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Daan van
Renselaar
werkt altijd,
maar niet
op zondag

O
peendag, toenhijweer eens
kwamsporten indefitnessstu-
dio van zijndorpsgenootTheo
Dekker, zeiDaan vanRenselaar:
‘Ik ben inChinageweest en ik ga
in strijkboutenhandelen.Wat

vind je ervan?’Dekker reageerde: ‘Daan, zou je
datwel doen?Er zijn zo veel lui die strijkbouten
kunnen verkopen.’

Niet al te langdaarnakwamVanRenselaar
terug. ‘Deze stofzuiger, Theo,wat denk je?’ Zijn
vriendenpersonal trainerwas terughoudend.
‘Diedingen zie je overal,Daan.’

MaarVanRenselaar liet zichniet uit het veld
slaan.Weer staptehijmet eenproduct de stu-
diobinnen. Eenbladblazer.Diehaddende toe-
komst. ‘Mooi ding,Daan,maarweet jewathet
is, die dingen verkoop jemaar éénkeer per jaar,
indeherfst.’

‘Daarnahoorde ik een tijdjeniks over zijn
plannen’, verteltDekker, ‘Tot hijme vroeg eens
te komenkijken inhet bedrijfsgebouwachter
zijn vadershuis.Daar stondeen rijtje elektri-
schefietsen,met ernaast eenpaarfietsenma-
kers, ouderemannetjes, die bezigwaren ze te
monteren.’

Negen jaar later heeft Stella Fietsen in
Nunspeet 550werknemers eneenomzet van
€100mlnper jaar en is het bedrijfmarktleider
inNederland.Degroei is er bovendiennog lang
niet uit. Stella heeft als ambitie over tien jaar
marktleider te zijn inEuropa. VanRenselaar ver-
wacht daneenomzet van eenmiljard euro.

‘Gewone’ jongen Daan van Renselaar wilde op
het mbo al directeur worden van een bedrijf met
veel personeel. Nu is hij 32 jaar en leidt hij Stella
Fietsen in Nunspeet. Met veel personeel.

Watdoet datmet je, als je als jongeonderne-
mer eenbedrijf start dat jaarlijks totwel 40%
groeit?Niet zo veel, blijkt uit een ronde langs
VanRenselaars intimi. Iedereenbenadrukt juist
hoe gewoonhij is gebleven. ‘Daanhoeft niet per
se inhetmiddelpunt vandebelangstelling te
staan’, vertelt zijn vrouwGera vanRenselaar.Het
is ookpas sindskort dat hij zich zelfverzekerd
genoeg voelt omnaarbuiten te tredenen inter-
views tedoenover zijnbedrijf.

VanRenselaar zal je niet horen snoevenover
wathij heeft bereikt, zegt TheoDekker. ‘Dat zit
niet inhem.Hij en zijn vrouwzijn geenmensen
die graagopvallen.Hij rijdt in eenRangeRover,
maardat doener zo veel hier opdeVeluwe.’Het
huis datVanRenselaar in 2017 voor €690.000
kocht inNunspeet—hij kanhet vanuit zijn
werkkamerbij Stella Fietsen zien liggen—is
volgensDekker ruim,maarniet patserig en zé-
ker geen ‘landgoed’, zoals het zakenbladQuote
het beschreef. ‘Daanheeft het netjes voor elkaar,
maarhij doet geen raredingen.’

KARBONADES
Daan vanRenselaar is de vierde van vijf kinderen
uit een christelijk gezin. Zijn vaderwas slager,
zijnmoederwerktebij anderen indehuishou-
ding. ‘Eenheelwarmnest’, vertelt zijn vrouw
Gera, ‘Zewonenallemaal nog inNunspeet en
zijnheel closemet elkaar.’Het zal niet verbazen
datVanRenselaar van vleeshoudt. Karbonades
zijn favoriet, vertelt zijn vrouw. ‘Nee, hij kookt
niet, hij is niet op tijd thuis.Maarbarbecueën
doethijwel: kipfilet, spareribs, dat soort dingen.
Niets ietswat langmoet garen.Daarheeft hij het
geduldniet voor.’

Dat hij zougaanondernemen, stondal vroeg
vast. JohannesBuddingkentVanRenselaar van
dembo-opleiding: ‘Daanwist op zijn zestiende
al dat hij gelukkigwerd vandingenaansturen
en veel personeel. Bij de ondernemingdieweals
klasmoestenoprichten,wasDaandedirecteur.’

OokBuddingnoemtno-nonsense alsVan
Renselaars beste kwaliteit,maarhij vindt dat
zijn vriendwél is veranderd. ‘De gesprekken
tussenons gaandieper. Zijn gezinheeftDaan
veranderd.Daarpraat hij veel over. Als er ophet
dorp iets te doen is, zegt hij: “Latenweerheen

“
Kenmerkend vanDaan is
dat hij gaat rennenalshij
kansen ziet en tegelijkertijd
bedachtzaam is’
Wilco van de Kamp
compagnon
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gaan, dat is leuk voordekids”.’
Daan vanRenselaarwas 19 toenhij zijn vrouw

Gera leerdekennen tijdens een vakantie opKos.
In 2012 zijn ze getrouwdenbinneneen jaar, hij
was toen25,werdde eerste van zijndrie doch-
ters geboren.

Gerawerkte aanvankelijk ookbij Stella Fiet-
senopdeadministratie,maarhielddaarmeeop
nadekomst vandederde. ‘Wij vindenhet be-
langrijk dat er thuis een stabiele basis is.Daan
is veel op reis, of ’s avondsweg.Maar als hij er
is, brengt hij de kinderenaltijdnaar bed.Dan
leest hij voor uit de kinderbijbel of uit andere
boekjes.’

Indebegintijd vanhet bedrijfwashet vooral
buffelen, herinnert ze zich.Nieuwe telefonistes
kregeneenbrochure vanStella Fietsen inhun
handengedrukt enmoesten zich verdermaar

redden.Daan vergat ookweleensuit te leggen
wat zijn servicegerichtebedrijfsfilosofiewas,
verteltGera.

Drie jaar geledenkwamer een strategie voor
de lange termijn. VanRenselaar en zijn compag-
nonWilco vandeKampkregendaarbij hulp van
eenervarenondernemerdienietmet zijnnaam
indekrantwil. ‘Het kenmerkendste vanDaan is
dat hij gaat rennenals hij kansen ziet, endathij
tegelijkertijdbedachtzaam is enkankauwenop
eenprobleemvoordat hij eenbeslissingneemt’,
zegt hij.

EEN GELIJKMATIG HUMEUR
Volgensde adviseur, dieVanRenselaarweke-
lijks raadpleegt, is hetmanagen vandegroei
zijn grootste uitdaging. ‘Hij zal het niet zo snel
uitspreken,maarhijwil kijkenhoe verhij, als

Daan van Renselaar dacht aanvankelijk aan handel in strijkbouten en stofzuigers, totdat hij Stella Fietsen oprichtte. FOTO: BRAMVANDEBIEZEN
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oprichter, kankomenmethet uitrollen van zijn
bedrijf. Daanheeft alleen eenmbo-opleiding,
maar is slimgenoegomeenhboof zelfs een
wo-opleiding te volgen. ToenDMEPaanboord
kwam(het investeringsfonds vanBenMande-
makersnamvorig jaar eenminderheidsaandeel
in Stella Fietsen, red.), kreegDaaneenenorme
bergdocumentatie voor zijn kiezen.Diewil hij
tot indetails begrijpen. Een snelcursus onder-
nemingsrecht.’Hij noemtVanRenselaar verder
leergierig, goed inhet incasseren vankritiek, en
gelijkmatigquahumeur.

Principieel isDaan vanRenselaar ook. Bij
Stella Fietsenwordtniet op zondaggewerkt.Dat
staat ook indeovereenkomstmetDMEP.Dead-
viseur: ‘Dat kan inBelgië ofDuitslandnog lastig
worden.Maarhet is voorDaaneen randvoor-
waarde. Punt.’
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