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AMACOM-DIRECTEUR DICK ENGELS:

“GEDREVENHEID EN WINNAARSMENTALITEIT ZITTEN IN ONS DNA”
TEKST: Dick Versteeg FOTOGRAFIE: Amacom

Succesrijke ondernemingen vinden vaak hun oorsprong in gesprekken aan de keukentafel. Zo ook bij het
gezin Engels, waar vader Theo in 1999 een droom deelde met echtgenote, zoon en twee dochters. Met
z’n vijven begonnen zij vanuit huis met de inkoop, verkoop en distributie van consumentenelektronica.

R

uim twintig jaar later is Amacom
uitgegroeid tot één van de grootste
leveranciers van CE en klein huishoudelijke apparaten in de Benelux.

De huidige directeur Dick Engels, was
destijds achttien jaar en kan zich de
ontstaansgeschiedenis van het bedrijf nog
helder voor de geest halen. “Mijn vader
probeerde vanuit zijn ruime ervaring in
de retail altijd in te schatten welke kant
de markt op zou gaan bewegen. Deze
visie heeft ook ten grondslag gelegen
aan zijn ambitie om een eigen bedrijf te

beginnen. Hij wilde het anders aanpakken
dan op dat moment gebeurde. Hij was
ervan overtuigd dat er in deze branche
nog veel te winnen viel op het gebied
van distributie. Ook voorzag hij aantrekkelijke kansen in het online-landschap en
is hier volop ingesprongen.”

Synergie
Na en voor schooltijd - en soms zelfs
tussen de lessen door - was Dick Engels
bezig met de ondersteuning van het
familiebedrijf. Direct na zijn opleiding ging
hij fulltime aan de slag en werd in 2007

mede-eigenaar van Amacom.
“Er was duidelijk sprake van een synergieeffect tussen mij en mijn vader. Wij
vulden elkaar goed aan en versterkten
elkaar als ondernemers. In 2015 kreeg
ik de volledige eindverantwoordelijkheid,
op verzoek van mijn vader die wegens
ziekte noodgedwongen zijn levenswerk
moest staken en daarna helaas is overleden. Dit was vanzelfsprekend een zware
periode, maar mede dankzij de steun
van vele trouwe leveranciers, klanten en
medewerkers zijn wij in staat gebleken
om de door mijn vader ingezette koers

voort te zetten en het bedrijf verder uit
te breiden.”
Nadat de keukentafel was ingeruild voor
een bedrijfspand in Schijndel verhuisde
Amacom in 2011 naar ’s-Hertogenbosch,
waar later ook een magazijn werd
geopend en tot op de dag van vandaag
het hoofdkantoor is gevestigd. Verder
heeft het bedrijf de beschikking over
een logistiek centrum in Rosmalen, een
extern magazijn in Hedel en sinds kort
een extra depot in Den Bosch.

Dropshipping
Dick Engels: “We dropshippen zowel
voor onze partners, die uit klanten en
leveranciers bestaan, als voor plazaaccounts. Dropshipments zullen een
steeds belangrijkere plek gaan innemen
binnen onze bedrijfsvoering. Consumenten zijn mondig, vergelijken graag
het veelzijdige aanbod aan producten
en hebben behoefte aan comfort. Met
onze dropshipmentdiensten spelen we
hier actief op in, zowel rechtstreeks als
via onze partners en dit alles normaliter
binnen 24 uur.”

Door het vuur
In het twintigjarige bestaan is het bedrijf
continu in ontwikkeling geweest. Er is
fors geïnvesteerd in een sterke logistieke huishouding, in systemen en in het
opbouwen van een team, dat Engels trots
omschrijft als ‘kundig en bevlogen’.
“Wij zijn ambitieus en gaan voor onze
klanten door het vuur; doen er alles
aan om hen te ontzorgen. Door continu
vooruit te blijven kijken zijn wij in
staat gebleken om in te spelen op
veranderingen in de markt. Zo stond
Amacom direct vooraan tijdens de
online-revolutie.”

De rubriek Achter de Schermen biedt een podium aan professionals, die werkzaam zijn in of leveren aan de elektroretail. In deze aflevering een interview met
Dick Engels, de managing director van Amacom.

het netwerk met leveranciers en klanten
werd krachtiger en hechter.
Engels: “Veel van onze partners werken
al vanaf het eerste uur met ons samen.
Het aantal medewerkers groeide mee
met onze bedrijfsresultaten. We hebben
inmiddels alweer ruim vijf jaar een eigen
pakstraat en bezorgdienst. Sinds het
najaar van 2018 werken wij met ons
huidige logistiek centrum in Rosmalen,
dat in een mum van tijd vol stond met
mooie producten.”

Groei-ambitie
Dick Engels zegt trots te zijn op het
vertrouwen dat leveranciers en klanten
in Amacom hebben. “Wij betalen dat op
onze beurt uit met betrouwbare dienstverlening op het gebied van distributie
en fulfilment. De rek is er nog lang niet
uit en wij blijven hongerig om verder te
groeien. Amacom ziet altijd kansen.”
Ter onderstreping van de groei-ambitie is
tijdens de viering van het twintigjarig jubi-

Dick Engels

leum in mei vorig jaar de internationale
samenwerking met DCC/Exertis officieel
bekrachtigd. Engels: “Hierdoor hoopt
Amacom nóg meer nieuwe partners te
kunnen binden in binnen- en buitenland
en bestaande partners nóg beter te
kunnen faciliteren. Intussen zijn we op
weg naar de 1,5 miljoenste order…”

Logistiek centrum
De honderd medewerkers van Amacom

Mijlpalen
Als mijlpalen noemt Engels de oprichting
en groei van dochterondernemingen
Megami B.V. (gespecialiseerd in ‘eigen
merken’, waaronder ClearPlex), Gezamenlijk Voordeel B.V. (projecten, B2B,
loyalty-programma’s, 3PL en fulfilment)
en Quecom (zelf ontwikkeld online
bestel- en informatiesysteem). Het
dienstenpallet van Amacom breidde in
de loop der jaren gestaag verder uit en
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werken op dit moment vanuit twee strategische locaties. Op het hoofdkwartier
aan De Tweeling in ’s-Hertogenbosch
zijn de afdelingen marketing, inkoop en
sales gevestigd. Ook de dochterondernemingen Megami B.V. en Gezamenlijk
Voordeel B.V. houden hier kantoor. In het
bijbehorende magazijn worden vooral
bulkleveringen verwerkt.
Een belangrijk moment in de groei van
Amacom was in 2018 de uitbreiding met
een logistiek centrum in Rosmalen. Het
bedrijf vond daarmee de extra warehouse capaciteit, die nodig was om te
voldoen aan de toenemende vraag van
zowel winkeliers als eindgebruikers naar
‘on demand’ leveringen binnen 24 uur.
Hier bevindt zich het hart van de dagelijkse logistieke operatie en werken het
projectteam, de financiële administratie
en de afdeling sales support.

Aanpakkers
Engels: “Wij zien onszelf als een team van
echte aanpakkers. No-nonsense, harde

werkers en nakomen wat we beloven. Dit
doen we met veel bezieling en oog voor
detail. Gedrevenheid en winnaarsmentaliteit zitten in het dna van onze medewerkers. Onze verantwoordelijkheid stopt
namelijk niet als de pakketten de deur uit
zijn, maar pas als klanten 100% tevreden
zijn en terugkeren. Fulfilment zien wij in
dit licht als het volledig ontzorgen van
onze partners. Vanaf het moment dat de
order is geplaatst tot een betrouwbare
verwerking en de complete nazorg
hiervan. Amacom is een moderne logistiek dienstverlener en fulfilment partner.
Buiten de traditionele logistieke diensten
bieden wij dagelijks extra services aan
om onze klanten te begeleiden bij de
ontwikkeling van hun bedrijf. We zijn
ervan overtuigd dat samen groeien tot
duurzame relaties leidt. Denk hierbij aan
ondersteuning bij automatiseringsvraagstukken, het inzetten van ons zakelijk
netwerk, de afwikkeling van klantvragen
via onze afdeling sales support of in extra
vervoersdiensten. Op voorhand is geen

vraag voor ons te gek en zullen we altijd
die extra stap zetten om onze klanten
maximaal van dienst te zijn.”

Geen grijze muis
De website van Amacom wordt gesierd
door de welluidende slogan ‘Paars, professioneel en punctueel’. Engels: “Wij zien
onszelf als een vooruitstrevende partij,
denken graag vooruit en investeren
nadrukkelijk in de logistieke dienstverlening en in onze systemen. Hierdoor
zijn we in staat om op pro-actieve wijze
voorop te lopen in de markt.
We willen geen grijze muis zijn, maar
eruit springen.Vandaar dat we ook voor
een opvallende kleur hebben gekozen.
We tonen graag initiatief en lef. De kleur
paars komt terug in onze huisstijl, maar
ook op onze eigen bestelbussen en
omdozen. Ze springen er op frisse wijze
uit en worden ook steeds vaker herkend.”

Quecom
Quecom is het door Amacom zelf
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ontwikkelde online bestel- en informatiesysteem voor retailers, e-tailers, leveranciers én B2B. Het biedt 24/7 toegang
tot het assortiment en real time inzicht
in onder meer voorraden, doorverkopen,
leveringen en rapportages, tot complete
fulfilment en API-koppelingen.
Engels: “Quecom vormt het hart van onze
organisatie en draagt bij aan het maximaal
verdiepen en versterken van de relaties
met onze partners. Ons projectteam is
met ondersteuning van de marketingafdeling dan ook dagelijks bezig om Quecom
verder te optimaliseren en te laten
aansluiten bij de wensen en behoeften
van de gebruikers. We hebben wekelijks
ruim 10.000 sessies verdeeld over ruim
tweeduizend unieke gebruikers.”

200 A-merken
Amacom vertegenwoordigt circa 200
A-merken op het gebied van met name
consumentenelektronica, klein huishoudelijke artikelen en personal care en
bedient hiermee dagelijks ruim 2.500
partners in de e-tail, retail en B2B. Het
gaat daarbij om merken als Samsung,
LG, Philips, Sony, JBL, Segway, De’Longhi,
Magimix en Sage en klanten variërend
van alle grote online-spelers zoals Bol.
com en Coolblue, tot bekende retailformules als Expert, EP en MediaMarkt.
Daarnaast richt Amacom zich met haar
producten steeds vaker op nieuwe
klantgroepen, zoals supermarkten, bouwmarkten, discounters en B2B-platforms
en zet met diverse merken stappen in de
richting van de Belgische retail.

die manier blijven we toch met elkaar
verbonden en kunnen we zo goed mogelijk inspelen op allerlei vragen. Intussen
blijft onze afdeling sales support als
vanouds zes dagen per week telefonisch
bereikbaar.”

Verschuiving
Dick Engels verheelt niet dat de coronacrisis effect heeft op de bedrijfsvoering.
“Al is het alleen maar omdat de bedrijfsprocessen anders moeten worden inge-

consumenten.
Bovendien hebben we in deze tijd maximaal geprobeerd om in te spelen op de
vraag die we in de markt zien ontstaan.
Denk hierbij aan de inkoop, verkoop en
distributie van tondeuses, thermometers
en koptelefoons. We spelen hier met
Quecom ook gericht op in, door deze
producten via themashops, zoals een ‘at
home shop’ of ‘tondeuseshop’ aan te
bieden aan onze klanten.”

Dichter bij elkaar

‘OP VOORHAND IS
GEEN VRAAG VOOR
ONS TE GEK’
richt. Het heeft binnen ons bedrijf vooral
gezorgd voor een verschuiving in onze
business. En het tekent de kracht van ons
bedrijf dat we samen met onze dochterondernemingen in staat zijn om op deze
veranderingen in te spelen.
Waar bepaalde merken die nagenoeg
volledig zijn gericht op de retail het
zwaarder te verduren hebben gekregen
vanwege dalend fysiek winkelbezoek,
zien we aan de andere kant een
enorme piek ontstaan in online sales
activiteiten en een toenemende vraag
naar onze dropshipment services voor

“Deze uitzonderlijke periode vraagt veel
van onze medewerkers en ik ben er als
directeur ontzettend trots op dat zij
maximale ondersteuning bieden om deze
crisis het hoofd te bieden. Zo draait de
logistieke afdeling overuren en zien we
vanuit het kantoorpersoneel de volledige
bereidheid om bij te springen in onze
warehouses of bij de eigen bezorgdienst.
Vol passie en energie, maar binnen de
gestelde richtlijnen van het RIVM, want
een veilige en gezonde werkomgeving
heeft binnen Amacom topprioriteit. De
coronacrisis zorgt voor flink wat uitdagingen, maar biedt dus ook kansen en
brengt ons als team nog dichter bij elkaar.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat
we hier met zijn allen nóg sterker gaan
uitkomen.”

Coronacrisis

Dan is
34

Juni 2020

Henry Allergy jouw
nieuwe beste vriend!
voor meer info

www.numatic.nl

Als gevolg van de coronacrisis werd het
contact met de partners van Amacom
geruime tijd allesbehalve fysiek onderhouden. Engels: “Wij hebben ter bescherming van onze medewerkers en die van
onze partners besloten om fysiek contact
in de coronaperiode zo veel mogelijk te
mijden. Onze accountmanagers en brand
ambassadors die normaal gesproken in
heel Nederland en delen van België actief
zijn, bezoeken tijdelijk geen klanten.
Ook ontvangen wij geen klanten en
leveranciers, maar hebben wel veelvuldig
contact per telefoon of mail en voeren
onze gesprekken via videochats. Op

Juni 2 020

35

