
2 E  E D I T I E

2 0 2 0 - 2 0 2 1

VIJF TOPPERS AAN HET
WOORD

S A L E S H U Y S  Z I T  M E T  Z I J N  K L A N T E N  O M  D E  T A F E L  E N  D E E L T
M E T  U  D E  V E R H A L E N

www.saleshuys.nl



Met gepaste trots kondig ik hierbij de tweede editie van ons

magazine ‘Groei’ aan. In het vorige magazine heeft u kennis met

ons gemaakt en deelden wij onze interesses. In deze editie komen

een aantal van onze relaties aan het woord. Ik wil hen bedanken

voor hun inzet en tijd. We zijn inmiddels 4 jaar verder na de start

van SalesHuys. Wat heb ik veel geleerd.  In deze vier jaar heb ik

samen met een aantal zeer waardevolle relaties een mooie groei

doorgemaakt. En groei is de rode draad van SalesHuys. Ook ik blijf

elke dag groeien door open te staan en te luisteren naar anderen. 

Het is ook een uitdagende periode want dan is daar ineens die

dag, 15 maart 2020, een dag om nooit meer te vergeten. Mark

Rutte kondigde het volgende aan: scholen dicht, kinderopvang

dicht, horeca dicht en sportclubs dicht. Nederland ging zo goed

als op slot door de nieuwe maatregelingen. Het coronavirus werd

een voldongen feit. Wat nu? Eerlijk gezegd begon ik ook te

denken: ‘Wat gaat het voor ons betekenen?’ Wij zijn direct de

volgende dag gaan communiceren met onze klanten,

leveranciers, kandidaten. Hoe kunnen wij hen helpen en hoe

kunnen zij ons helpen? Ik wil iedereen dan ook ontzettend

bedanken voor het meedenken. Wij hebben deze tijd benut door

een aantal mooie nieuwe concepten uit te werken door te

luisteren naar de markt in deze uitdagende periode, waar ik

verder in het magazine op terugkom. 

Veel leesplezier!

mirjam.middelhoven@saleshuys.nl

+31 6 10949840
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"EEN LEGE AGENDA KOST GELD."
J o h n n y  T a p p e r

E N  W I S T  U ?

Zoals ik in mijn introductie al aangaf, heeft SalesHuys een aantal mooie

nieuwe concepten ontwikkeld. Ik deel ze graag met u.

Het eerste concept is RaaS: Recruitment as a Service, de nieuwe manier

van werven van kandidaten, zodat zij nog beter aansluiten bij de

opdrachtgever. En een andere aanpak om recruitment en onboarding

nog succesvoller te maken. We zien dat steeds meer opdrachtgevers

behoefte hebben aan een structurele oplossing voor het vinden en het

behouden van goede medewerkers. Daarnaast zijn ze op zoek naar

transparantie, commitment en engagement. RaaS is inmiddels succesvol

geïntroduceerd op de Nederlandse markt.

Bouwen aan nieuwe concepten

R a a S
R e c r u i t m e n t  a s  a  S e r v i c e

S t o R M
S a l e s H u y s  t o t a a l  o p l o s s i n g
R e l a t i e  M a n a g e m e n t

L I n k e d I n  M a s t e r c l a s s
O p  e e n  a n d e r e  m a n i e r
b u s i n e s s  d o e n
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Als laatste wil ik onze nieuwste training voorstellen:

LinkedIn Sales Masterclass, succesvoller worden

door middel van LinkedIn. Door ook op een andere

manier business te doen. Klanten geven ons aan

dat er zeker te weinig of zelfs geen gebruik wordt

gemaakt van LinkedIn en dat deze tool ook niet op

de goede manier wordt toegepast. Deze master-

class is de oplossing. We gaan veel verder dan een

profiel aanmaken. Deze masterclass bestaat uit

drie dagdelen en geeft je alle nodige tools om

succesvol te worden in de professionele LinkedIn-

wereld. U weet het: "een lege agenda kost geld."

U leest, we hebben niet stil gezeten. SalesHuys

ontwikkelde een aantal mooie nieuwe concepten

die inspelen op de wensen van de markt. 

Na RaaS komt StoRM: SalesHuys totaal oplossing

Relatie Management. StoRM is dé nieuwe aanpak die

bedrijven helpt bestaande klantrelaties te verbeteren

en snel nieuwe klanten te werven. StoRM heeft be-

trekking op de volledige bedrijfsstrategie. Hierin

brengen we verkoop-,marketing en klantenonder-

steuning op een centrale plaats samen én stroom-

lijnen we uw proces en beleid met mensen in één

platform. Dit alles afgerond met een Excellente

Service. Alles valt en staat vervolgens natuurlijk met

een succesvolle implementatie. Belangrijk hierbij is:

draagvlak creëren, de neuzen dezelfde kant op.

Onderzoek wijst uit dat bijna 70% van alle imple-

mentaties niet goed verloopt. Na jarenlange ervaring

met implementaties van CRM, kennen wij echter de

valkuilen. In StoRM is dan ook een goede inven-

tarisatie geïntegreerd waarmee we belangrijke aan-

dachtspunten aan het licht brengen. Wij hebben

hiervoor een nieuwe tool ontwikkeld: De ‘Business

Journey’. Om een succesvolle implementatie te

bewerkstelligen, inventariseren wij eerst de huidige

processen van het bedrijf. Daarna presenteren we

een duidelijk plan. Zo komt u gaandeweg het proces

niet voor verrassingen te staan, noch in implemen-

tatie, noch in de kosten. CRM wordt dan zeker een

succes! 

Wij nemen u mee op "Business Journey"

"Ik kies voor Groei.  U ook?"

Johnny
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SalesHuys ontmoet Erik Maas

Als familiebedrijf timmert IVECO Schouten

al meer dan een halve eeuw aan de weg.

Ooit begonnen met sleutelen aan vracht-

wagens in een schuurtje in Almkerk heeft

oprichter Izak Schouten het fundament

gelegd voor een prachtig bedrijf. Zijn vrouw

Adrie bediende jarenlang de pomp en

hield de boekhouding bij. In 1973 werd het

bedrijf officieel Fiat bedrijfswagendealer,

wat in 1982 als IVECO op de kaart gezet

werd. Toen ook zoon Fred Schouten in 1995

het bedrijf kwam versterken, bestond de

directie uit drie personen en kreeg IVECO

Schouten vleugels.

Met twaalf vestigingen door heel

Nederland is IVECO Schouten een serieuze

speler in de markt en niet meer weg te

denken in de branche. Als geen ander

weten we hoe belangrijk onderhoud en

service is voor bedrijfswagens. Als officieel

merkdealer van IVECO & Fiat Professional

willen we onze klanten laten rijden in

betrouwbare bedrijfswagens en tegen zo

laag mogelijke kos-ten. Hoe dan? Door de

inzet van hoogwaardige materialen en

deskundig personeel waarmee we onze

klanten en partners ontzorgen en onder-

steunen.
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IN EEN SCHUURTJE IN ALMKERK

HEEFT IZAK SCHOUTEN HET

FUNDAMENT GELEGD.

Erik Maas
Regionaal Manager 
IVECO Schouten b.v.
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DUURZAAMHEID & PARTNERSHIP

Waarom IVECO Schouten?
IVECO Schouten biedt een totaalconcept

van sales, aftersales, financiering, reparatie-

en onderhoudscontracten, vervangend

vervoer en specifiek technische oplossing-

en. Als partner voor duurzaam transport

adviseren we onze klanten zo goed moge-

lijk op het gebied van toekomstbestendige

transportoplossingen. Zo zijn we bijzonder

trots op de ontwikkeling van alternatieve

brandstoffen CNG & LNG, waarmee we

onze klanten duurzaam vooruit helpen.

Daarnaast bieden we bij IVECO Schouten

een 24/7 service, waarmee we optimale

uptime garanderen. IVECO Schouten heeft

alle kennis in huis en is dichterbij dan u

denkt doordat het beschikt over een groot

dealernetwerk verspreid over Midden-

Nederland. Wij leveren duurzame bedrijfs-

voertuigen en hechten veel waarde aan

partnership.  

Noem vijf woorden die goed bij IVECO
Schouten passen.
Eerlijk, oprecht, betrouwbaar, resultaatge-

richt, duurzaam.

Waarom kies je voor SalesHuys?
We hebben inmiddels diverse plaatsingen

gedaan op salesgebied. Afspraak is

afspraak. De mens staat centraal! Wij gelo-

ven dat mensen het beste presteren als ze

het naar hun zin hebben. Door de persoon-

lijke benadering van Saleshuys, waar de

persoon centraal staat, zijn zij goed instaat

om goede mensen voor Schouten te

werven.



Ik ontmoet Riepke Hollander (46) op een

woensdagmiddag in één van de filialen in

Amsterdam. Met 20 werkzame jaren op de teller

voor Autobedrijf Dirk Barten is hij nu commer-

cieel verantwoordelijk voor de autogroep Ursum

Barten. Vol trots vertelt hij over het bedrijf met

een compleet automotive aanbod en een

geweldig team van collega’s die altijd voor de

klanten klaarstaan.

Interview: Mirjam Middelhoven

Riepke, vertel eens wat over de organisatie.
“Wij zijn een familiair dealerbedrijf met korte

lijnen en een platte organisatiestructuur. Medio

1988 startte Dirk Barten op 23-jarige leeftijd het

bedrijf op als sub-dealer van Hyundai te Heiloo.

Van daaruit is het bedrijf uitgegroeid tot de

grootste Hyundai-dealer van Nederland met 7

filialen in Noord-Holland. Samen met 100

collega’s staan we dagelijks klaar voor onder-

houd/reparatie en verkoop van nieuwe en

gebruikte Hyundai-modellen. Daarnaast zijn we

Hyundai Waterstof-dealer en hebben we een

schadeherstelbedrijf en leasetak aan onze

activiteiten toegevoegd.

In 2020 gaat onze grootste uitdaging tot nu

plaatsvinden en dat is een fusie tussen ons bedrijf

en Autobedrijf Peter Ursem. De fusie is al beklon-

ken, maar aan de uitdaging om van 2 grotere

dealer-bedrijven samen 1 te maken, gaan we nu

beginnen. Autobedrijf Peter Ursem is qua grootte

vergelijkbaar met ons. Het bedrijf heeft 6 filialen

in Noord-Holland, is merkdealer van Hyundai,

Nissan en Mitsubishi en heeft daarnaast ook een

schadebedrijf en heel uniek een Auto Accu

Recycling bedrijf genaamd ECARACCU.

Gezamenlijk gaan wij verder onder de naam

‘Autogroep Ursem Barten’, afgekort AUB.

‘Alstublieft’ gaat dan ook onze nieuw slogan

worden. Dit verwoordt precies waar beide

bedrijven voor staan!”

Waarom kiest een klant voor Autogroep Ursum Barten?
“Wij hebben een sterke naam in de lokale markt met een

compleet aanbod en dito kennis. Dat sluit aan bij de markt

van 2020, zowel op het gebied van verkoop van nieuwe en

gebruikte brandstof-, waterstof- en elektrische auto’s als op

het vlak van Auto Accu recycling. De accu’s worden overig-

ens voor allerlei toepassingen buiten de automotive

gebruikt, zoals thuisaccu’s voor opslag van overtollige

energie. Maar ook in leasing, verzekering, schadeherstel en

onderhoud (ook van accu’s en waterstofauto’s) zijn we thuis.

Geen enkel autobedrijf in Nederland kan dat allemaal

leveren. Wij zijn bovendien klantgericht; bij ons staat service

hoog in het vaandel! Dit vertalen we naar onze particuliere,

maar ook zeker onze zakelijke klanten. En dat met een

geweldig team van collega’s die voor iedereen klaar staan!”

Wat is nu echt kenmerkend voor het bedrijf?
“Compleet automotive aanbod, korte lijnen, klantvriendelijk-

heid en altijd dichtbij in Noord-Holland. Wij zijn service-

gericht, lokaal, familiair, solide, ondernemend!”

Maak de zin af: jullie zijn pas echt tevreden als…?
“…u dat bent. Wij zijn u graag van dienst!”

WI J  Z I JN  U

GRAAG  VAN

D I ENST !
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Wat voor impact heeft de coronacrisis binnen
jullie bedrijf gehad?
“Gelukkig geen heel grote. Onze afdeling ‘Verkoop

nieuw’ heeft het wel 3 maanden zwaar gehad en dan

met name de verkoop van nieuwe elektrische auto’s

met de bijbehorende leaseactiviteiten. De min is

echter wel te overzien, mede door compensatie van

onze andere activiteiten. Wij zijn in staat gebleken

om te groeien in werkplaatsomzet, schadeherstel en

de verkoop van gebruikte auto’s. Gecombineerd met

de NOW-regeling zijn wij ervan overtuigd 2020 in

zwarte cijfers af te ronden. Niet geheel verrassend:

helaas wel met minder winst dan geprognotiseerd.”

Welke kansen zijn hieruit gekomen?
“We hebben een fusie afgerond tussen ons bedrijf en

Autobedrijf Peter Ursem. Als dat geen kansen pakken

is! Bijzonder detail is dat wij gedurende de crisis altijd

in staat zijn gebleken om juist tegen de stroom in ons

bedrijf uit te breiden en kansen te pakken. Onder druk

voelen wij ons als een vis in het water! Naast structu-

rering van diverse onderdelen van ons bedrijf hebben

wij, gewoonweg omdat daar een aantal maanden wat

meer tijd voor was, een Fleetsales-afdeling opge-

bouwd met een aantal goede mensen. Deze afdeling

is nu klaar om de kansen, die de komende maanden

en jaren ons gaan brengen op het gebied van zakelijk

verkoop, met beide handen aan te grijpen. Daarin is

voor ons bedrijf nog veel te winnen. Bovendien is ons

afsprakencentrum (BAC, Barten Afspraken Centrum)

met aanpassingen als thuiswerken in staat gebleken

prima te blijven functioneren en ervoor te zorgen dat

onze werkplaatsplanning gedurende de eerste

maanden van de crisis volledig op peil was. Ze hebben

zelfs groei weten te realiseren. Eigenlijk presteren ze

wellicht beter vanuit huis!” 

Wat is uw ervaring met SalesHuys en waarom
heeft u voor SalesHuys gekozen als partner? 
“Wij ervaren SalesHuys als prettig, professioneel,

georganiseerd en net als wij ‘down to earth’. Deze

kenmerken, gecombineerd met een mooi CRM-

product ZoHo, passen goed bij ons.” 

Wat moet zeker nog genoemd worden, dat nog
niet is gevraagd?
“Waarom deze fusie? En het antwoord is: Om met 2

solide autobedrijven samen nog sterker te staan in

deze uitdagende en snel ontwikkelende branche.

Samen kunnen we meer kansen aangrijpen om onze

mooie bedrijven verder te laten groeien als 1 bedrijf in

een prachtig rayon Noord-Holland. Wie weet wordt

anders deze keus in de toekomst door de importeurs

gemaakt. Deze mogelijke situatie zijn we hiermee 

voor geweest.”
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Mirjam
Middelhoven
Maak kennis met.. “Mijn naam is Mirjam Middelhoven, 

moeder van Gijs, werkzaam bij SalesHuys.  Na voor de

klas te hebben gestaan ben ik als trainer- consultant

gestart bij ADP Dealerservices (nu CDK Global) omdat ik

het overdragen van kennis en het coachen van mensen

verder wilde zetten in het bedrijfsleven.  Inmiddels 20

jaar verder bij CDK heb ik voornamelijk verschillende

managementrollen met veel plezier vervuld, waarvan

de laatste 8 jaar in Sales en Marketing.  Mijn passie is

mensen te laten groeien, ze te plaatsen in een rol in het

bedrijfsleven waar zij zich goed bij voelen, dan haal je

het beste in een mens boven!  Ook mijn creatieve kant

houd ik graag scherp, dit laat ik met trots zien in de 2e

editie van "Groei"  waarbij ik de redactie op me heb

genomen. Ik groei bij SalesHuys, elke dag weer.”

"Ik kan nu elke dag op de fiets
naar kantoor - hoewel dat minder
gebeurt als ik zou willen."

Waarom SalesHuys?
 “Als partner van …. mocht ik mee om de tekentafel zit-

ten om SalesHuys vorm te geven.  Nu inmiddels

SalesHuys 4 jaar bestaat heb ik besloten om mijn

carrière in SalesHuys verder voort te zetten. SalesHuys

biedt Groei met een persoonlijke touch. Wij hebben een

drietal topconcepten die allemaal met Groei van men-

sen en bedrijven te maken hebben. Hier wil ik deel van

uitmaken.  Mooie bijkomstigheid doordat ons mooie

kantoor in de Betuwe staat waar ik ook woon kan ik op

de fiets naar SalesHuys, hoewel dat minder gebeurt als

ik zou willen.”

Hoe zien jouw dagen eruit? “Iedere dag anders! Dat

vind ikzelf namelijk heel belangrijk. Ik hou van afwisse-

ling. Ik loop graag hard s ’morgens heel vroeg en start

daardoor de dag ontspannen en gefocused. Ik ben

regelmatig in SalesHuys te vinden en de overige tijd vult

zich vaak met afspraken, kennismakingen, werken aan

ons eigen bedrijf, vrije tijd of het smeden van nieuwe

plannen. Verder ondersteun ik graag onze zoon met

zijn huiswerk, maar ik weet niet of hij daar altijd blij

mee is, haha. O ja, niet te vergeten heb ik nog twee

Berner Sennen dames waar ik graag elke dag een stuk

mee loop.”
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Wat is je grootste uitdaging? 
"Niet te hard van stapel lopen. Ik neem snel te veel hooi op

mijn vork. Mijn valkuil is: ‘doe ik wel even’, zeker omdat ik

niets half doe, ik wil dat alles perfect gaat. Ik ben zeer

trouw aan mensen om mij heen en naar klanten toe. “Nee”

komt bij mij niet snel voor. "

Wat staat er nog op jouw ondernemers-bucketlist? 
"Ik heb geen grote lange termijnplannen. Ik ben voorna-

melijk ondernemer om zelf als persoon te groeien, nieuwe

dingen te leren, mezelf te ontwikkelen en alles wat ik

daarin leer weer door te geven aan anderen. Verder oren

en ogen open om in te spelen op de wensen van de

markt."

Welk managementboek zou je aanraden om te lezen? 
"Monday Morning Leadership. Ik heb een leiderschaps-

training in Italië gevolgd waarbij dit boek de leidraad was.

Het is een kleine pocket met 100 pagina’s aan goud voor

iedereen die met anderen werkt.  Het gaat over een jonge

manager die zijn hulp zoekt bij zijn mentor. De daarop

volgende acht mentorsessies op maandagochtend

worden in dit boek verteld. Een zeer gemakkelijk, plezierig

boek, vol met juweeltjes op het gebied van management

en leiderschap wat direct toepasbaar is."

Waar ga je graag naartoe op vakantie? 
"Overal waar water is. In de sloep of motorboot de mooiste

plekjes in Nederland ontdekken, waarbij het mooie

natuurgebied “Weerribben-Wieden” wel in de top 3 staat.

Het liefst verplaatst ik het complete woonhuis naar de

vakantiebestemming. Alles gaat mee van sinaasappelpers

tot aan snijplank……"

Wat zou je iedereen mee willen geven? “Groeien is

springen in het onbekende telkens weer.” Wees niet bang

om uit je comfortzone te stappen! Wat heb je te verliezen?  

Zo kun je later nooit zeggen, had ik maar……."

Mirjam Middelhoven

"GROEIEN  IS  SPRINGEN

IN  HET  ONBEKENDE

TELKENS  WEER . "
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"Hoe gaaf die
productontwikkeling
bij Hyundai is!"

Interview door Mirjam Middelhoven

Om 11 uur staat onze afspraak in SalesHuys te Maurik. Het is een mooie
zonnige dag en de deurbel gaat. Een open, sportieve, informele Berend Jan
staat met zijn zonnebril op voor de deur. Inmiddels 22 jaar in de
Automotive. Helaas langs de des-infectiepomp en afstand wordt
gehouden, iets wat niet bij zijn warme persoonlijkheid past. “Wat een
warmte en gastvrijheid straalt dit kantoor uit!  Ja, past bij SalesHuys en
Johnny zoals ik hem ken.” zegt Berend Jan. We nemen een kop koffie en
starten het interview.

Laten we met de Corona crisis beginnen, hoe kijk jij hier tegenaan?
“Het is een nieuw realisme en ik kijk er betrekkelijk pessimistisch tegenaan.

Het aantal files is drastisch gedaald en veel kantoorpanden worden te groot.

Ik verwacht dat er een rationaliseringsslag aankomt.  Alle processen blijven

gewoon remote doorlopen, maar je mist het sociale aspect en de saamhorig-

heid.  Ook automobiliteit gaat een andere behoefte krijgen. De marktgrootte

2019 zal pas weer op niveau zijn in 2025. Ik zie dat het impact gaat hebben

op banen en kosten en daardoor zal het verdienmodel aangepast moeten

worden. “

Berend Jan Hoekman (47)

Managing Director 

Hyundai Motor Nederland,

neemt zijn dealernetwerk

mee door een transitiefase

zonder kwaliteit te verliezen.
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"Een Hyundai dealer
biedt kwaliteit."

Wat voor invloed zal dit hebben
op het Hyundai netwerk?
“Wij willen naar een netwerk waarin

dealers met Hyundai geld kunnen

verdienen.  Hyundai -waar het

importeursschap een aantal jaren

geleden bij het familiebedrijf Auto

Binck zat- gaat een transitiefase

door naar een servicegericht bedrijf.  

De dealerkwaliteit is dusdanig hoog

ontwikkeld dat onze dealers heel

veel technische problemen zelf-

standig kunnen oplossen, verder zit

er een focus op Sales en Aftersales-

producten zodat wij de dealers

doorlaten ontwikkelen naar een

volwaardig partner van Hyundai in

alle aspecten. Een Hyundai dealer

biedt kwaliteit, lost technische

vraagstukken op en biedt alter-

natieve diensten. Dat is de Hyundai

dealer van nu en voor de toekomst.”

Wat wil Berend Jan voor zijn
netwerk betekenen?
“De tijd die mij wordt gegund

binnen dit bedrijf als werkgever wil

ik gebruiken om het bedrijf verder

te brengen in de ontwikkeling naar

wat de nieuwe realiteit gaat word-

en. Ik wil de kleinere familie-

bedrijven helpen de slag te laten

slaan naar kwaliteit, marktbewer-

king, aansturing etc. en de grotere

dealerholdings die dit al hebben

een lange termijnrelatie mee

opbouwen.  Ik doe dit door een

dialoog met ze aan te gaan. Ik sta

te boek als transparant, direct met

een duidelijke visie en vanuit deze

visie neem ik gericht mijn acties.  Ik

ben positief maar kan ook kritisch

zijn. “

Hoe wordt er tegen het merk
Hyundai aangekeken?
“In Europa is Hyundai een zeer

particulier merk. Wij zien dat de

zakelijke markt anders aankijkt

tegen het merk. Als je ziet hoe

Hyundai investeert op alternatieve

aandrijflijnen zoals waterstof en

elektrische wagens en hoe gaaf die

productontwikkeling is! Als we

kijken nu naar de nieuwe Tucson en

een facelift van de nieuwe Kona,

wat een prachtige auto’s dit zijn!

We moeten uit dat vergrijsde merk-

imago zoals degelijk, Koreaans [dus

het gaat niet kapot], maar dat zijn

niet meer de merkwaarden die we

willen uitstralen. We willen fris,

dynamisch, innovatief en voor alle

leeftijden zijn. Voor jong en oud!

Voor frisse, sportieve mensen.

Hyundai is niet op de borst trom-

melend. We zijn heel bescheiden

en we mogen best wat meer

bravoure gaan hebben. Wij zijn heel

erg sterk in techniek, alleen we

zeggen het niet.  Eén van de pijlers

is “Progress for Humanity”–

vooruitgang voor de mensheid.

Hyundai investeert enorm veel geld

in de alternatieve aandrijflijnen

zoals elektrisch en waterstof zoals ik

al eerder aangaf. Alles is erop

gericht om de automobiliteit zo

schoon mogelijk te krijgen. “

Hoe kijkt Hyundai tegen
mobiliteit aan?
“We hebben op Koreaans niveau

een jonge Vice President die zich

sterk maakt voor alternatieve

mobiliteit. 

In samenwerking met Uber is op de

Las Vegasbeurs de vliegende taxi

gelanceerd! We zien ook carsharing

projecten. Regionaal druppelt dit

wat langzamer door. Gelukkig

krijgen wij lokaal alle vrijheid om

nieuwe concepten te ontwikkelen,

we hebben een vooruitstrevend

laadpaalconcept ontwikkeld, we

gaan elektrische auto’s die Hyundai

maakt gebruiken als leverancier van

energie.  We hebben daarnaast

ambities op het gebied van

carsharing en zoeken daarom

aansluiting bij leveranciers van

mobiliteit. Als autofabrikant zijn we

op zoek naar alternatieve

dienstbronnen, maar ook als

dealer-organisatie. “

Voordat we het interview hier in
SalesHuys afronden, waarom
kies jij voor SalesHuys?
“SalesHuys is voor mij Johnny, die

mijn contactpersoon is. Via Sales-

Huys werkt onze Fleetsalesafdeling

met het CRM ZOHO naar volle

tevredenheid.  Johnny is aimabel,

pro-actief en zijn commerciële

spirit vind ik aanstekelijk. Hierdoor

heeft hij een hoge gunningsfactor

en natuurlijk heeft hij het juiste

netwerk. Er is altijd een wens om

meer met SalesHuys te doen. “
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Hans van Deventer, 
Key Account Manager
Fleetsales Wensink om de
tafel met SalesHuys. Vol
trots vertelt hij over het
mooie bedrijf Wensink. 

Hans van Deventer:
Afgelopen juni 50 jaar geworden

en woon samen met mijn part-

ner in Arnhem. Heb een dochter

van 14 die bij haar moeder woont

in Hoogeveen. Na mijn studie

ben ik in de Automotive branche

terechtgekomen en hier ben ik

nog steeds met heel veel plezier

werkzaam. Aantal commerciële

functies gehad bij autolease-

maatschappijen en ook ervaring

opgedaan als Key Account-

Manager bij een grote speler op

gebied van autobanden. Leuke

en leerzame periode waarin

leasemaatschappijen en grote

fleetowners mijn klanten waren.

In deze tijd wel ervaren dat ik

mij meer aangetrokken voel in

een Business-to-business omge-

ving dan in een retailomgeving.

Nu 2 jaar werkzaam bij Wensink

en ben als Key Account Manager

Fleetsales Mercedes-Benz ver-

antwoordelijk voor het bewerken

van de zakelijke markt voor

Midden Nederland.

Het verzorgingsgebied van

Wensink is Midden, Noordoost

van Nederland (pakweg van

Groningen tot Heijen) en dat

hebben we opgesplitst in 3

regio’s, Noord, Midden en Zuid.

Dit alles onder verantwoordelijk-

heid van Eduard Wolf als

Businessunit Directeur Premium.

Recent ben ik als meewerkend

voorman binnen het team op

tactisch en strategisch niveau

ook verantwoordelijk voor de

grotere leasemaatschappijen.

Voor het optimaal bedienen van

de(groot)zakelijke klanten (B2B

omgeving) heeft Wensink een

professionele Fleetsales afdeling

die bedrijven met minimaal 10

auto’s adviseert en ondersteunt

bij complexe mobiliteitsvraag-

stukken en altijd meedenkt bij

het verlagen van autokosten. 

Een mooie verantwoordelijke rol

die ik elke dag met veel werk-

plezier vervul. Ik kan wel zeggen

dat Wensink als organisatie erg

goed bij mij past. Om in Wensink

termen te zeggen……….hetzelfde

DNA!

Om in
Wensink

termen te
zeggen......

hetzelfde
DNA! 

Hans van Deventer

Foto: Wensink Arnhem.
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Corona:
Ook bij Wensink hebben we gezien wat voor impact

Covid 19 heeft gehad op de bedrijfsvoering. Begin dit

jaar, dus voordat we te maken kregen met Covid 19

waren we binnen Wensink al gestart met het herinrich-

ten van de organisatie. De organisatie is nu opgedeeld in

3 centrale business-units, te weten Business Services,

Shared Services en Mobility Services. De divisiestructuur

die we hadden is nu gecentraliseerd in Mobility Services

en vallen de individuele merken en diensten (Mercedes-

Benz personenwagens /bestel-wagens, Ford, Citroën, Kia,

Schade, Occasions, Trucks en Wensink Lease & Services)

onder de verantwoordelijkheid van een Businessunit

Directeur. Hierdoor zijn wij nog beter en sneller in staat

om het ‘autobedrijf’ de komende jaren te transformeren

naar een mobiliteitsprovider met het principe van

‘Mobility As A Service’ (MAAS).  

SalesHuys:
Mijn ervaring met SalesHuys is vanaf het eerste ‘uur’

positief! Zeer nette begeleiding en kundige aanpak en er

wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke interesse

in de persoon. Hierdoor is de kans op een ‘match’ tussen

kandidaat en opdrachtgever erg groot. Ik heb veel erva-

ring met recruiters en werving en selectietrajecten maar

SalesHuys onderscheidt zich daarin erg sterk. Ook na de

plaatsing wordt er veel aandacht besteedt aan de

nazorg van de kandidaat en zorgen ze dat alles erom

heen perfect wordt geregeld.  Afspraak is afspraak.

Wensink “Aangenaam”:
Wensink zorgt ervoor dat u zorgeloos onderweg bent

van A naar B. Wensink Automotive is opgericht in 1986

en mag terugkijken op een historie van ruim 30 jaar met

veel hoogtepunten. Inmiddels werken we met ruim 1200

medewerkers vanuit 40 vestigingen iedere dag aan het-

zelfde doel: ervoor zorgen dat onze klanten zorgeloos

onderweg zijn. Het gebruik van wordt belangrijker dan

het bezit. De maatschappij wordt zich meer bewust van

duurzaamheid. Off - en online raken steeds meer met

het leven versmolten. Relevante, gepersonaliseerde

mobiliteitsdiensten die klanten ontzorgen en verrassen

gaan ertoe doen! Daarmee moeten wij in staat zijn snel

in te spelen op behoeften van de gebruiker. Met de

merken Mercedes-Benz, Ford, Citroën en Kia en een

breed scala aan producten en diensten, geven we u

graag een aangename ervaring met mobiliteit. 

Wensink is een mobiliteitsoplosser, want we leveren

'Mobility as a service'. Dat houdt in dat klanten niet

alleen bij ons terecht kunnen voor de aanschaf van een

nieuwe of gebruikte personenwagen, bedrijfswagen,

truck of trailer. We verzorgen namelijk ook graag het

onderhoud ervan, helpen met leasing, financiering of

verzekering. Ook herstellen we schade, voorzien we

bedrijfswagens van efficiënte inrichtingen, leveren we

trucks en trailers en meer! 

Kwaliteit en duurzaamheid staan bij ons hoog in het

vaandel. We doen er dan ook alles aan zo duurzaam

mogelijk te werken. Duurzaam als het gaat om onze

voertuigen, met - gedeeltelijk of geheel - elektrische

modellen. Maar ook als het gaat om onze bedrijfsproces-

sen én onze medewerkers. In het kader van duurzame

inzetbaarheid van onze medewerkers zorgen we ervoor

dat de mannen en vrouwen in onze vestigingen alles

voorhanden hebben om zo goed mogelijk te kunnen

werken. Ons bedrijf kenmerkt zich met het Wensink

DNA. Ons DNA is uniek en maakt ons anders dan

anderen: het maakt ons een aangename

mobiliteitspartner. De open en prettige werksfeer die

kenmerkend is voor een familiebedrijf met wie het fijn is

om zaken mee te doen en dat er altijd op een

oplossingsgerichte wijze wordt meegedacht als er zaken

toch anders lopen dan ver-wacht. 

Daarnaast is Wensink uniek met het speciaal voor

medewerkers ontworpen ontwikkelingsprogramma

‘Wensink Wijs’. Een mooi voorbeeld van een innovatief

project om medewerkers een podium te geven voor

inspiratie en talent ontwikkeling. Een online tool om voor

directie, HR, leidinggevenden en medewerkers

inzichtelijk te krijgen wat de ambities van medewerkers

zijn en wat er binnen zijn of haar competenties nodig is

om deze ambitie te verwezenlijken. Beter zicht op ieders

talent! Wensink Wijs is onlangs genomineerd voor de ESF

award (Europees Sociaal Fonds) en zit bij de beste 10

projecten en maakt dus kans om de finale te winnen!

"Open en prettige

werksfeer."
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SalesHuys interviewt personeelfunctionaris Angela Redan van
Berner Produkten. Angela vertelt graag over dit prachtige bedrijf.

Wie is Berner? 
In 1957 opende Albert Berner op 21-jarige

leeftijd zijn eigen schroevenhandel in Künzel-

sau, Duitsland. Eind jaren zestig opende hij zijn

eerste buitenlandse kantoor. Als we kijken naar

vandaag is Berner één van de toonaangevende

Europese multi-channel ondernemingen in de

verkoop van verbruiksmaterialen, chemie,

gereedschappen en services aan professionals

in de mobility- en bouwsector. 6.500 mede-

werkers, waarvan ruim 4.500 in de buitendienst,

zorgen dagelijks voor een allround service.

Berner Produkten in Kerkrade is de Nederland-

se vestiging van de Europese multinational

Berner. Circa 215 medewerkers, waarvan onge-

veer 91 in de buitendienst, zijn dagelijks in de

weer om onze klanten professioneel, betrouw-

baar en met passie voor het vak te ondersteu-

nen. Berner Produkten is als regioleider verant-

woordelijk voor de Regio West. Vanuit Kerkrade

worden de 2 andere vestigingen in de regio

aangestuurd: België en Luxemburg.

Wat bedoelen jullie met “Experts door
passie”?
Wij kennen de toepassingen in ons vakgebied

en bieden onze klanten een op de behoeften

afgestemd, gespecialiseerd service- en product-

assortiment. Wij werken graag voor onze klan-

ten, met onze collega’s en onze producten. Dat

is wat wij met passie bedoelen.

De heldere merkbelofte ‘Experts door passie’

geeft de houding weer van onze medewerkers

in de binnen- en buitendienst. Want een expert

weet niet alleen waarover hij praat, hij weet

vooral waar de klanten het over hebben. Sinds

de beginjaren kenmerkt de onderneming zich

door een combinatie van kennis en passie

binnen het vakgebied. Berner staat voor een

gezonde verhouding tussen competentie,

partnerschap en sympathie.

Welke normen en waardes passen goed bij
Berner?
De Berner Group is een tweede generatie

familiebedrijf dat er alles aan doet haar tradities

en waarden te behouden. In drie sectoren, 25

landen en 50 bedrijven brengen de medewer-

kers van de Berner Group onze waarden iedere

dag weer tot leven. Deze waarden zijn ons

anker en ons baken. Ze geven ons de kracht om

de uitdagingen die elke dag op ons pad komen

aan te gaan en te overwinnen.

b.brave: Moed zorgt ervoor dat we fouten

accepteren, iets nieuws durven op te pakken en

samen onze doelen bereiken.

b.hungry: Berner komt voort uit de Duitse

middenstand. Wij krijgen dingen voor elkaar.

We bereiken onze doelen, volledig toegewijd,

iedere dag weer. Dat zorgt ervoor dat men kan

vertrouwen op de kracht van de medewerkers

van de Berner Group.

BERNER



b.connected: Zoveel mogelijk netwerken betekent

voor ons: de meest efficiënte oplossingen vinden door

kennis te vergroten. Bij de Berner Group brengen we

afdelingen, merken, leveranciers en klanten dicht bij

elkaar.

b.responsible: Als familiebedrijf hechten we grote

waarde aan verantwoordelijkheid. Bij de Berner Group

betekent dit dat we duurzaam denken, verantwoor-

delijk handelen en de consequenties aanvaarden.

b.real: Ondanks alle veranderingen en continue

vooruitgang, zijn we niet vergeten waar we vandaan

komen. De Berner Group is en blijft eerlijk, met beide

benen op de grond en betrouwbaar.

b.proud: De successen uit ons verleden geven ons

kracht voor de toekomst. Dat is waar we volledig in

geloven bij de Berner Group.

Wat betekende de Corona crisis voor Berner?
De door Covid-19 veroorzaakte problemen voor de

Europese economie hebben ons twee belangrijke

dingen laten zien: als partner voor de bouw- en

mobility branche waren en zijn wij een belangrijke

speler voor de continuïteit van de werkzaamheden bij

onze klanten; wij houden samen met onze klanten de

wereld draaiende – juist in tijden van crisis. Zowel in de

bouw als in de mobility branche.

En ten tweede: ons bedrijfsmodel is zeer goed opgezet,

omdat wij de klant via ons omnichannel-aanbod 24/7

kunnen bedienen. Wij hebben de afgelopen jaren

stevig in webshops, telesales en callcenters geïnves-

teerd. Bovendien konden wij bijna alle klanten zonder

onderbreking beleveren.

BERNER

"WIJ HOUDEN SAMEN
MET ONZE KLANTEN DE
WERELD DRAAIENDE."
ANGELA REDAN

Wat is uw ervaring met SalesHuys?
Ondanks dat onze ervaring met SalesHuys recent is kan

ik aangeven dat zij een aantal vacatures voor ons als

zeer succesvol hebben ingevuld. SalesHuys is onder

mijn aandacht gebracht door een collega district

manager. SalesHuys kent ons bedrijf en weet waar wij

waarde aan hechten bij onze zoektocht naar geschikte

medewerkers.

(17)





WAAROM

SALESHUYS?

GROEI
Wij bieden met onze passie en
innovatie groei op maat voor u.

VELE JAREN ERVARING
Een brede kennis van Sales, Aftersales
en Marketing

PARTNERSHIP
Wij kunnen het alleen met u samen

AUTOMOTIVE-ICT-LOGISTIEK
Met deze focus kunnen wij u een
excellente dienst aanbieden

NETWERK
Met ons zeer grote netwerk kunnen
wij snel voor u schakelen



ALS U KIEST 
VOOR
GROEI

www.saleshuys.nl


