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Inleiding
Verscherpte concurrentie dwingt ondernemers in de carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouw om strategische keuzes te
maken. Om hen daarbij van dienst te zijn en bewustwording van de belangrijkste ontwikkelingen te bevorderen heeft IBM
Business Consulting Services in opdracht van Focwa de Nederlandse carrosserie-, aanhanger- en opleggerindustrie in
kaart gebracht en geanalyseerd. Bovendien is voor verschillende typen ondernemingen aangegeven welke mogelijkheden
voor hen het overwegen waard zijn om hun concurrentiepositie te versterken.
Om goed inzicht in de sector te verkrijgen is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. Allereerst zijn
beschikbare gegevens en artikelen betreffende de sector en de afnemers bestudeerd. Verder is een enquête gehouden
en geanalyseerd onder 50 bedrijven in de carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouw. Tenslotte zijn interviews gehouden
met 21 ondernemers, 11 afnemers (zowel beroepsvervoerders als eigen vervoerders) en 2 branche-organisaties in
Duitsland en België. Bij elkaar heeft dit zowel breed als diepgaand inzicht opgeleverd in ontwikkelingen en mogelijkheden
van de sector. Een klankbordgroep van ondernemers uit de sector heeft gedurende het onderzoek de juistheid van de
bevindingen getoetst en de richting van het onderzoek bijgestuurd om praktische relevantie voor de hele sector te
waarborgen.
Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen de karakteristieken en ontwikkelingen van de sector als geheel
aan de orde. In de volgende twee hoofdstukken worden specifieke ontwikkelingen in de carrosseriebouw (hoofdstuk 2) en
de aanhanger- en opleggerindustrie (hoofdstuk 3) besproken. Hoofdstuk 4 start met een samenvatting van de
belangrijkste ontwikkelingen en toekomstverwachtingen en reikt vervolgens strategische opties aan voor diverse typen
ondernemingen.

* De opdracht is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van dhr. H. Huizendveld RA.
Teamleden waren: Ir. F. Roerdinkholder, Dr. A.W. Saly en drs. S. Smid
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1.1 Inleiding
De aanhanger-, oplegger- en carrosseriebouwindustrie zijn in deze studie in één sector samengenomen. De samenhang
tussen de afzonderlijke industrieën is groot. Diverse bedrijven opereren zowel in de carrosseriebouw als in de aanhangeren opleggerbouw. Bovendien hebben genoemde industrieën met grotendeels dezelfde afnemers en technologie te maken,
waardoor er veel gemeenschappelijke trends en ontwikkelingen zijn. Waar mogelijk is in deze studie onderscheid gemaakt
tussen twee industrieën:


Carrosseriebouw: productie van opbouw voor vrachtauto’s (>3,5 ton) en bestelwagens (< 3,5 ton)



Oplegger- en aanhangerbouw: productie van chassis en opbouw voor opleggers en aanhangers

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de sector als geheel en worden een aantal gemeenschappelijke kenmerken, trends en
ontwikkelingen besproken.

1.2 Karakteristieken van de sector
De sector is van substantieel belang voor de Nederlandse economie
Nederlandse bedrijven in de aanhanger-, oplegger- en carrosseriebouw zetten naar schatting ruim 1 miljard Euro om
(gegevens RDC en CBS, 2002). Deze omzet is redelijk stabiel, met uitschieters in 1998 en 1999, toen er zo’n 1,3 miljard
Euro werd omgezet door Nederlandse producenten.
In de gehele sector zijn ongeveer 9.000 personen werkzaam (gegevens 2000, inclusief producenten van caravans en
kleine aanhangers; conform indeling CBS (SBI 34.2)). Dit aantal is jarenlang vrij stabiel geweest en sinds 2000 enkele
procenten gedaald. Momenteel zijn er ongeveer 350 bedrijven actief in de carrosserie-, aanhanger (>3500 kg) en
opleggerbouw (schatting Focwa o.b.v gegevens Kamers van Koophandel). Dit aantal is langzaam en geleidelijk
afgenomen sinds de situatie in 1997, gemiddeld met 1-2% per jaar. Ook treedt er een langzame verschuiving op: de
grotere bedrijven (> 20 werknemers) nemen sinds 1997 elk jaar een groter deel van de werknemers voor hun rekening
(zie figuur 1.1).

Werknemers uit kleine en grotere bedrijven
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Figuur 1.1 Aantal werknemers naar bedrijfsomvang (bron: CBS)
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Veel bedrijven zijn kleinschalig, klantspecifiek, regionaal, ambachtelijk en risicomijdend
De Nederlandse aanhanger-, oplegger- en carrosseriebouw als geheel heeft een aantal specifieke kenmerken. Allereerst
valt de kleinschaligheid op. Met name in de carrosseriebouw is het aantal bedrijven met vijf werknemers of minder
opvallend groot.
Aantal bedrijven naar aantal medewerkers
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Figuur 1.2 Aantal bedrijven naar bedrijfsomvang (bron: Enquête)
Verder produceren veel bedrijven in de sector een klantspecifiek product terwijl grotere bouwers, met name in het
buitenland, steeds meer zijn overgegaan tot standaardisatie. Bij de Nederlandse bouwer kan de klant echter zijn chassis
of opbouw vaak exact volgens de eigen wensen en specificaties laten construeren. Doordat veel bouwers een sterk
regionale oriëntatie hebben (zie figuur 1.3), zijn de contacten met de klant relatief intensief en de klantwensen goed
bekend. Met name de productiemethode speelt hierbij een rol. Een groot deel van de bedrijven werkt ambachtelijk met
stukproductie. Slechts een klein deel van de bedrijven produceert (grotere) series en is meer gericht op
standaarduitvoeringen. Veel bedrijven geven aan te innoveren. In de praktijk is innovatie echter beperkt tot het overnemen
van innovaties die hun waarde al elders in de sector bewezen hebben. Hieruit spreekt een zekere risicomijdendheid.
Gemiddelde omzetverdeling (in steekproef)
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Figuur 1.3 Omzetverdeling ‘gemiddelde bouwer’ (bron: Enquête)

Conjunctuur is sterk bepalend voor de sector
De ontwikkelingen in de oplegger-, aanhanger- en carrosseriebouw zijn sterk conjunctuurgedreven. De afnemers
bevinden zich grotendeels in de transportsector, die de conjunctuur in hoge mate volgt. Een grotere vervoersbehoefte
(hoeveelheden vervoerd gewicht en kilometers), vertaalt zich in meer nieuwbouw en onderhoud bij oplegger-, aanhangeren carrosseriebouwers. Dit heeft zich in de periode van sterke economische groei tot 1998 voorgedaan. Na 1998 heeft de
afname in de groei van het Bruto Binnenlandsproduct duidelijk geleid tot een afname van de omzet in de totale sector.
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Toenemende buitenlandse concurrentie
De Nederlandse markt is in toenemende mate door buitenlandse concurrenten ontdekt. Dit speelt met name sterk bij
opleggers. Grootschalige en veelal sterk geautomatiseerde concurrenten uit België en vervolgens Duitsland hebben hun
marktaandeel in de afgelopen jaren weten te verstevigen met standaardproducten die efficiënt geproduceerd worden.
Hierop wordt in hoofdstuk 3 dieper ingegaan.

Nederlandse bouwers hebben onderscheiden geografische oriëntatie
Onder de oplegger, aanhanger- en carrosseriebouwers is een duidelijk verschil zichtbaar in het afzetgebied waarop ze
zich concentreren. In dit rapport worden drie categorieën onderscheiden. Regionale bouwers behalen hun omzet voor
minimaal 75% uit de eigen regio (straal 30 km). Nationale bouwers zetten minder dan 75% in de regio af en minder dan
15% in export. Internationale bouwers halen meer dan 15% van hun omzet uit export. Dit onderscheid geldt voor zowel de
carrosseriebouwers als de producenten van opleggers en aanhangers. Ook is duidelijk verschil zichtbaar tussen de
carrosseriebouwindustrie enerzijds en de oplegger- en aanhangerindustrie anderzijds (zie figuur 1.4a en 1.4b).
Carrosseriebouw ers naar geografische orientatie

Aanhanger- en opleggerbouw ers naar geografische
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Figuur 1.4a Geografische oriëntatie van carrosserie-, oplegger- en aanhangerbouwers (Bron: Enquête)
In Figuur 1.4b is voor elk van de drie groepen (regionaal, nationaal, internationaal) aangegeven welk deel van hun omzet
gemiddeld wordt gehaald uit de regio, buiten de regio en uit export. Dit is voor de carrosseriebouw en de aanhanger- en
opleggerbouw apart weergegeven. Bovendien is onder elke categorie-naam in procenten aangegeven welk deel van de
bouwers in de betreffende categorie valt. Binnen de carrosseriebouw heeft ongeveer de helft van de bedrijven een
regionale focus. Deze bedrijven behalen meer dan 75% van hun omzet bij afnemers in de eigen regio (een straal van 30
km) en exporteren niet of nauwelijks. 30 tot 40% van de bedrijven heeft een nationale focus. Deze groep zet ook een
belangrijk deel van de omzet in de eigen regio af (gemiddeld ongeveer 50%), maar voor de helft ook daarbuiten
(voornamelijk Nederland, maar ook 5% in het buitenland). Tenslotte is er ook een kleine groep carrosseriebouwers (10 tot
20%) met een meer internationale focus. Deze bedrijven behaalt gemiddeld een kwart van de omzet uit export, een kwart
in de regio en de helft in de rest van Nederland.
De oplegger- en aanhangerindustrie heeft duidelijk een bredere geografische oriëntatie en is ook veel meer een
internationale industrie. Binnen deze industrie zijn er slechts enkele producenten met een echt regionale focus. Ongeveer
de helft van de bedrijven heeft een nationale focus. Een gemiddelde bouwer in deze groep haalt 30 tot 40% van de omzet
uit de regio, 60% uit de rest van Nederland en voor een klein deel (<10%) uit export. Een groot deel van de oplegger- en
aanhangerbouwers heeft duidelijk een internationale focus. Een gemiddelde bouwer uit deze groep haalt slechts 10 tot
20% van de omzet uit de regio en de overige omzet komt gelijk verdeeld uit de rest van Nederland en uit het buitenland.
Deze verschillen in geografische oriëntatie gaan samen met verschillen in omvang, producttypen, specialisatiegraad en
samenwerking. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt dieper ingegaan op de twee subsectoren, respectievelijk de
carrosseriebouw en de oplegger- en aanhangerbouw.
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Figuur 1.4b Geografische oriëntatie van carrosserie-, oplegger- en aanhangerbouwers (Bron: Enquête)

1.3 Ontwikkelingen bij afnemers
Ontwikkelingen bij afnemers zijn belangrijk voor de producenten van carrosserieën, aanhangers en opleggers. Deze
paragraaf geeft daarom een beschrijving van de aard en kenmerken van de afnemers, de koopcriteria die zij hanteren en
een aantal van hun onvervulde behoeften.

Beroepsvervoerders vormen de grootste groep afnemers; eigen vervoerders stabiel
De producten van de carrosseriebouwers en de oplegger- en aanhangerbouwers voorzien in een vervoersbehoefte.
Afnemers zijn voor een groot deel professionele transportbedrijven, de zogenaamde beroepsvervoerders. Een andere
afnemersgroep is de eigen vervoerders (transport is hier instrumenteel aan de eigenlijke hoofdactiviteit van de betreffende
bedrijven). In de periode 1980-1997 is er een duidelijke verschuiving geweest in de verhouding beroepsvervoer – eigen
vervoer. Nam in 1980 het Nederlands beroepsvervoer nog 59% van het vervoerd gewicht voor haar rekening, in 1995 was
dit toegenomen tot 78%. Sindsdien is deze verhouding, tegen eerdere verwachtingen in, gestabiliseerd (zie figuur 1.5). Dit
is gunstig voor de Nederlandse carrosseriebouwers, die zich traditioneel sterk oriënteren op het eigen vervoer. Wel is de
vraag vanuit het beroepsvervoer in totaal groter en minder gericht op bestelwagens. Afgaande op vervoerd gewicht en het
aantal kilometers per jaar is de vervangingsvraag van beroepsvervoerders namelijk beduidend groter.
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Figuur 1.5 Verhouding eigen vervoer – beroepsvervoer & Groei Bruto Nationaal Product, (bron: TLN, CBS, analyse IBM)

Beroepsvervoerders en eigenvervoerders verschillen in belangrijke mate
De gemiddelde beroepsvervoerder verschilt behoorlijk van een eigen vervoerder. Voor een deel heeft dit te maken met de
aard van hun werkzaamheden (zie figuur 1.6). Zo leggen beroepsvervoerders grotere afstanden af met zwaardere
voertuigen en werken ze vaker grensoverschrijdend. Ook zien we onder de beroepsvervoerders een aantal grote
bedrijven, die scherp kunnen inkopen door de grote aantallen voertuigen die zij aanschaffen. De verschillen tussen
beroepsvervoerders en eigen vervoerders vertalen zich ook in hun koopgedrag. Bij beroepsvervoerders speelt prijs een
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grotere rol en wordt vaker ook in het buitenland ingekocht, zeker wanneer men zelf in internationaal transport actief is.
Eigen vervoerders hebben vaak specifiekere eisen, vragen meer om maatwerk, kopen in de regel in Nederland en leggen
minder hoge prioriteit bij het vinden van de laagste prijs.
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Figuur 1.6 Kwantificeerbare verschillen tussen beroepsvervoer en eigen vervoer, (bron: TLN, analyse IBM)

Ontwikkelingen in transport zijn sterk bepalend voor de sector
Hoewel een deel van de verkoop voor carrosseriebouwers via vrachtwagendealers loopt, zijn het toch vooral de
ontwikkelingen bij de gebruikers zelf die van grote invloed zijn op de sector. Een belangrijke ontwikkeling in het
beroepsgoederenvervoer betreft het structureel lage rendement (zie figuur 1.7). Het gemiddeld rendement bevindt zich nu
al jaren op een zeer laag niveau en is in de jaren ’90 gemiddeld nog beduidend lager geweest dan in het voorgaande
decennium; met name in het internationaal vervoer zijn de rendementen sterk gedaald. In deze situatie komt naar
verwachting de komende twee jaar geen verbetering en dit zorgt voor voorzichtige, prijs-kritische inkoop bij carrosserie-,
oplegger en aanhangerbouwers door vervoerders. Per jaar heeft ongeveer 25% van de transportbedrijven een rendement
boven de 5%. Dit zijn vooral de grotere ondernemingen. Qua specialisaties doen koel/vries en tank/bulk het relatief beter,
terwijl het gemiddeld rendement in trucking/container juist al jaren negatief is.
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Figuur 1.7 Rentabiliteit in het beroepsgoederenvervoer, (bron: TLN, NEA, analyse IBM)
In de omvang van de Nederlandse transportbedrijven doen zich relevante ontwikkelingen voor (zie figuur 1.8). Het aantal
kleine bedrijven is erg groot en neemt toe. Deze toename heeft vooral te maken met vaste onderaanneming bij grotere
transportbedrijven. Het aantal grotere bedrijven is zelf de laatste jaren ook behoorlijk toegenomen, mede door fusies en
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overnames, terwijl de omvangrijke middengroep vrij constant is gebleven. Per saldo is de inkoopkracht van een aantal
grote transportbedrijven sterk toegenomen, zeker omdat zelfstandige onderaannemers regelmatig rijden op materieel dat
door deze grotere bedrijven is ingekocht. Bovendien hebben de grotere transportbedrijven hun inkoop verder kunnen
professionaliseren.

Verdeling beroepsvervoer naar bedrijfsgrootte
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Figuur 1.8 Omvang van transportbedrijven (bron: TLN, analyse IBM)
Een duidelijke trend in de transportsector is de toenemende mate van internationalisatie. Het grensoverschrijdend vervoer
neemt relatief toe, waarbij zowel de Nederlandse transportbedrijven meer doen in het buitenland als dat buitenlandse
transporteurs meer en meer op de Nederlandse markt opereren.

Verschuiving in vervoersvloot
Over de lange termijn gezien hebben zich twee belangrijke verschuivingen voorgedaan in de vervoersvloot (zie figuur 1.9).
Ten eerste is het aantal trekkers sterk gestegen (enigszins ten koste van vrachtauto’s) in de periode 1980-2001. Ten
tweede is het aantal bestelauto’s in deze periode procentueel net zo sterk gestegen als de trekkers. Beide ontwikkelingen
geven een flexibilisering van het wegtransport weer. Voor de carrosseriebouw is dit geen gunstige ontwikkeling,
aangezien er aan trekkers en bestelauto’s relatief weinig werk verbonden is. Vooral voor de opleggerbouw is dit gunstig
geweest. In alle categorieën is de laatste paar jaar een neergaande trend zichtbaar, die echter sterk gebonden is aan de
conjunctuur. Zodra de conjunctuur aantrekt zal de vraag naar vervoersmiddelen toenemen, omdat de groei in het
goederenvervoer de efficiency-toename zal overtreffen. Op lange termijn zal daarom naar verwachting het aantal nieuw
verkochte trekkers en bestelauto’s stijgen. Voor vrachtauto’s is eerder (beperkte) daling te verwachten.
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Figuur 1.9 Ontwikkeling in het aantal verkochte nieuwe bedrijfswagens, (bron: TLN, RAI)

Afnemers hanteren verschillende koopcriteria
Bij het selecteren van een carrosserie-, aanhanger- of opleggerbouwer hanteren afnemers verschillende koopcriteria (zie
figuur 1.10 voor een totaaloverzicht van genoemde koopcriteria). Het belang van deze criteria verschilt van afnemer tot
afnemer.
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Voor diverse afnemers speelt gemak en vertrouwen een grote rol. Deze afnemers letten bij het kiezen van een bouwer
vooral op zaken als de nabijheid, de opgebouwde relatie en de ervaring die in het verleden is opgedaan. Met name de
opstelling van de leverancier in het verleden bij levering, klachten en problemen spelen hierbij vaak een grote rol. Om
ingewikkelde discussie over verantwoordelijkheden bij klachten en problemen te voorkomen, wordt ook wel gekeken of de
bouwer de integrale productie zelf doet, of dat hij grote delen inkoopt en voor garantie daarop doorverwijst. Met name voor
de kleinere (eigen) vervoerder speelt relatie en ervaring een dominante rol. Doordat zij niet vaak materieel inkopen,
kunnen ze niet goed onderling vergelijken en loont het niet om veel tijd te steken in het vergelijken van verschillende
aanbieders. Wanneer de feitelijke inkoop via een truckdealer loopt, is het de relatie met de truckdealer die doorslaggevend
is voor de carrosseriebouwer waar de gebruiker bij uitkomt. Binnen zijn eigen omgeving en vaste relaties selecteert de
truckdealer zelf vaak in hoge mate op prijs.
Voor afnemers met specifieke eisen en wensen speelt een belangrijke rol of de bouwer daadwerkelijk kan leveren wat hij
nodig heeft. Deze afnemers gaan af op de mate waarin flexibel wordt omgegaan met hun wensen, of dat de bouwer vooral
een eigen standaard product probeert te verkopen. Ook zoeken ze naar een bouwer die gespecialiseerd is in hun
specifieke vervoersbehoeften waarbij gekeken wordt naar referenties in de vorm van geleverde producten of vergelijkbare
afnemers. Wanneer die behoeften vooral kwaliteit ten bate van een lange levensduur betreffen (vooral voor eigen
vervoerders weegt dit zwaar), gaat men vaak af op zaken als eerdere ervaring, de kwaliteit van medewerkers en of de
bouwer de integrale productie doet.
Een deel van de afnemers kijkt vooral naar levertijd en prijs, bij een vooraf vastgestelde kwaliteitseis. Veel van deze
afnemers komen terecht bij producenten die grote series relatief standaard modellen leveren. Wanneer er echter
specifieke wensen met betrekking tot laadvermogen of –volume zijn, komt men vaak toch weer uit bij kleinere en
klantspecifiek bouwende producenten.
Om inzicht te krijgen in het aanbod, gaan veel afnemers ook af op de ervaringen en dominant koopgedrag van
vergelijkbare bedrijven.
Diverse carrosserie-, oplegger- en aanhangerbouwers spelen op deze klantwensen in door zich op één van de
beschreven groepen koopcriteria toe te leggen. In hoofdstuk 4 wordt dieper op deze mogelijkheden ingegaan.

Koopcriteria
 Nabijheid
 Goede ervaring / langdurige relatie
 Goede kwaliteit en service, inclusief after
sales
 Probleemloos leveren conform afspraak
 Relatie met truckdealer
 Flexibel om kunnen gaan met
klantwensen
 Maatwerk en advies
 Unieke expertise / specialisatie
 Integrale productie
 Kwaliteit medewerkers
 Laadvermogen en –volume
 Prijs
 Levertijd

Differentiatiemogelijkheden
Nabijheid / service
Full service / samenwerking
met aanpalende
dienstverlening
Specialisatie (werkelijk unieke
toegevoegde waarde, die
flinke investering vergt om te
realiseren of schaalvoordeel
oplevert)
Kwaliteit (levensduur)
Prijs / Kosten /
Standaardisatie

Het belang van deze punten verschilt per afnemer
Figuur 1.10 Koopcriteria van afnemers en differentiatiemogelijkheden voor producenten (bron: interviews IBM)
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Onvervulde wensen van afnemers bieden beperkte aanknopingspunten voor de sector
In de interviews met afnemers komen een aantal wensen naar voren, waaraan volgens hen nu nog onvoldoende
tegemoet wordt gekomen. Voor een deel betreft dit wensen waaraan oplegger- en aanhangerbouwers zelf niets kunnen
doen, zoals de behoefte aan langere voertuigen. Dit is meer een zaak voor de wetgever. Andere wensen zijn mogelijk wel
te realiseren, maar het is de vraag of dit op enige wijze rendabel te realiseren is, aangezien de afnemers veelal niet of
nauwelijks bereid zijn meer te betalen.
Een voorbeeld is de uitwisselbaarheid van onderdelen. Dit is een wens van professionele vervoerders met een eigen
werkplaats en meerdere leveranciers. Dit zou hen een kostenvoordeel kunnen opleveren, maar verzwakt mogelijk de
onderhandelingspositie van carrosseriebouwers. Een aantal onvervulde wensen bieden wel aanknopingspunten voor de
sector. Diverse afnemers zouden lichtere constructies willen, die naar hun idee ook goedkoper kunnen zijn. Dit zou
gunstig zijn voor het netto te vervoeren gewicht. Hier is het echter vaak risicomijdend gedrag en de hogere prijs die
toepassing van lichtgewicht constructies en nieuwe materialen belemmeren.
Diverse afnemers geven aan meer zekerheid te willen in de vorm van meeromvattende en langere garantie. Nu hebben
veel garantiebepalingen zodanige voorwaarden, dat de werkelijke kosten aan het transportmiddel beduidend hoger
kunnen uitvallen dan verwacht. Er doen zich dan gebreken voor, die toch niet onder de garantie vallen, bijvoorbeeld door
‘uitzonderlijk’ gebruik. Een oplossing zou kunnen liggen in langlopende onderhoudscontracten met kostengarantie
(bijvoorbeeld per km). Tenslotte zijn diverse afnemers ontevreden over de kwaliteit van het onderhoud door de
truckdealer, maar vinden het te onhandig of te veel tijd kosten om voor onderhoud en kleine reparaties apart naar de
carrosseriebouwer te gaan. Hier kan mogelijk op ingespeeld worden door nauwere samenwerking met truckdealers en de
vestigingsplaats hier zelfs op af te stemmen.

1.4 Toekomstperspectief voor de sector bepaald door toenemende concurrentiedruk
Deze paragraaf geeft een overzicht van de factoren die invloed hebben op de toekomst van de sector. Met name
ontwikkelingen in de concurrentie zijn bepalend. Alles bij elkaar genomen kan gesteld worden dat de winstgevendheid van
de Nederlandse carrosseriebouw-, aanhanger- en opleggerindustrie ook de komende jaren naar verwachting in het
algemeen onder druk zal staan. Niettemin zullen er segmenten overblijven waarin bedrijven succesvol en winstgevend
kunnen opereren.

Economie, technologie en wet- en regelgeving bieden voorlopig weinig perspectief
De jaren 2001 en 2002 kenmerkten zich door uitblijvende investeringen als gevolg van sterk afnemende economische
groei. Voor een deel zal dit tot inhaalinvesteringen door transportondernemingen leiden wanneer de economische
vooruitzichten structureel gunstiger worden. Met de huidige economische vooruitzichten mag dit herstel zeker niet vóór
2004 verwacht worden. Ondanks de structureel groeiende vervoersbehoefte wordt daarom voor 2003 nog geen groeiende
omzet in de totale carrosserie-, oplegger- en aanhangerindustrie verwacht.
Op langere termijn is dit uitdrukkelijk wel de verwachting gegeven de groeiende vervoersbehoeften en het niet aflatende
deel van het wegvervoer daarin. De mate waarin wordt in belangrijke mate beïnvloed door de wet- en regelgeving. Het
beleid van de Europese Gemeenschap beoogt de groei van het goederenvervoer over de weg af te remmen van 50 naar
38% in de periode 1998-2010 door belastingmaatregelen, het stimuleren van alternatieven (o.a. spoor en scheepvaart) en
verbetering van de aansluiting op andere vormen van vervoer. Het is de vraag of dit beleid volledig gerealiseerd wordt
(vervoer over spoor bijvoorbeeld neemt nu nog geen 2% van het totale vervoer voor haar rekening), maar naar
verwachting remt dit wel de groeiende vraag naar wegtransport en daarmee de vraag naar carrosserie-, aanhanger- en
opleggerbouw. Per saldo blijft naar verwachting echter substantiële groei voor de langere termijn over. Het toetreden van
nieuwe landen tot de EU zal naar verwachting tot extra groei leiden. Wanneer en hoeveel is echter onzeker.
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Er zijn momenteel geen signalen dat de komende jaren technologische doorbraken zullen komen, zeker gezien de grote
hang in de sector naar ‘bewezen’ technologie. Hoewel geremd door de perceptie van hogere kostprijzen zal de
ontwikkeling van lichtere constructies en toepassing van kunststoffen geleidelijk doorgaan.

Concurrentie blijft intensief en is in toenemende mate internationaal
In de hele sector is sprake van intensieve concurrentie, waardoor de rendementen sterk onder druk staan. Dit heeft drie
fundamentele oorzaken. Ten eerste zijn er in de sector een relatief groot aantal kleine aanbieders, die gemakkelijk tegen
elkaar uitgespeeld kunnen worden door de afnemers. Ten tweede zijn er slechts beperkte mogelijkheden om een
innovatief, onderscheidend aanbod te leveren, waardoor concurrentie meer en meer op prijs plaatsvindt. Ten derde wordt
de prijsconcurrentie versterkt door de teruglopende vraag in de laatste twee jaar en het prijsbewuster inkopen van diverse
vervoerders.
Aangezien in deze drie fundamentele factoren de komende jaren geen sterke verbetering wordt verwacht, zal de
concurrentie naar verwachting intensief blijven en de marges verder onder druk zetten. Dit geldt met name voor de nietgespecialiseerde carrosseriebouwers die onderling om de orders vechten en de aanhanger- en opleggerproducenten.
Voor deze laatste groep neemt de concurrentie uit het buitenland in het segment van standaard/mass customized
opleggers en aanhangers al jaren toe en dit zal naar verwachting door blijven gaan. In ieder geval worden offertes van
buitenlandse producenten gebruikt als referentiekader, wat een prijsdrukkend effect heeft. Alleen bedrijven met duidelijke
schaalvoordelen of een unieke specialisatie kunnen naar verwachting redelijke tot goede rendementen behouden.

Shake out van kleinere bouwers verloopt langzaam
De sector kent veel zeer kleine bedrijven, terwijl maar een kwart uit bedrijven met meer dan 20 werknemers bestaat.
Gezien de beperkte rentabiliteit in de sector en de toenemende concurrentie- en prijsdruk was een algemene verwachting
in de afgelopen jaren dat een groot aantal kleinere ondernemers noodgedwongen hun bedrijfsvoering zou moeten staken.
En ook voor de toekomst is de verwachting gerechtvaardigd dat de afname van het aantal kleinere bedrijven onder druk
van toenemende concurrentie en uitblijvend economisch herstel in de komende jaren wat sterker zal doorzetten. In de
praktijk bleek dit proces tot nu toe maar zeer beperkt en langzaam te gebeuren (1-2% per jaar). Dit heeft een aantal
oorzaken.
Een belangrijkere reden voor de trage ‘shake out’ van kleinere bouwers ligt in het weinig transparante karakter van de
markt en de relatief beperkte kosten van carrosseriebouw in de totale kosten van afnemers. Het blijkt dat voor veel
afnemers producten in de carrosseriebouw en ook in de aanhanger- en opleggerbouw lastig te vergelijken zijn. Verder zijn
de werkelijke kwaliteit en service op voorhand moeilijk te beoordelen en blijken ze pas jaren na de aanschaf. Dit maakt
veel afnemers terughoudend om van bouwer te wisselen. Zeker voor degenen die beperkte aantallen inkopen loont het
niet of nauwelijks om uitgebreid offertes aan te vragen en concurrerende producten te beoordelen. Bovendien zijn de
kosten die transportbedrijven uitgeven aan truck, personeel en brandstof vele malen hoger, zodat hier al gauw meer
aandacht naar uit gaat. Veel afnemers gaan dan ook pas op zoek naar een andere leverancier wanneer echt vervelende
ervaring is opgedaan.
Een andere oorzaak heeft te maken met het type bedrijven en ondernemers in de sector. Voor een groot deel zijn de
kleinere bedrijven al jaren actief en eigendom van ondernemers die een groot deel van hun investeringen al hebben
afgeschreven en in betere tijden kapitaal hebben opgebouwd. Hoewel veel van deze ondernemingen een zeer beperkt of
zelfs negatief rendement draaien, kan de betreffende ondernemer wel een voor hem acceptabel inkomen uit het bedrijf
halen zonder direct in betalingsproblemen te geraken. Een nieuw bedrijf opstarten of een bestaand bedrijf overnemen is
echter door de matige rendementsverwachting voor veel potentiële starters niet interessant en veelal voorbehouden aan
gevestigde bedrijven. Ook opvolging binnen een familiebedrijf blijkt hierdoor steeds moeizamer te worden. Het komt dan
ook voor dat uittreden van de ondernemer tevens leidt tot beëindiging van het betreffende bedrijf.
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Naast deze trend wordt tevens verwacht dat schaalvergroting en standaardisatie een rol zullen blijven spelen. Dit speelt
met name in de oplegger- en aanhangerbouw onder druk van buitenlandse concurrentie. Ook de niet gespecialiseerde
carrosseriebouw zal in toenemende mate beïnvloed worden door standaardisatie en automatisering ten gevolge van de
prijsdruk. Doordat relatief meer onderdelen efficiënter ingekocht kunnen worden dan zelf geproduceerd, is de marge per
verkocht product lager en moeten de verkoopaantallen jaarlijks omhoog om voldoende winst te maken en/ of het aantal
werknemers moet omlaag via efficiëntere productie en inkoop van completere modules.

Nieuwe toetreders beperkt en alleen substantieel uit het buitenland te verwachten
Gezien de matige rendementsverwachtingen, hoeven gevestigde ondernemingen niet te vrezen voor grote aantallen
nieuwe toetreders. Zeker in Nederland zal het aantal (sterke) starters zeer beperkt zijn in de komende jaren en weinig
invloed hebben op de concurrentieverhoudingen. De buitenlandse concurrentie zal vooral komen van merken die nu reeds
actief zijn in Nederland. Er zullen slechts weinig nieuwe concurrenten bij komen. Gezien de onderlinge afstand en de
ervaring in het verleden, betreft dit vooral België, Frankrijk en Duitsland. Dit ondanks het feit dat Oost-Europese landen in
potentie grote kostenvoordelen hebben door de relatief lage arbeidskosten. Deze landen spelen in de gewichtsklasse
boven 3500 kg nog geen rol van betekenis. Naar verwachting zal het nog enkele jaren duren voordat afnemers de
onzekerheid die ze met deze bedrijven associëren zullen overwinnen. Om dezelfde reden zal de concurrentie vanuit
landen die gaan toetreden tot de EU voorlopig ook nauwelijks merkbaar zijn.

Positie van toeleveranciers blijft sterk
Toeleveranciers aan de sector zullen ook in de toekomst een relatief sterke positie behouden. Zo is de levering van
bijvoorbeeld assen, banden, etc. in handen van een beperkt aantal grote Europese spelers en zijn de inkoopvolumes van
de meeste Nederlandse spelers klein. Het realiseren van verdere kostenvoordelen door scherp inkopen blijft daardoor
uitgesloten voor de meeste Nederlandse bouwers; wel kunnen mogelijk enkele samenwerkingsverbanden een vuist
maken. Er zijn geen mogelijkheden om zich te onderscheiden van concurrenten door exclusieve samenwerking met een
leverancier om zodoende een unieke kwaliteit aan te kunnen bieden. Geen van de grote componentenleveranciers zal
daartoe bereid zijn als gevolg van het beperkte marktbereik en -omvang van de Nederlandse producenten.

Veel afnemers zullen steeds scherper inkopen
In paragraaf 1.3 is al dieper ingegaan op ontwikkelingen bij afnemers. Conclusie daaruit is dat met name grootschalige
afnemers (veelal beroepsvervoerders) in de toekomst scherper zullen gaan inkopen. Daarbij zullen steeds vaker, en ook
voor kleinere aantallen, buitenlandse concurrenten in hun overweging meegenomen worden ten gevolge van de grote en
verder toenemende druk op de marges in de vervoerssector.
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2.1 Inleiding
De Nederlandse carrosseriebouwindustrie produceert, onderhoudt en repareert opbouwen voor vrachtwagens. Deze
industrie is in hoge mate georiënteerd op Nederlandse afnemers. Andersom heeft de carrosseriebouw ook minder last van
buitenlandse concurrenten. Veel carrosseriebouwers werken voornamelijk voor afnemers in de eigen regio en maken een
klantspecifiek product. Automatisering is zeer beperkt en er is niet of nauwelijks sprake van seriematige of
geautomatiseerde productie. In samenhang hiermee kan vaak flexibel met klantwensen worden omgegaan en kunnen
klantspecifieke aanpassingen worden gedaan. Diverse carrosseriebouwers geven aan met innovatie bezig te zijn. Dit
betreft vooral productverbeteringen op basis van bewezen technologie. Hoewel een beperkt deel van de
carrosseriebouwers (zeer) gespecialiseerd is en zich richt op afnemers met specifieke wensen, is de meerderheid dat niet.
Zij werken voor een brede doelgroep en onderscheiden zich niet van elkaar op basis van hun product of
productietechnologie. Hierdoor concurreren zij met elkaar op basis van klantrelatie (nabijheid en langlopende relaties) en
prijs.
De carrosseriebouw is meer dan de aanhanger- en opleggerbouw gericht op de eigen vervoerder. Vanwege de
distributiestructuur in de industrie (zie figuur 2.1), moeten carrosseriebouwers in een aantal gevallen ook rekening houden
met de truck/bestelwagen dealer. Voor een deel kopen gebruikers de opbouw zelf in, maar in een groot aantal gevallen
(ruim 30%) gebeurt dit met en door de dealer waar de vrachtwagen wordt gekocht. In toenemende mate proberen ook de
truckfabrikanten en –dealers zelf de opbouw te produceren. Verder voert 7% van de truckdealers zelf
carrosseriebouwwerkzaamheden uit. De truckdealer is hiermee een speler geworden waarmee rekening moet worden
gehouden.

Toeleveranciers

Toeleveranciers

Truckfabrikant

Truckfabrikant

Carrosseriebouwer
Truck/bestelwagen
dealer/importeur
Gebruiker: beroepsen eigenvervoer

Toeleveranciers

Carrosseriebouwer
Truck/bestelwagen
dealer/importeur

Carrosseriebouwer

Truckfabrikant
Truck/bestelwagen
dealer/importeur

Gebruiker: beroepsen eigenvervoer
= Regisseur

Gebruiker: beroepsen eigenvervoer

Figuur 2.1 Distributiestructuren in de carrosseriebouw
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen die specifiek voor de carrosseriebouw gelden besproken. Waar
mogelijk en zinvol wordt onderscheid gemaakt tussen regionaal, nationaal en internationaal georiënteerde
carrosseriebouwers.
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2.2 Omvang en resultaten van de carrosseriebouwindustrie
Aantal kleine bedrijven neemt geleidelijk af
In Nederland zijn ruim 200 bedrijven actief in de carrosseriebouw. Het merendeel (ongeveer 70%) hiervan heeft minder
dan 20 werknemers. Wel vindt er een verschuiving plaats en is een geringe afname van het aantal kleine bedrijven (2-3%)
zichtbaar. De werkgelegenheid bleef daarbij redelijk in stand door groei van de gemiddelde omvang van de grotere
bedrijven die in aantal stabiel zijn gebleven.

Omzet in nieuwbouw haalt niet meer topjaar 1998
In de carrosseriebouw wordt jaarlijks ruim 400 mln. Euro omzet uit nieuwbouw behaald. In 1998 werd in de
carrosseriebouw zelfs een recordomzet behaald van ongeveer 500 mln. Euro uit nieuwbouw (gegevens CBS, exclusief
omzet van carrosseriebouwers uit overige activiteiten). De exacte cijfers voor 2002 zijn nog niet bekend, maar zullen net
als in 2001 als gevolg van de afnemende verkoop van nieuwe vrachtwagens en de veelal slecht gevulde orderportefeuille
van de carrosseriebouwers, niet ver boven de 400 mln. Euro liggen. Omzetstijging wordt pas verwacht wanneer
economische bloei weer leidt tot opleving van de investeringen door transportondernemingen en eigen vervoerders.

Bedrijfsresultaten staan onder druk
Over de periode 1995-2000 zijn de economische bedrijfsresultaten gemiddeld fors gedaald. In procenten van de omzet is
het economisch resultaat in 2000 gemiddeld gehalveerd ten opzichte van 1995 (zie figuur 2.2). Analyse van de
kostencomponenten geeft aan dat men gemiddeld efficiënter is gaan werken, maar dat carrosseriebouwers de stijging van
de inkoopprijzen en het toenemend aandeel van inkoop in de kosten niet hebben kunnen compenseren met stijging in
verkoopprijzen en volumestijging. Gezien de onderliggende marktstructuur van sterke leveranciers en afnemers zal deze
ontwikkeling zich naar verwachting ook in de toekomst handhaven.
Ontwikkeling
Economisch
Resultaat in
% van de omzet

-0,9

-0,2

2,4
1,2

5,7
Resultatenrekening in % van de omzet 2000
Omzet
Inkoopwaarde
Bruto Winst
Afschrijvingen
Loonkosten
Saldo betaalde rente
Overige bedrijfskosten
Totale bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Bijzondere lasten / baten
Economische resultaat

0,9

100
62,1
37,9
1,5
21,5
0,9
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Bron: ING Bank, Branche-In-Zicht 2001-2002

2,7
-6,7
34,3
3,6
0,8
2,7

AfLoonEcon.
Res. schrijving kosten
1995

Overige
bedrijfskosten

Bijzondere Saldo
rente
baten/
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Inkoopwaarde

Econ.
Res.
2000

Bron: ING Bank, analyse IBM

Figuur 2.2 Ontwikkeling economisch resultaat Carrosseriebouw
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2.3 Omzet en afzet
Omzet wordt zowel uit nieuwbouw als uit onderhoud en renovatie behaald
Carrosseriebouwers halen hun omzet niet alleen uit nieuwbouw. Ook onderhoud en renovatie kan een belangrijke bron
van inkomsten zijn, zeker bij de wat kleinere bouwers. Voor een gemiddeld bedrijf komt 50 tot 60% van de omzet uit
nieuwbouw en 30 tot 35% uit onderhoud en renovatie (zie figuur 2.3). Voor de sector als geheel liggen deze verhouding
anders, omdat grote bedrijven relatief meer omzet uit nieuwbouw halen. Met name bij internationaal georiënteerde
bedrijven ligt de focus meer op nieuwbouw. Voor de toekomst verwachten carrosseriebouwers zelf in het algemeen iets
meer groei in onderhoud en renovatie dan in nieuwbouw.

Omzetverdeling
gemiddelde carrosseriebouwer
Spuiterij
7%

Handel / verhuur
5%

Onderhoud /
renovatie
32%

Omzetverdeling
carrosseriebouwindustrie
Spuiterij
3%

Anders
1%

Onderhoud /
renovatie
32%

Anders
Handel / verhuur
1%
2%

Nieuwbouw
55%

Nieuwbouw
62%

Figuur 2.3 Omzetverdeling in gemiddeld carrosseriebouwbedrijf en gehele industrie, (bron: Enquête, analyse IBM)
Verder blijkt dat veel carrosseriebouwers voor een deel hun omzet ook uit aanhangers en opleggers halen (zie figuur 2.4).
Belangrijkste product blijft echter carrosseriebouw voor zwaardere bedrijfswagens.
Omzetverdeling carrosseriebouwers naar product
Aanhangers >
3,5t
Aanhangers <3,5t
BE-opleggers
4%
1%
2%
Opleggers > 3,5t
7%
Carrosserie < 3,5t
18%

Carrosserie > 3,5t
68%

Figuur 2.4 Omzetverdeling carrosseriebouwers, (bron: enquête)

Basistypen opbouw bepalen groot deel van de omzet
De basistypen opbouw (open, gesloten, geïsoleerd, huif/schuifzeil1) bepalen voor de gemiddelde carrosseriebouwer 60 tot
70% van de omzet (zie figuur 2.5). Dit is in lijn met de typen opbouw die nieuw geregistreerd worden. Zo bestond in 2001
de opbouw voor nieuwe vrachtwagens voor 63% uit deze basistypen (gegevens CBS). In de loop van de tijd is hier wel
een verschuiving opgetreden. Met name de verkoop van de basistypen gesloten, open en geconditioneerd zijn na 1998
relatief sterk gedaald.

1

Wanneer niet apart vermeld is in dit rapport de categorie ‘huif/schuifzeil’ in lijn met RDW definities opgenomen in de categorie ‘open’.
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Laadkleppen /
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2%
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Figuur 2.5 Gemiddelde verdeling omzet naar type opbouw, (bron: Enquête)
Wat betreft het type opbouw is er ook duidelijk verschil tussen carrosseriebouwers met een regionale, nationale of
internationale focus. Specialisatie gaat duidelijk samen met een bredere marktoriëntatie (zie figuur 2.6)
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Figuur 2.6 Marktoriëntatie en type opbouw
Voor de toekomst verwachten carrosseriebouwers zelf vooral omzetgroei in de segmenten vee, speciaal en
laadkleppen/hydraulische systemen. Wanneer hier echter de inflatie van wordt afgetrokken blijft er voor deze segmenten
geen groei over en voor de overige segmenten zelfs een afname van de afzet.

Voor de meerderheid van carrosseriebouwers speelt export geen rol van betekenis
Voor de Nederlandse carrosseriebouw als geheel is export niet onbelangrijk: al jaren wordt zo’n 30 tot 35% van de omzet
uit export behaald. In de praktijk blijkt dit echter van een relatief beperkt deel van de bedrijven afkomstig te zijn. Circa 85%
van de carrosseriebouwers exporteert niet of nauwelijks (minder dan 10% van de omzet, zie figuur 2.7). Wel ziet men daar
voor de toekomst meer groeimogelijkheden dan in de regionale of nationale omzet.
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Figuur 2.7 Verdeling carrosseriebouwers naar percentage Nederlandse omzet, (bron: Enquête)

2.4 Werknemers, technologie en samenwerking
Toegevoegde waarde werknemers houdt gelijke tred met arbeidskosten
Werknemers zijn de belangrijkste productiefactor in de relatief ambachtelijke carrosseriebouw. Sinds 1996 is de
toegevoegde waarde per werknemer duidelijk gestegen (van € 33.000 in 1993 en € 37.000 in 1996 naar € 40.000 in
1999). Deze stijging is echter volledig teniet gedaan door de gestegen arbeidskosten, zodat het uiteindelijk effect op het
bedrijfsresultaat gering is geweest (zie figuur 2.8). Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt recent afgenomen is, mag
verwacht worden dat de arbeidskosten in de toekomst verder zullen stijgen. Door de prijsdruk zal het echter lastig zijn om
de toegevoegde waarde ook te laten stijgen.

Toegevoegde waarde en arbeidskosten in Carrosseriebouw (SBI 34.201)
(mln Euro)
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Figuur 2.8 Ontwikkeling in toegevoegde waarde en arbeidskosten, (bron: CBS (bedrijven > 20 werknemers), analyse IBM)

Technologische ontwikkeling vooral in elektronica en ICT
Traditioneel speelt techniek een grote rol in de carrosseriebouw, maar er zijn geen ingrijpende nieuwe ontwikkelingen. De
uitgaven aan R&D zijn weliswaar erg laag (minder dan 0,5 % van omzet) vergeleken bij andere industrieën (gemiddelde in
Nederlandse industrie is 1,5%) en zijn bovendien de afgelopen jaren nog verder gedaald. Maar wat betreft
productontwikkeling scoort de carrosseriebouw minder slecht, omdat er veel klantspecifieke producten worden ontwikkeld.
De belangrijkste technologieën betreffen ontwerp en constructie (zie figuur 2.9 + bijlage 1 voor gedetailleerde indeling van
technologieën). Op dit vlak zijn er echter weinig nieuwe ontwikkelingen. Wat wel opvalt, is dat binnen de regionale
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carrosseriebouwers hier een behoorlijke toename van de toepassingsgraad heeft plaatsgevonden. Bij toepassing van
materialen heeft glasvezel versterkte kunststof een steeds grotere vlucht genomen, terwijl versterking met aramide,
koolstof of natuurvezel weinig toegepast wordt. Op het vlak van productiemethoden lopen internationale
carrosseriebouwers duidelijk voor en vindt er bij de nationale en regionale bouwers ook niet veel verandering plaats. Wel
hebben carrosseriebouwers op het gebied van elektronica en ICT zich moeten ontwikkelen om aansluiting te houden bij
de toepassing hiervan door de vrachtwagenindustrie en de afnemers. Deze ontwikkeling zal zich in de toekomst naar
verwachting doorzetten. Ook hebben regionale carrosseriebouwers hun achterstand in toepassing van 2D CAD
ruimschoots ingehaald. Het basisgebruik van Internet is wijd verspreid in de sector. Ook meer e-business toepassingen
voor in- en verkoop worden meer en meer benut (zie figuur 2.10). Zeker voor carrosseriebouwers met een internationale
oriëntatie is dit een efficiënt medium.
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Figuur 2.9 Toepassing technologie in carrosseriebouw, (bron: enquête, analyse IBM)
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Figuur 2.10 Gebruik van Internet door carrosseriebouwers, (bron: enquête, analyse IBM)

Vooral regionaal en nationaal georiënteerde carrosseriebouwers zoeken meer samenwerking
Binnen de carrosseriebouw wordt nog vrij beperkt samengewerkt. Er wordt vooral regionaal samengewerkt met andere
carrosseriebouwers en verder met toeleveranciers. Diverse carrosseriebouwers geven aan de samenwerkingsverbanden
in de toekomst te willen vergroten en intensiveren. Hierbij wordt gekeken naar de gehele keten bestaande uit
toeleveranciers, andere carrosseriebouwers (nationaal en internationaal) en afnemers (zie figuur 2.11). Samenwerking
biedt met name voordelen bij het realiseren van specialisatie en schaalgrootte. Internationaal georiënteerde
carrosseriebouwers werken al wat meer samen en hebben derhalve minder plannen om deze uit te breiden.
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Figuur 2.11 Samenwerking door carrosseriebouwers, (bron: enquête, analyse IBM)
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2.5 Toekomstverwachtingen
In hoofdstuk 1 zijn al toekomstperspectieven voor de sector als geheel geanalyseerd. In dit hoofdstuk zijn nog een aantal
aanvullingen en verdiepingen voor de carrosseriebouw naar voren gekomen:


Omzetstijging wordt pas na 2003 verwacht (of later wanneer economisch herstel uitblijft)



Prijs- en winstdruk zullen blijven als gevolg van concurrentie



Omzetgroei wordt door carrosseriebouwers zelf vooral in onderhoud en reparatie verwacht en nauwelijks in
nieuwbouw



Het aantal kleinere carrosseriebouwers zal op termijn afnemen



Export zal naar verwachting nauwelijks toenemen



Stijgende loonkosten kunnen marges onder druk zetten



Invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen zal naar verwachting beperkt zijn



Samenwerking tussen carrosseriebouwers zal uitbreiden
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3. Aanhanger- en opleggerbouw

3.1 Inleiding
De Nederlandse aanhanger- en opleggerindustrie is nauw verwant aan de carrosseriebouw, maar kent ook een aantal
eigen karakteristieken en ontwikkelingen. Veel bedrijven hebben een wijder afzetgebied dan de eigen regio en
internationale concurrentie speelt een beduidend grotere rol. Het aantal aanhanger- en opleggerbouwers dat meer dan
75% van de omzet in de eigen regio afzet is zeer beperkt. Vrijwel alle Nederlandse bouwers van aanhangers en opleggers
kunnen klantspecifieke wensen goed verwerken. Standaardisatie van de producten en onderdelen spelen een grotere rol
dan in de carrosseriebouw. Hoewel serieproductie daarom vaker voorkomt, blijkt de automatiseringsgraad in Nederland
over het algemeen laag. Dit hangt samen met het streven van veel bouwers om te voldoen aan specifieke klantwensen en
de, internationaal gezien, beperkte productieaantallen. De standaardisatie van de basistypen (open, gesloten,
huif/schuifzeil en koel/vries) maakt dat internationale (prijs)concurrentie een duidelijke rol speelt in deze industrie, al geeft
de meerderheid van de Nederlandse bouwers aan zich te onderscheiden door toegevoegde waarde. De meeste opleggeren aanhangerbouwers geven aan regelmatig tot vaak te innoveren. Evenals in de carrosseriebouw betreft dit vooral
productverbeteringen en in mindere mate vernieuwing van het productieproces. De helft van degenen die innoveren geeft
aan hierbij ook vernieuwingen toe te passen die zich nog niet bewezen hebben bij collega’s. Onder de internationaal
georiënteerde Nederlandse bedrijven zien we een behoorlijk hoge mate van specialisatie. Door de producten en marketing
te richten op specifieke niches tracht men de sterke internationale prijsconcurrentie in de basistypen te vermijden. Onder
de hoofdzakelijk nationaal opererende bouwers wordt meer voor een brede doelgroep gewerkt met als gevolg dat zij
concurreren met op de Nederlandse markt opererende buitenlandse producenten.
Aanhanger- en opleggerbouwers leveren vaak direct aan de gebruiker aangezien de aanwezigheid van een trekker geen
noodzakelijkheid is voor de productie. De truckdealer speelt daardoor een beduidend kleinere rol dan in de
carrosseriebouw het geval is. Hoewel er initiatieven zijn waarbij de truckdealer en zelfs de truckproducent nauw
samenwerken met een of enkele aanhanger- en opleggerbouwers, blijkt de afnemer in de regel vrij zelfstandig in te kopen.
De grote meerderheid van deze vervoerders zijn beroepsvervoerders, waaronder een behoorlijk aantal transportbedrijven
van forse omvang.
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de aanhanger- en opleggerbouw besproken. Waar mogelijk
en zinvol wordt onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal georiënteerde aanhanger- en opleggerbouwers.

3.2 Omvang en resultaten van de aanhanger- en opleggerbouwindustrie
Geleidelijke daling in het aantal kleine producenten
In de Nederlandse aanhanger- en opleggerindustrie zijn circa 200 bedrijven actief, waarvan 40 met meer dan 20
werknemers. Een fors deel (ongeveer 100) van deze 200 bedrijven betreft ondernemingen die zich toegelegd hebben op
kleinere aanhangers (<3.500 kg), die in deze studie verder buiten beschouwing blijven. Hoewel gegevens over 2002 nog
niet beschikbaar zijn, wordt verwacht dat de lichte daling (1-2%) in met name de kleine en vaak niet gespecialiseerde
bedrijven vanaf het niveau van 2000 zal doorzetten als gevolg van de slechte economische situatie en toenemende
internationale prijsconcurrentie. Het aantal werknemers in de aanhanger- en opleggerbouw groeide tot en met 1999, maar
is daarna weer afgenomen tot iets boven de 3000.
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Omzet sterk teruggelopen na topjaren 1998 en 1999
Mede onder invloed van subsidieregelingen (Vamil) en fiscale maatregelen (o.a. EIA) zijn investeringen naar voren
getrokken waardoor 1998 een topjaar voor met name opleggers was. Het aanscherpen van de regelingen, teruglopende
economie en het relatief nieuwe wagenpark hebben sindsdien gezorgd voor een duidelijk terughoudender
investeringsbeleid bij de afnemers. Hierdoor is de afzet van aanhangers en opleggers in Nederland sterk teruggelopen.

Marktaandeel grote merken neemt niet sterk toe
De concentratie in de oplegger- en aanhangerindustrie is redelijk hoog. Grote producenten zijn Pacton (NL), Schmitz (D),
Van Hool (B), Burg (NL) en Groenewegen (NL). Momenteel hebben in beide segmenten de 5 grootste merken de helft van
de Nederlandse markt in handen (zie figuur 3.1). Opvallend is dat de grote merken bij de opleggers het zwaarste te lijden
hebben gehad van de scherpe terugval van de markt in 1999 en 2000, maar inmiddels weer marktaandeel heroveren. Bij
aanhangers is dit juist andersom geweest. De 5 grootste merken hebben samen marktaandeel gewonnen in een
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Figuur 3.1 Concentratie in opleggers en aanhangers (Nederland), (bron: RAI, RDC, analyse IBM)
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Tabel 3.1 Aantal in Nederland nieuw geregistreerde opleggers en aanhangers naar merk, (bron: RDC)

3.3 Omzet en afzet
Omzet wordt zowel uit nieuwbouw als uit onderhoud en renovatie behaald
Oplegger- en aanhangerbouwers halen het grootste deel van hun omzet uit nieuwbouw. Onderhoud en renovatie blijft
echter een belangrijke bron van inkomsten, zeker bij de wat kleinere bouwers. Voor een gemiddeld bedrijf komt 55 tot
65% van de omzet uit nieuwbouw en 25 tot 30% uit onderhoud en renovatie. Voor de sector als geheel liggen deze
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verhouding iets anders, omdat grote bedrijven relatief meer omzet uit nieuwbouw halen (zie figuur 3.2). Met name bij
internationaal georiënteerde ligt de focus meer op nieuwbouw. In tegenstelling tot de carrosseriebouwers verwachten de
oplegger- en aanhangerbouwers zelf voor de toekomst in het algemeen beduidend meer groei in onderhoud en renovatie
dan in nieuwbouw. Hierin is de concurrentie inderdaad minder hevig, omdat buitenlandse spelers hierin maar een
beperkte rol spelen. Bovendien zullen vervoerders ook in de toekomst meer onderhoud gaan uitbesteden. De omvang en
leeftijdsopbouw van het totale wagenpark geeft echter geen aanleiding om veel groei te verwachten. Voor de totale markt
ligt substantiële groei in onderhoud en reparatie dan ook niet echt voor de hand en dus moeten oplegger- en
aanhangwagenbouwers hun verwachtingen bijstellen.

Omzetverdeling naar activiteit

Handel / verhuur
1%

Anders
16%

Spuiterij
3%
Nieuwbouw
57%

Onderhoud / renovatie
23%

Figuur 3.2 Omzetverdeling in aanhanger- en opleggerindustrie, (bron: Enquête, analyse IBM)
Overigens blijkt dat onder aanhanger- en opleggerproducenten ook carrosseriebouw wordt gedaan (zie figuur 3.3).
Opleggers (>3.500 kg) zijn echter de belangrijkste productgroep.

Omzetverdeling naar producten

Carrosserie < 3,5t
0%

Carrosserie > 3,5t
8%

Aanhangers <3,5t
8%
Aanhangers > 3,5t
15%

BE-opleggers
5%
Opleggers > 3,5t
64%

Figuur 3.3 Omzetverdeling in aanhanger- en opleggerindustrie, (bron: Enquête, analyse IBM)

Basistypen opbouw vormen het grootste deel van de Nederlandse markt
De basistypen opbouw (open (inclusief huif/schuifzeil), gesloten, geïsoleerd) vormen samen 74% van de in 2002 in
Nederland geregistreerde opleggers en 55% van de aanhangers (zie figuur 3.4). Voor de productie door Nederlandse
oplegger- en aanhangerbouwers ligt de verhouding iets anders, omdat juist in de basistypen buitenlandse concurrentie
groot is. Bij de gemiddelde Nederlandse bouwer komt ongeveer 50 tot 60% van de omzet in opleggers uit de basis
opleggertypen. Ook halen Nederlandse bouwers een relatief groot deel van hun omzet uit aanhangers.
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Figuur 3.4 Verdeling nieuw geregistreerde opleggers en aanhangers naar type opbouw, (bron: RDC, analyse IBM)
De afgelopen vijf jaar (1997-2002) hebben zich een aantal verschuivingen voorgedaan in de marktverdeling op basis van
de opbouwtypen (zie figuur 3.5). De daling van de totale afzet komt volledig voor rekening van de basis opbouwtypen,
terwijl er in de overige typen opbouw juist enige groei is. De grootste daling geven de open wagens te zien met -27% (43% t.o.v. 1998). Hier speelt duidelijk mee dat in de voorgaande jaren investeringen in open wagens door subsidie
gestimuleerd waren. Daarentegen zijn tankwagens (ondanks een daling in 2002 van 30%) over deze periode gestegen
met 24%. Opleggers en aanhangers voor vervoer van voertuigen zijn meer dan verdubbeld (stijging in totaal 124%) maar
betreffen slechts een relatief klein aantal wagens. Tenslotte hebben geconditioneerde opbouwen een opmerkelijke
ontwikkeling doorgemaakt: van bijna 2000 in 1998, naar ongeveer 1300 in 2000 en weer stijgend naar 1550 in 2002.
Opmerkelijk genoeg verwachten voor de toekomst opleggerbouwers zelf vooral groei in de categorieën open, gesloten en
geïsoleerd, alsmede in veevervoer (bron: IBM-enquête).
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Figuur 3.5 Ontwikkeling verkopen aanhangers en opleggers (1997-2002), (bron RDC, analyse IBM)
Wanneer we kijken naar ontwikkelingen op langere termijn (zie figuur 3.6) dan vallen bij de opleggers twee dingen op. Ten
eerste is de fluctuatie in het aantal open opbouwen het meest bepalend voor de totale verkopen. Ten tweede breidt het
aantal geconditioneerde opleggers gestaag uit. Bij de aanhangers valt waar te nemen dat twee typen opbouwen het
meest bepalend zijn voor de structurele daling van de verkopen: open en wisselbaar. Voor meer gedetailleerde
ontwikkelingen naar type opbouw: zie bijlage 2.
Nieuw geregisteerde opleggers in Nederland
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Figuur 3.6 Ontwikkelingen nieuw geregisteerde opleggers en aanhangers 1991-2002, (bron: RDC, analyse IBM)
Een relatief nieuwe ontwikkeling betreft de BE-oplegger. De verkoop van deze kleine opleggers (<3500kg) is sinds 1997
sterk toegenomen (zie figuur 3.7). Het blijft qua omzet echter een relatief klein segment binnen de opleggers.
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Figuur 3.7 Geschatte verkoop BE-opleggers in Nederland, (Bron: RDC, Focwa, analyse IBM)

3.4 Internationale concurrentie
Nederlandse export van opleggers stijgt licht
De markt voor opleggers is duidelijk internationaal. Dit blijkt allereerst uit de export vanuit Nederland. Deze stijgt al jaren
licht en lag in 1999 op 130 mln. Euro. Veruit het belangrijkste exportland is Duitsland, terwijl Oost-Europa steeds
belangrijker is geworden. De export naar Oost-Europa (vooral Polen en Rusland) betreft echter voor een deel levering aan
transportbedrijven met een Nederlandse oorsprong. Onder de bedrijven die een groot deel van de export voor hun
rekening nemen, bevinden zich relatief veel gespecialiseerde bedrijven die een niche markt bedienen (zie figuur 3.8)
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Figuur 3.8 Verschil in specialisatiegraad van nationaal en internationaal georiënteerde bedrijven, (bron: IBM-enquête)

Duitse concurrenten hebben sterke positie in Nederland, maar zijn conjunctuurgevoeliger
Buitenlandse concurrentie speelt een sterke rol bij opleggers. Structureel blijkt dat zo’n 45% van de nieuw geregistreerde
opleggers in Nederland afkomstig is uit het buitenland (zie figuur 3.9); hierin is weinig veranderd ten opzichte van 1997,
maar het Nederlandse aandeel is wel duidelijk lager dan de periode voor 1995. Met name enkele grote Duitse fabrikanten
(o.a. Schmitz) hebben inmiddels structureel een sterke positie: 21% van de afzet in Nederland kwam in 2002 uit Duitsland.
Ze hebben duidelijk last gehad van de sterke daling van de basis opbouwtypen in 2000, maar zich redelijk hersteld in
2001 en 2002. Ook België (Van Hool) is een belangrijke leverancier. Het Belgische marktaandeel is sinds 2000 echter
behoorlijk teruggelopen (naar 15% in 2002) en grotendeels ingevuld door de Duitse producenten.
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Figuur 3.9 Nieuw geregistreerde opleggers naar land van herkomst, (bron: RDC, analyse IBM)

Buitenlandse concurrenten vooral sterk in basistypen opbouw
Nadere analyse van buitenlandse concurrentie geeft aan dat het hoofdzakelijk enkele grote producenten van
standaardproducten betreft. De Duitse import kwam in 2002 werd voor ruim de helft gerealiseerd door Schmitz (totaal
marktaandeel 11%). Deze producent heeft een forse afzet in open wagens (marktaandeel in deze categorie 7%) en een
sterke marktleiderspositie in het geconditioneerde segment (marktaandeel 34%). Enkele andere Duitse bouwers als
Krone, Kögel en Feldbinder hebben een aanmerkelijk marktaandeel in open wagens en tankwagens. Belgische import
komt voor een groot deel van Van Hool en bestaat voornamelijk uit open wagens. Het Nederlandse marktaandeel van
deze opleggerproducent is echter sterk teruggelopen in de periode 1998-2002 (van 18% naar 8%).
Deze gegevens onderstrepen dat in de standaardproducten schaalvoordelen een belangrijke rol spelen, waarbij slechts
een enkele Nederlandse opleggerproducent werkelijk meetelt (zie figuur 3.10).
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Figuur 3.10 Vergelijking van grootste opleggerproducenten per land, (bron: RDC, bedrijfsgegevens via websites/telefoon)

Aanhangers zijn vooral een binnenlandse aangelegenheid
In de Nederlandse markt voor aanhangers (>3.500 kg) spelen buitenlandse concurrenten slechts een beperkte rol. Al
jaren komt 85 tot 90% van de aanhangers uit Nederland (zie figuur 3.11). Verder kwam in 2002 ongeveer 10% uit
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Duitsland en minder dan 5% uit België. Opmerkelijk is de forse afzetdaling in 2002 (-15%) die vooral voor rekening van
Nederlandse bouwers kwam, terwijl de Duitse import zelfs licht toenam. Dergelijke schommelingen komen echter vaker
voor in dit segment.
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Figuur 3.11 Nieuw geregistreerde aanhangers naar land van herkomst, (bron: RDC, analyse IBM)

3.5 Werknemers, technologie en samenwerking
Toegevoegde waarde per werknemer is gestegen
In de periode 1997-1999 is de toegevoegde waarde per werknemer in de aanhanger- en opleggerindustrie procentueel
iets meer gestegen dan de arbeidskosten (zie figuur 3.12). Inmiddels is de toegevoegde waarde (€ 43.500 in 1999) en de
marge per werknemer hoger (9%) dan in de carrosseriebouw. Dit laatste kan betekenen dat er in de aanhanger- en
opleggerbouw meer mogelijkheden benut worden om eenvoudige werkzaamheden te automatiseren. Wel is opvallend dat
de toegevoegde waarde vooral in 1998 en 1999 is gestegen. Mogelijk speelt bezettingsgraad daarom een belangrijkere rol
dan verbetering van het productieproces.

Toegevoegde waarde en arbeidskosten in aanhanger- en
opleggerindustrie (mln Euro)
140
120
100
80

Toegevoegde waarde

60

Arbeidskosten

40
20
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Figuur 3.12 Ontwikkeling toegevoegde waarde en arbeidskosten, (bron: CBS (bedrijven > 20 werknemers), analyse IBM)

Technologische ontwikkeling vooral in elektronica en ICT
Traditioneel speelt techniek een grote rol in de aanhanger- en opleggerbouw. De belangrijkste technologieën betreffen
ontwerp en constructie zoals gewichtsreductie, temperatuur- en geluidsisolatie, veiligheid, constructieberekeningen en
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reparatiegemak en -snelheid (zie figuur 3.13 + bijlage 1 voor gedetailleerde indeling van technologieën). Vooral
technologieën voor gewichtsreductie en geluidsisolatie worden steeds meer toegepast, ook door nationaal georiënteerde
bouwers. Qua materialen zijn de ontwikkelingen beperkt. Wel wordt net als bij carrosseriebouwers glasvezel versterkte
kunststof steeds breder in de sector toegepast. Op het vlak van productiemethoden worden er weinig vernieuwingen
toegepast. Internationale bouwers passen zaken als mechanisatie van het lasproces duidelijk veel meer toe, maar
nationale bouwers zoeken op andere punten, zoals constructieve verlijming, aansluiting. Wel hebben alle aanhanger en
opleggerbouwers op het gebied van elektronica en ICT zich moeten ontwikkelen om aansluiting te houden bij de
toepassing hiervan door de vrachtwagenindustrie en afnemers; nationale bouwers zijn op dit vlak duidelijk bezig met een
inhaalslag. Deze ontwikkeling zal zich in de toekomst naar verwachting doorzetten. Het basisgebruik van Internet is wijd
verspreid onder de aanhanger- en opleggerbouwers. E-business toepassingen voor in- en verkoop worden meer benut
dan in de carrosseriebouw (zie figuur 3.14). Met name voor internationale transacties is dit een efficiënt medium.
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Figuur 3.13 Toepassing technologie in aanhanger- en opleggerbouw, (bron: enquête, analyse IBM)
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Figuur 3.14 Gebruik van Internet door aanhanger- en opleggerbouwers (bron: enquête, analyse IBM)
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Nationaal georiënteerde producenten zoeken meer samenwerking
Binnen de aanhanger- en opleggerbouw wordt veel samengewerkt met toeleveranciers, maar ook met andere
(carrosserie)bouwers. Met name bouwers met een nationale focus hebben plannen om meer samenwerking aan te gaan
(zie figuur 3.15). Dit kan een methode zijn om internationalisatie te faciliteren. Samenwerking biedt met name voordelen
bij het realiseren van specialisatie en schaalgrootte. Internationaal georiënteerde aanhanger- en opleggerbouwers werken
al wat meer samen en hier zijn er dan ook minder met plannen om dit nog te gaan doen.
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Figuur 3.15 Samenwerking door aanhanger- en opleggerbouwers, (bron: enquête, analyse IBM)

3.6 Toekomstverwachtingen
In hoofdstuk 1 zijn al toekomstperspectieven voor de sector als geheel geanalyseerd. In dit hoofdstuk zijn nog een aantal
aanvullingen en verdiepingen voor de aanhanger- en opleggerindustrie naar voren gekomen:


Omzetstijging wordt pas na 2003 verwacht



Prijs- en winstdruk zal toenemen, met name in standaard opleggers als gevolg van buitenlandse concurrentie



Het aantal kleinere aanhanger- en opleggerbouwers zal verder afnemen



Omzetgroei wordt door ondernemers zelf vooral in onderhoud en reparatie verwacht; dit kan niet voor de sector als
geheel gelden



Stijgende loonkosten kunnen marges onder druk zetten



De invloed van technologische ontwikkelingen is naar verwachting beperkt



Samenwerking tussen nu nog nationaal georiënteerde aanhanger- en opleggerbouwers zal uitbreiden met het oog op
internationalisatie
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4. Conclusies en aanbevelingen voor de sector

4.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 tot 3 is een beschrijving gegeven van de carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouw. In dit hoofdstuk
worden de strategische mogelijkheden voor carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouwers beschreven, gegeven de
verwachte ontwikkelingen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de specifieke situatie van ondernemers in de sector
worden voor verschillende typen producenten strategische opties weergegeven. Uiteraard blijft het voor elke ondernemer
noodzakelijk de strategische aanbevelingen in het licht van zijn eigen specifieke situatie te overwegen.
Eerst worden in paragraaf 4.2 de belangrijkste verwachtingen voor de sector samengevat.

4.2 Verwachte sectorontwikkelingen en consequenties
De belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen samengevat
Bij de keuze voor een ondernemingsstrategie, moet de carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouwer rekening houden met
de verwachte toekomstsituatie en -ontwikkelingen. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen
die reeds in hoofdstuk 1-3 zijn beschreven. Rode draad in de sectorontwikkelingen is de forse nationale en internationale
concurrentie die een sterkere onderscheidingskracht vraagt van de Nederlandse carrosserie, aanhanger- en
opleggerbouwers.
Bepalende kenmerken en ontwikkelingen in de totale sector zijn:


Nederlandse carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouw kenmerkt zich door veel kleinere bedrijven die een
klantspecifiek product leveren



Het aantal kleinere bouwers zal geleidelijk afnemen, er zullen naar verwachting nauwelijks nieuwe dominante spelers
bij komen



De conjunctuur is sterk bepalend voor de omzet in de sector; voor 2003 wordt weinig groei verwacht



Op langere termijn zorgt de blijvend groeiende vervoersbehoefte over de weg voor omzetgroei in de sector



Concurrentie, zowel nationaal als internationaal, blijft intensief en sterk op prijs gericht



Beroepsvervoer is grootste afnemersgroep, maar eigen vervoerders blijven stabiele omzetbijdrage leveren, terwijl
deze afnemersgroep beter te binden is door Nederlandse bouwers



Met name beroepsvervoerders zullen steeds prijs-kritischer inkopen en kunnen zich daarbij baseren op steeds
grotere schaalgrootte



Transportsector wordt steeds internationaler, waardoor het referentiekader bij inkoop ook internationaler wordt



Afnemers verschillen bij het inkopen in de nadruk die ze leggen op aspecten als relatie, specifieke kwaliteit en prijs



Op langere termijn wordt meer stijging verwacht in trekkers (en daarmee opleggers) dan in vrachtauto’s, waar eerder
stabilisatie of beperkte daling te verwachten is



Lichte, goedkope constructies, meeromvattende en langere garanties en langlopende onderhoudscontracten tegen
vaste kosten worden genoemd als nog onvoldoende ingevulde behoeften



Een deel van de afnemers is ontevreden over het onderhoud van hun carrosserie, aanhanger of oplegger door de
truckdealer



Stijgende loonkosten vragen om vernieuwingen in het productieproces of meer toegevoegde waarde per werknemer
te realiseren
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Elektronica en ICT zijn, naast blijvende aandacht voor ontwerp/constructie van de productie, de technologieën waarin
de meeste ontwikkelingen plaatsvinden



Internet wordt in ruime mate als communicatiemiddel gebruikt en vooral bij internationaal georiënteerde producenten
ook voor in- en verkoop

Daarbovenop gelden specifieke kenmerken en ontwikkelingen in carrosseriebouwindustrie:


Truckfabrikanten en –dealers proberen hun positie uit te bouwen in de carrosseriebouw door geïntegreerd aanbod
van truck en carrosserie en/of oplegger en aanhanger; zij kunnen bij inkoop gebruik maken van schaalvoordelen



Specialisatie is belangrijke factor achter exportpotentie van Nederlandse bouwers; het percentage
carrosseriebouwers met internationale focus is nog laag (10 tot 20%)



Bedrijfsresultaten staan onder druk en zijn verslechterd ten opzichte van 1995



Onderhoud en reparatie vormen een belangrijke inkomstenbron (30-35%) voor carrosseriebouwers, die mogelijk kan
uitbreiden bij toenemende uitbesteding van onderhoud door vervoerders



Diverse carrosseriebouwers wensen samenwerking met andere carrosseriebouwers om hun marktpositie te vergroten
en te versterken



Technologische ontwikkelingen zijn beperkt. Veel technologieën worden wel steeds breder toegepast. Met name
onder regionale carrosseriebouwers vindt dit plaats wat betreft ontwerp & constructie en Elektronica & ICT



Vernieuwing in productiemethoden is zeer beperkt



Onderscheidingskracht in de producten van veel kleine bedrijven is beperkt; hun kracht ligt vaak in de relatie met hun
klanten in de directe omgeving waarvoor ze bovendien een klantspecifiek product kunnen maken



Concurrentie is grotendeels binnenlands; het merendeel van de carrosseriebouwers zal echter het huidige
rendementsniveau alleen kunnen handhaven wanneer ze productie en marketing voldoende ontwikkelen

Aanvullende specifieke kenmerken en ontwikkelingen in aanhanger- en opleggerindustrie zijn:


De vijf grootste merken nemen gezamenlijk bijna 50% van de verkopen voor hun rekening; dit geldt zowel binnen de
opleggers als de aanhangers



De basistypen opbouw (open, gesloten en geïsoleerd) vormen bijna driekwart van de nieuwe registraties (2002),
maar zijn wel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren



Concurrentie van grote buitenlandse spelers (met name Duitsland en België) is blijvend sterk in standaardopleggers;
in onderhoud en renovatie speelt dit minder



Grote Nederlandse bouwers halen lang niet de schaalgrootte van enkele Europese spelers



Ongeveer 40% van de aanhanger- en opleggerbouwers heeft een internationale focus met gemiddeld ongeveer 40%
omzet uit export; deze internationaal georiënteerde bouwers zijn vaak meer gespecialiseerd



Bij klantspecifieke opleggers en aanhangers kunnen Nederlandse bouwers vaak steunen op goede relaties met
carrosseriebouwers



Technologische ontwikkelingen zijn beperkt. Nationale carrosseriebouwers gaan wel steeds meer bestaande
technologieën toepassen en lopen wat dat betreft in op internationale bouwers.



Diverse nationaal georiënteerde aanhanger- en opleggerbouwers zoeken meer samenwerking



Diverse aanhanger- en opleggerbouwers zonder specialisatie of schaalgrootte zullen het lastig krijgen

In 1997 is de sector ook onderzocht, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. In tabel 4.1 en 4.2 is
weergegeven in hoeverre de toen beschreven conclusies en aanbevelingen in het huidige onderzoek teruggevonden
worden.
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1997

2003

Algemene trends en ontwikkelingen

Continue druk op de marge door kritisch inkopende

Trend heeft zich voortgezet

vervoerder
Uitbesteding van het eigen vervoer naar het

Verhouding eigen vervoer – beroepsvervoer heeft zich

beroepsvervoer zal zich gestaag voortzetten

gestabiliseerd

Service en reparatie worden door vervoerders steeds meer

Geen dominante, veranderende factor meer

uitbesteed
Trends en ontwikkelingen carrosseriebouw

Carrosseriebouwers zullen in de periode 1997-2002

Deze trend heeft zich maar zeer beperkt voorgedaan.

aanzienlijk marktaandeel verliezen doordat fabrikanten zelf

Fabrikanten en truckdealers doen wel pogingen in deze

zullen bouwen en er meer kits gebruikt zullen worden via

richting, maar zeker voor fabrikanten tot nu toe met beperkt

truckdealers; werkgelegenheid zal met 50% dalen

succes; truckdealers hebben wel een goede
uitgangspositie als full service dienstverlener en regisseur
en zullen naar verwachting ooit deze positie weten in te
zetten middels het gebruik van kits;
werkgelegenheid was redelijk stabiel

Trends en ontwikkelingen oplegger- en aanhanger

In Nederland 35% van de opleggers en aanhangers

In 2002 kwam 40% van de opleggers en aanhangers uit

afkomstig van buitenlandse producenten

het buitenland (in stuks)

80% van de groei van verkoopvolume op NL markt 1991 –

Afname van het verkoopvolume in de periode 1997-2002 is

1996 komt voor rekening van buitenlandse producenten

evenredig verdeeld: zowel in Nederland als in buitenland
geproduceerde opleggers daalden met 12%

Groei in standaard en mass-customized producten en in

Verschuiving heeft zich slechts beperkt voorgedaan; grijze

speciaal; geen plaats meer voor grijze middensegment

middensegment bestaat nog steeds

Periode 1991-1996: Groei vond vooral plaats in standaard

Periode 1997-2002: juist afname in standaard opbouw,

opbouw: wisselbaar, koel/vries en open/huif; Belgische en

vooral voor Belgische producent; Duitse import beweegt

Duitse producenten pakten 65% van deze groei

met markt mee

Franse producenten bouwen positie 1991 – 1996 niet uit,

Situatie is onveranderd gebleven. Franse producenten

wel zijn zij een zeer dominante factor op Europese markt

spelen in Nederland nog steeds beperkte rol

Exportwaarde NL producenten op Europese markt stabiel

Nog steeds stabiel

Nederlandse industrie heeft gunstiger concurrentiepositie

Nederland heeft relatief nog steeds gunstiger

in ‘speciaal’ en klantspecifiek. Door productstandaardisatie

concurrentiepositie in ‘speciaal’ en klantspecifiek. ‘Afstoten’

bij grote producenten zal een deel van de klanten worden

van klanten met specifieke wensen is geen dominante

gedwongen tot inkoop bij producenten van ‘speciaal

ontwikkeling. Door prijsverschillen nemen klanten eerder

producten’

genoegen met standaard producten in diverse
opbouwtypen

Tabel 4.1 Toetsing van ontwikkelingen en conclusies uit 1997
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1997

2003

Aanbevelingen carrosseriebouw

Omvorming naar schade- en opbouwspecialist (voor

Hoewel veel Nederlandse carrosseriebouwers hiervoor een

truckdealers)

redelijk goede uitgangspositie hebben, hebben weinigen
deze specialisatie sterk doorgevoerd

Omvorming naar leverancier van kits en opbouwpakketten

Heeft niet plaatsgevonden

(moet echter zeer internationaal zijn (90% export) en is dus
voor weinigen haalbaar)
Zelfbouw verminderen en meer toeleggen op service,

Heeft zich bij diverse carrosseriebouwers voorgedaan,

schade en coating

maar is geen dominante ontwikkeling geworden

Landelijk netwerk creëren van schade- en

Heeft enigermate plaatsgevonden via (1) oprichting door

opbouwspecialisten

FOCWA (1998) van de vakgroep Bedrijfsvoertuigen
Schadeherstellers (BVS) die een uniforme
marktbenadering nastreeft en (2) oprichting van
samenwerkingsketens in zowel schadeherstel als opbouw

Aanbevelingen oplegger- en aanhangerindustrie

Nederlandse producenten moeten schaalvergroting met

Pogingen in deze richting zijn gedaan (o.a. door

factor 5 tot 8 realiseren om internationaal te kunnen

samenwerking), maar deze schaalvergroting is niet

concurreren

gerealiseerd en zal naar verwachting ook niet gerealiseerd
worden

Aanbevelingen voor brancheorganisaties

Verbeteren van instroom en positionering technische

In 1998 is door FOCWA met Manpower een uitzendbureau

opleidingen

'FOCWA Mobiel' voor de sector opgericht. De vakopleiding
VOC en FOCWA hebben samen het cursusprogramma
voor de sector geheel vernieuwd.

Verbeteren imago van de sector bij de opleidingen

Er is via decanen van ROC's aandacht besteed aan de
mogelijkheden die de sector biedt in combinatie van leren
en werken. In februari 2001 is door FOCWA een landelijke
promotiedag gericht op technisch onderwijs voor de sector
georganiseerd.

Verbeter informatievoorziening ten bate van

Verbetering vanuit FOCWA o.a. door ontwikkeling

beleidsvorming

bedrijfsvergelijking en branchestatistiek op basis van
kengetallen (BrancheMonitor Carrosseriebouw, sinds
2000) en technologie & scholingsmonitor (sinds 2001)

Tabel 4.2 Opvolging van aanbevelingen uit 1997

Carrosseriebouw: strategische keuzes noodzakelijk om groei in winst en omzet te realiseren
Analyse van de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in de carrosseriebouw leidt tot de conclusie dat veel
carrosseriebouwers bij het volgen van de huidige koers slechts met moeite hun huidige omzetpeil zullen vasthouden. De
concurrentie is intensief, marges staan onder druk, grote transportbedrijven kopen steeds scherper in en het
onderscheidend vermogen van veel carrosseriebouwers is beperkt. Bovendien zal door de huidige conjunctuur de
winstgevendheid in 2003 verder onder druk komen staan. Herstel van de totale marktvraag wordt niet eerder dan in 2004
verwacht.
Vergeleken met de aanhanger- en opleggerindustrie behoeft de carrosseriebouw minder te vrezen van buitenlandse
concurrentie en hebben ze meer te maken met eigen vervoerders die conservatiever inkopen. Het aantal
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carrosseriebouwers dat serieus in de problemenzone terecht komt, zal wel groeien, maar naar verwachting nog beperkt
blijven. De beste vooruitzichten zijn er voor gespecialiseerde carrosseriebouwers. Met name onder de nationaal
georiënteerde bouwers zullen diverse producenten last krijgen van hun gebrek aan onderscheidend vermogen in een
sterk concurrerende markt. Regionale spelers gaan ook geen gemakkelijke tijd tegemoet, maar kampen met minder
intensieve concurrentie en een sterkere klantbinding.

Aanhanger- en opleggerbouwers moeten strategische keuzes maken om concurrentie het hoofd te
bieden
Nederlandse aanhanger- en opleggerproducenten hebben ook in de toekomst te maken met scherpe concurrentie, terwijl
marktgroei naar verwachting in 2003 nog uitblijft. In de segmenten waarin schaalgrootte een rol speelt, zijn er maar enkele
Nederlandse bouwers die enigszins kunnen concurreren met grote buitenlandse aanbieders. De meerderheid van de
Nederlandse aanhanger- en opleggerbouwers moeten zich richten op het bieden van toegevoegde waarde in
gespecialiseerde marktsegmenten en de sterke internationale (prijs)concurrentie op standaardproducten vermijden. In
klantspecifieke en bij voorkeur specialistische producten is veel meer mogelijkheid om concurrentievoordeel te behalen.
Ook in efficiency winst door ontwikkeling van de productietechnologie is verbetering mogelijk, maar dit mag niet het enige
zijn, omdat Nederlandse producenten hier geen blijvend concurrentievoordeel uit kunnen halen.
In paragraaf 4.4 en 4.5 zullen enkele strategische opties besproken worden die carrosserie-, aanhanger- en
opleggerbouwers kunnen gebruiken om hun positie te verstevigen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij verschillende
typen producenten worden in paragraaf 4.3 eerst verschillende typen onderscheiden.

4.3 Verschillende typen producenten
Er zijn drie hoofdtypen carrosserie-, oplegger- en aanhangerbouwers te onderscheiden
Binnen de carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouw kunnen drie typen ondernemingen onderscheiden worden (zie
figuur 4.1). Elk van deze typen bouwers onderscheidt zich door de wijze waarop zij toegevoegde waarde voor hun
afnemers bieden.

Type
onderneming

Kenmerken

Differentiatie

Klein
Regionale functie
Vaak niet
gespecialiseerd

Dichtbij
Service
Relatie (evt. met dealer)
Niet: prijs

Gespecialiseerd

Specialisatie in
branche, product of
technologie
Vaak middelgroot

Unieke kwaliteit
Unieke prijs /
kwaliteit verhouding

Volumespeler

Groot
Standaard product

Prijs
Prijs / kwaliteitverhouding

Regionaal

Figuur 4.1 Hoofdtypen ondernemingen in carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouw
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Kenmerkend voor dit type bouwers is:
Regionale bouwers onderscheiden zich vooral van hun concurrenten door de nauwe, langdurige relaties die ze met hun
afnemers hebben en het gemak van op korte afstand van elkaar gevestigd zijn. In de regel zijn deze bouwers kleinere
bedrijven die vooral aan afnemers in het eigen vervoer leveren. De nabijheid, service en relatie zijn voor deze
afnemersgroep bij hun leverancierskeuze vaak van groter belang dan de prijs.
Gespecialiseerde bouwers hebben zich toegelegd op de productie voor een specifieke branche, of een bepaald type
product. Zij hebben zich verregaand verdiept in de vervoersbehoefte van hun afnemers en de inzichten vertaald naar
unieke technologie en/of producten. Hun afnemers kopen bij hen, omdat ze ‘nergens anders’ de specifieke expertise en
kwaliteit kunnen vinden die ze zoeken. Ook kan het zijn dat het betreffende product relatief goedkoop aangeboden kan
worden doordat de bouwer zich in productietechnische zin in dat product gespecialiseerd heeft. Verder komt het voor dat
deze bedrijven over lange tijd een sterke naamsbekendheid en reputatie binnen hun afnemersgroep hebben opgebouwd.
Binnen deze groep ondernemingen komen kleine, maar ook vaker middelgrote en breder (zelfs internationaal)
georiënteerde bedrijven voor.
Volumespelers kunnen tegen lage kosten produceren vanwege de schaalvoordelen die ze benutten. Het zijn per definitie
de grote bedrijven die een standaard product leveren. Hun afnemers zijn vaak beroepsvervoerders die geen bijzondere
eisen stellen en de prijs (in relatie tot kwaliteit en levertijd) als belangrijkste koopmotief hebben. Relatief vaak kopen deze
afnemers grotere series identieke opleggers. Volumespelers komen in de Nederlandse carrosseriebouw eigenlijk niet
voor.
De meeste ondernemingen in de sector zijn onder te brengen in één van deze hoofdtypen. Elk van deze typen verschilt in
de wijze waarop zij in de toekomst hun concurrentiepositie kunnen versterken (zie figuur 4.2).

Type onderneming
Regionaal

Gespecialiseerd

Volumespeler

Beroeps
Relatie
Vervoerder Nabijheid / service

Kwaliteit /
expertise
Relatie

Prijs
Kwaliteit
Levertijd

Eigen
Relatie
Vervoerder Nabijheid / service

Kwaliteit /
expertise

Prijs
Kwaliteit

Investeren
in
product

Investeren
in productie &
distributie

Investeren
in
relatie

Belangrijkste
klantsegment
Minder prominente
klantsegment

Figuur 4.2 Strategische mogelijkheden op hoofdlijnen voor verschillende typen ondernemingen
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4.4 Strategische opties voor carrosseriebouwers
Binnen de carrosseriebouw komen twee van de drie typen producenten veel voor: de regionale en de gespecialiseerde
bouwer. Echte volumespelers zijn er niet of nauwelijks in de carrosseriebouw.
Voor alle typen carrosseriebouw geldt dat ze aandacht moeten besteden aan verbetering van productieprocessen. De
industrie kenmerkt zich door een zeer lage automatiseringsgraad. Er zijn echter tegenwoordig
automatiseringsmogelijkheden die ook voor kleine series zinvol zijn en veel ruimte bieden om aan klantspecifieke eisen
tegemoet te komen. Meer inzetten van deze productiemogelijkheden voor onderdelen van het productieproces is het
overwegen waard. Een andere mogelijkheid voor het verbeteren van de productieprocessen ligt in vereenvoudiging van
de constructies en verdergaande standaardisatie van onderdelen. Het zou de moeite waard zijn om constructies die
wellicht al jaren in gebruik zijn kritisch tegen het licht te houden en (samen met andere carrosseriebouwers) af te wegen
tegen alternatieven. Tot nu toe zijn de vernieuwingen bij veel bouwers zeer beperkt geweest en lijken hier belangrijke
mogelijkheden voor verbetering te liggen.

‘Regionale carrosseriebouwers’ kunnen hun regionale positie verstevigen of zich specialiseren
Voor de regionale carrosseriebouwer bestaan twee principiële keuzemogelijkheden:
Versterking van de regionale positie: Regionale bouwers kunnen besluiten om hun regionale positionering te
continueren. Wanneer zij hun positie als regionale bouwer willen verstevigen, is het vooral belangrijk relaties met
afnemers te koesteren en verbeteren. Hiervoor zijn een aantal strategische opties het overwegen waard.
Allereerst is er de mogelijkheid om bestaande marketing, service en after sales te verbeteren. Als regionale
carrosseriebouwer is het zaak de marketinginspanningen persoonlijk en klantspecifiek op te zetten. Voor een goede
relatie is regelmatig persoonlijk contact belangrijk. Onderhoud en reparatie zijn daarmee niet alleen bronnen van
inkomsten, maar ook belangrijke marketinginstrumenten om frequent klantcontact te hebben en klantkennis uit te bouwen.
Ook benutten van LPK middels herinneringsmailings is in dit verband nuttig en vergroot de markt. Door een flexibele
dienstverlening bij onderhoud en reparatie (eventueel op basis van langlopende onderhoudscontracten) kan men zich
onderscheiden is ten opzichte van andere typen ondernemingen en de persoonlijke benadering onderstrepen. In dit
verband is het belangrijk om klantgerichtheid bij het hele personeel te bevorderen en hen duidelijk te maken dat tevreden
klanten op lange termijn het meeste winst opleveren. Ook serieus omgaan met klachten is essentieel voor de profilering
als klantgerichte regionale carrosseriebouwer: een klacht moet gezien worden als een uitgelezen kans om een klant voor
het leven te binden met een prettige houding en adequate oplossing.
Regelmatig bezoeken van de (potentiële) afnemer in zijn eigen praktijksituatie is een ander marketinginstrument dat
regionale carrosseriebouwers kunnen benutten. Hiermee wordt de relatie verstevigd en kan beter inzicht worden
opgedaan in de behoeften van de klant. Zo kan de carrosseriebouwer zelfs oplossingen aandragen waar de klant nog niet
aan gedacht heeft en zich onderscheiden van de onpersoonlijke benadering van andere typen carrosseriebouwers.
Wat betreft hun prijsbeleid moeten regionale carrosseriebouwers ervoor zorgen dat prijs niet het belangrijkste
koopargument wordt en anderzijds voorkomen dat hoge prijzen uitnodigen om uitgebreid te gaan vergelijken bij
concurrenten.
Om nog meer toegevoegde waarde te leveren op het vlak van betrouwbaar onderhoud en reparatie kan samenwerking
gezocht worden in een landelijk dekkend netwerk voor onderhoud en reparatie. Het gezamenlijk opzetten en laten
functioneren van zo’n netwerk biedt afnemers nog meer zekerheid van de gewenste service, ongeacht het moment en de
plaats waar hij dit nodig heeft.
Een andere optie is samenwerking met complementaire dienstverleners zoals truckservice en bandenservice om daarmee
een full-service dienstverlening te kunnen bieden. Dit zal ook fysiek bij elkaar plaats moeten vinden, waarmee tegelijk
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tegemoet kan worden gekomen aan het leveren van kwalitatief goed onderhoud aan de opbouw die de truckdealer in de
praktijk niet kan leveren.
Marktvergroting op basis van specialisatie: Regionale bouwers kunnen zich ook (verder) specialiseren met als doel
hun geografische marktgebied te vergroten. Zeker wanneer er al enige specialisatie in een specifieke branche, product of
technologie is, kan overwogen worden om dit uit te bouwen. Belangrijk aspect bij deze overweging is te bedenken dat
specialisatie alleen een waardevolle concurrentiepositie oplevert indien:


geen of slechts weinig concurrenten deze specialisatie al hebben



specialisatie daadwerkelijk leidt tot beter voldoen aan klantbehoeften of efficiëntere productie



investeringen (tijd of kapitaal) nodig zijn om deze specialisatie op te bouwen en te handhaven. Indien dit namelijk niet
het geval is kunnen concurrenten eenvoudig deze ‘specialisatie’ realiseren en wordt er geen duurzaam
onderscheidende positionering bereikt met prijsconcurrentie als consequentie.

Een regionale carrosseriebouwer is in de praktijk het meest kansrijk bij specialiseren, wanneer hij in de eigen regio al veel
klanten uit een bepaalde branche met specifieke behoeften heeft. Door een aantal aansprekende voordelen die hij deze
branche biedt op een rijtje te zetten en hiermee ondernemingen in de betreffende branche in een wijdere regio te
bezoeken kan het marktbereik en de specialisatie verder uitgebouwd worden. Aangezien persoonlijke referenties van
collega-ondernemers vaak effectief zijn, kan het de moeite waard zijn om potentiële nieuwe afnemers in contact te
brengen met bestaande, tevreden klanten.
In het opbouwen van een specialisatie kan samenwerking met toeleveranciers, afnemers en/of kennisinstituten overwogen
worden. De keuze voor partner(s) moet gericht zijn op het daadwerkelijk en verdedigbaar kunnen bieden van toegevoegde
waarde.

‘Gespecialiseerde bouwers’ kunnen hun positie uitbouwen door samenwerking en internationalisatie
Gespecialiseerde bouwers moeten hun specialisatie onderhouden en kunnen aanvullende keuzes maken:
Specialisatie onderhouden: Om hun specialisatie te blijven waarmaken is continue investering in product, technologie
en/of kennis van behoeften van de afnemer noodzakelijk. Een onderscheidende positie met unieke expertise is alleen
mogelijk wanneer men voor blijft op concurrenten en meerwaarde biedt. Algemene behoeften zoals innovaties in licht
construeren, lager brandstofverbruik, benutten laadruimte, bedieningsgemak voor snel laden en lossen, multi purpose
vrachtwagens voor flexibele inzet, en eenvoudige aansluiting op ander vervoer bieden vanzelfsprekend
aanknopingspunten. Uitgangspunt daarbij dient echter steeds de vervoersbehoefte van de afnemer te zijn. Het product
van de gespecialiseerde bouwer moet in deze behoefte beter en/of goedkoper voorzien dan de concurrent.
Wat betreft de klantbenadering moet de gespecialiseerde carrosseriebouwer twee sporen bewandelen. Enerzijds is
persoonlijk contact belangrijk om goed inzicht in de klantbehoeften te houden en het eigen imago als expert te versterken.
Dit zal vooral bij bestaande klanten gebeuren. Gespecialiseerde carrosseriebouwers kunnen echter een groot marktbereik
hebben en moeten vooral voor het bereiken van nieuwe afnemers andere instrumenten gebruiken. Adverteren en zich
laten interviewen in gespecialiseerde vakbladen en branchegerichte magazines zijn hiervoor eenvoudige middelen.
Effectiever is het wellicht om af en toe een bijeenkomst te organiseren (of deel te nemen aan beurzen) waarop aan
potentiële afnemers met gemeenschappelijke behoeften (meestal gericht op één branche) nieuwe ontwikkelingen en
vernieuwende oplossingen gedemonstreerd worden. Op deze manier kan op efficiënte wijze een grote groep afnemers
bereikt worden, waarbij het eigen specialisme aangetoond wordt en afnemers nieuwe oplossingen leren kennen (waar ze
mogelijk ook niet expliciet naar vroegen). Voor een goede benadering van potentiële klanten is het noodzakelijk goed uit
te zoeken voor welke ondernemingen (doelgroepen) werkelijk grote toegevoegde waarde geleverd kan worden en deze
gericht uit te nodigen.
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Internationalisatie en samenwerking: Wanneer voldoende onderscheidende expertise is opgebouwd is (verdere)
internationalisatie een serieuze optie. Dat dit een goede optie is, bewijzen diverse gespecialiseerde bouwers die al
internationaal actief zijn. Om investeringen in klantrelaties en distributienetwerken te beperken kan samenwerking met een
buitenlandse partij hierbij zinvol zijn.
Naast samenwerking gericht op vergroting van het marktbereik kunnen ook andere vormen van samenwerking voordelen
bieden, zoals:


Samenwerking met specialisten in andere producten of technologieën om samen een completer top aanbod aan te
kunnen bieden. Dit is met name lucratief wanneer in één branche meerdere specialisaties tegelijk relevant zijn.



Samenwerking met volumespelers om speciale delen te leveren / aan te brengen op standaard producten

4.5 Strategische opties voor oplegger- en aanhangerbouwers

Oplegger- en aanhangerbouwers zijn er vooral van het type ‘gespecialiseerd’ en ‘volumespeler’. Onder de aanhanger en
opleggerbouwers komen slechts weinig regionaal georiënteerde bouwers voor. Wel zijn er diverse bouwers zonder
specialisatie en gericht op een sterke klantrelatie met veel mogelijkheden voor een klantspecifiek product. Voor hen
gelden grotendeels de aanbevelingen die bij regionale carrosseriebouwers zijn beschreven (paragraaf 4.4).
Voor alle typen aanhanger- en opleggerbouwers geldt dat ze aandacht moeten besteden aan verbetering van
productieprocessen. De industrie kenmerkt zich door een zeer lage automatiseringsgraad en relatief lage toegevoegde
waarde per medewerker. Er zijn echter tegenwoordig automatiseringsmogelijkheden die ook voor kleine series zinvol zijn
en veel ruimte bieden om aan klantspecifieke eisen tegemoet te komen. Meer inzetten van deze productiemogelijkheden
voor onderdelen van het productieproces is het overwegen waard. Een andere mogelijkheid voor het verbeteren van de
productieprocessen ligt in vereenvoudiging van de constructies en verdergaande standaardisatie van onderdelen. Het zou
de moeite waard zijn om constructies die wellicht al jaren in gebruik zijn kritisch tegen het licht te houden en (samen met
andere aanhanger- en opleggerbouwers) af te wegen tegen alternatieven. Hierbij is ook goede doorrekening van de
werkelijke kosten van verschillende alternatieven relevant.
Voor alle oplegger- en aanhangerbouwers is het te overwegen om in te spelen op de behoefte aan meer zekerheid bij
(nieuwe) afnemers. Door langlopende onderhoudscontracten af te sluiten met een kostengarantie per kilometer kunnen
nieuwe klanten overtuigd worden van kostenvoordelen die bereikt kunnen worden met kwaliteit die beter voldoet aan het
gebruik van de klant. Veel kleinere klanten kunnen kwaliteitsverschillen op voorhand namelijk moeilijk beoordelen en
hebben extra zekerheid nodig om over te stappen van leverancier.
Ook nauwe samenwerking met truckdealers kan interessant zijn, met name voor kleinere, breed georiënteerde bouwers.
Zij kunnen hiermee inspelen op de beperkte kwaliteit die diverse truckdealers nu leveren bij onderhoud en reparatie van
aanhangers en opleggers.

‘Gespecialiseerde bouwers’ kunnen hun positie uitbouwen door samenwerking en internationalisatie
Gespecialiseerde bouwers moeten hun specialisatie onderhouden en kunnen aanvullende keuzes maken:
Specialisatie onderhouden: Om hun specialisatie te blijven waarmaken is continue investering in product, technologie
en/of kennis van behoeften van de afnemer noodzakelijk. Een onderscheidende positie met unieke expertise is alleen
mogelijk wanneer men voor blijft op concurrenten en meerwaarde biedt. Algemene behoeften zoals innovaties in licht
construeren, lager brandstofverbruik, benutten laadruimte, bedieningsgemak voor snel laden en lossen en eenvoudige
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aansluiting op ander vervoer bieden vanzelfsprekend aanknopingspunten. Uitgangspunt daarbij dient echter steeds de
vervoersbehoefte van de afnemer te zijn. Het product van de gespecialiseerde bouwer moet in deze behoefte beter en/of
goedkoper voorzien dan de concurrent.
De specialisatie als oplegger- en aanhangerbouwer kan versterkt worden door allianties te sluiten met gespecialiseerde
carrosseriebouwers. Door (delen van) de opbouw aan toonaangevende specialisten in de carrosseriebouw uit te besteden
kan een zeer sterke propositie gedaan worden met de meest vooraanstaande technologie en kwaliteit. Geformaliseerde
en langdurige samenwerking is hierbij wel vereist, omdat goede onderlinge afstemming noodzakelijk is voor efficiënte en
kwalitatief hoogstaande samenwerking in de productie. Verder kan overwogen worden om standaard onderdelen of
modules ook uit te besteden/in te kopen. Hierdoor kan men zich concentreren op de eigen specialisatie en relatief veel
waarde toevoegen.
Wat betreft de klantbenadering moet de gespecialiseerde aanhanger- en opleggerbouwer twee sporen bewandelen.
Enerzijds is persoonlijk contact belangrijk om goed inzicht in de klantbehoeften te houden en het eigen imago als expert te
versterken. Dit zal vooral bij bestaande klanten gebeuren. Gespecialiseerde aanhanger- en opleggerbouwers kunnen
echter een groot marktbereik hebben en moeten vooral voor het bereiken van nieuwe afnemers andere instrumenten
gebruiken. Adverteren en zich laten interviewen in gespecialiseerde vakbladen en branchegerichte magazines zijn
hiervoor eenvoudige middelen. Effectiever is het wellicht om af en toe een bijeenkomst te organiseren (of deel te nemen
aan beurzen) waarop aan potentiële afnemers met gemeenschappelijke behoeften (meestal gericht op één branche)
nieuwe ontwikkelingen en vernieuwende oplossingen gedemonstreerd worden. Op deze manier kan op efficiënte wijze
een grote groep afnemers bereikt worden, waarbij het eigen specialisme aangetoond wordt en afnemers geconfronteerd
worden met oplossingen die zij nog niet kenden (en mogelijk ook niet expliciet naar vroegen). Voor een goede benadering
van potentiële klanten is het noodzakelijk goed uit te zoeken voor welke ondernemingen (doelgroepen) werkelijk grote
toegevoegde waarde geleverd kan worden en deze gericht uit te nodigen.
Internationalisatie en samenwerking: Wanneer voldoende onderscheidende expertise is opgebouwd is (verdere)
internationalisatie een serieuze optie. Dat dit een goede optie is, bewijzen diverse gespecialiseerde aanhanger- en
opleggerbouwers die al internationaal actief zijn. Om investeringen in klantrelaties en distributienetwerken te beperken kan
samenwerking met een buitenlandse partij hierbij zinvol zijn.
Naast samenwerking gericht op vergroting van het marktbereik kunnen ook andere vormen van samenwerking voordelen
bieden, zoals:


Samenwerking met specialisten in andere producten of technologieën om samen een completer top aanbod aan te
kunnen bieden. Dit is met name lucratief wanneer in één branche meerdere specialisaties tegelijk relevant zijn.



Samenwerking met volumespelers om speciale delen te leveren / aan te brengen op standaard producten



Samenwerking met branche-organisaties en kennisinstituten om relevante nieuwe technologieën en producten te
ontwikkelen

‘Volumespeler’ lijkt geen realistische positionering voor Nederlandse bouwers
Een duurzaam succesvolle positie als volumespeler is waarschijnlijk voor Nederlandse bouwers niet te realiseren. Succes
als volumespeler vereist een schaalgrootte die voor vrijwel alle Nederlandse aanhanger- en opleggerbouwers buiten beeld
is. De markt voor grote aantallen standaardproducten speelt zich op Europees niveau af en wordt gedomineerd door
bestaande grootschalige en geautomatiseerde buitenlandse concurrenten met een grote naamsbekendheid. De
Nederlandse thuismarkt is bovendien relatief klein en biedt onvoldoende basis om als nationale speler een echt zinvolle
schaalgrootte te bereiken. De grootste Nederlandse aanhanger- en opleggerbouwers halen dan ook momenteel bij lange
niet de schaalgrootte van enkele Europese spelers, die meer dan vijf maal zo grote productiecapaciteit hebben.
Wanneer op eigen kracht de gewenste schaalgrootte niet gerealiseerd kan worden is samenwerking alleen een alternatief
als de productie daadwerkelijk geïntegreerd wordt. Overnames zijn gezien de huidige rendementsverwachtingen moeilijk
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te financieren. Alleen via fusies (bij voorkeur met buitenlandse partijen) is de benodigde schaal haalbaar. Dit vereist echter
een vergaande bereidheid tot integratie van productiefaciliteiten en afstoten van bestaande.
Versteviging van een positie als volumespeler zou behaald kunnen worden uit een sterk servicenetwerk en aanvullende
dienstverlening, zoals leasing. Verder is het verbeteren van de productieprocessen de belangrijkste investering die grote
spelers voortdurend moeten doen. In efficiënte productieprocessen ligt de kracht van deze spelers en dit moet jaarlijks
uitgebouwd worden om concurrentievoordeel te behouden. Modulaire, flexibele bouw kan grote Nederlandse spelers
helpen om een houdbare positie in te nemen tussen specialisten en buitenlandse volumespelers
Grote spelers zijn voor hun marketing en verkoop aangewezen op een uitgebreid netwerk. Ze dienen uitgebreid gebruik te
maken van massale communicatiemiddelen, als advertenties en beurzen om permanent aan naamsbekendheid te werken
en op elke short list van relevante inkopers te staan. Verder is sterk accountmanagement vereist, zodat bij de grotere
orders altijd een rol gespeeld kan worden en er goede kennis is van afnemerswensen die cruciaal zijn om de concurrentie
in dat specifieke geval te kunnen verslaan. Verder is inzicht in de prijsstelling van concurrenten onontbeerlijk. Regelmatig
analyseren van de historie van binnengehaalde en verloren orders kan helpen om de eigen sterke punten te achterhalen
en zich nog beter te concentreren op doelgroepen waarbij het concurrentievoordeel het sterkst is. Dit kan ook een opstap
naar specialisatie betekenen.

Specialisatie is vaak een betere optie voor de “grote” Nederlandse spelers
Beter dan het nastreven van een positie als volumespeler en concurreren met grote buitenlandse concurrenten, kunnen
de grote Nederlandse spelers opschuiven naar een meer gespecialiseerde positie. Specialisatie in één of enkele
producten die weinig maatwerk vereisen kan voor dat segment namelijk voldoende schaalvoordelen opleveren. Via goed
opgezette samenwerking met grotere en kleinere (carrosserie)bouwers kan zelfs een breder spectrum van behoeftes
efficiënt worden vervuld. De verwachting is dat ook een aantal grote buitenlandse concurrenten deze beweging zal
maken. Voor steeds meer zogenaamde ‘speciale’ producten worden standaard oplossingen aangeboden.

4.6 Aanbevelingen voor branche-organisaties

Branche-organisaties kunnen een belangrijke, ondersteunende rol spelen bij het realiseren van diverse strategische
ontwikkelingen, zoals in de voorgaande paragrafen beschreven. Concreet zijn hiervoor de volgende mogelijkheden:


Bij elkaar brengen van carrosserie- aanhanger- en opleggerbouwers om gezamenlijk rationalisering en verbeteringen
in productieprocessen en constructie te identificeren en te ontwikkelen



Informeren over nieuw beschikbare (productie-) technologieën; met name rond ontwerp en constructie, verbeterde
staalsoorten, aluminium als constructiemateriaal, glasvezel versterkte kunststof, (constructieve) verlijming en
voertuigelektronica leeft brede informatiebehoefte in de sector



Initiëren van nader onderzoek naar gewenste samenwerking qua inhoud en vormgeving. Veel producenten willen
samenwerking uitbreiden, maar missen doordachte invulling



Algemene ondersteuning bieden voor bedrijven die zich oriënteren op export. Diverse bedrijven hebben plannen in
deze richting en hier liggen ook kansen voor een deel van de sector
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Bijlagen

Bijlage 1: Rubricering van toegepaste technologieën

Ontwerp en constructie
1.1

Gewichtsreductie

1.2

Temperatuurisolatie

1.3

Geluidsisolatie

1.4

Veiligheid

1.5

Rekenen aan carrosserieën

1.6

Reparatiegemak en –snelheid

Materialen
2.1

Staal: verbeterde staalsoorten

2.2

Aluminium als constructiemateriaal

2.3.1

Glasvezel versterkte kunststof

2.3.2

Aramide versterkte kunststof

2.3.3

Koolstof versterkte kunststof

2.3.4

Natuurvezel versterkte kunststof

2.3.5

Vezelversterkte thermoplasten

2.4

RVS

2.5

PU als constructiemateriaal

Productiemethoden
3.1

Lasersnijden

3.2

Plasmasnijden

3.3

(constructieve)Verlijming

3.3.1

Certificering lijmers

3.4

Mechanisatie lasproces

3.5

Certificering lassen

3.6

Lamineren van vezelversterkte kunststoffen

3.6.1

Open maltechniek

3.6.2

Gesloten maltechniek

3.6.3

Vacuüminjectie

3.7

Sandwichmethoden

3.7.1

Nat in nat verwerking, hars, vezels, schuim

3.7.2

Droog dmv. verlijming plaat en schuim

Wetgeving
4.1

LPK

4.2

Technische wetskennis

4.3

HACCP

4.4

ADR/VLG

4.5

ATP

4.6

CE-markering

4.7

Wet diervervoer

4.8

Service en beheer

4.9

STEK
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Elektronica en ICT
5.1

Voertuigelektronica

5.2

Besturingselektronica

5.3

(Draadloze) afstandsbediening

5.4

220/380 V installaties

5.5

2D CAD

5.6

3D CAD

5.7

FEM
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Bijlage 2: Ontwikkeling aanhanger- en oplegger verkopen naar type opbouw
Opleggers naar type opbouw
Verkochte eenheden in Nederland
Gesloten
Open
Tank
Geconditioneerd
Vervoer voertuig
Wisselbaar
Kipper
Speciaal
Overig/onbekend
Totaal
Bron: RDC

1991
845
3627
499
706
30
326
155
39
20
6247

1992
762
3793
520
846
5
484
198
36
34
6678

1993
592
2469
504
637
11
282
166
60
40
4761

1994
682
3625
471
960
8
343
168
61
24
6342

1995
787
4067
486
1154
18
688
169
99
39
7507

1996
821
4706
463
1361
20
779
229
34
55
8468

1997
736
4746
405
1560
39
754
200
72
71
8583

1998
729
6132
478
1855
58
1045
193
75
51
10616

1999
826
4900
516
1467
99
1069
182
107
105
9271

2000
707
3935
661
1134
169
1050
180
96
130
8062

2001
786
3805
725
1320
187
1074
213
67
122
8299

2002
679
3431
505
1427
222
827
236
60
107
7494

Nieuwe registraties opleggers in Nederland (Open en Totaal)
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Aanhangers (>3500kg) naar type opbouw
Verkochte eenheden in Nederland
Gesloten
Open
Tank
Geconditioneerd
Vervoer voertuig
Wisselbaar
Kipper
Speciaal
Overig/onbekend
Totaal
Bron: RDC

1991
198
472
12
190
60
489
40
9
25
1495

1992
231
433
21
176
52
422
37
9
39
1420

1993
147
259
11
120
18
293
24
4
13
889

1994
122
320
21
119
13
393
52
5
29
1074

1995
84
353
9
168
41
453
65
20
23
1216

1996
125
379
8
213
44
447
19
21
28
1284

1997
100
317
9
158
87
358
24
22
24
1099

1998
71
366
28
143
67
396
20
46
15
1152

1999
85
336
3
158
85
399
22
17
20
1125

2000
65
345
2
160
86
336
11
11
31
1047

2001
88
280
4
164
76
329
18
12
20
991

2002
72
264
7
128
60
259
15
10
22
837
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Geraadpleegde bronnen

Geraadpleegde bronnen
Naast enquêtes met carrosserie-, aanhanger- en opleggerbouwers en interviews met carrosserie-, aanhanger- en
opleggerbouwers, beroepsvervoerders, eigen vervoerders, een truckdealer en branche-organisaties, zijn de volgende
bronnen geraadpleegd voor dit rapport:
ACEA, New registrations in Western Europe (1990-2002)
Bovag-Rai, Mobiliteit in cijfers 2001
CBS, Industriemonitor (sept. 2002, feb. 2003)
CBS, Samenvattend overzicht van de industrie 2000
CBS, Productiestatistieken 1996-1999, 2001
CBS, Financiële gegevens van de industrie, 2001
Comité des Constructeurs Francais d’Automobiles, Analysis and statistics of the French automotive industry, 2001 edition
EIM, De innovativiteit van de Nederlandse industrie; Editie 2001: ontwikkelingen in de tijd, 2002
European Commission, European transport policy for 2010: time to decide, 20001
ING Bank, Branche in zicht, Carrosseriebouw, 2001
ING Bank, Kerncijfers goederenvervoer 2001
Kamer van Koophandel, Branchegegevens Carrosseriebouw (SBI 34.201) 2001 & 2002
Ministerie van Economische Zaken / AT Kearney, Bedrijfstaktoets 1997, Oplegger, aanhanger- en

carrosseriebouwindustrie, 1997
NEA, Algemene ontwikkelingen in het goederenvervoer, 1999
RAI Vereniging, Branche-onderzoek speciale voertuigen 2002
RDC, A-statistiek afgegeven registratiebewijzen aanhangwagens (>3500 kg) en opleggers, 1998-2002
TDA, Truckdealers in Cijfers 2002
Transport en Logistiek Nederland, Transport in cijfers, editie 2001 & 2002
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