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Gerrit van der Scheer

CEO Royal Reesink

Ruim 234 jaar nadat Hendrik Reesink
begon als eenmanszaak in Zutphen  
hebben we 2.500 medewerkers en
35 dochterbedrijven in 10 landen. 
Dat is nog eens pionieren met een 
hoofdletter P!

Wat weWat we
doendoen

Royal Reesink is marktleider als internationale 
distributeur en serviceverlener op het gebied 
van hoogwaardige machines, componenten en 
diensten voor landbouw, landschapsonderhoud, 
intern transport, magazijninrichting en grond-, 
weg- en waterbouw.

Royal Reesink werkt nauw samen met A-merk 
fabrikanten aan schonere, slimmere en 
efficiëntere machines en systemen. Al meer 
dan negen generaties zijn wij de partner voor 
onze leveranciers en klanten. Onze bedrijven 
hebben elk een eigen marktspecifiek service- en 
distributienetwerk, we zijn sterk internationaal
én lokaal vertegenwoordigd. We gaan verder 
dan het verkopen, leasen of verhuren van 
machines en systemen. Onze kernactiviteit is 
het leveren van service op maat, ondersteuning 
en training voor optimale en meest efficiënte 
inzet tijdens de levensduur van een machine. 
Via onze distributienetwerken zorgen we voor 
lokaal onderhoud, snelle reparaties en levering 
van (originele) onderdelen om de levensduur 
van de apparatuur te maximaliseren en de to-
tale kosten voor onze klanten te minimaliseren.

Onze klanten bevinden zich in vrijwel alle 
segmenten van de markt waaronder; logistieke 
centra, agrarische bedrijven, bosbouw- en 
groenvoorziening bedrijven, golfbanen, 
industrie, aannemingsbedrijven, loonwerkers, 
waterschappen en (lokale) overheden.

Solutions 
& other

Sales 
used

Rental

Spare parts

Aftermarket
sales

Sales 
new

We zijn een van oorsprong Nederlands 
bedrijf met een solide basis in Nederland en 
sterke internationale aanwezigheid in België, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada,
Kazachstan, Denemarken, Ierland, Turkije en 
Zuid-Afrika.

“Meer dan 65% van onze 
business bestaat uit het 

leveren van service, 
ondersteuning en training.”
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Marktleider

Service

Internationaal

Klanten

Leveranciers, aandeelhouders, investeerders en 
niet in de laatste plaats onze medewerkers dragen 
iedere dag weer bij aan de positieve ontwikkeling van 
Royal Reesink. Alleen zo kunnen we uitdagingen van 
vandaag aan en blijven we de beste service bieden.

Ons bedrijf is niet voor niets zo oud. 
In al die jaren zijn we blijven 
veranderen en innoveren. Meer dan 
65% van onze business bestaat op 
dit moment uit service en support 
voor machines en toebehoren. We 
werken   met   onze   leveranciers   en 
dealernetwerken constant aan de dienst-       
verlening aan onze klanten. Dat verande-
ren doen we liefst geleidelijk en zorgvuldig 

Verdeling bruto winstmarge

onderbouwd, maar soms dwingen omstandig           
heden   ons   tot    snel handelen.   Denk   aan    
de   coronacrisis.   Dan komt   het   meer   dan   
ooit   aan   op   nieuwe manieren om een bedrijf 
door moeilijke tijden te loodsen.
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Doordat wij lokaal werken, staan we dicht 
bij onze klanten. Alles is erop gericht om de 
klant zoveel mogelijk van dienst te zijn, zoals 
support bij zaken als onderhoudsplanning en 
onderhoud, voorraadbeheer en warehouse 
management. Zo kunnen wij onze klanten 
optimaal ontzorgen: “Enabling your business” 
dus.

Service en onderhoud zijn onlosmakelijk met 
ons verbonden. Gedurende de levenscyclus 
van een product bieden wij de juiste service 
en ondersteuning aan de klant. 

Door de hoge kwaliteit van onze merken en 
de beste service met originele onderdelen, 
gaan machines lang mee en houden ze een 
hoge restwaarde. Zo wordt de ‘total cost of 
ownership’ geminimaliseerd. Elke machine 
heeft een uniek serienummer en dit stelt ons 
in staat machines te volgen, en voor afne-
mers alles te kunnen plannen en organiseren 
rondom de levenscyclus van de machine. 

Toe aan een nieuwe machine? Dan ruilen wij 
of een aangesloten dealer graag in en zorgen 
we ervoor dat de machine een tweede of 
derde leven krijgt bij andere gebruikers.

“Service en onderhoud 
zijn onlosmakelijk met 

ons verbonden.”

Enabling your Business
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Duurzaamheid is allang niet meer een kwestie van 
zorg voor het milieu alleen. Het gaat om het behoud 
van onze totale leefomgeving. De vraag naar schonere, 
slimmere en efficiëntere machines en processen zal 
alleen maar toenemen. 

“De vraag naar schonere, 
slimmere en efficiëntere 

machines en processen zal 
alleen maar toenemen.”

OnzeOnze
uitdaginguitdaging
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Leefomgeving

Slimme oplossingen

Verbetering van veiligheid en persoonlijke bescherming 
bij machine- en systeemgebruik door middel van 
opleidingen, trainingen en veiligheid scans speelt 
daarbij een belangrijke rol.

Met slimme toepassingen kan bijvoorbeeld materiaal-
verspilling worden teruggebracht, brandstofverbruik 
en uitstoot verminderd en het aantal vervoerbewe-
gingen beperkt. Door het aanbieden van innovatieve
en duurzame oplossingen kan Royal Reesink een 
positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de 
wereld voor staat. We zijn steeds op zoek naar 
innovaties die goed zijn voor mens en milieu. Hierbij 
richten we ons op robotisering, technische dooront-
wikkeling, connectiviteit van machines en (big) data.

Veiligheid

De wereld staat voor een enorme uitdaging: in 2050 
moeten ruim negen miljard mensen worden gevoed. 
Bovendien zal de middenklasse de komende 15 tot 
20 jaar groeien van 2 tot 5 miljard mensen. Er wordt
verwacht dat wereldwijd de vraag naar voedsel 35% 
toeneemt, de vraag naar water 40% en naar energie 
50%.

Dit stelt de wereld voor grote economische, ecologische 
en sociale uitdagingen. Royal Reesink wil bijdragen aan 
het veranderen van de wereld. De uitdagingen zijn dan 
ook één-op-één door te vertalen naar de activiteiten 
van Royal Reesink.



OnzeOnze
waardenwaarden

Royal Reesink, een bedrijf dat uniek is in 
haar soort door de breedte van het 

machineaanbod, alsook de spreiding over 
sectoren en landen. Wereldwijd hebben 

alle 2.500 medewerkers verdeeld over 10 
landen gemeenschappelijke waarden die 

bepalend zijn voor hoe wij werken en wat 
wij daarbij belangrijk vinden. 
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Royal Reesink biedt gelijke kansen aan alle medewerkers. Medewerkers 
krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen en hun taken uit 
te voeren in een veilige werkomgeving. We gaan op een professionele 
manier met elkaar om en vertrouwen elkaar. We hechten groot belang 
aan langdurige relaties en hebben respect voor onze klanten, partners,
fabrikanten en elkaar.

Duurzaam en verantwoord ondernemen vinden we erg belangrijk. We 
zetten onze invloed in om de gehele keten duurzamer en veiliger te 
maken. Bij alles wat we doen zijn we ons bewust van de impact die ons 
werk heeft op de omgeving. Dit omdat wij geloven dat dit ons én de 
wereld om ons heen verder helpt.

Wij vormen één van de grootste service- en distributienetwerken voor 
machines en onderdelen. We zijn trots op onze lange historie van meer 
dan 234 jaar en ons brede aanbod van A-merken in meerdere landen 
over de hele wereld. Dat laten we graag zien. Met onze klanten en de 
merken waarmee we werken voelen wij ons verbonden. We delen de 
passie om het verschil te maken, elke dag opnieuw.

Royal Reesink is een sterk bedrijf met ambities. We houden van onder-
nemen en pionieren. We gaan alleen voor de beste merken en staan 
voor kwaliteit. We tonen lef en we omarmen veranderingen. We zoeken 
naar groeimogelijkheden, voor ons bedrijf en voor onze klanten. We 
willen voortdurend vooruit denken, leren en nieuwe verbindingen 
aangaan. We zijn innovatieve denkers en creatieve probleemoplossers. 
We doen zaken op een eerlijke manier, zijn oprecht en transparant.

Onze medewerkers zijn gedreven en sterk betrokken bij het hele 
bedrijf. We voelen ons verantwoordelijk en hebben ‘hart voor de zaak’. 
We zijn gericht op het beste resultaat. Betrouwbaarheid en kwaliteit 
zijn absoluut noodzakelijk; mensen moeten kunnen vertrouwen op al 
onze producten en diensten. Wij bieden de service en mentaliteit die 
A-merken verdienen.

Respectful

Sustainable

Committed

Pa
ssio

n & Pride

Enterprising



Reesink werd opgericht door 
Hendrik Reesink in Zutphen. 
Hij was meestersmid en 
handelaar in ijzerwaren en 
smederijbenodigdheden.

1786

Reesink begint aan een 
sterke groei na de Tweede 
Wereldoorlog onder leiding
van nazaat Hendrik Willem
Reesink.

1945

Reesink gaat naar de 
beurs als handelshuis 
in ijzer, metalen en 
kunststoffen.

1959
Het predicaat Koninklijk 
wordt toebedeeld en het 
hoofdkantoor wordt 
betrokken in Apeldoorn.

2003

Royal Reesink is een van de oudste 
handelshuizen van Nederland. Al 
meer dan 234 jaar zijn we een  

begrip in Nederland en sinds 2006 
ook internationaal. Een gegeven 

waar onze oprichter, Hendrik 
Reesink (1764-1835), trots op zou 
zijn geweest. Hij was een onder-

nemer en pionier in hart en nieren. 

De eerste internationale 
overname van Koninklijke 
Reesink; we breiden uit 
naar België.

2006

Naamswijziging van 
Koninklijke Reesink naar 
Royal Reesink vanwege
internationaal karakter.

2013 Royal Reesink gaat over 
naar een private aandeel-
houdersstructuur waarin de 
directie tevens participeert.

2016 Met 60 vestigingen in  
tien landen actief!

2020

1514
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“Ons unieke 
servicenetwerk geeft 

ons de mogelijkheid om 
een breed en vaak 

complementair portfolio 
aan te bieden.”
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Nieuwe

bedrijven

Nieuwe

Merken

Nieuwe
landen/

Vergroten
markt-
aandeel

GROEI

regio’s

• Parts & Service
• Cross-sales
• Used equipment
• Financieringsmogelijkheden

Complementaire 
merken 

toevoegen aan 
portfolio

Aanvullende nieuwe
business, innovaties 

en producten

Uitbreiding naar
 andere 

marktsegmenten

GroeiGroei
strategiestrategie

We zijn ervan overtuigd dat we klanten nog beter
kunnen bedienen door inzet van innovaties, 
onze specialistische kennis van wholesale, retail 
engangement en specialistische sectoren. Samen 
met bestaande en nieuwe leveranciers, maar 
ook door samenwerking tussen bedrijven in de 
toekomst. Door slimme samenwerkingen 
realiseren we meer ruimte voor innovatie en 
doorontwikkeling. Ons unieke servicenetwerk 
geeft ons de mogelijkheid om een breed en 
complementair portfolio aan equipment en 
toebehoren aan te bieden.

Dat willen we realiseren door autonoom te 
groeien en door acquisities:

• Vergroten huidig marktaandeel in  
combinatie met uitbreiding aftersales  
activiteiten:

 » Sterke focus op parts, service en support 

 » Verkoop van used equipment 

 » Bieden huur/lease mogelijkheden en  
 
financiering  

• Uitbreiding naar nieuwe landen, regio’s en 
marktsegmenten

• Toevoeging van nieuwe merken aan ons 
portfolio 

• Integreren van nieuwe bedrijven

Groei en innovatie

“Door slimme samenwerking 
realiseren we meer ruimte 

voor innovatie en 
doorontwikkeling.” 

Voor wij een nieuw bedrijf toevoegen, kijken 
we allereerst of het bedrijf goed bij ons past. 
We analyseren of er mogelijkheden zijn om het 
bedrijf binnen Royal Reesink verder te laten 
groeien. Tenslotte moet de stap logisch en 
financieel verantwoord zijn. 
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Michiel Kalis

“Onze ambitie om CLAAS in 
Canada te laten groeien, maakte 
de keuze voor Royal Reesink als 
onze partner gemakkelijk. Hun 
uitgebreide kennis van de land-
bouwindustrie, distributie en 
landbouw equipment heeft ons op 
een duidelijk pad van groei gezet. 
In onze 65 jarige samenwerking 
deelt Royal Reesink onze passie 
voor een bedrijfsmodel waarin 

onze klanten centraal staan.”

President of Claas
Global Sales Americas, Inc.

Leif Magnusson

19
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Michiel Kalis

Servicemonteur
Ditch Witch Benelux

Jim Lueks

Markten enMarkten en
TrendsTrends

20 21

“We werken alleen met A-merken. 
En door deze hoge kwaliteit 
machines goed te onderhouden, 
gaan ze uiteindelijk langer mee.
Zo houden we de totale kosten 
voor de hele levenscyclus van een 
machine zo laag mogelijk en is 
de kans op stilstand minimaal.”

Bijna 65% van onze business bestaat uit service 
en support voor equipment. We bedienen onze 
klanten rechtstreeks via onze bedrijven of via 
ons uitgebreide netwerk van lokale dealers. 
Nieuwe ontwikkelingen als online originele 
onderdelen aanbod en ‘Reesink Used Equipment’ 
dragen bij aan het verbeteren van de service. 

Service en support gedurende de 
levenscyclus van de machine

Stilstand van een machine kost een onder-
neming veel geld. We werken eraan dat klanten 
zoveel mogelijk bij ons online terecht kunnen 
voor het aankopen van originele onderdelen. 
Onze onderdelenservice maakt het mogelijk 
om een machine snel weer in te zetten. Via ons 
service- en onderdelennetwerk zijn we in staat 
om snel te leveren en waar nodig een onderdeel 
te monteren. Onze onderdelen voldoen aan de 
strenge kwaliteits- en veiligheidseisen van onze 
fabrikanten en die van onszelf. 95% van ons 
assortiment is binnen 24 uur leverbaar daar-
naast kunnen wij deze ook nog voor de klant 
installeren en bieden we ondersteuning bij het 
selecteren van het juiste onderdeel.

• zakendoen met een betrouwbare  
internationale leverancier van A-merken, die 
in meerdere markten actief is; 

• complete inspectierapporten met foto’s; 

• inzage in onderhoudshistorie, wanneer de 
machine in onderhoud was bij Reesink; 

• een gebruiksvriendelijke tool om snel de  
juiste machines te vinden; 

• lokale professionele sales- en service- 
organisaties voor inhoudelijke productvragen, 
onderhoud, reparaties, onderdelen en  
financiering; 

• directe toegang tot het fabrieksnetwerk met 
onderdelen en software updates.

De voordelen:

“Nieuwe ontwikkelingen als 
‘Reesink Used Equipment’ 
en online aanbieden van 

onderdelen dragen bij aan 
het verbeteren van de service.”

Reesink Used Equipment

Reesink Used Equipment is het online platform 
voor betrouwbare, gebruikte machines en toebe-
horen van de Royal Reesink bedrijven. Zo vind je 
snel de juiste machine.



Michiel Kalis

     “Van Gogh Museum Enterprises 
    werkte bij de verhuizing nauw 
    samen met MotracLinde, Reesink 
       Logistic Solutions en Jean Heybroek. 
 MotracLinde leverde de trucks, 
Jean Heybroek de schoonmaakmachines 
en Reesink Logistic Solutions hielp bij 
het zo efficiënt mogelijk inrichten van 
het distributiecentrum. Door deze goede 
samenwerking is Van Gogh Museum 
Enterprisies waarschijnlijk het eerste 

museum in Europa met een 
distributiecentrum.”

Hoofd Logistiek en Planning
Van Gogh Museum Enterprises

Peter Vogler 

2326



Michiel KalisGeneral Manager Fulfilment
PostNL

Michiel Kalis
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Het gaat om de innovatieve 
combinatie van hardware, 

software en diensten.
SmartSmart

SolutionsSolutions

Smart Solutions, letterlijk vertaald, staat voor 
slimme oplossingen en voor schonere en 
efficiëntere machines en processen. Een 
voorbeeld hiervan is Smart Farming, waar 
met precisielandbouw wordt ingespeeld op 
de variatie binnen een perceel. Door geauto-
matiseerd plaatselijk te bemesten, beregenen 
en gewasbeschermingsmiddelen toe te 
dienen, kan het gebruik van (chemische of 
natuurlijke) middelen tot wel 65 procent 
worden teruggebracht.

Smart Farming

24

Andere ‘smart solutions’ ontwikkelen we bij-
voorbeeld door de ontwikkeling van volledig 
geautomatiseerde magazijnsystemen en we 
werken aan het elektrificeren en robotiseren
van machines. Volledig geautomatiseerde
magazijnen winnen steeds meer terrein. 
Mede door de opkomst van webwinkels, de 
versnelling in de logistiek en de trend naar 
same-day-delivery groeit de behoefte aan 
het opslaan en verwerken van goederen door 
automatische systemen. Daarbij werkt het 
sneller en efficiënter.

Magazijnsystemen

        “Bij PostNL wordt veel aandacht     
     besteed aan duurzaam verpak- 
      ken en fulfilment automatisering  
   in markten die nog achterlopen.     
 Dankzij de intensieve samenwer-
king met Reesink Logistic Solutions 
is dit project soepel en snel verlo-
pen en hebben we het e-fulfilment 
concept succesvol kunnen lan-
ceren. Vanaf het eerste moment 
hebben dezelfde projectleider en 
engineer ons bijgestaan. Zij brach-
ten veel kennis en ideeën, en 
hielden altijd een kritische blik.”
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Michiel Kalis Fleet Manager 
Coca-Cola Belgium

      “Veiligheid bij Coca-Cola is een 
   absolute prioriteit, zowel bij 
      onze voertuigen als binnen onze 
 verschillende magazijnen. Bij 
 Coca-Cola België en Luxemburg 
hebben we voor de nieuwste 
veiligheidskleur van de heftrucks 
en magazijntrucks van Linde 
gekozen, omdat we goed beseffen 
dat het gezien worden van grootste 
belang is. Een belangrijk onderdeel is 
de samenwerking met Motrac N.V.”

Pascal Libels
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Michiel Kalis

“Trimble cultiveert groei en 
uitbreiding. Daarom werken 
we samen met de meest 
geavanceerde bedrijven 
wereldwijd om onze Connect 
en Scale Strategie aan te 
sturen. Royal Reesink is de 
optimale partner om de 
ontwikkeling en implementatie 
van onze Precision Agriculture 
oplossingen via het Vantage 
netwerk in de Benelux en 
Duitsland te verbeteren.” 

Markus Meyer

Business Director
Trimble Agriculture

26
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Michiel Kalis

    Reesink Agri heeft samen 
    met Motrac Industries een 
 elektrisch aangedreven, 
 getrokken voermengwagen 
     ontwikkeld. Met deze mengwagen
 kan op een veehouderijbedrijf 
enorm veel diesel bespaard 
worden. Deze voermengwagen 
draagt bij aan een meer circulaire 
landbouw met minimale uitstoot. 
Hiermee kan, afhankelijk van het 
bedrijf, al snel 15 liter brandstof per 
dag bespaard worden. Naast de directe 
besparing op de brandstof kan de 
veehouder een extra trekker uitsparen.

29

Elektrisch aangedreven 
Voermengwagen

KUHN

“Ondanks dat we ruim 234 jaar 
geleden zijn opgericht, 

zijn onze machinemerken 
vaak bekender dan wijzelf.”

Royal ReesinkRoyal Reesink
als merkals merk

De bedrijven die horen bij Royal Reesink 
koesteren hun eigen identiteit en dragen deze 
uit. Zij passen bij Royal Reesink anders waren 
zij er geen onderdeel van. Elk hebben ze een 
eigen business en eigen pakket aan merken.  

Om te laten zien dat een bedrijf onderdeel 
uitmaakt van Royal Reesink, passen we het 
Royal Reesink label toe. Dit label laat zien dat 
we bij elkaar horen. Zo profiteren we van 
elkaar!  

Met 35 dochterbedrijven in tien verschillen-
de landen heeft Royal Reesink een stevige 
internationale marktpositie. Royal Reesink is 
een grote speler met een stevig fundament, 
een lange historie en ons servicenetwerk 
behoort tot de modernste in de verschillende
markten. Daar zijn we ontzettend trots op 
en dat willen we graag meer uitdragen. De 
financiële en innovatieve daadkracht zijn 
groot. Ieder bedrijf maakt onderdeel uit van 
een groter geheel en dat geeft vertrouwen 
naar onze klanten.

  

hebben we veel kennis en ervaring in 
verschillende branches;  

hoeven we elkaars wielen niet opnieuw 
uit te vinden;  

bieden we een uitgebreid pakket 
machines en componenten;  

kunnen we cross-sales realiseren 
en nieuwe markten verkennen 
zoals voor used equipment, 
rental en parts;

kunnen we groei en innovatie 
realiseren; 

hebben we veel specialisten in 
huis voor bijvoorbeeld hydrauliek, 
mechatronica en elektrotechniek;  

zijn we minder afhankelijk van 
economische schommelingen of 
invloeden door het klimaat.  

Samen:Internationale marktpositie

House of brands 



Werken bij Royal Reesink betekent veel meer 
dan werken bij dat ene specifieke bedrijf 
waarmee je een arbeidscontract afsluit. Het 
is een internationaal bedrijf met veel mo-
gelijkheden en kansen. Op allerlei manieren 
zorgen we ervoor dat potentiële kandidaten 
dit weten. Zo werken we aan een krachtig 
werkgeversmerk dat opvalt, aanspreekt en 
werkt als een magneet. Trotse, betrokken en 
gemotiveerde medewerkers zijn de belang-
rijkste ambassadeurs van Royal Reesink. 

Via www.careersroyalreesink.com bundelen 
we de vacatures van de Royal Reesink 
bedrijven en vind je verhalen van onze 
ambassadeurs.

Royal Reesink wil graag een belangrijke 
samenwerkingspartner zijn voor onderwijs-
instellingen. Door bij te dragen aan onder-
wijsinnovatie en de instroom van studenten 
in de sector te bevorderen. Dat doen we 
onder de noemer ‘First Class Royal Rees-
ink’. We werken met ‘first class’ machines. 
Er is een prettige en informele werksfeer. 
Daarnaast krijgen stagiaires veel vrijheid en 
verantwoordelijkheid. De begeleiding is 
intensief waarbij persoonlijke groei en 
ontwikkeling voorop staat. Een ‘first class’ 
stage dus. 

ROYAL REESINK

FIRST CLASS

ROYAL REESINK

FIRST CLASS
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BrandingBranding
EmployerEmployer

Janneke Roelofs

Verkoop binnendienst
Reesink Agri

       “Werken bij Reesink Agri betekent 
voor mij dat ik mijn eigen verantwoording 
mag nemen en samen met mijn team iets 

moois mag maken. Dit doe ik met 
passie en trots sinds 2007.”

Tom Okker

Servicemonteur
MotracLinde

“Het mooiste aan mijn vak is het directe 
klantcontact dat ik dagelijks heb. 

Ik kom bij veel grote klanten maar ook 
bij de kleinere bedrijven. Graag maak ik 

het verschil bij de klant. Zo zorg ik dat de 
truck niet alleen gerepareerd of gekeurd 
wordt, maar werk ik ook dat krasje weg 

en zorg dat de truck netjes gepoetst 
achterblijft. Ik merk dat de klant dat 

enorm waardeert!”

“Not another day at the offi ce” 
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Werken bij

First Class
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Blije en gezonde medewerkers zijn de basis 
van een goed lopend bedrijf. Daarom zorgen 
we graag voor een werkomgeving waar iedere
medewerker zich thuis voelt en niemand wordt 
uitgesloten. Bij Royal Reesink streven we 
naar diversiteit in ons medewerkersbestand. 
We zijn ervan overtuigd dat verschillende 
achtergronden, inzichten en meningen leiden 
tot meer succes. Medewerkers moeten zich vrij 
en veilig voelen om zichzelf te zijn, te zeggen 
wat ze denken en zich te ontwikkelen met veel 
eigen verantwoordelijkheid.  

Onze mensenOnze mensen

Clubgevoel

Ontwikkeling

Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat de 
veiligheid van onze mensen en omstanders niet 
in het geding komt. Wij werken aan duurzame 
inzetbaarheid en investeren in de gezondheid 
en ontwikkeling van onze medewerkers. Bij 
ons werken mensen met diverse opleidings-
niveaus, expertise gebieden en achtergronden.
Wij stellen opleidingsbudgetten beschikbaar 
voor de professionele en persoonlijke ontwik-
keling van onze mensen. Daarnaast besteden 
we actief aandacht aan kennisdeling en 
kennisoverdracht. 

“Blije en gezonde 
medewerkers zijn de 
basis van een gezond 

lopend bedrijf.”

Binnen Royal Reesink is het heel normaal 
dat medewerkers hun hele leven aan ons 
bedrijf verbonden zijn. Dat zegt veel over onze 
medewerkers, maar ook over onze organisatie. 
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Michiel Kalis Managing Director
Chervon Group China

        “Onze samenleving werkt aan 
 klimaatveranderings- en 
   luchtkwaliteitsvraagstukken en 
      daarom moeten alle mogelijkheden 
voor verbetering worden aangegrepen. 
Chervon Group is trots op de 
samenwerking met Royal Reesink 
voor de distributie van onze EGO 
Power+ accu machines voor tuin- & 
groenonderhoud. Deze machines 
bieden evenveel vermogen als benzine 
aangedreven machines, dankzij de Arc 

Lithium 56V-accutechnologie.”

Peter Pan

Zuinig op  Zuinig op  
de wereldde wereld

“Bij Royal Reesink hebben 
ook de medewerkers 

een rol in CO2 reductie.” 

•  Verantwoord gebruik van de benodigder  
gggrondstoffen

•  Gebruik van materialen die minder 
mimilieubelastend zijn

•  Verantwoord omgaan met noodzakelijke 
gegevaarlijke stoffen

•  Bewust beheer en beperking van 
aaafvalstromen

•  Openstaan voor alternatieve energie- 
brbronnen zoals zonne-energie, waterstof en 
enkernenergie

Royal Reesink werkt volgens een milieu 
en managementsysteem dat voldoet aan de 
internationale norm ISO 14064-1 2012 en 
ISO 50001.

• inzet van zonnepanelen;

• zuinigere installaties, betere isolatie en LED 

verlichting;

• uitbreiding inkoop groene energie;

• minder CO2 uitstoot met ons wagenpark, onze 

mobiliteit;

• beste energie labels voor onze leaseauto’s;

• gebruik van online vergadermogelijkheden  

zodat we minder reizen;

• alternatieve verwerkingsmethode afval zodat 

we meer recyclen;

• optimalisering klimaatbeheersingssysteem.

Bij Royal Reesink hebben de medewerkers 
ook een rol in CO2 reductie. Om iedereen 
binnen Royal Reesink bewust te maken, 
te betrekken en te verleiden tot gedrag 
dat meehelpt aan de CO2 reductie is een 
actieplan opgesteld: COyou2.

Ons doel voor 2020 (t.o.v. 2014)

10% minder CO2 uitstoot
minder energieverbruik
meer duurzame energie

34 35

Dit doen wij door:

COyou2

Dit willen wij bereiken door:

Alle bedrijfsactiviteiten van Royal Reesink 
hebben effect op het milieu. Deze effecten 
worden zo laag mogelijk gehouden. 
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Michiel Kalis

Kobelco hybride graafmachine 
draait op duurzame diesel

Van Oostrum Westbroek B.V. werkt 
met een Kobelco SK210HLC-10 

Hybride rupsgraafmachine. Wat deze 
graafmachine echt bijzonder maakt 

is de combinatie van een hybride 
aandrijving en het continue gebruik van 

HVO100 diesel.

Rudie van Oostrum, directeur Oostrum 
Westbroek B.V.: “We moeten niet alleen 
praten over hoe het in de toekomst zou 

moeten. Uitstoot reduceren kan 
en moet nu!”

Elektrificatie, machines op waterstof, 
welke kant gaat het op? Emissievrij 
draaien is de toekomst, dat staat vast. 
Bij Royal Reesink wordt hard gewerkt 

aan toekomstige oplossingen. Veelal 
in samenwerking met fabrikanten om 

de haalbaarheid van de innovaties 
te vergroten.

 
Klant van de Kemp Groep

Van Oostrum Westbroek B.V.
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Duurzame diesel
HVO100 is een praktisch CO2-neutraal
alternatief voor diesel. Het is een 
duurzame, fossielvrije brandstof voor
dieselmotoren, die wordt gewonnen uit
voornamelijk plantenresten, afval- en
restgrondstoffen en ander organisch 
materiaal. Omdat planten reeds CO2
uit de atmosfeer hebben opgenomen,
vindt er compensatie plaats voor wat er
doorverbranding in de dieselmotor
weer wordt uitgestoten. Gemeten naar
‘well-to-wheel’ is de reductie van CO2
uitstoot maar liefst 89 procent. 



Een bedrijf dat geen geld verdient en geen 
winst maakt, kan niet blijven bestaan. Het 
draait niet alleen om financiële prestaties, 
maar het gaat over veel meer. Het gaat ook 
om trots, betrokkenheid, reputatie en het 
aanspreken van de steeds groter wordende
groep klanten en organisaties die om 
duurzame producten vraagt.

“Ons bedrijf is gestart in 1786. 
In al die jaren zijn we blijven 
veranderen en innoveren.”

GezondGezond
bedrijfbedrijf

Michiel KalisKubota en Meerman Groep 
Familie Meerman

Jarenlange relatie

GezondGezond
bedrijfbedrijf
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Financieel gezond

Royal Reesink hecht er veel waarde aan om 
financieel gezond te zijn en te blijven. Daar-
om zorgen we voor prudente financiering met 
gezonde balansverhoudingen. We vinden een 
gedegen aandeelhoudersstructuur belangrijk 
waarbij de focus ligt op continuïteit en 
verantwoorde groei. 

Gezond bedrijf

Ons bedrijf is gestart in 1786. In al die jaren 
zijn we blijven veranderen en innoveren. Af 
en toe moet je dan afscheid nemen van een 
business en iets nieuws creëren. 

“Meerman Groep is de eerste 
Europese dealer voor Kubota 
constructiemachines. Op een 
internationale beurs in 1979 
kwamen Kubota en Meerman 
Groep elkaar tegen. Na een paar 
gesprekken was er van beide 
kanten een klik wat zorgde voor 
een mooie samenwerking. Tot 
op de dag van vandaag zijn 
wij nog steeds importeur voor 
Nederland, al meer dan 40 
jaar! Het is een relatie voor het 
leven, zo voelen wij dat en zo 

staan wij er ook in.” 
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€ 949 mln. 

Netto-omzet 

€ 882
pro forma

KerncijfersKerncijfers
20192019

Groei aantal fte’s t.o.v. 2018

2344

+14,9%

In miljoenen euro’s

Omzetverdeling per marktsector*

  Material Handling: 347

  Construction: 123

  Green: 452

  Industries: 27

€ 64 mln. 

€ 59
pro forma

Bedrijfsresultaat (EBITDA)
exclusief bijzondere posten
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Omzetverdeling 2019 per land of gebied*Omzetverdeling 2016 - 2019*

In miljoenen euro’sIn miljoenen euro’s

* Pro forma - de pro forma informatie is niet gecontroleerd door de accountant
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Kazachstan

Verenigd Koninkrijk

Denemarken

Canada

Zuid Afrika

OverigIndustries
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€ 41 mln. 

€ 36
pro forma

Bedrijfsresultaat (EBIT)
exclusief bijzondere posten

Royal Reesink heeft in 2019 de volgende vennootschappen toegevoegd: 

 Land      Entiteit                                                                     Aandeel

 BE Lauwers Heftruck Service (Motrac Linde)        100% 

 NL Meerman Groep          100%

 NL B. van der Meij de Bie           64%

 NL Van Tetering Grondverzet en Spoorwegmachines       100%

 CA Hepson Equipment           100%

 CA genAG              51%

In de pro forma cijfers zijn de acquisities voor het gehele jaar meegenomen.

Reesink Production is per 2019 gepositioneerd onder Green, voorheen Industries. 

949

400

450

1
7

* Pro forma - de pro forma informatie is niet gecontroleerd door de accountant



Divisie Reesink Material Handling Equipment
De divisie Reesink Material Handling Equipment is 
toonaangevend totaalaanbieder van interne logistieke
oplossingen. De hef- en magazijntrucks voldoen aan 
de hoogste eisen, of het nu gaat om koop, lease, huur of
occasions. Ons totaalaanbod van  advies voor warehouse
ontwerp en inrichting tot de 24/7 onderhoudsservice.
Dagelijks helpen we onze klanten in alle sectoren, van 
agrariër tot havenbedrijf en van recycling tot 
warehouse.

Met technologisch hoogstaande producten behoren 
we in het segment van veeg- en schrobmachines 
internationaal tot de meest vooruitstrevende partij 
voor zeeploos reinigen. 

Divisie Reesink Logistic Soluctions
Mede door de opkomst van webwinkels, de versnelling
in de logistiek en de trend om dezelfde dag te 
leveren, groeit de behoefte om goederen op te slaan en te 
verwerken door automatische systemen. Vanuit de 
divisie Reesink Logistic Solutions leveren we 
geautomatiseerde oplossingen voor magazijnen. Van 
zeer compacte bakkenopslagsystemen tot hoogbouw-
palletmagazijnen met eigen geproduceerde magazijn-
kranen, stellingen, transportsystemen en besturings-
software. De complete besturingssoftware kunnen we 
uitbreiden naar een volledig ‘Warehousemanagement
Systeem’. Onze Research & Development specialisten 
ontwerpen, ontwikkelen en testen de systemen in 
nauwe samenwerking met de afnemer en de 
equipment leveranciers.

Material Handling

Divisie Reesink Construction Equipment
De bedrijven binnen Reesink Construction Equipment 
hebben een sterk serviceapparaat en bieden een breed 
portfolio aan grondverzetmaterieel, wegenbouw-
materieel en aanverwante producten ten behoeve 
van de grond-, weg-, en waterbouw. Zo werken 
professionals in voornamelijk de grond- weg- en 
waterbouw sector met de door Reesink Construction 
Equipment vertegenwoordigde A-merken in heel 
de Benelux. Met een uitgebreide huurvloot is er de 
mogelijkheid om naast verkoop en service klanten 
ook flexibel te bedienen voor kort of langlopende 
projecten.

Divisie Reesink Compact Construction Equipment
Reesink Compact Construction Equipment richt 
zich vooral op compact (grondverzet)materieel. We 
bedienen een zeer brede klantengroep met 
uiteenlopende werkzaamheden. Zo werken kabel-
leggers met onze machines om sleuven te graven
om steeds meer buitengebieden in Nederland 
te voorzien van glasvezel. Hoveniers zetten 
onze machines vaak in bij de aanleg van kleine 
én grote tuinprojecten en loonbedrijven voeren  
tal van werkzaamheden uit met onze mini- en 
midigravers, wielladers en rupsdumpers.

ConstructionMarktsectorenMarktsectoren

ATLAS
BENS 
BERGMANN
BOMAG
BORECO
KATO

KOBELCO
KUBOTA
MOROOKA
OKADA
SCHAEFF

Merken Construction

AUTOSTORE
ESNOVA
KONE CRANES
LALESSE

Merken Material Handling
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LINDE MATERIAL HANDLING
TENNANT
ULMA INOXTRUCK



Divisie Reesink Industries
Reesink Industries houdt zich intensief bezig met 
hydraulische en elektrische aandrijftechniek. We 
engineeren en bouwen hoogwaardige complete 
hydraulische en elektrische systeemoplossingen, 
mobiele en stationaire aandrijvingen en power packs. 

Wij hebben een grote voorraad hydraulische en 
elektrische componenten die we snel kunnen leveren.
Onze systemen en componenten vind je in de land-
bouw-, industrie-, automotive-, maritieme-, mijn-
bouw- en grondverzetsector over de gehele wereld. 

We werken nauw samen met andere Royal Reesink 
bedrijven. Daarnaast ontwerpen en produceren
we met de nieuwste machines klantspecifieke 
ventieltechniek en manifolds onder de naam 
IMAV-Hydraulics. Ook reparaties en onderhoud 
behoort tot onze expertise. Bovendien zijn we 
gecertificeerd om stuursystemen voor de maritieme 
industrie te ontwikkelen en te keuren. We leveren en 
servicen niet alleen hoogwaardige producten, maar 
bieden ook kennis en jarenlange ervaring. Dat stelt 
ons in staat om een deel van supply chain voor onze 
klanten te verzorgen.

Industries
Divisie Reesink Turfcare
Gaat het om de greenkeeping van golfbanen,
sportveldenbeheer, of om het onderhoud van tuin,
park & bos, campings en evenemententerreinen. Als
divisie Reesink Turfcare weten we dat het hier altijd 
gaat om maatwerk. We leveren state-of-the-art
gereedschap en machines die de basis zijn voor
het in conditie houden van de groene ruimte. 

Reesink Turfcare biedt een uitgebreid assortiment 
personen- en goederenvervoer voor bijvoorbeeld 
golfbanen, hotels, resorts of vakantieparken. Voor 
professionele vloerreiniging leveren wij reinigings-
machines. We leveren unieke machines voor mijn- 
en wijnbouw en voor de aanleg van ondergrondse
infrastructuur. Al onze leveranciers staan wereldwijd 
bekend vanwege hun innovatieve A-producten en hun 
leidende posities. Vanzelfsprekend bieden we voor 
alle machines van onze klanten regelmatig onderhoud, 
service, onderdelen en natuurlijk deskundig advies.

Divisie Reesink Agricultural Equipment
Binnen de divisie Reesink Agricultural Equipment 
leveren we machines, service en onderdelen voor de 
land- en tuinbouw hoofdzakelijk via gekwalificeerde 
dealers aan agrariërs, loonwerkers, veehouders, 
overheden, groenvoorzieningsbedrijven en water-
schappen. Door samen te werken met fabrikanten 
van A-merken zijn wij in staat om een breed scala 
van professionele machines aan te bieden in de 
voederwinning, voederverwerking, grondbewerking, 
zaai- en strooitechniek, spuittechniek en groenverzor-
ging. Op deze manier kunnen wij voor elke grondsoort 
en gewas de juiste ploeg, rotorkopeg, frees en (precisie) 
zaaimachine leveren. Daarnaast kunnen wij in de 
optimale werkbreedte maaier, schudder en hark voor
de voederwinning voorzien.

MarktsectorenMarktsectoren

Merken Industries
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ARADEX
ARGO HYTOS
BUCHER HYDRAULICS
EATON
IMAV-HYDRAULICS
LIEBHER
LINDE E-MOTION
LINDE HYDRAULICS
VÖLKEL MIKROELEKTRONIK

Green



Divisie Smart Farming
Reesink Smart Farming is gericht op precisieland-
bouw door innovatieve toepassing van GPS-
technologie, sensortechniek en dataverwerking. 
Precisielandbouw is een manier van werken waarbij 
percelen niet meer uniform worden bewerkt, maar 
waarbij wordt ingespeeld op de variatie binnen het 
perceel. Zo wordt er plaatsspecifiek exact gedaan 
wat nodig is en dat draagt in hoge mate bij aan 
duurzamere landbouw. Met de combinatie van 
hardware, software en diensten die Reesink Smart 
Farming levert, ondersteunen we agrariërs om dit 
succesvol in hun bedrijfsvoering te implementeren. 
Met onze dienst Taakkaart.nl bieden we een 
merkonafhankelijk platform voor precisielandbouw.

Een belangrijk onderdeel van precisielandbouw is 
het op twee centimeter nauwkeurig, automatisch 
besturen van machines en tractoren. Daarnaast 
spelen diverse sensortechnieken van bodemscans tot 
satellietbeelden en opbrengstmeting van de gewassen 
een belangrijke rol. Zo kan de status van de bodem 
en van de gewassen in de gaten worden gehouden. 
Door monitoring te combineren met automatische 
besturing en bediening, kan het gewas optimaal 
worden gezaaid, bemest, beregend en beschermd
worden. 

Kamps de Wild Holding
De divisie Kamps de Wild Holding bedient 
verschillende landbouwmarkten. Waar Nederland 
zich kenmerkt door een mild klimaat met klein-
schalige, intensieve hightech landbouw, hebben 
Kazachstan en Canada een landklimaat en uitge-
strekte velden waarop veelal granen en andere 
dorsgewassen worden geteeld. Dat vraagt 
van onze bedrijven maatwerk per land, klimaat 
en uiteraard per afnemer. We zijn gespecialiseerd in
(zelfrijdende) oogstmachines, tractoren en agra-
rische logistiek. We bieden materieel voor 
grondbewerking, zaaien, bemesten en beschermen 
van gewassen. Vazelfsprekend bieden wij hiervoor 
een uitgebreid pakket aan onderhoud, service 
en support.

Het zwaartepunt van de activiteiten buiten Nederland 
ligt in de grootschalige graanteelt, maar ook (melk)
veehouders, en aannemers in grondverzet en de 
olie-industrie behoren tot onze klanten. Van zelf-
rijdende zwadmaaiers voor gras, graan en rijst tot 
hoogwaardige techniek voor grootschalige bodem-
bewerking- en zaaitechnologie. Ook zijn we specialist 
in Canada op het gebied van aardappeltechniek. We 
zijn zelf ontwikkelaar en producent van Kaweco land-
bouwmachines. De productie hiervoor vindt plaats in 
een nieuwe moderne fabriek in het Gelderse Hengelo. 
Het leveringsprogramma van Kaweco bestaat uit 
mest- en silagetechniek en sinds 2018 ook shovels.  

MarktsectorenMarktsectoren

AGRIFAC
AMAZONE 
BAOLI
BERGMANN
BOMAG
CLAAS
CLUB CAR
COLUMBUS
DITCH WITCH
EGO POWER +
ELIET
EINBÖCK
FACTORY CAT
FARMTRAC
HORSCH
IMANTS
KAWECO
KECKEX 
KIPOR
KNOCHE 
KUBOTA

KUHN 
LINHAI
LM TRAC 
MACDON 
MAMMUT
MÜLLER ELEKTRONIC
OTTERBINE
PESSL
POLARIS
POSCH
RAUCH
SMITH GENERATORS
SPIJKSTAAL
TORO
TRIMBLE
TRIOLIET
TYM
VALLEY 
VERIS
WEEDSTEAM
WIEDENMANN

Merken Green
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Turkey

REESINK
Logistic
Solutions

Schwerstapler
REESINK

Divisies enDivisies en
bedrijvenbedrijven

REESINK
UK

Reesink Material Handling Equipment

• CT Lift Equipment 

• MotracLinde

• Motrac Tennant; Motrac Linde

• Pelzer Fördertechnik

• Reesink Schwerstapler

Reesink Turfcare

• B. van der Meij de Bie

• Jean Heybroek 

• Reesink Turfcare BE, DK, IRE  

• Reesink UK 

• Smith Power Equipment

• Stierman de Leeuw

Reesink Compact Construction Equipment

• Meerman 

• Meerrent 

Reesink Industries

• Motrac Industries

Reesink Smart Farming

• Vantage Agrometius BE, DE, NL

Reesink Agriculture Equipment

• Reesink Agri

• Reesink Turkey

• Packo

Kamps de Wild Holding

• Bruggeman

• CT Agro

• genAG

• Hepson Equipment

• Kamps de Wild

• Landtech

• Reesink Canada Wholesale

• Reesink Production

• Tingley’s Harvest Center

Reesink Construction Equipment

• De Bruycker-Kemp

• Hans van Driel

• Huur&Stuur

• Kemp Groep

• Van Tetering
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Reesink Logistic Solutions

• AM-Automation

• Reesink Logistic Solutions
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Royal Reesink B.V.

P.O. box 1411, NL-7301 BR  Apeldoorn
Ecofactorij 20, NL-7325 WC  Apeldoorn

T  +31 (0)575 599 300
E  info@royalreesink.com
W royalreesink.com

ContactContactInstagram Careers

Youtube

Linkedin

Facebook

Facebook Careers
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