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‘Grotere schaal is nodig
voor professionalisering’
John Deere-dealer Kraakman neemt al
jaren collega-dealers over. Dit jaar zijn
Vervaet, Stehouwer en Staadegaard
overgenomen, waardoor het bedrijf nu
bestaat uit zestien vestigingen. In het
verleden werd de naam aangepast na een
overname. Zo heette het bedrijf eerder al
Kraakman Perfors en Kraakman Reyneveld.
Directeur Lex Zandbergen laat weten
dat het sinds oktober klaar is met de
naamsveranderingen. Het is en blijft nu
Kraakman, ook bij een volgende overname.

Lex Zandbergen
DIRECTEUR KRAAKMAN

Sinds 1 januari 2018 is Lex Zandbergen (48 jaar) directeur bij Kraakman.
Hiervoor was hij jarenlang directeur van dealerschappen. Hij werkte voor
vrachtwagenmerken als Daf en Volvo in binnen- en buitenland. Zandbergen heeft in Rusland en Zweden gewoond. Nu woont hij weer in Limmen,
waar hij ook is opgegroeid. De samenvoeging van dealers heeft hij al meegemaakt in de vrachtwagenindustrie. Deze industrie loopt qua organisatie
en schaalvergroting voor op dealers in de landbouwmechanisatie.

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

Wat verandert er voor de klanten na de overnames?
“Voor klanten verandert er niks. Alle medewerkers zijn
gebleven, net als het lokale management. Iedere regio heeft
zijn eigen cultuur en dat willen we bewaren. Wij faciliteren van hogerhand, zo zorgen we er bijvoorbeeld voor
dat iedereen de juiste kennis heeft en dat onderdelen op
voorraad zijn, maar lokaal worden zaken gedaan. Klanten
hoeven zich geen zorgen te maken dat we een ‘line-dealer’
worden. Naast John Deere verkopen wij allerlei andere merken. Sterker nog, meer dan de helft van de omzet komt niet
van John Deere. In ons portofolio zitten meer dan zeventig
merken die wij vertegenwoordigen, zoals haspels van AP
Machinebouw, AVR, Beco, Schuitemaker en Veenhuis, Avant,
Kramer, Volvo, Ducker, Tebbe, Sulky, Giant, Still-heftrucks,
Stihl-tuingereedschap en nog veel meer. De merken die we
verkopen zijn per vestiging verschillend. Zolang ze niet al
te veel conflicteren met John Deere-machines, is het geen
probleem.”

Na de overnames van dit jaar zijn er nog twee John
Deere-dealers over: Geert-Jan de Kok en GroeNoord. En
nu? Wat is jullie dealerstrategie?
“De transitie van meer dealers naar één dealer per land heb
ik zo’n twintig jaar terug al meegemaakt in de vrachtwagenindustrie. Nu is deze transitie gaande in de landbouwmecha-

nisatie. Dealers moeten groter om voor te blijven in professionaliteit en service aan de klanten. Dat kan niet meer als
kleine zelfstandige dealer. Die kunnen alleen overleven in
een nichemarkt. Grote merken moeten dealers samenvoegen. Deze strategie is vanuit John Deere ingegeven. ‘Dealer
of Tomorrow’ is in Amerika twintig jaar terug ingezet en
daar zagen ze het aandeel John Deere enorm toenemen door
de verdere professionalisering. Nu wordt deze strategie in
Europa uitgerold. Alle kleinere landen gaan terug naar een
of twee dealers. Alleen wat grotere landen, zoals Frankrijk,
Duitsland, Spanje en Engeland, hebben nu nog meerdere
dealers. Die gaan ook terug naar minder dealers met meer
vestigingen. De kans is reëel dat het in Nederland ook zo
gaat. Dat kan en mag van de ACM (Autoriteit Consument &
Markt, red.). In Nederland zijn er vanuit John Deere twee
licenties: landbouw en tuin en park. De licentie landbouw
hebben de twee andere dealers ook. Maar tuin en park hebben wij alleen samen met GroeNoord. Onder deze licentie
vallen onder andere kleinere compacttrekkers, golfmachines
en professionele grasmaaiers. John Deere stelt uiteraard
doelstellingen. Een eis is een omzet van minimaal 100 miljoen draaien om mee te kunnen. De familie Kat (mede-eigenaar Detailresult Group, red.) is eigenaar van Kraakman en
heeft die handschoen opgepakt. Met onze zestien vestigin29 december 2020
gen voldoen we aan de doelstellingen en eisen.”
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Hoe komt een supermarkteigenaar aan een dealerbedrijf
zoals Kraakman?
“De broers Jan en Siem Kat hebben een agrarische achtergrond en een voorliefde voor de sector. Ze hebben beiden
in Wageningen gestudeerd en bezitten twee boerderijen.
Destijds ging Siem naar de John Deere-dealer Kraakman in
Zuidoostbeemster. In plaats van met een trekker, kwam hij
met een dealerbedrijf thuis.”

Wat is de invloed van de familie Kat?
“De familie is niet direct betrokken bij de bedrijfsvoering.
Het is een prettige familie om voor te werken. De lijnen
zijn kort, ze zijn open qua communicatie en ze kunnen snel
beslissen. De familie Kat is geen private equity-bedrijf maar
een echt familiebedrijf. Ze denken na over de lange termijn
en hebben nog nooit een bedrijf verkocht. De familie wil het
bedrijf waarin ze investeren ontwikkelen. Ze geven mij de
ruimte om beslissingen te maken. Zo was het mijn keuze om
de naam Kraakman te behouden. Dat is een gevestigde naam
in deze branche.”

Hoe zit het met de invloed van John Deere?
“Natuurlijk hebben we met John Deere afspraken over de
omzet en verkoopaantallen en zijn er doelen gesteld, maar
we krijgen er ook veel voor terug. Het is een stabiele en
sterke organisatie die vooroploopt in innovatie en techniek.
Dat mogen wij verkopen. De klant heeft van John Deere een
hoge verwachting qua service en onderhoud. Dat vertrouwen mogen we niet beschamen. De weg van schaalvergroting die wij hebben ingezet, is dezelfde als die van onze
klant. Wij willen meegroeien met de klant. Die kan zich in
drukke periodes geen stilstand permitteren. Dan moeten wij
klaarstaan voor de klant. Als je maar twee monteurs hebt,
zoals soms bij kleinere dealers, dan is dat lastig. Klanten
hebben een voorliefde voor een bepaald merk. Als de verwachting of service niet meer aansluit bij de wensen, zal de
klant overstappen. Het is er ons dus alles aan gelegen om de
klant tevreden te houden. Daarbij hoort voldoende voorraad
in huis hebben en de kennis van verkopers en monteurs op
niveau houden. Niet alleen van John Deere-machines, maar
ook van de andere merken uit ons portfolio.”

Goed en kundig personeel vinden in de agrarische sector
is lastig. Hoe komen jullie aan personeel met de juiste
kennis?
“Wij zijn helemaal up en running, maar nieuw personeel
is altijd welkom. We gaan volgend jaar van start met de
Kraakman-academie. Daar kunnen jonge BBL’er (Beroepsbegeleidende Leerweg, een combinatie van werken en leren,
red.) uit hun derde of vierde leerjaar bij ons aan de slag en
certificaten halen. Mensen die zich willen omscholen van
buiten de sector zijn ook welkom. Daarnaast gaan we via
de academie trainingen geven aan onze medewerkers. Het
werk wordt steeds specialistischer en daarom is blijven leren
belangrijk. Het is te merken aan de werkplaats, die wordt
platgebeld met vragen door bijvoorbeeld loonwerkers die
zelf onderhoud plegen aan hun trekker.”

Zijn alle problemen ondanks de kennis makkelijk op te
lossen?
“Dealer zijn van John Deere brengt op dit gebied ook voordelen mee voor onze monteurs en uiteindelijk onze klanten.
Wereldwijd worden alle problemen genoteerd en opgelost.
Is er een probleem, dan voert de monteur dat in en wordt er
vanuit John Deere indien nodig meegezocht naar een oplossing uit alle beschikbare data. Dit is een 24-uurs systeem. Zo
krijgen monteurs ook in de avond en in het weekend hulp.
Door dit systeem kan John Deere snel producten verbeteren
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‘In plaats van met een
trekker, kwam Siem Kat met
een dealerbedrijf thuis’

en problemen oplossen. Monteurs helpen elkaar wereldwijd.
Wij hebben zelf 130 monteurs in dienst. Er is altijd wel
iemand die het probleem al heeft verholpen of specialist
is. Eén trekker verkopen is één ding, maar met een goede
aftersales verkoop je ook een tweede. We proberen de klant
tevreden te houden met snelle hulp en service.”

Trekkers leasen is in opkomst. Wat zijn de voordelen van
leasen en hoeveel komt het voor bij jullie?
“Zo’n 90 procent is lease. Dat was een verrassing voor mij.
In de trucks duurde deze verschuiving van koop naar lease
veel langer. Voorheen was het bijna alleen financial lease,
maar operational lease is nu in opkomst. Dat is ‘off balance’
en financial lease staat met de aanschafwaarde op de balans.
Daarnaast zijn de maandlasten bij operational lease lager en
zijn ondernemers flexibeler. De klant leaset de trekker voor
een periode en aantal draaiuren en kan daarna een nieuw
contract afsluiten. Bij financial lease is de trekker uiteindelijk van de klant. Lease is een manier om snel te investeren
in vernieuwing. De contracten zijn doorgaans full operational. Dat betekent inclusief onderhouds- en reparatiekosten. De focus van klanten ligt steeds meer op de kosten
per draaiuur. Ze willen geen fluctuatie in onkosten door
reparatie of onderhoud. Daarom wordt er veelal gewerkt
met onderhoudscontracten. Reparatie en onderhoud worden
meegenomen in het businessplan. Zo weet de ondernemer
precies waar hij aan toe is.”
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