
Match 
in mobiliteit
FIETSVOORDEELSHOP.NL  

EN LOUWMAN GROUP
MARK VRIEND - Fietsvoordeelshop.nl en WILLEM VERSCHUUR - Louwman Group
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Fietsvoordeelshop.nl koos er voor om een deel 
van de aandelen te verkopen aan een ander 
familiebedrijf. Om samen sterker te worden. 
Door krachten te bundelen met de veel grotere 
Louwman Group is het bedrijf van de familie 
Vriend klaar voor de volgende groeifase.

Op het eerste gezicht zou je het familiebedrijf waar derde 
generatie Mark Vriend (32) eindverantwoordelijk is niet 
snel als partner zien van een van de grootste automotive 
bedrijven in Europa: Louwman Group. Fietsvoordeelshop.nl 
dateert uit 1972, heeft ruim 200 medewerkers en verkoopt 
fietsen online en vanuit twintig moderne winkels. Louwman 
Group, eveneens een familiebedrijf, is opgericht in 1923, 
heeft ruim 3.000 medewerkers, een omzet in 2020 van 
1,4 miljard euro en importeert en verkoopt auto’s en is met 
onder andere Welzorg actief in de hulpmiddelen. Toch 
hebben juist deze twee in 2019 de krachten gebundeld.

Uit de schoolbanken de zaak in
Sinds tien jaar alweer werkt Mark Vriend in het familie- 
bedrijf dat door zijn opa Klaas werd opgericht in 1972. In 
2018 droeg vader het stokje officieel over aan de derde 
generatie: Mark en zijn broers Jack en Niels. Jack is verant- 
woordelijk voor de winkels van Fietsvoordeelshop.nl en 
Niels is operationeel actief. “Ik kwam bij mijn vader in de 
zaak werken op het moment dat ik uit de schoolbanken 
kwam”, vertelt Vriend. “Ik ben opgegroeid met dit bedrijf. 
Deze baan is mijn leven.” Vriend zag al snel het potentieel 
van online en is zich daarop gaan focussen. Met succes. 
Fietsvoordeelshop.nl is nu een van de grootste leveranciers 
van A-merken zoals Batavus en Gazelle. Vriend: “En nu heb 
ik de stap gezet om het bedrijf in één klap veel harder te 

kunnen laten groeien dan we zelfstandig voor elkaar 
hadden gekregen.” Volgens het onderzoek van het Erasmus 
Centre for Family Business (ECFB) pakt de verkoop door 
de familie van een groot belang vaak opvallend goed uit. 
Vriend: “Twee weten en kunnen meer dan één. Ik geloof 
in de toegevoegde waarde ervan.” Over de vermogens-
strategie van zijn bedrijf kan Vriend heel kort zijn. “We 
investeren het geld dat we verdienen gewoon weer in het 
bedrijf. Er komen nieuwe winkels, we breiden e-commerce 
uit en we investeren in magazijn- en werkplaatsvoorzie-
ningen. Ik voel er niets voor om mezelf elk jaar dividend 
uit te keren zodat ik lekker op Ibiza kan zitten. Daar ben ik 
niet in geïnteresseerd.”

Over en weer veel te bieden
“We willen iedere consument de best passende mobiliteits- 
oplossing bieden”, zegt Willem Verschuur, die als directeur 
de divisie Innovation, Digital & Data van Louwman Group 
leidt. “Fietsen, en dan met name elektrische, horen daar ook 
bij. Vandaar dit belang in Fietsvoordeelshop.nl. Bovendien 
kan Fietsvoordeelshop.nl ons voorzien van tal van fietsdata 
die waardevol zijn voor onze mobiliteitsconcepten.”
“We hebben elkaar over en weer veel te bieden”, vult Vriend 
aan. “Louwman Group is een enorm groot bedrijf dat 
ons geld, kennis en ervaring biedt. Daardoor krijgen wij 
kansen om heel snel groter te worden en meer winkels 
te openen. Maar ook kunnen we dankzij Louwman Group 
nu bijvoorbeeld vervoermiddelen aanbieden aan klanten 
die afkomstig zijn van Welzorg, een dochter van Louwman 
Group. Daarmee spelen we in op mobiliteit voor minder- 
validen. Dat is een belangrijke groeimarkt omdat steeds 
meer mensen langer thuiswonen.”

Opgericht in 1972 door Klaas 
Vriend in Opmeer.

Hoofdkantoor in Amersfoort plus 
twintig winkels in het land. Logis-
tiek centrum in Heerhugowaard.

Twee merken: Fietsvoordeelshop.nl 
(veertien winkels) en Juizz, specialist 
in elektrische fietsen (zes winkels).

200 medewerkers (fte).

Sinds 2018 een van de grootste 
fietsenwinkels van Nederland.

Sinds 2019 verkoop van een 
aandelenbelang aan Louwman 
Group.

Ambitie: grootste fietsretailer van 
Nederland worden, waar we heel 
Nederland helpen lekker te fietsen.
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“We willen vooral  
samen groeien en 
onze kennis delen.”

“We willen iedere  
consument de best 
passende mobiliteits- 
oplossing bieden.”

WWW.FIETSVOORDEELSHOP.NL
WWW.LOUWMANGROUP.NL

Samenvatting
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Een sterke gunfactor
Toch was het vooral de spreekwoordelijke ‘klik’ die beide 
partijen bij elkaar bracht. Vriend: “We waren al benaderd 
door verschillende investeerders, maar die waren vooral 
geïnteresseerd in de korte termijn en in transactiewinst. 
Daar voelden wij niets voor. Per toeval kwam ik in contact 
met de familie Louwman en dat voelde meteen goed.” 
Overigens duurde het nog een jaar voordat de samen-
werking werd bekrachtigd. “We wilden zeker weten dat we 
goed bij elkaar passen”, laten de heren weten. En dat is 
het geval. Vriend: “Beide families gunnen elkaar wat. Er 
is echt een persoonlijke match. Ook hebben we vergelijk-
bare kernwaarden, waarbij onze medewerkers en klanten 
centraal staan. We koersen op langetermijngroei en blije 
klanten en we zijn niet uitsluitend gefocust op financieel 
gewin. We willen vooral samen groeien, vernieuwen, onze 
kennis delen en het maximale uit de samenwerking halen.”

Kruisbestuiving vanuit één locatie
De familie Louwman heeft geen zitting in het manage-
mentteam; Vriend is verantwoordelijk voor de dagelijkse 

operatie. “Waarom? Omdat ik al sinds dag één het roer in 
handen heb, samen met wat andere MT-leden. Onder 
mijn leiding heeft het bedrijf de afgelopen jaren een mooie 
groei doorgemaakt. Het was dan ook logisch dat ik de 
bedrijfsvoering bleef doen. Willem staat mij bij waar 
nodig, en biedt advies en ondersteuning en is de brug 
naar de kennis die bij Louwman Group aanwezig is.”

Zowel Vriend als Verschuur opereert vanuit Amersfoort. 
“We zitten hier letterlijk bij elkaar op kantoor”, zegt 
Verschuur. “Dan kan er echt kruisbestuiving plaatsvinden.” 
Vriend krijgt ook alle ruimte van Louwman Group om 
zijn fietsenwinkel naar eigen inzicht te besturen. Verschuur: 
“Fietsvoordeelshop.nl hoeft geen typisch Louwmanbedrijf 
te worden. Mark heeft voldoende expertise in huis om 
daar zelf vorm aan te geven.” Vriend: “Die vrijheid is heel 
fijn. Ik kan het bedrijf naar eigen inzicht leiden en snel 
beslissingen nemen.”

De snelheid en lef van de relatief kleine retailer combi-
neert volgens beide heren goed met de corporate, meer 

Private equity hoeft niet altijd een stempel 
te drukken 
“Dit is een mooi voorbeeld van de verschillende gezichten die een investeringsmaatschappij kan hebben. De 
grote Louwman Group neemt een belang in dit veel kleinere familiebedrijf, maar drukt haar stempel daar niet 
op. Ze brengt geld en advies in, maar bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering. Ongetwijfeld een strategisch 
en economisch besluit. Maar het voordeel daarvan is dat Fietsvoordeelshop.nl een echt familiebedrijf kan blijven 
met de daarbij behorende passie en inzet van de eigenaren.”

strategisch ingestelde onderneming. “Het gaat goed 
samen”, zegt Verschuur, “hoewel het soms ook wel schuurt. 
Maar ook dat is goed. Mark is gewend aan meer snelheid 
en die confrontatie hebben we soms ook nodig.” Vriend: 
“En Willem zegt soms: ‘Denk hier nog even iets langer 
over na.’ Ook dat is zinvol. De beste manier om het 
bedrijf te leiden, ligt namelijk ergens in het midden.”

Gedeelde kernwaarden
Vriend en Verschuur herkennen de conclusie uit het ECFB- 
onderzoek dat familiebedrijven koersvaster en loyaler zijn 
dan niet-familiebedrijven. Familiebedrijven zijn bijvoor-
beeld minder geneigd personeel te ontslaan. Vriend: “Dat 
geldt ook heel sterk voor ons. We zijn goed voor onze 
medewerkers en zullen niet zomaar overgaan tot ontslag. 
Ook dat is een belangrijke kernwaarde die we delen.”

De coronacrisis pakte zakelijk gezien overigens goed uit 
voor het bedrijf van Vriend. “Mensen gingen massaal thuis- 
werken en de fiets werd populairder dan ooit”, legt hij uit. 
Van een echte crisis was bij Fietsvoordeelshop.nl dan ook 
geen sprake. “Sterker nog”, zegt Vriend, “we hebben onze 

groeiambities versneld opgehoogd. Er kon ineens meer 
dan we dachten.”

Rust
Op de vraag wie van de generaties tijdens het bestaan van 
Fietsvoordeelshop de meeste nieuwe impulsen aan het 
bedrijf heeft gegeven, zegt Vriend: “Daar heb ik een belang- 
rijke rol in gespeeld, vooral in de digitalisering en de drive 
om te groeien. Mijn vader nam een van de vijf winkels 
over van mijn opa en zette deze voort. Samen met mijn 
ouders, broers en alle medewerkers hebben we het bedrijf 
verder laten groeien en nu gaan we weer een heel nieuwe 
fase in.” Wakker ligt Vriend maar van één ding: “Als Ajax 
verliest. Verder lig ik niet snel wakker van problemen. 
Mochten die zich voordoen dan los ik ze op. Het feit dat we 
nu zijn samengegaan met zo’n grote partij als Louwman 
Group geeft me alleen maar meer rust. We sparren met 
elkaar, wisselen kennis en ervaringen uit en ik hoef nu 
niet langer alleen de beslissingen te nemen. Bovendien 
ziet de toekomst van het bedrijf er nu beter uit dan ooit. 
Dat geeft een heel goed gevoel.” 
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“We zijn goed voor onze medewerkers. Dat 
is een belangrijke kernwaarde die we delen.” 

Reflectie Pursey Heugens




