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‘Elektrisch vraagt
					 een heel
			 andere aanpak’
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E-HARTOG: NIEUW BEDRIJF, NIEUWE MENSEN
EN EEN NIEUW PAND VOOR NIEUWE KLANTEN
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E-HARTOG - ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK

De verkoop van elektrische machines is een heel andere business dan die van materieel
met verbrandingsmotoren, vinden ze bij Den Hartog Bouwmaterieel in Montfoort.
Daarom kun je volgens Den Hartog naast de traditionele onderneming beter een nieuw
bedrijf beginnen met nieuwe, gespecialiseerde mensen in een nieuw, duurzaam pand.
Rosanne den Hartog en Frank Siteur van E-Hartog vertellen over hun strategische keuzes.
Achter op een industrieterrein aan de oever van
de Hollandse IJssel ligt het terrein van Den Hartog, met daarop sinds kort een opvallend nieuw
pand. Aan de ene kant staat het bedrijf waarmee
het allemaal begon en daarnaast het nieuwe
bedrijf met bijna dezelfde naam, maar wel met
een kleine toevoeging. Voorop staat nu de E, de
letter die we tegenwoordig kennen van elektrisch aangedreven voertuigen.
Den Hartog ziet de elektrische machines als een
totaal andere tak van sport en zette daarom afgelopen jaar een duidelijke strategische stap. In
2021 werd het compleet nieuwe bedrijf E-Hartog
opgericht, dat zich zoals de E in de naam al doet
vermoeden helemaal focust op de elektrische
machines. Rosanne den Hartog (23) en bedrijfsleider Frank Siteur (39) trekken de kar. Vanuit het
fonkelnieuwe bedrijfspand vertellen ze waarom
het bedrijf zo anders moet zijn als je er ook in
deze markt bij wilt zijn. “Waarom compleet anders? Ten eerste zijn het heel andere machines in
service en onderhoud”, legt Rosanne uit. “Er is
veel minder werk aan te verrichten, want er zijn
minder filters, olie, radiatoren en andere onderdelen die moeten worden vervangen of kapot
kunnen gaan. Daarbij is de techniek rondom
elektrische aandrijving anders. Gelukkig koos Giant voor een lage spanning, zodat elke monteur
eraan mag werken. Er zijn namelijk ook fabrikanten die werken met een hoge spanning en dan
heb je met veel zwaardere veiligheidseisen te
maken. Daarom hebben we ook een aparte werkplaats voor de elektrische machines gebouwd.”

SOFTWARE-UPDATE VOLSTAAT

‘HET GAAT VEEL
MENSEN ER
NIET OM WAT
HET KOST, MAAR
WAT HET MEEST
DUURZAAM IS’

“Vaak is echt sleutelen uiteindelijk helemaal niet
nodig, maar is een software update al voldoende”,
vertelt Frank. “Dikwijls hoef ik bij een storing op
locatie alleen maar een afstelling te wijzigen”,
zegt hij. Frank heeft een achtergrond in de ICT
rondom intern transport in magazijnen en richt
zich bij E-Hartog vooral op de technische kant.
Behalve de werkplaats verrees er op het terrein in
Montfoort een splinternieuw energieneutraal

pand met warmtepomp en zonnepanelen waarin
de showroom en kantoorruimte zijn gesitueerd.
De ruimte staat vol met elektrische machines en
de gesprekken worden gevoerd aan lange tafels
van gerecycled hout. “Wij willen met de klant
midden tussen de machines zitten, zodat het gelijk duidelijk is waar het over gaat”, legt Rosanne
uit. Geheel in stijl kunnen bezoekers die met een
elektrische auto komen bijladen aan een laadpaal. Aan de andere kant van het strakke terrein
bestiert Rosannes vader Gert den Hartog met zijn
eigen team en werkplaats de traditionele machines op diesel en benzine.

‘BINNEN VIJF JAAR
ZULLEN ER MEER
ELEKTRISCHE
MINISHOVELS
WORDEN VERKOCHT
DAN DIESELS’

ANDERE BENADERING
“Dat E-Hartog ook echt in een ander pand zit, is
nodig omdat de benadering van geïnteresseerde
klanten ook heel anders is”, stelt Rosanne. “We
hebben nu wat vaker te maken met overheidsinstellingen en grotere organisaties en bedrijven,
maar ook ondernemers die investeren met be-

SPECIALISEREN IN
DIESEL OF ELEKTRISCH
Twintig jaar geleden begon Gert den Hartog uit Montfoort voor
zichzelf met de import van Messersi-rupsdumpers en Mikasa-trilplaten en -stampers. Toen Tobroco daarna met Giant-minishovels
kwam, is Den Hartog direct dealer geworden. Het bleek een succes.
De mini-shovels pasten perfect bij zijn gamma compact materieel.
Sinds vorig jaar bouwt Giant ook een elektrisch model en ook dat
bleek een schot in de roos. Den Hartog verkocht er al honderd en
inmiddels beslaat het een derde van zijn totale verkoop aan mini-shovels. Bij een elektrische shovel moet soms ook een elektrisch
aangedreven werktuig komen en ook bij de rupsdumpers en trilplaten vragen klanten steeds vaker om een elektrisch model. Die ontwikkeling en het besef dat dit heel andere producten zijn, was voor
Den Hartog reden om een nieuw bedrijf op te richten dat is gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van elektrische machines,
simpelweg E-Hartog gedoopt.
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‘WIJ WILLEN MET DE
KLANT TUSSEN DE
MACHINES ZITTEN,
ZODAT GELIJK
DUIDELIJK IS WAAR
HET OVER GAAT’

hulp van de MIA en Vamil of een elektrische machine nodig hebben om te kunnen inschrijven op
een bestek van een gemeente of waterschap. Het
gaat veel mensen er niet om wat het kost, maar
wat het meest duurzaam is.”
Daarbij worden de duurdere elektrische machines ook vaker geleased. “Dat is nu superaantrekkelijk -- nul procent via PNB Paribas - en voor
zulke zaken hebben wij de kennis in huis”, aldus
Rosanne. “Tegelijk denken ook onze bestaande
klanten vaker aan een elektrische shovel”, vertelt
Frank. “Veel veehouders hebben zonnepanelen
op hun dak. Daarmee kunnen ze de shovel mooi
opladen. Dat zijn ook de bedrijven waar het laad-

Het pand is heel open met veel ruimte voor gesprek bij de machines.

moment goed inpasbaar is, omdat de shovels
daar niet de hele dag worden gebruikt. Bij loonwerkers is dat zeker in de winter lastiger.”
Rosanne, die zich met haar net afgeronde studie
in de hotel- en evenementenbranche meer richt
op de marketing en communicatie, pakt ook dat
deel heel gericht aan. “Mijn vader kan bij zijn klanten de bedragen even snel achter op een velletje
papier schrijven en dat vinden die mensen ook
prachtig. De mensen die hier bij E-Hartog binnenkomen, werken veel meer via de e-mail en telefoon. Wij creëren ook meer een netwerk op social
media. We maken filmpjes en nieuwsbrieven en
zijn actief op socials als LinkedIn en Facebook.
Bovendien is degene die de machine koopt vaak
helemaal niet degene die er ook mee gaat werken.
Daarmee stellen deze klanten ook andere eisen.”

EXPERTISECENTRUM
Elektrische machines ziet E-Hartog echt als een
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specialisme dat je alleen goed kunt doen als je
daar ook alle focus op legt, vertelt Rosanne. “Als je
beide gaat doen, heb je nooit van beide technieken alle kennis in huis”, vindt ze. “Wij willen een
echt expertisecentrum zijn. “We hebben alles op
voorraad en je kunt hier elke machine in ons aanbod proberen op de verharding of in de zandbak.”
Frank volgt de ontwikkelingen op de voet. “Bijvoorbeeld het laden kan op veel verschillende
manieren, maar ik wil absoluut zeker weten dat
het overal goed werkt. Er hoeft maar één stekkertje verkeerd te zitten en je kunt er niets mee”,
weet hij. Bij E-Hartog, nu zes maanden actief,
wordt nog niet gedacht aan uitbreiding van het

Het bedrijf heeft ook een eigen service afdeling voor elektrische machines. Juist omdat
deze vaak een heel andere werkwijze vragen.

gamma, hoewel het aanbod elektrische machines wereldwijd in rap tempo groeit. “Er komt
steeds meer elektrisch bouwmaterieel op de
markt, maar we willen alleen verkopen wat goed
is en een specialist zijn voor professionals. Wel
kunnen we binnenkort de Mikasa-trilplaten ook
elektrisch aanbieden en gaan we elektrische bandenzagen verkopen.”
Het tweetal voorziet een grote groei voor E-Hartog, omdat de markt voor elektrische machines
snel de overhand neemt op die voor verbrandingsmotoren. “Er is nu nog één model minishovel bij Giant, maar er komt een hele lijn. Binnen
vijf jaar zullen er meer elektrische minishovels
worden verkocht dan diesels, verwacht Rosanne.
“Voorlopig zal het beperkt blijven tot de kleinere
machines, maar als bijvoorbeeld waterstof als
energiedrager doorbreekt voor de grotere machines zullen wij daar ook in meegaan”, aldus Frank.

