhn, Rauch, Knoche, Bergmann, Einböck en Hauer) en
Kamps de Wild (Claas, Amazone en Kaweco). Packo Agri is de
Belgische dochter die vergelijkbaar is met Reesink Technische Handel.
Landbouwmechanisatiebedrijven kennen Reesink Staal als toeleverancier
van staalproducten. Reesink Retail staat voor het toeleveringsbedrijf van
de Fixet-bouwmarkten. De andere dochters zijn Stierman, Nederlandse
Staalunie, Stalutech Benelux, Jean Heybroek, Interlogica en Safety Center
International.

Doelen stellen
Alle ondernemers stellen doelen en denken
vervolgens na over een aanpak om die doelen te
realiseren. Voor Mulder is het doel minimaal 30
procent marktaandeel te halen binnen de productgroepen voederwinning, grondbewerking,
groenonderhoud, voederverwerking, zaaimachines en kunstmeststrooiers. Binnen de productgroep voederwinning ligt het marktaandeel
boven de 30 procent en bij grondbewerking op
de onderdelen rotorkopeggen en frezen. „Binnen de andere productgroepen zullen wij nog
een inspanning moeten leveren. Vooral richting
de akkerbouwmachines met een gemiddeld
marktaandeel van 20 procent is die uitdaging
groot. Daarnaast proberen we met landbouwspuiten ook een positie op te bouwen.”

Doelen realiseren
Om die doelen te halen proberen de vier
rayonmanagers exclusiviteit te bedingen bij hun
dealers. Roel Thelen: „Wij maken onderscheid
in A-, B- en C-dealers. Bij A-dealers maken we
afspraken waarbij alleen onze machines en geen
concurrerende merken worden verkocht. Voor
ons resulteert dat in extra omzet binnen al onze
productgroepen en voor de dealers levert het
één aanspreekpunt op en technische ondersteuning via onze productmanagers en aftersales.
Wij houden van korte lijnen.” Het aantal Adealers groeide de afgelopen jaren naar tachtig.
Samen beschikken ze over 95 ﬁlialen. Dit aantal
is met name van belang om zo goed mogelijk
aansluiting te hebben met de eindgebruikers,
hetgeen positief uitwerkt op het marktaandeel.
Het tweede spoor om de marktaandelen te
vergroten, is het machineaanbod binnen de productgroepen te vergroten. Dat kan door nieuwe
importeurschappen af te sluiten, zoals in de
jaren negentig gebeurde met het Oostenrijkse
Einböck voor de opkomende markt van wiedeggen. De andere manier is investeren in de
bestaande relaties met machineproducenten. De
overname van de Kverneland-fabriek in Geldrop
in 2008 door Kuhn is daar een voorbeeld van.
„Wij wilden graag balenpersen, wikkelaars en
trommelmaaiers in ons programma opnemen,
maar daar beschikte Kuhn niet over. Dit hebben
we kenbaar gemaakt bij Kuhn. Het zal niet de
Boeren moeten meer ondernemer worden. Toonaangevende bedrijven in
de Agribusiness maken zich hier via het project De Beste Boer sterk voor.
In een artikelenreeks in Akker Magazine presenteren ze hun visie op groei
naar meer ondernemerschap. In deze uitgave vertelt Reesink zijn verhaal.
Meer Beste Boer – ﬁlms, nieuws, een weblog en vraagbaak –
op de website www.debesteboer.nl

enige overweging van de Franse machinebouwer zijn geweest, maar de goede langdurige
samenwerking zal er indirect aan hebben bijgedragen dat ze de fabriek met balenpersen en
trommelmaaiers overnam.
Voor ondernemers is het ook van belang om
feeling te houden met de eindgebruiker van de
producten. Een importeur zit meestal niet zelf
bij een boer aan tafel. Voor een deel zorgen de
dealers en rayonmanagers voor terugkoppeling naar de leveranciers. Daarnaast ligt er een
taak voor de productmanagers. Die zijn vooral
technisch onderlegd en kunnen de wensen van
boeren en dealers vertalen naar plannen om
machines aan te passen.

GPS en strokenteelt
Mulder voorziet de komende jaren een ontwikkeling op mechanisatiegebied voor akkerbouwers gericht op teeltoptimalisatie en het verlagen van de factor arbeid en energie omdat de
productie per hectare al op een topniveau zit.
Daarbij lijkt alles om GPS te draaien. „Teeltoptimalisatie kan op verschillende manieren. Wij
leveren sinds kort ploegen met GPS. Een van
onze klanten bleek al twintig jaar een perceel
te ploegen met een geer. Met GPS bleek dat
perceel opeens toch rechthoekig te zijn.”
Een belangrijke ontwikkeling met GPS zal zich
vertalen in ‘striptill’ of ‘strokenteelt’. Door de
grondbewerking, bemesting, zaaien en oogsten
via GPS op stroken van bijvoorbeeld 25 centimeter breed te laten plaatsvinden, verlagen telers
de kosten. „Machines kunnen met een grotere
snelheid rijden, zodat er besparingen komen
op arbeid en brandstof. Zuiniger omspringen
met meststoffen is mede ingegeven door de
mestwetgeving, maar verlaagt natuurlijk ook de
kosten. Bovendien ontstaan er vaste rijpaden,
zodat de bodem op het grootste deel van het
perceel niet langer verdicht wordt. Dat heeft
een positieve uitwerking op het bodemleven
en uiteindelijk ook op de opbrengst van de
geteelde gewassen.”

Scherp blijven
Die nieuwe ontwikkeling probeert Mulder ook
bij de leveranciers voor het voetlicht te brengen.
„Wij vragen van die machinebouwers ook innovativiteit, net zoals de agrarisch ondernemer dat
van ons verlangt. En dan helpt het voor ons dat
er een holding over onze schouders meekijkt;
die ons scherp houdt. Dat moeten boeren ook
organiseren als ze dat al niet hebben gedaan.
Mensen om je heen verzamelen die je scherp
houden. En dat hoeven niet perse mensen te
zijn die veel van landbouwzaken af weten.” n
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