NUNNER LOGISTICS BETREEDT CHINESE
MARKT MET EIGEN SPOORVERBINDING

“We komen
nu in de
fase van
grote overnames”
VLAK VOOR HET TER PERSE GAAN VAN DIT RSMAGAZINE
MAAKTE ERWIN COOTJANS, CEO VAN NUNNER LOGISTICS
EEN BELANGRIJKE OVERNAME BEKEND, NAMELIJK VAN
BRANCHEGENOOT CAROZ. MAAR DAARMEE ZIJN COOTJANS’
AMBITIES NIET BEVREDIGD. HIJ WIL EEN NÓG GROTERE SPELER
WORDEN OP DE INTERNATIONALE MARKT VAN LOGISTIEKE
DIENSTVERLENING. ”IK GA ERVAN UIT DAT HET BEDRIJF EIND
2020 NOG EEN KEER IS VERDUBBELD.”
HARRY VAN DAM
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D

at NUNNER Logistics opgericht in Oostenrijk in
1955 - vanaf 2014 in een
doorlopende groeistuip
verkeert, is geen toeval. Dat
was namelijk het jaar waarin Erwin Cootjans
(54) het bij NUNNER alleen voor het zeggen
kreeg, nadat hij zijn Oostenrijkse partner had
uitgekocht. Maar daar ging wel het een en
ander aan vooraf, waarbij (zoals zo vaak in
het leven) het toeval een handje hielp.

logistiek dienstverlener en werd Cootjans
directeur van de Nederlandse vestiging.
“Dat gaf me de kans het bedrijf verder vorm
te geven en uit te bouwen. In 2009 heb ik
het vervolgens samen met een compagnon
weer van de Duitsers teruggekocht.” Totdat
hij in 2014 dus alleen verder ging.

“Na mijn studie aan Nyenrode wilde ik
bij uiteenlopende bedrijven leerervaring
opdoen”, vertelt Cootjans in de
hoofdvestiging van zijn onderneming in
Helmond. “Ik heb onder meer bij Philips
gewerkt, maar wilde ook graag in het
buitenland werken. Ik kwam toevallig bij
NUNNER in Oostenrijk terecht en was van
plan daar hooguit een jaartje te blijven. Nou,
je ziet het: ik werk er nog steeds.” Dat klinkt
saaier en voorspelbaarder dan het is, want
Cootjans heeft bepaald niet stilgezeten.

OMZET VERDRIEVOUDIGD
Sindsdien raast Erwin Cootjans als een
wervelwind door de internationale markt
van logistieke dienstverleners. Uitbreiding na
uitbreiding, overname na overname en het
eind is nog lang niet in zicht. “Nee”, zegt hij.
“Vanaf het moment dat ik het alleen voor het
zeggen kreeg, hebben we de omzet weten te
verdrievoudigen. Eind volgend jaar moet het
bedrijf twee keer zo groot zijn als nu. We gaan
vrolijk verder.” Want, legt Cootjans uit, tot nu
toe heeft NUNNER vooral kleine overnames
gedaan, maar de onderneming komt nu
in een fase dat er echt grote overnames,
nationaal en internationaal, kunnen worden
gerealiseerd.

“Vanuit Oostenrijk begonnen we in 1987
met een paar mensen voor NUNNER in
Nederland en werd ik aandeelhouder”, vertelt
de inwoner van het nabijgelegen Eersel. “Het
ging goed en in de jaren negentig groeiden
we uit tot marktleider in het vervoer naar
Oost-Europa.” In 2000 kwam het bedrijf in
handen van een Duitse beursgenoteerde

TIEDADA
De huidige omvang is dus eigenlijk maar
een tussenstand, terwijl er toch al sprake is
van in totaal zo’n 500 medewerkers en 27
vestigingen in Nederland, Litouwen, Polen,
Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje,
Slovenië en Roemenië. Het boek over
NUNNER is dus nog lang niet volgeschreven,
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al is Cootjans wel aan een nieuw hoofdstuk
begonnen. Titel: China.
Eind vorig jaar nam NUNNER een
‘substantieel’ belang in een Chinese
onderneming, genaamd Tiedada.
Deze organisatie is actief als logistiek
dienstverlener per spoor van en naar China.
“Door de samenwerking met een Chinese
partner hebben we via de ‘nieuwe zijderoute’
een prima toegang tot dat enorm grote
land”, legt Cootjans uit. “Tiedada heeft zeven
vestigingen, gespreid door China en dat biedt
ons een mooi netwerk. Maar omgekeerd
kan Tiedada natuurlijk ook weer profiteren
van ons netwerk in wegvervoer in Europa en
daarbuiten.”
TREINVERBINDING MET CHINA
De samenwerking met Tiedada ligt in het
verlengde van een initiatief waarmee
Cootjans vorig jaar internationaal opzien
baarde. Hij lanceerde een rechtstreekse
treinverbinding van Amsterdam naar
China. Drie keer per week vertrekt er een
trein van 630 meter lang met zo’n veertig
containers vol met goederen voor een reis
van zestien dagen door Duitsland, Polen,
Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan met
als eindpunt China. “Vanuit hier gaan onder
meer bouwmaterialen, pootaardappelen,
bloembollen en bier die kant op”, zegt de
CEO van NUNNER. “En terug bestaat de

Opinie
“De
mensen
van RSM
openen
overal
deuren
voor ons”
lading vooral uit elektronica, chemicaliën en
speelgoed.” Ook heeft NUNNER zogeheten
groepage-lijnen (meerdere zendingen in
één container) vanuit China naar Europa.
Deze containers komen via Duisburg
naar Helmond van waaruit de zendingen
vervolgens via NUNNER’s lijndiensten per
truck door Europa worden verspreid.
WEGVERVOER CORE BUSINESS
Overigens merkt de CEO van NUNNER op,
dat de eigen treinverbinding met China
weliswaar als eyecatcher geldt, maar dat
vervoer per spoor niet echt de core business
van het bedrijf is. “Verreweg het belangrijkste
bij ons is, naast lucht- en zeevracht, het
wegvervoer”, benadrukt Cootjans. “Elke
dag vertrekken hier meer dan honderd
vrachtwagens om overal in Nederland, maar
ook in heel Europa, goederen te bezorgen,
die eerst hier in ons hypermoderne x-dock
zijn gecrossed. En op verschillende plaatsen
in Europa beschikken we over enorme
warehouses”, somt de CEO op. “In Venlo
staat er een van 120.000 m2, een van de
grootste in Nederland”, zegt hij.
INTERNATIONALE MEERWAARDE RSM
NUNNER is al bijna 25 jaar cliënt van RSM.
“Vanuit een dienstverband begon Teun van
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Asten destijds zijn eigen onderneming - één
van de voorgangers van het tegenwoordige
RSM - en toen zijn we hem gevolgd”,
zegt Cootjans. “Al die jaren verloopt de
samenwerking tussen onze teams perfect.
Natuurlijk doen Teun en ik het niet met zijn
tweeën, maar het werkt wel lekker dat we
elkaars gedachten bij wijze van spreken
kunnen lezen.” Sinds NUNNER steeds meer
en ook verder het buitenland opzoekt, blijkt
de meerwaarde van de accountants en
fiscalisten van RSM des te meer. “Als we
in Polen, Roemenië of Tsjechië iets gedaan
willen hebben, loopt dat altijd via RSMkantoor Eindhoven”, benadrukt Cootjans.
“Overal is RSM vertegenwoordigd of heeft er
in elk geval de relevante contacten. Zelfs in
China, waar de handel en wet- en regelgeving
toch anders zijn ingeregeld dan hier, openen
de mensen van RSM deuren voor ons.”
‘AAN TAFEL GEZET’
Ook bij de half mei bekendgemaakte
overname van Caroz Coordination Centre
uit Venlo speelden Teun van Asten en zijn
team een sleutelrol, vertelt Erwin Cootjans.
“Ze hebben ons op financieel, strategisch
en fiscaal vlak uitstekend begeleid”, zegt
hij, “maar de bemoeienis was er al eerder.
Eigenlijk is de hele deal zelfs bij RSM

begonnen. Teun heeft ons min of meer bij
elkaar aan tafel gezet, omdat hij zag dat
onze bedrijven - beide cliënt van RSM elkaar zouden kunnen versterken.”
Van Asten’s inschatting was een juiste,
zag Cootjans al snel. “Opdrachtgevers
besteden steeds vaker de hele logistieke
keten uit aan één bedrijf dat alles efficiënt
en kostentechnisch verantwoord regelt,
waardoor de klant maar één aanspreekpunt
heeft”, legt hij uit. “Caroz is sterk in dat
zogeheten 4PL-segment en wij zien die
trend de komende jaren nog verder groeien.”
‘BEST MANAGED COMPANY’
Kortom, NUNNER loopt internationaal
voorop in de logistieke markt en wil dat ook
blijven doen. “Maar daarnaast vind ik het
zeker zo belangrijk om ook uit te blinken in
maatschappelijk verantwoord ondernemen,
duurzaamheid, veiligheid en zorgvuldig
personeelsbeleid”, aldus Cootjans. “Daarom
ben ik er trots op, dat we over alle mogelijke
certificaten op die gebieden beschikken
en zelfs al enkele jaren achtereen zijn
gekwalificeerd als ‘Best Managed Company’.
Op den duur is dat voor de ontwikkeling van
het bedrijf van levensbelang.”

TEVREDEN
PIM VAN BATENBURG

MARJOLEIN ANSINK FOTOGRAFIE

Mijn moeder - bijna 93 - voedde haar
kinderen op met het idee dat alles met
‘te’ niet goed was, behalve tevreden, te
huur en te koop. Sinds ik weerwoord durf
te geven - nog niet zo heel lang - zeg ik
steevast dat tevreden niet per se goed is
als je het over jezelf hebt. Daarom streef
ik als professional graag naar verbetering,
wil ik kritiek durven incasseren en ben ik
bereid te kijken wat ik daarvan kan leren.
In mijn vrije tijd leun ik ook niet graag
achterover. Ik kom graag in actie, zoals bij
het Rode Kruis, voor het behoud van een
kerkje, bij mijn tennisvereniging of in de
lokale politiek. Altijd kritisch, niet alleen
richting de buitenwereld, maar ook naar
mezelf. Ik ben niet snel genoegzaam.
Waar ik wel tevreden mee ben, is hoe de
democratie in Nederland functioneert.
Versta mij niet verkeerd: er gaan dingen
mis en er kan nog veel worden verbeterd.
Maar ik pleit er juist voor onze zegeningen
te tellen. Er is geen land op aarde waar het
beter toeven is. We hebben bijvoorbeeld
niet voor niets aantrekkingskracht op
mensen die elders een beter of veiliger
bestaan willen opbouwen.
Natuurlijk kent ons land zakkenvullers,
zakkenrollers, nietsnutten, criminelen,
asocialen en bureaucraten, maar op het
geheel zijn dat er een paar. Natuurlijk loopt
het soms de spuigaten uit met regelgeving
en betutteling, hebben zorgbehoevenden
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zonder liefhebbende familieleden het
(te) zwaar, net als zorgverleners. Hoewel
er regelmatig verkeerde keuzes worden
gemaakt, heeft de Nederlandse politiek
daar oog voor.
Desondanks willen nieuwkomers in de
politiek liever een storm van vernieuwing
teweeg brengen, terwijl zittende
regeringspartijen vaak worden afgestraft
voor gevoerd beleid. Kijk naar de opkomst
van LPF (2002), PVV (sinds 2005) en
Forum voor Democratie (FvD). De laatste
is in 2015 opgericht als denktank, werd een
jaar later een politieke partij en is nu bezig
met een snelle opmars. FvD zou kunnen
uitgroeien tot de grootste partij. Hoewel
dat niet mijn voorkeur geniet, heb ik er
vertrouwen in dat dat niet zou leiden tot
blijvende schade. Het kan wel zorgen voor
accentverschuivingen, omdat ons land
wordt geregeerd door coalities.
Veel interessanter is het om zelf je
steentje bij te dragen aan een leefbare
maatschappij. Niet klagen en achterover
leunen. Het geeft misschien even
voldoening, maar het helpt ons niet
vooruit. Doe zelf iets, op je werk, in je
vrije tijd en voor de mensen om je heen.
Daar streef ik naar, net als veel van mijn
collega’s. Zelfs dan ben ik niet tevreden
met mezelf, maar kan ik mezelf in elk
geval met een gerust hart aankijken in
de spiegel.

