
Nooteboom Trailers B.V. levert 

klanten integrale oplossingen voor 

uitzonderlijk vervoer. Het vooral 

in Europa opererende bedrijf 

ontwerpt en bouwt hiervoor trailers 

met een nuttig draagvermogen van 

20-200 ton. ‘Klant’, ‘kwaliteit’ en 

‘innovatie’ zijn de sleutelbegrippen 

voor Nooteboom Trailers dat je 

gerust ‘trendsettend’ mag noemen. 

Doordat men voortdurend zoekt 

naar de beste oplossingen voor 

klanten, komen er regelmatig 

grensverleggende innovaties 

tot stand. De semi-dieplader 

MANOOVR is er daar één van. Die 

innovaties zitten vooral in ‘lichtere 

en zo laag mogelijke voertuigen’ en 

een gebruiksvriendelijke besturing. 

Nooteboom Trailers hanteert een 

internationaal serviceconcept 

voor betrouwbaar onderhoud, 

service en revisie en levering van 

reserveonderdelen. Noteboom 

Trailers verzorgt ook de in- en 

verkoop van gebruikte trailers. 

Hoofdkantoor: Wijchen, Nederland. 

Aantal medewerkers: 400. Omzet: 

circa 100 miljoen euro.

Het Wijchense familiebedrijf Nooteboom 

Trailers BV gets you there. Dat is haar 

motto. Ze zorgt dat je als klant komt waar 

je wilt zijn. Voor elke vorm van uitzonderlijk 

wegvervoer heeft dit in 1881 gewortelde, 

internationaal opererende bedrijf namelijk 

een passende oplossing. Nooteboom 

Trailers wil de komende twee jaar haar 

dealernetwerk voor haar SMART programma 

in Europa uitbreiden en zo de verkoop via 

reselling stimuleren. Daarvoor is wel een 

gestroomlijnd o� erte- en orderproces nodig 

tussen dealers en de ‘basis’ in Wijchen. Want 

die communicatie was nog gebrekkig en 

kwetsbaar en de nadelen van zo’n situatie wil 

je bij uitbreiding natuurlijk niet vergroten. De 

trailerontwerper en -bouwer liet hiervoor het 

oog op Sofon vallen. Logische vraag is dus: 

zorgt de Sofon-oplossing er ook voor dat 

Nooteboom Trailers komt waar ze met haar 

resellers wil zijn…..? 

We legden de vraag voor aan Kees 

Theunissen en Aurélie Kornmann, die de 

verkoop via resellers begeleiden. Aurélie 

doet dat als commercieel medewerkster 

in Frankrijk, terwijl Kees de dealer sales 

manager is voor alle andere Europese landen 

waarin Nooteboom Trailers opereert. 

Maar niet zonder de vanzelfsprekende 

beginvraag: waarom Sofon? Kees: “Op een 

Open Dag kregen we een goede indruk van 

de oplossing die Sofon hiervoor had. En 

daar kwamen we niet toevallig terecht. Onze 

eigen verkopers gebruiken Sofon al sinds 

medio 2014 voor het con� gureren van het 

merendeel van onze voertuigen. Dat loopt 

prima. Het grote voordeel van con� guratie 

via Sofon is dat we geen orders met fouten 

meer binnen krijgen. Het systeem bevat 

logica, samenhangende uitsluitingen. Je kunt 

geen opties aanklikken die je in de praktijk 

niet kunt of mag combineren. Dat scheelt 

ook een hoop controlewerk bij Engineering. 

En je hebt geen vervelende klantgesprekken 

door vergeten opties die achteraf invloed 

hebben op de al afgesproken prijs.” 

VOORHEEN OFFERTES TIJDROVEND EN 

FOUTGEVOELIG 

Hoe maakten jullie resellers o� ertes? “Via 

excel sheets van ons die ze integreerden 

in hun eigen Word-documenten”, geeft 

Aurélie het voorbeeld uit Frankrijk. “Dat was 

allesbehalve optimaal. Tijdrovend voor de 

dealers, foutgevoelig door het overtypen 

van informatie. En er waren regelmatig 

vragen over en weer, dus het kostte mij als 

contactpersoon ook tijd. 
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Het was ook best lastig om dat contact, 

bijvoorbeeld bij vakanties, over te dragen 

aan de verkopers. Zij moesten dan hun weg 

zien te vinden tussen dealer- en klantprijzen; 

dat was niet altijd gemakkelijk.” 

OFFERTES NU PROFESSIONEEL, 

FOUTLOOS EN SNEL 

Het waren de resellers zelf die uiteindelijk 

om Sofon vroegen, horen we van onze 

gesprekspartners. “Omdat wij door de 

nieuwe manier van con� gureren niet meer 

met standaardprijslijsten werkten, wisten 

de dealers niet goed meer waar ze zich aan 

moesten houden. Ze wilden meer houvast 

en duidelijkheid”, aldus Kees. 

Ook het uiterlijk van Sofon-documenten 

deed een duit in het zakje. Aurélie: “Toen 

de dealers de nieuwe Sofon lay out van 

o� ertes zagen, wilden ze de oude excel- 

en wordmodellen niet meer gebruiken. 

Mooie boel: daardoor moest ik helpen om 

hun o� ertes in het nieuwe Sofon systeem 

om te zetten. Dat kostte mij tijdens de 

implementatie van Sofon extra tijd. Niet 

echt de bedoeling natuurlijk. Nu de 

Sofonoplossing voor de dealers inmiddels 

beschikbaar is, maken ze hun o� ertes 

helemaal zelf.” 

Kees knikt: “Een professionelere uitstraling 

van o� ertes en orderbevestigingen en 

contracten was een belangrijk aspect voor 

ons. Daarnaast wilden we vooral naar een 

proces toe waarin resellers foutloos, snel 

en onafhankelijk o� ertes kunnen maken 

en orders kunnen afsluiten. Tegelijkertijd 

moest de communicatie met dealers meer 

marktinformatie genereren voor ons.”  

MAAK HET RESELLERS GEMAKKELIJK 

En hoe zijn de ervaringen met de Sofon-

oplossing? Aurélie: “In Frankrijk werken 

we daar nu sinds begin 2017 mee. De 

eerste indrukken zijn positief, de dealers 

zijn enthousiast. Het is gebruiksvriendelijk 

en o� ertes zien er professioneel uit, met 

de logo’s van Nooteboom Trailers en die 

van henzelf. En ik heb nog nauwelijks 

ondersteuningsvragen gekregen rond 

o� ertes en orders. Ze kunnen zelfstandig 

uit de voeten, wat ook van belang is als ik er 

een keer niet ben. Alles zit in één systeem. 

Nu hebben we in Frankrijk niet, althans 

nóg niet, met veel reseller-orders te maken. 

Maar juist een systeem dat een reseller 

maar af en toe nodig heeft, moet extra 

gebruiksvriendelijk zijn, anders beginnen ze 

er gewoon niet aan en blijven ze bellen. Dan 

schaf je een systeem aan en heb je er geen 

voordeel van.” 

Kees: “Als dealers een systeem niet als 

ondersteuning ervaren, gaan ze het 

omzeilen en krijgen ze misschien de neiging 

om prijzen uit de losse pols te maken. Daar 

kun je als bedrijf niet op bouwen. Het is ook 

belangrijk dat dealers ervaren dat we via 

een goede ondersteuning in hen investeren. 

Als je het hen in het dagelijkse werk 

gemakkelijk maakt, zullen ze Nooteboom 

Trailers wellicht eerder aanbieden dan een 

concurrent. Gemak dient in die zin de mens. 

En, nog verder doorgeredeneerd: als de 

klant van de reseller de betrouwbaarheid, 

snelheid en professionaliteit van onze 

o� ertes ervaart, kan dat ook net de doorslag 

geven in zíjn keuze, wellicht ook naar de 

toekomst toe. Daar gaat het uiteindelijk 

om.”  

ALLES DRAAIT OM KENNIS 

Is kennis belangrijk in jullie branche? 

Kees: “Ja, bij speciaal wegvervoer draait 

eigenlijk alles om kennis. We zeggen altijd: 

Nooteboom Trailers verkoopt geen trailers, 

maar oplossingen voor vervoersproblemen. 

Dat is ook de aard van de vragen die we 

krijgen. Klanten sturen bijvoorbeeld een 

“Resellers kunnen foutloos, snel en onafhan-
kelijk o� ertes maken en orders afsluiten”
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foto met de vraag: ik moet deze machine 

van dit land naar dat land vervoeren. 

Wat heb ik nodig? Een antwoord op 

maat vergt technische kennis, kennis van 

vervoersomstandigheden, van wettelijke 

bepalingen en voorschriften, noem maar 

op. We hebben niet voor niets veel ervaren 

medewerkers die hier in Wijchen al decennia 

werken.”

EENDUIDIGE KENNIS BESCHIKBAAR 

VOOR RESELLERS 

En bij de keuze voor een passende oplossing 

was jullie vraag in feite: hoe krijgen we die 

kennis vlot bij de resellers? Aurélie en Kees: 

“Ja, die kennis moet beschikbaar zijn op 

momenten dat de dealers die nodig hebben 

voor o� ertes en orders. Met Sofon zit alles 

in één systeem. Iedereen gebruikt dezelfde 

gegevens en werkt vanzelf met de juiste 

prijzen die voor zijn markt en land van 

toepassing zijn. Alles is helder. Voordeel is 

ook dat de dealers met een training van 1 of 

2 dagen al foutloze o� ertes kunnen maken. 

Dat is het verschil met andere systemen. Als 

je honderden opties hebt op een trailer, ben 

je echt 1,5 jaar bezig om de ervaring op te 

bouwen om correct te kunnen o� reren. 

Maar Sofon, is, eenmaal goed ingericht, 

zelfdenkend. Dealers hoeven zelf niet meer 

te puzzelen tussen al die opties.”

EÉN FOUTJE IN EEN OFFERTE KAN VEEL 

GELD KOSTEN

Dus ook hier geldt: geen fouten meer die 

een oplettende engineer eruit moet halen? 

“Dat klopt. En ook geen fouten meer die 

er zelfs bij Engineering nog door kunnen 

glippen. Dat gebeurt ook af en toe met 

andere systemen. En hoe verder een fout in 

je proces doordringt, hoe duurder het wordt. 

Eén foutje in de o� erte kan zomaar 10.000 

euro kosten als je een deel van een trailer 

opnieuw moet snijden, lassen en spuiten.” 

GEDISCIPLINEERDE INVOERING 

EN ONDERHOUD ZORGEN VOOR 

MAXIMALE WAARDE VAN DE OPLOSSING 

Hoe hebben jullie het invoeringstraject van 

de Sofon-oplossing voor resellers ervaren? 

Kees: “Het duurde langer dan gedacht, 

net als destijds met de con� gurator. Het 

moeilijkste punt was de koppeling met ons 

eigen systeem. Als die interfaces eenmaal 

draaien, ben je er. Ik merkte ook dat wij een 

van de eerste bedrijven waren die met de 

dealers-oplossing aan de slag gingen.

Dat zag ik aan bugs die er in het begin nog 

in zaten. De snelheid was aanvankelijk ook 

een issue, maar dat werd opgelost.

De ondersteuning bij de invoering door 

Sofon consultant Klaas Jan was prima. 

Goeie vent, veel kennis, erg rustig en 

behulpzaam. Ja, dat was perfect.”

Dus als je Sofon invoert, moet je er als 

bedrijf wel ‘echt voor gaan zitten’?

“Ja, zeker. Je kunt het er niet even bij doen, 

je moet echt één of twee mensen vrijmaken 

om Sofon in te richten. En je moet het ook 

goed onderhouden. Als je het maar half 

doet, krijg je de waarde er niet uit. Maar ga 

je er gedisciplineerd mee om, dan is het 

heel waardevol.”

SOFON IS EEN AANRADER

Zou je anderen de Sofon-oplossing voor 

resellers aanraden? “Het ligt eraan welke 

behoeften ze hebben. Als die vergelijkbaar 

zijn met die van ons, zou ik zeggen: doen! 

We hebben ook andere systemen bekeken 

en we hebben nog steeds geen spijt van 

onze keuze voor Sofon.” 

“Ga je er gedisciplineerd mee om, dan is de 
Sofon oplossing heel waardevol.”


