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Carrosseriefabriek Willemsen in Tiel trad 

onlangs op als gastheer voor de brainstormses-

sie  ‘De toekomst en uw bedrijf!’ die werd geor-

ganiseerd door RAI CarrosserieNL en SLIM 

Vooruit. SLIM Vooruit helpt ondernemers hun 

doelen te realiseren.

Negen ondernemers in de carrosserie-

bouwbranche kwamen bijeen om met 

elkaar van gedachten te wisselen over de 

toekomst van de branche en hoe zij 

daarop kunnen inspelen. De brainstorm 

verliep aan de hand van drie thema’s: 

markt,   toekomst en bedrijf. Roelof de 

Haan en Tom van Steijn (RAI Carros-

serieNL) en Bouke van der Heiden en 

Jan van den Berg (SLIM Vooruit) waren 

hierbij aanwezig om input te geven.

De markt is aan verandering onderhevig en laat 

diverse verschuivingen zien. Zo stijgt het markt-

aandeel van de Duitse trailerbouwers jarenlang 

ten koste van de Nederlandse bouwers en wor-

den bij carrosseriebouwers steeds meer kant en 

klare laadbakken verkocht. Naast diverse bedrei-

gingen zijn er ook kansen aanwezig, zoals export 

van specials en service en onderhoud.

In het blok ‘toekomst’ deel-

den de ondernemers hun 

visie op o.a. specialiseren, ver-

breden en bedrijfsopvolging. Stijn Heijs van 

Henra Aanhangwagens gaf bijvoorbeeld aan dat 

zij van hun zwakte, hun sterkte hebben gemaakt. 

Een strategische keuze om verdergaand te spe-

cialiseren en de kwaliteit van het personeel opti-

maal te gebruiken. Van standaard aanhangwa-

gens in een serie verkopen aan bouwbedrijven 

in een krimpende markt naar het verkopen via 

een landelijk dealernetwerk met 

lichte aanpassingen op maat. 

Bewust stilstaan bij de toekomst 

van het bedrijf is volgens Peter 

Wester van Bevako erg belang-

rijk. Juist omdat bij het verkopen 

van het bedrijf er wel iets over te 

nemen moet zijn. Vaak genoeg 

steunt het bedrijf op de ondernemer 

alleen en is de waarde van de onder-

neming praktisch nihil.

In het derde blok ging  Bouke van der 

Heiden in op hoe een bedrijf komt tot 

strategische keuzes. Zijn advies: bepaal 

eerst je visie en maak bijvoorbeeld een 

sterkte-zwakteanalyse (SWOT) om inzicht te 

krijgen. Je hebt immers inzicht nodig om de visie 

te kunnen realiseren. Visie geeft houvast! Later 

dit jaar zal opnieuw een vergelijkbare brain-

stormsessie voor leden van RAI CarrosserieNL 

plaatsvinden om hen slim vooruit te helpen.

Hoe werkt het Europese lobbytraject? Welke 

mobiliteitsonderwerpen staan er in Brussel op 

de agenda? En in welke mate beïnvloedt de 

Europese besluitvorming de bedrijfsvoering van 

individuele ondernemingen? Stuk voor stuk 

zaken die tijdens het werkbezoek van de JCG 

Business Club van RAI Vereniging aan het Euro-

pees Parlement, uitgebreid aan bod kwamen. 

Zo’n 15 jonge managers namen deel aan de bij-

eenkomst die, onder leiding van Ilse Bartels 

(eventcoördinator) en Martijn van Eiken-

horst (sectiemanager RAI Equipment Platform/

Scooters/Motoren) van RAI Vereniging, startte 

bij het kantoor van VNO-NCW in Brussel. 

Deze vestiging behartigt de belangen van het 

Nederlandse bedrijfsleven in de EU door inten-

sieve contacten te onderhouden met de Euro-

pese Commissie, het Europees Parlement, de 

Permanente Vertegenwoordiging van Neder-

land bij de EU, BUSINESSEUROPE, de inter-

nationale vakbeweging en de media. Daarnaast 

volgt en analyseert VNO-NCW Brussel de 

 ontwikkelingen in de 

Eu ropese politiek voor 

eigen leden, waaronder 

RAI Vereniging, op de 

voet en opent waar 

nodig deuren.

Daarna konden de 

deelnemers een kijkje 

nemen in de keuken 

van het Europees Par-

lement. Evelien Alblas en Witte Alexan-

der Wijsmuller, beiden beleidsmedewerkers 

van Europarlementariër Cora van Nieuwen-

huizen (VVD), leidde, nog enigszins in een 

euforische stemming vanwege de verkiezings-

overwinning, het gezelschap rond. Uiteraard 

ontbrak een bezoek aan de grote vergaderzaal, 

die plaats biedt aan alle 751 leden van het Euro-

pees Parlement niet en werd uitgebreid uitleg 

gegeven over de werking en de procedures die 

het EP volgt en hoe die uiteindelijk uitmonden in 

wet- en regelgeving.
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