Achtergrond

Tekst en foto’s Albert van der Horst en Jasper Lentz

Beste LMB 2015

Niet bang voor
wat verandering

Een mechanisatiebedrijf
dat de komende jaren
wil doen wat het de
afgelopen twintig jaar al
heeft gedaan, krijgt het
lastig. Tijden veranderen. De drie bedrijven
die nog in de race zijn
voor Beste LMB 2015
beseffen dat en steken
hun kop niet in het
zand. Integendeel. Zij
staan open voor nieuwe
ideeën en pakken hun
kansen.
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Achtergrond

A.den Dekker in vier foto’s

^

Grimme

^

Vooral met Grimme hoopt Arnold den Dekker de omzet van het
mechanisatiebedrijf op te schroeven.

Constructiewerk
Van oudsher is Den Dekker bekend om zijn constructiewerk.
Het bouwt bijvoorbeel graszaadoprapers voor op maaidorsers.

Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 37

^

A. den Dekker, Werkendam

‘Groei is noodzaak’
Directeur Arnold den Dekker is met 59 jaar
een jaartje ouder dan zijn broer Hans met wie
hij het landbouwmechanisatiebedrijf A. den
Dekker in Werkendam runt. “Als je op die
leeftijd komt, begin je na te denken over de
voortzetting van je bedrijf. Daarbij komt dat
we een aantal moelijke jaren achter de rug
hebben. We zijn klanten kwijtgeraakt door het
project Ruimte voor Rivieren en ook in het
constructiewerk liep het werk terug. Van de
dertien medewerkers heb ik er helaas van vier
afscheid moeten nemen.” Dus toen koepelorganisatie Fedecom vorig jaar van start ging
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met een managementcursus voor dealerbedrijven, hoefde Den Dekker niet lang na te
denken. “Je wordt er nooit dommer van.” Hij
behoorde tot de eerste lichting dealers die de
cursus volgde.

Papier

“Je hebt natuurlijk wel een idee in je hoofd
over waar je als bedrijf heen wilt. Maar zo’n
cursus dwingt je ertoe om een toekomstvisie op
papier te zetten en die te bespreken met het personeel. Nu weet iedereen waar we heen willen
en alle neuzen staan dezelfde kant op.” Behalve

de noodzaak om de kosten in de hand te
houden, is het Den Dekker duidelijk geworden dat de omzet van zijn bedrijf omhoog
moet. “Landbouwmachines worden steeds
complexer en dus moet je medewerkers regelmatig laten bijscholen om bij te blijven. Dat is
alleen maar lonend als je ook meer machines
verkoopt.” Vandaar dat er plannen zijn om
een vertegenwoordiger aan te trekken die de
baan op gaat en Den Dekker op dit vlak wat
gaat ontlasten. Ook de website wordt momenteel omgebouwd tot een (onderdelen)webshop
zodat ook de omzet daaruit stijgt. Verder ver-
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Onderdelen

^

De nieuwe webshop moet meer omzet uit machineonderdelen
genereren.

wacht hij dat hij de verkopen uit Deutz-Fahren Grimme-machines nog wel wat kan
opschroeven. Het landbouwmechanisatiebedrijf werd in 1963 opgericht door Arnolds

‘Je  wordt nooit
dommer
van een cursus’
vader, Arie den Dekker. Nadat hij een paar
jaar in diverse functies de benen bij andere
landbouwmechanisatiebedrijven onder de
tafel had gestoken, begon hij voor zichzelf. Een
sterk punt vanaf de oprichting was de sterke
servicegerichtheid. Behalve de verkoop van
machines – van dealerschappen was op dat
moment nog geen sprake – specialiseerde hij
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Arnold den Dekker
De omzet van het bedrijf moet de komende jaren omhoog, meent
Arnold den Dekker die samen met zijn broer Hans het bedrijf leidt.

zich op het constructiewerk. Zo construeerde
hij onder meer voorladers voor trekkers. Ook
rooide hij voor akkerbouwers in de regio
bieten. Dit loonwerk is in de loop der jaren
als pijler onder het bedrijf verdwenen – al
beschikt Den Dekker daardoor nog wel over
een behoorlijke voorraad Tim-onderdelen
(een Deense fabrikant van bietenrooiers).
Constructiewerk is daarentegen nog wel steeds
een belangrijke poot. Zo levert het bedrijf
staalconstructies voor gebouwen. Daarnaast
maakt Den Dekker onder meer graszaadoprapers voor maaidorsers, producten die
Den Dekker behalve in Nederland ook in
Duitsland en Tsjechië verkoopt. Ook de kanalenpers waarmee je de metalen halfronde stalen
ventilatiegoten weer in model perst, is een
vondst van Den Dekker. Circa 55 procent van
de omzet komt vandaag de dag nog uit de landbouw. Deutz-Fahr, Grimme, Hardi, Beyne,

Rabe, Pöttinger en Bogballe zijn de belangrijkste merken in het pakket van Den Dekker.
Over de opvolging worden de plannen steeds
concreter. “De zoon van mijn broer Hans,
Jeroen, wil op zich wel in het bedrijf en ook
medewerker Richard Schilt heeft interesse.”

A. den Dekker
Plaats
Directie

Werkendam
Arnold en Hans
den Dekker
Aantal medewerkers 9
Belangrijke merken
Deutz-Fahr, Grimme, Beyne,
Hardi, Bogballe, Rabe, Monosem,
Pöttinger, Tim
Speciale activiteit
Constructiewerk, graszaadoprapers
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Achtergrond

De Bruin in vier foto’s

^

Winkel met ruim assortiment

^

De oude showroom is omgebouwd tot een winkel, waarvan het
assortiment niet onder doet voor een gemiddelde Welkoop-winkel.

Arie-Jan de Bruin
“We zijn sterk in het oplossen van problemen. Je kunt ons altijd bellen, ook voor onderdelen en we denken mee met de klant.”

Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 37

^

Blij met frisse kijk

D
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machineonderdelen). “Als je de bank uitlegt
dat je de tweedehands onderdelen in een
nieuw pand opslaat, verklaren ze je voor gek.”
Het zij zo, vindt directeur Arie-Jan de Bruin.
Hij is blij dat hij klanten met een 30 jaar oude
trekker kan helpen aan prima stel tweedehands banden. De showroom in het oude
pand is omgetoverd tot een winkel met een
assortiment dat kan wedijveren met dat van
een kleine Welkoop-winkel.
Toch moet De Bruin het vooral hebben van de
verkoop en reparatie van de grote merken die
hij voert: Massey Ferguson-trekkers, DeLaval-

^

De Bruin zit midden tussen de melkveehouders. Belangrijke machinemerken zijn Lely-hooibouwwerktuigen en Trioliet-voermengwagens.

De Bruin, Bodegraven

e nieuwe showroom naast het
bestaande pand van landbouwmechanisatie- en constructiebedrijf De Bruin in Bodegraven
doet wel wat denken aan een brandweerkazerne:
bijna de gehele zijgevel is voorzien van grote
deuren. Handig. Als je één machine uit de showroom moet hebben, hoeft niet het hele pand
leeg. Op de eerste verdieping van de nieuwbouw is vooraan een ruime ontmoetings/trainingsruimte en daarachter is plek ingeruimd
voor de opslag van tweedehands onderdelen
(melkwinningsapparatuur, trekkerbanden en

Machines voor melkveehouders

melkwinningsapparatuur, voermengwagens
van Trioliet en Lely-hooibouwmachines.
Betrekkelijk nieuw in het pakket: Becokiepwagens. Het laatste merk lijkt op het eerste
gezicht wat vreemd –De Bruins klantenkringt
bestaat voor 90 procent uit melkveehouders.
De Beco-wagens gaan dan ook vooral naar
loonwerkers in het grondverzet.

Smidsfamilie

Nadat zijn vader Jan begin jaren zestig een
fietsen- en witgoedwinkel in Noord-Holland
had verkocht nam hij het smidsbedrijf over
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van de gebroeders Bos in hartje Bodegraven.
Het paarden beslaan verdween in de loop der
jaren naar de achtergrond en de verkoop en
onderhoud van (melk)machines nam een

‘Tweedehands
onderdelen in een
nieuw pand?
Je lijkt wel gek’
steeds belangrijker plek in. In 1979 verhuisde
het bedrijf naar de huidige locatie: een voormalige vetsmelterij.
Inmiddels heeft De Bruin 25 mensen in dienst,
van wie een man of acht zich alleen maar
bezighouden met de installatie en reparatie
van melkmachines. Monteurs uit de werkplaats doen zelden iets aan de melkmachines
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Brandweerkazerne
Achter de gebruikte machines staat de nieuwe showroom. Links daarvan het oude pand met voorin de winkel en achterin de werkplaats.

en vice versa. “Daarvoor is het monteurswerk
te specialistisch geworden.”
Vorig jaar zette De Bruin samen met een aantal
collega-dealers een bedrijfsontwikkelplan op,
een initiatief van de voormalig MasseyFerguson-importeur Mechatrac. Idee is dat de
deelnemers een duidelijk plan ontwikkelen
over waar zij met hun bedrijf naartoe willen.

Verdiepingsslag

Dit jaar heeft de cursus een verdiepingsslag
gekregen, vertelt De Bruin. “Samen met een
coach loop je een paar keer door het bedrijf
heen en neem je alle processen door. Die man
heeft een frisse kijk op het bedrijf en houdt je
een spiegel voor en stelt je in staat de efficiency
binnen je bedrijf te verbeteren.” Op zijn advies
bestellen de monteurs in principe niet langer
de onderdelen. Dat doet het magazijn.
“Voorheen kwam het wel eens voor dat het

magazijn niet wist voor welke machine de binnengekomen onderdelen waren besteld. En in
het slechtste geval bleef het onderdeel daardoor enkele dagen liggen voordat de monteur
erachter kwam dat het allang binnen was en
hij de reparatie kan afronden.”

De Bruin
Plaats
Bodegraven
Directie
Arie-Jan de Bruin
Aantal medewerkers 25
Belangrijke merken
Delaval, Massey Ferguson,
Lely, Trioliet, Beco
Speciale activiteit
Groot assortiment gebruikte onderdelen voor machines en melkwinningapparatuur
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Achtergrond

Wout Hogervorst in vier foto’s

^

Sinds 1996

^

Midden jaren negentig verhuist Wout Hogervorst naar het huidige
pand aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout.

Drie pijlers
Spuittechniek, mechanisatie en heftrucks. Dat zijn de drie pijlers waar
Wout Hogervorst zich mee bezighoudt.

Scan de foto en bekijk de video
Voor uitleg, zie pagina 37

^

Wout Hogervorst, Noordwijkerhout

Werken aan de basis

A

an de Schippersvaartweg in
Noordwijkerhout huist landbouwmechanisatiebedrijf Wout
Hogervorst. Het bedrijf dat zijn
naam kreeg van de gelijknamige oprichter
wordt tegenwoordig geleid door zijn zoons:
Erik en André Hogervorst. Erik is in 1991 bij
de firma gekomen, André werkt er sinds 1995.
De echtgenotes van beide broers werken op de
administratie.
Landbouwmechanisatiebedrijf Wout
Hogervorst is actief op drie gebieden.
Allereerst de landbouwmechanisatie, waarbij
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het trekkermerk Kubota sinds 1996 het
belangrijkst is. Daarnaast zijn de machines van
Kverneland en Imants ook bij Hogervorst te
vinden. De spuittechniek van Mazzotti is de
tweede pijler. Hogervorst importeert de
Italiaanse machines voor de Benelux. De derde
en tevens de grootste afdeling wordt ingenomen
door de Japanse heftrucks van Unicarriers,
voorheen Nissan. Met de heftrucks is
Hogervorst vooral actief in Noord- en ZuidHolland.
“In percentages is de verdeling 50 voor heftrucks, 30 mechanisatie en 20 procent spuit-

techniek”, verduidelijkt Erik Hogervorst. “De
snelstgroeiende afdeling is die van de spuittechniek. Omdat we ons specialiseren weten
steeds meer mensen ons te vinden. Niet alleen
in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld
Duitsland. Laatst hebben we nog een spuit met
een bodemvrijheid van 2,85 meter gemaakt.
Die rijdt nu in Duitsland door een boomgaard.”

Meebewegen

“Voor elke afdeling geldt dat we moeten mee
bewegen met de omgeving. We hebben ons
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Erik en André Hogervorst

^

Erik (links) en André Hogervorst leiden het bedrijf dat hun vader
oprichtte in 1976.

qua landbouwmechanisatie jarenlang gericht
op de bollenteelt. Maar nu er steeds meer
andere gewassen geteeld worden, moeten we
daarop inspelen”, vertelt Erik Hogervorst.

‘Denken is oplossingen van groot
belang’
“Ook binnen de bollenteelt zijn er veranderingen gaande. Dat begon in de jaren negentig
toen kuubskisten populair werden. Het was
natuurlijk van groot belang dat de heftrucks
daarvoor geschikt waren. Als je niet mee
beweegt loop je met zulke zaken snel achter de
feiten aan.”
De broers kijken naar de toekomst, maar veel
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Spuittechniek
In de constructiehal assembleert een monteur de spuitboom voor
een Mazzotti-veldspuit.

verder dan vijf jaar gaat dat niet. “We willen
dat er over vijf jaar een goede basis onder het
bedrijf ligt. Daarna gaan we verder groeien”,
aldus Erik Hogervorst. De komende jaren willen we het bedrijf mondjesmaat uitbreiden,
ook wat personeel betreft. “We hebben nu 30
medewerkers. Tien jaar geleden waren we met
20 mensen en dat zullen er over vijf jaar zo’n
35 zijn.”

Creating solutions

Wout Hogervorst hanteert een duidelijke visie:
creating solutions. En die visie is niet uit de
lucht komen vallen. “We willen het beste voor
onze klanten. Elk probleem willen we oplossen. Op die manier denken we. Dat geldt voor
zowel mechanisatie, spuittechniek als voor de
heftrucks. Dingen maken zoals de klant het wil
en waar de klant beter van wordt, daar zijn we
goed in.”

Of de zoon van Erik, Bryan, er over vijf jaar
ook bij zit, is nog niet bekend. “Hij is 18 jaar
en moet eerst nog een tijdje naar school. Wat
hij daarna gaat doen, weet hij nog niet.” ◀

Wout Hogervorst
Plaats
Noordwijkerhout
Directie	Erik en André
Hogervorst
Aantal medewerkers 30
Belangrijke merken
Kubota, Mazzotti, Unicarriers
Speciale activiteit
Assembleren veldspuiten
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