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Geen hoofdkantoor zo nuchter als dat van Staad-
egaard Automotive. De entree is die van een auto-
materialenzaak, de directieburelen zijn te berei-
ken via een stalen trap en de vergaderruimte
ruikt, heel toepasselijk, naar nieuwe autobanden.
Grote ruiten bieden uitzicht op het duizenden on-
derdelen tellende magazijn. Van hier uit worden
zowel klanten in de nabijheid als de eigen vesti-
gingen bevoorraad. 
Natuurlijk, er vliegen dagelijks honderden bestel-
lingen door de glasvezelkabels die de bedrijven
met elkaar verbinden. Maar als je echt snel wilt 
leveren aan autobedrijven in de buurt heb je
meer nodig dan internet. Simon Staadegaard legt
uit: “Een auto die bij bedrijf X op de brug staat
voor een grote beurt, is onverwachts aan nieuwe
remschijven toe. Dan wil het autobedrijf die snel
hebben. Daar zorgen wij voor. Met ruim dertig be-
stelauto’s op de weg, rijden wij onze vaste routes
langs alle klanten. Een klant heeft het gewenste
onderdeel binnen het uur”.

Familiebedrijf
Staadegaard Automotive is een familiebedrijf.
Vader begon in 1973. De broers Jan, Pieter en
Simon stroomden midden jaren negentig in en
vormen samen het huidige management. Simon
studeerde bedrijfskunde en heeft bescheiden ‘al-
gemeen management’ als functieomschrijving
gekozen. Jan en Pieter deden de IVA en tekenen
voor respectievelijk inkoop & techniek en ver-
koop. Het bedrijf heeft tachtig medewerkers, ver-
deeld over de tien vestigingen. Echte automan-
nen zijn het, volgens Simon. “Vader is een tech-
neut, die het liefst zelf aan de balie stond. Mijn
broers en ik hebben bewust voor de B2B-aanpak
gekozen, met Staadegaard in de rol van leveran-
cier van autobedrijven in de regio. Daarbij hebben
wij de klantenbalies in de vestigingen behouden.
Die hebben vooral een functie voor klanten die
het afhalen combineren met een proefrit van een
gerepareerde auto.”
Het aanhaken bij totaalleverancier AD (Auto Dis-
tribution) gebeurde in 2003, toen dit bedrijf nog

“We spelen het spel samen”
Staadegaard Automotive over partner AD Benelux:

Met tien vestigingen is Staadegaard Automotive een grote, regionaal opererende grossier van

auto-onderdelen. Samen met ruim twintig collega-grossiers heeft het bedrijf de aandelen in

bezit van hun belangrijkste toeleverancier, AD Benelux. “We doen daardoor alles in elkaars

 belang”, omschrijft algemeen manager Simon Staadegaard de bijzondere relatie met de grote

partner. 

Simon Staadegaard: “Medewerkers die met klanten kun-
nen omgaan, die servicegericht zijn en die weten waar ze
het over hebben, daar draait het echt om”.

AMT | 2011

M A N A G E M E N T  > Bedrijf > Receptie & After Sales & Magazijn

11AMT012_ArtStaadegaard.qxp:Opmaak 1  12/8/11  1:11 PM  Page 74

1



AMT | 2010

TEKST: JEROEN EKELER

“Mijn vader had in de beginjaren van het bedrijf twee meter stelling ingeruimd voor olie- en luchtfilters. Wij zitten inmiddels op 
60  meter!”
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voor bijna de helft in Franse handen was. In 2009
namen de Nederlandse grossiers dit deel over,
waardoor AD voor 100% Nederlands werd. België
en Luxemburg werden vorig jaar aan het werkter-
rein van AD toegevoegd. Staadegaard betrekt het
overgrote deel van de verhandelde auto-onder-
delen van AD Benelux, maar heeft ook andere 
leveranciers. “Om compleet te zijn, is het noodza-
kelijk om een klein deel elders in te kopen”, ver-
klaart Simon. 

Slimme distributie
AD Benelux BV is een van de grootste distribu-
teurs van auto-onderdelen, garage-equipment
en gereedschappen voor de automotive markt in
Nederland. Staadegaard is niet alleen AD Gros-
sier en aandeelhouder, maar heeft ook zitting in
de Raad van Advies van dit bedrijf. Daarom fun-
geert Staadegaard als ‘ogen en oren’ voor AD Be-
nelux in de markt. Het dagelijkse contact met
klanten levert waardevolle informatie op. “We
spelen het spel samen”, omschrijft Simon de rela-
tie met AD Benelux. “De informatie werkt ook de
andere kant op. Door het beleid op elkaar af te
stemmen kun je veel efficiency winnen. Dat ge-
beurt allemaal in goed overleg en zonder verbor-
gen agenda’s. Voor ons is AD Benelux geen im-
porteur die een rigide beleid oplegt. We kijken
samen per productlijn wat de beste distributie-
vorm is. De uitlaten van Bosal hoeven niet eerst
in het onderdelencentrum van AD in Oosterhout
op voorraad te worden gelegd, maar kunnen
rechtstreeks naar ons toe. Mann stuurt vanuit
Duitsland echter alleen zendingen naar AD, dat
de producten verder distribueert onder de gros-
siers.” Bij het maken van deze keuzes speelt ook
de moederorganisatie van AD Benelux een rol.
Dat is AD International, dat op het hoogste ni-
veau afspraken met fabrikanten maakt. Dat ADI
vertegenwoordigt 26 landen, waarin vijfhonderd
grossiers aan 2.200 verkooppunten leveren.
Simon Staadegaard ziet voordelen in die schaal-
grootte: “Als wij ergens nog efficiencyvoordeel
kunnen behalen, dan is het op het gebied van
slimme distributie”.

Betere software
De samenwerking tussen grossier Staadegaard
en leverancier/importeur AD Benelux rust op een
aantal stabiele peilers: gezamenlijke inkoop,
marketing en ICT. Als voorbeeld van dat laatste,
noemt Simon de ontwikkeling van een nieuw
ERP softwarepakket. Samen met AD en software-
bouwer SBA heeft Staadegaard daarvoor alle
wensen op een rij gezet. “Het draait nu volop, en
we zijn al zover dat er niet alleen automatisch
wordt besteld en geleverd, maar dat ook de re-
tourberichten, pakbonnen en facturen van AD,
automatisch worden verwerkt. Als alle artikelen
volgens afspraak geleverd zijn, hoeft er geen me-
dewerker meer naar te kijken. Deze werkwijze le-
vert een veel grotere winst op dan de spreek-
woordelijke korting die we bij een deal kunnen

halen. En het geeft aan hoeveel vertrouwen er
onderling is.” De softwarematige progressie
noemt Simon Staadegaard echt een grote stap,
die nog meer gewicht krijgt als hij uitlegt hoe-
veel meer onderdelen zijn bedrijf op voorraad
moet houden, als gevolg van het sterk uitdijende
aanbod van automodellen op de Nederlandse
markt. “Mijn vader had in de beginjaren van het
bedrijf twee meter stelling ingeruimd voor olie-
en luchtfilters. Wij zitten inmiddels op 60 meter!
Maar dat zien we niet als een probleem, we
maken er een kracht van, zodat we een goede,
snelle leverancier zijn.”

Garageformules
Op het gebied van marketing roemt Simon Staad-
egaard de investering die AD Benelux heeft ge-
daan in het garageconcept AD Autobedrijf. “Een
uniforme, professionele uitstraling, hoogopgeleid
personeel, alles moet kloppen om de consument
naar de groep onafhankelijke specialisten te krij-
gen. Voor ons is een bedrijf met een garagecon-
cept een loyale klant.” AD autobedrijven vormen
slechts een gedeelte van de klantenkring. Zo is
Staadegaard ook conceptpartner voor Bosch Car
Service, Autocrew en Hella Service Partner. Daar-
naast zijn er in de autobranche nog vele bedrijven
die bewust niet kiezen voor een garageconcept.
Bosch is volgens Simon een belangrijke technolo-
giepartner, die vooroploopt bij technologische
ontwikkelingen. Op marketinggebied zegt Staad-

egaard te profiteren van de actiefolders van AD,
maar geeft het zelf elk seizoen samen met twee
AD-collega’s ook een eigen aanbiedingengids uit,
waaruit opvallend veel besteld wordt. 

Onderdelenmarkt groeit door
De toekomst van Staadegaard is gericht op ex-
pansie. De huidige tien vestigingen (Boxtel,
Cuijk, Den Bosch, Dongen, Gemert, Uden, Veen,
Veghel, Wijchen, Zaltbommel) zijn strategisch
over de regionale kaart verspreid, maar er zijn
nog genoeg locaties binnen en buiten dit bewer-
kingsgebied waar Staadegaard Automotive zich
graag zou vestigen. Simon: “Uit onderzoek is ge-
bleken dat de markt voor onderdelen na jaren
van constante groei in 2015 voor het eerst zal
stabiliseren. Dit betekent dat de concurrentie- en
margedruk zal toenemen. Ook internationaal.
Het is daarom belangrijk om in de markt te staan
als een partner van formaat, die ten opzichte van
binnen- en buitenlandse ketens een vuist kan
maken. En die ook dan, net als nu, een serieuze
partner is voor fabrikanten en leveranciers. Wij
hebben er, als aandeelhouder van AD Benelux,
vertrouwen in dat dit gaat lukken.” Simon stipt
als laatste aan waar het volgens hem écht om
draait om succesvol te zijn: een goede klantrela-
tie. “Daarvoor moet je bij onze medewerkers zijn.
Mensen die met klanten om kunnen gaan, die
servicegericht zijn en die vooral weten waar ze
het over hebben.”

11AMT012_ArtStaadegaard.qxp:Opmaak 1  12/8/11  1:11 PM  Page 75

2


