‘De achterlichten
worden steeds
groter’

Ad Huizenga (Makita):
‘Riante voorraadpositie
betaalt zich nu extra uit’

132

3/2020

INTERVIEW

2 min. leestijd

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar onze geglobaliseerde economie is. Volgens Ad Huizenga, commercieel directeur van Makita Nederland,
valt dat voor zijn bedrijf alleszins mee. Dat is te danken aan de Makita-bedrijfsfilosofie om altijd een riante voorraadpositie aan te houden.
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Ad Huizenga: ‘Als ik gasten rondleid in ons
14.000 vierkante meter grote en zeven
stellinglagen hoge warehouse in Eindhoven,
is de vraag bijna standaard: Is dit voor heel
Europa, of toch minstens voor heel de Benelux?
Ik moet dan uitleggen dat we in ieder land in
Europa een dergelijke voorraad hebben, dus
ook in bijvoorbeeld België.’
Mede daardoor ondervindt Makita tot op dit
moment weinig gevolgen van de huidige crisis,
tenminste in Nederland, waar de winkels nog
open zijn. Voor andere landen, zoals de buur
landen Duitsland en België, is dat natuurlijk
anders. Huizenga: ‘In Nederland kunnen wij nog
steeds een uitleveringsgraad van 98 procent
waarmaken en dat percentage neemt eigenlijk
niet noemenswaardig af.’

gebied. Tegelijk is Makita in de groene sector
een relatieve nieuwkomer, maar Huizenga ziet
dat dit beeld langzaam maar zeker aan het
draaien is: ‘De achterlichten van de gevestigde
merken worden steeds groter. Dat heeft veel
te maken met de transitie naar accu. Makita is
vooral bekend vanwege zijn accutechnologie.

Wij hebben dus minder dan de gevestigde
merken te maken met de neergang in fossiele
machines. Ik het idee dat wij daardoor wat
sterker groeien dan andere merken.
En natuurlijk heeft de coronacrisis impact,
maar dat is tot nu toe niet noemenswaardig.’

‘In Nederland kunnen wij nog
steeds een uitleveringsgraad
van 98 procent waarmaken
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