
AMT | 2012 www.amt.nl
66 www.amt.nl/juni2012

Nog 10 toppers in de race
Bovag Autobedrijf van het Jaar 2012

De race om de titel Autobedrijf van het Jaar

2012 is in volle gang. Nu de stemmen van de

 autoconsumenten zijn geteld, zijn er nog tien

autobedrijven in de race. Voor maar drie van

hen is plaats in de finale. En van die drie wint

er één de felbegeerde titel. Maar dat is pas

straks op het Bovag-congres voor universele

Autobedrijven op 2 oktober. Nu eerst: wie zijn

de tien toppers en wat maakt ze bijzonder?

Tien toppers. Welke van deze
tien mag zijn onderneming
vanaf 2 oktober een jaar lang
Bovag Autobedrijf van het
Jaar noemen? 
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Alewijn Ott-autotechnici 
in Namibië
Voor SBS6-programma Gast-arbeiders verruilden twee autotechnici
van Alewijn Ott hun werkplek met twee collega’s uit Namibië. 
Hoe ze dat verging? Kijk het terug in het maanddossier op
www.amt.nl/juni2012, of scan de QR-code met uw smartphone. Met Auto Mooren
maakte AMT al eerder kennis, ook deze reportage vindt u terug op www.amt.nl/juni2012.
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TEKST: ERWIN DEN HOED

“Waarom zoveel mensen op ons gestemd hebben?” Date en Jan-
neke Boekema hebben wel een idee: “Persoonlijke benadering
en transparantie”.
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Date en Janneke Boekema zijn 37 en 39 jaar jong.
Niet alleen zijzelf, maar ook hun bedrijf is jong en
modern, al heeft het een historie die teruggaat
tot in de jaren ‘50. In 1997 betrok autobedrijf 
Boekema een splinternieuw pand op een nieuwe
locatie in Ureterp. Vier jaar later namen Date en
Janneke het bedrijf over van vader Boekema. 
Beide ondernemers noemen hun onderneming

een: full service autobedrijf. “We mogen dan een
klein autobedrijf zijn, we denken groot”, lichten
Date en Janneke toe. Zo verzorgen ze niet alleen
de reparaties en het onderhoud aan het wagen-
park van hun groeiende klantenkring, maar hou-
den ze hun klanten echt onder alle omstandig-
heden mobiel. Niet alleen met de drie leenauto’s,
maar ook met de verhuur van prachtige old-
timers, die bijzondere momenten echt speciaal te
maken.
Ook bijzonder, Autobedrijf Boekema treedt op als
automakelaar. Het bedrijf doet dat voor zowel
auto-eigenaren die hun vierwieler willen verko-
pen, als voor hen die juist op zoek zijn naar een
auto. 
Behalve de beide ondernemers werken er twee
eerste autotechnici en een leerling in het bedrijf.
En Autobedrijf Boekema kan rekenen op een
vaste kern van vrijwilligers die altijd bereid is het
team een handje te helpen. 

Dorpsgarage Boekema denkt groot

Moderne faciliteiten.

Autobedrijf Boekema in cijfers

Mensen: 2 ondernemers, 3 medewerkers, 
veel vrijwilligers

Verkoop: 150 occasions in 2011
Werkplaats: 36 doorgangen per week

896 APK’s in 2011
Trouwvervoer: 56 verhuringen in 2011
Historie: Gestart in jaren ‘50
Meer weten: www.autobedrijfboekema.nl en

www.facebook.com/dateboekema

Ondernemende ondernemer Marco van beek met zijn vrouw
Masja.

“Een ondernemende ondernemer”, noemt Marco
van Beek zichzelf. En eerlijk is eerlijk, dat is hij ook.
Ga maar na. Hij bracht zijn jeugd door in het auto-
bedrijf van zijn vader. Maar na de MTS Autotech-
niek trok hij de conclusie dat hij niet geschikt was
voor dat bedrijf. Hij studeerde door aan de HTS
Autotechniek, werd ingenieur en ging werken
voor Wensink Automobielbedrijven met zeven
vestigingen en tweehonderd medewerkers. Hij
schopte het daar tot verkoopdirecteur personen-
auto’s. En toen hij ontslag nam op 17 juni 2008
had het bedrijf 23 vestigingen en 725 medewer-
kers.
Van Beek nam Autobedrijf Gert Ruinemans over.
Een gerenommeerde naam in Steenwijkerwold en
wijde omgeving. Niet alleen omdat het bedrijf

daar al sinds 1939 gevestigd was, maar ook omdat
de specialist in Mercedes kwaliteit boven kwaliteit
stelde. 
Marco van Beek drukte als nieuwe ondernemer
zijn eigen stempel op het bedrijf. Niet alleen door
het bedrijf zijn eigen naam te geven en Mark Rutte
te strikken voor de opening, maar ook door aan te
sluiten bij de Bosch Car Service-formule en het
specialisme uit te breiden naar de merken Audi,
BMW, Mini en Porsche: “Dat stelt ons in staat te
fungeren als een alternatief voor de dealer van die
merken voor leasemaatschappijen. We kunnen alle
auto’s van die merken aan, ook de zeer jonge.
Onze slogan: ‘Bewust kiezen voor klasse’, past daar
prima bij”. En het werkt: “In het jaar voor de over-
name verkocht Gert Ruinemans 225 auto’s. Nu ver-
kopen we er vijfhonderd bij een voorraad van 75.
Onze omloopsnelheid is altijd hoger dan 6”.
Ook de werkplaats bloeit: “We factureren 1570 uur
per monteur”. Dat lukt alleen met betrokken me-
dewerkers en die heeft Van Beek: “Door open te
zijn over de cijfers, iedereen te laten doen waar hij
of zij goed in is en een variabele beloning te geven,
maak je van medewerkers medeaandeelhouders.”
“Medewerkers moeten in hun vrije tijd met trots
over het bedrijf kunnen praten”, voegt hij er aan
toe. De vrije tijd van de elf medewerkers (drie part-
time) valt soms wel wat vroeger of later dan die
van collega’s in andere personenautobedrijven:
“We werken in ploegendienst, zodat we dagelijks
van 7.00 tot 21.00 uur in volledige bezetting ge-
opend zijn. Die service mag een klant van ons ver-
wachten.”

Marco van Beek nam Autobedrijf Gert Ruinemans over en maakte
van de medewerkers ‘medeaandeelhouders’.

Marco van Beek kiest voor klasse

Autobedrijf Marco van Beek 

in cijfers

Mensen: 1 ondernemer, 4 autotechnici, 1 receptio-
nist, 1 meewerkende servicemanager,
1 verkoper, 1 transport, 1 reconditioning,
1 administratie

Verkopen: 500 auto’s per jaar
Werkplaats: 45 doorgangen per week

1.570 gefactureerde uren per monteur
Historie: Gestart in 2008 (Gert Ruinemans in 1939)
Meer weten: www.marcovanbeek.nl en

 twitter.com/#!/autovanbeek 
>
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Al op jonge leeftijd had Alewijn Ott een succesvol
handeltje in brommers en fietsen. Toen hij 18 was
stapte hij over op auto’s. Dat ging goed. Tot wan-
hoop van de buurt, want Ott’s handelsvoorraad
legde beslag op alle beschikbare parkeerruimte.

Gelukkig vond hij in 1974 passende bedrijfsruimte
in Heerhugowaard. Tien jaar later verhuisde het
bedrijf naar een veel groter pand in Alkmaar en
weer twaalf jaar later vertrok Alewijn Ott naar het
toen splinternieuwe industrieterrein Bokelermeer
in Alkmaar. Tussen de verhuizingen door ontwik-
kelde Alewijn Ott zich tot wat het nu is: een mo-
dern universeel autobedrijf met negentien vaste
medewerkers en een enkele oproepkracht.
Helaas overleed ondernemer Alewijn Ott vorig
jaar op nog maar 56-jarige leeftijd. Gelukkig zet-
ten de drie huidige ondernemers, Winfred Noom,
Bert Ruijter en Micha Berends, het autobedrijf
voort met Ott’s enthousiasme. Blijkbaar slaat dat
over op de klanten, want die hebben massaal hun
stem uitgebracht in de Auto van het Jaar-verkie-
zing. De drie ondernemers kennen meer verklarin-
gen: “We zijn een laagdrempelig bedrijf, toegan-
kelijk voor iedereen, ongeacht afkomst of budget.
We scoren goed door mee te rekenen met de
klant, zodat hij of zij het meest economisch te
werk gaat bij aanschaf onderhoud en verzekering
van de auto. Bij ons prevaleert correcte dienstver-
lening boven het grote-geld-verdienen”. Behalve
goed voor de klanten is het bedrijf ook goed voor
zijn medewerkers: “We hebben inmiddels al vele
jubilarissen van 12,5 jaar en enkelen van 25 jaar.
Dat zegt iets over de goede sfeer in ons bedrijf. En
die goede sfeer stralen we uit naar de klanten”. 

Oh ja, en Alewijn Ott was onlangs landelijk
nieuws. Voor SBS6-programma Gast-arbeiders ver-
ruilden twee autotechnici van Alewijn Ott hun
werkplek met twee collega’s uit Namibië. Terug-
zien? Dat kan via het AMT.nl Maanddossier.

Autobedrijf Alewijn Ott verkocht vorig jaar 1.544 auto’s. Het
 geheim: “Een goed product, correcte dienstverlening en een
goede sfeer”. 

Twee van de drie Alewijn Ott-ondernemers: Winfred Noom en
Micha Berends.

Alewijn Ott in cijfers

Mensen: 3 ondernemers, 19 vaste medewer-
kers, enkele oproepkrachten

Verkoop: 1.544 auto’s per jaar
Werkplaats: 2.396 werkplaatsfacturen per jaar
Verzekeringen: 395 Bovag-verzekeringen per jaar
Historie: Gestart in 1974
Meer weten: www.alewijnott.nl en www.facebook.com/
pages/Bovag-autobedrijf-Alewijn-Ott-bv/304507162898600

Alewijn Ott rekent mee met de klant

Met Mooren auto in Roelofarendsveen maakten
we al eerder kennis in AMT. In 2004 om precies te
zijn. We gingen toen op zoek naar het geheim van
het succes van dit bedrijf. Wat we vonden? Onder-
nemer Jos Mooren kent vrijwel al zijn klanten,
heeft goed contact met hen en biedt ze service,
snelheid en zekerheid. En kwaliteit natuurlijk. Dat
laatste is een kwestie van investeren. Niet alleen in
goede werkplaatsequipment, maar ook in oplei-
ding van medewerkers.

Acht jaar later is Bosch Car Service-bedrijf Mooren
flink doorgegroeid. Het aantal autotechnici in de
werkplaats is verdubbeld: van zes naar twaalf.
Maar verder is veel ook bij het oude gebleven. Nog
steeds worden auto’s na reparatie of onderhoud
uitgezogen, gewassen en weer netjes thuis afgele-
verd. Nog steeds zit er op iedere reparatie twaalf
maanden garantie en op alle verkochte auto’s met
een prijskaartje vanaf € 4.000,- Bovag-garantie. 
En nog steeds speelt opleiding een grote rol in
het bedrijf, met resultaat: “Wij zijn zeer gespeciali-
seerd in elektronica, het uitlezen van auto’s en het
oplossen van storingen. We proberen met een
storing absoluut niet bij de dealer te komen. We
hebben alle apparatuur in huis om de meest las-
tige storingen zelf op te lossen”. En de mensen!
Eén van de autotechnici in de werkplaats is lande-
lijk bekend als Iwan. Als topmonteur op AMT 
Garageforum loste hij al talloze storingen voor
collega-autotechnici op. In ruil daarvoor kan hij 
altijd razendsnel rekenen op hun hulp. Prettig
voor de klanten van Mooren Auto.

Het geheim van het succes van Mooren Auto

Mooren Auto: smetteloze werkplaats met up-to-date equipment
en de beste mensen.

Topmonteur Iwan Kennis en ondernemer Jos Mooren kennen hun
klanten. 

Mooren Auto in cijfers

Mensen: 1 ondernemer, 1 chef werkplaats,
12 autotechnici, 2 verkopers, 
2 administratieve krachten 

Verkoop: 600 auto’s per jaar
Werkplaats: 125 doorgangen per week
Historie: Gestart in 1986
Meer weten: www.moorenauto.nl
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Hommel Occasions bestaat pas sinds januari 2008
en is het jongere broertje van Daihatsu-dealer en
Toyota & Suzuki-specialist Auto Hommel. Beide
bedrijven zijn gevestigd in Etten-Leur op slechts
300 meter van elkaar. Kortom, Hommel Occasions
is het universeelbedrijf van autodealer Hommel.
“De combinatie van een universeel bedrijf met het
Daihatsu-dealerschap en het specialisme in Toyota
& Suzuki is ideaal”, zegt directeur Patrick Hommel.
“Zo hou je alles in huis en is er een prima samen-
werking tussen de autobedrijven.” 
Patrick’s vader Bram Hommel is de grondlegger
van het succes en nog steeds mede-eigenaar
van de beide bedrijven. Zijn motto: tevreden
klanten in de werkplaats geeft goede omzet in
de showroom.

Patrick heeft de passie van zijn vader. Hij gaf beide
bedrijven een moderne commerciële outfit, maar
realiseert zich nog steeds dat een stabiele omzet
in de werkplaats begint.
Inmiddels heeft ook een derde Hommel zijn in-
trede genomen in het bedrijf. Bram Jr. Hommel,
Patricks  jongere broer, werkt sinds 2008 voor
Hommel Occasions, nadat hij eerst drie jaar erva-
ring opdeed bij Toyota Van Dorst.
Hommel hecht veel waarde aan de mening van
zijn klanten. Iedere klant krijgt na een reparatie of
aankoop een mailtje met vragen: “Als je aan de
slag gaat met die antwoorden creëer je vaste klan-
ten en ambassadeurs, mensen die via internet en
mond-tot-mond hun ervaringen doorvertellen”.
De vaste klanten genieten een hele reeks voorde-
len. Variërend van gratis vervangend vervoer tot
een gratis einde-garantie-controlecheck.
Tenslotte kom je Auto Hommel echt overal tegen
in Etten Leur. Of het nu gaat om sponsoring van
de voetbalvereniging, het tennis, het handbal, de
bingo voor ouderen, de marathon, de bibliotheek
of de kunstuitleen. De maatschappelijke betrok-
kenheid van het bedrijf gaat nog veel verder: “Op 
2 juni hebben we de showroom van Hommel 
Occasions omgebouwd tot spinningzaal. Er waren
150 mensen uitgenodigd die achteraf genoten
van een feestavond. De opbrengst ging volledig
naar Artsen zonder Grenzen. Zulke acties zorgen
ervoor dat mensen aan je denken en het je gaan
gunnen. Dat is erg belangrijk in deze tijd”.

Hommel Occasions: midden in de samenleving

De twee broers Hommel zetten de beide Hommel-autobedrijven
voort met de passie van hun vader.

Hommel Occasions is het universele broertje van dealer Auto
 Hommel.

Hommel Occasions in cijfers

Mensen: 1 ondernemer, 3 autotechnici en 1 leerling,
1 verkoper, 1 receptionist, 1 administratie,
1 oproep

Verkoop: 420 occasions, 5 nieuwe per jaar
Werkplaats: 40 doorgangen per week, 1.000 APK’s

per jaar
Historie: Gestart in 2008 (maar Auto Hommel

 bestaat al meer dan 40 jaar)
Meer weten: www.hommeloccasions.nl en

twitter.com/#!/HommelOccasions

Gerrit Klop begon in 1979 ‘s avonds en zaterdags
met de verkoop en reparatie van occasions. Pas
veertien jaar later, in 1993, ging hij officieel van
start als autobedrijf. Uitvalsbasis was een kleine
garage aan de Mielweg in Lunteren. Al snel kwam
zoon Jan Klop in het bedrijf. In 2001 verhuisde 
Autobedrijf Klop naar een nieuw pand op bedrij-
venterrein De Stroet in Lunteren. Op dit moment
zetten Gerrit en Jan Klop zich samen met hun
team dagelijks in voor een tevreden autorijder.
Dat team bestaat naast de twee ondernemers uit
nog drie autotechnici en een receptionist. “De
kracht van ons team is de brede kennis van uit-
eenlopende automerken en technologieën”, zegt

Jan Klop. “Al onze autotechnici beschikken over
actuele kennis en kunnen storingen effectief loka-
liseren en oplossen.” Autobedrijf Klop is aangeslo-
ten bij Bosch Car Service en is specialist in Volks-
wagen, Audi, Skoda en Seat. Maar Klop lijnt ook
uit, slaat zelf de winter- en zomerbanden op, re-
gelt het schadeherstel voor zijn klanten, repareert
glasschade, doet aircoservice, is kortom een full
servicebedrijf.
Al die deskundigheid gaat samen met grote be-
trokkenheid: “Wij zien niets liever dan dat onze

klanten zorgeloos op weg zijn”. Blijkbaar lukt dat.
Waarom zouden die klanten familiebedrijf Klop
anders binnen de Top 10 van de Bovag Autobe-
drijf van het Jaar-verkiezing gestemd hebben?

Autobedrijf Klop: deskundig familiebedrijf

Vader en zoon Klop leiden samen hun full service familiebedrijf.

Autobedrijf Klop zit in de halve finale en dat mag iedereen weten.

Autobedrijf Klop in cijfers

Mensen: 2 ondernemers, 3 autotechnici, 1 receptionist
Verkoop: 225 - 240 nieuwe en gebruikte bedrijfs- en

personenauto’s per jaar
Werkplaats: 45 – 50 doorgangen per week

950 APK’s per jaar
Historie: Bedrijf bestaat sinds 1993
Meer weten: www.autobedrijfklop.nl

>
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Edgar Brauckman en zijn vrouw Ellen zijn de derde
generatie ondernemers in autobedrijf Brauckman.
Toen Edgar in 1994 in het bedrijf van zijn vader
begon was dat nog een Mazda- en Kia-dealer.
Sinds 1998 is het Vakgarage Brauckman. Na ver-
bouwingen in 2003 en 2011 is het bedrijf nu 750
m2 groot en telt het tien hefbruggen. Bijzonder
zijn de zeshonderd 3D-uitlijningen die Vakgarage
Brauckmann jaarlijks doet. Verder biedt het bedrijf
opslag van zomer- en winterbanden en neemt het
deel aan concepten van Monroe, Thule, Hella, SKF,
Turbo’s Hoet en Bosch. En sinds 2008 is Vakgarage
Brauckmann behalve universeel autobedrijf ook
lid van Bovag Caravan. “Full service onderhoud is

onze core business”, zegt Edgar Brauckmann dan
ook. Dat bedoelt hij letterlijk, want Brauckmann
verkoopt geen auto’s. Geen gebruikte en geen
nieuwe. Alleen onderhoud en reparaties dus,
maar dan wel heel goed: “Met onze tien hefbrug-
gen en tien keer per dag levering van onderdelen
realiseren wij 95 procent van de reparaties in één
dag. En we hebben weinig overheadkosten, dus
no nonsense en afspraak is afspraak”.
Toch vindt Brauckmann nog wel de tijd om duur-
zaam verantwoord te ondernemen: “We nemen
deel aan het Project Goed Bezig van Bovag en aan
de Johan Cruijff Foundation. En we investeren in
de toekomst middels zonnepanelen en een elek-

trische auto. Wie op de website van Brauckmann
kijkt ziet op video dat Vakgarage Brauckmann nog
veel meer doet. Schoolklassen kennis laten maken
met autotechniek bijvoorbeeld.

Het no-nonsense team van Vakgarage Brauckmann klaart 95 pro-
cent van de reparaties in één dag.

Garage van Altena: groot geworden, maar persoonlijk gebleven.

Ondernemer en zijn vrouw, Edgar en Ellen Brauckmann. 

Vakgarage Brauckmann in cijfers

Mensen: 1 ondernemer, 5 eerste autotechnici, 1
boekhouder en 1 parttime receptionist

Verkoop: 0 auto’s per jaar
Werkplaats: 65 doorgangen per week

1.000 APK’s per jaar
600 uitlijningen per jaar

Historie: 3 generaties
Meer weten: www.brauckmann.nl en

 twitter.com/#!/BrauckmannGarag

Vakgarage Brauckmann levert full service in één dag

In 1969 startte opa Jan van Altena een autobedrijf
in het centrum van Hilversum. Kleinzoon Denis
nam het bedrijf in 2007 over van vader John en
verhuisde een jaar later naar het huidige koop-
pand aan de Nieuwe Havenweg in Hilversum.
Daar wordt flink aangepoot met meer dan tachtig
APK’s en 120 doorgangen in de week. Ondanks
die aantallen is er bij Van Altena toch altijd de 
betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor de
particuliere en zakelijke klant. “Klanten voelen zich
bij ons thuis omdat we sterk naar buiten uitdra-
gen dat sociale en maatschappelijke betrokken-

heid bij ons heel belangrijk is”, zegt Denis van 
Altena. “We steunen diverse sportverenigingen
(onder ander rugby en zeilen) waardoor we een
groot sociaal netwerk hebben opgebouwd. Dat
geeft een hoge gunfactor.”
Maar met alleen een goed netwerk kom je er niet:
“We onderscheiden ons met een hoog service-
niveau”. Halen en brengen is gratis voor auto’s die
bij Van Altena in onderhoud zijn. Dat past prima
binnen de James Auto & Service-formule van 
Alwaysbemobile, waar Van Altena vanaf 1 juni bij
aangesloten is.

Ook in het klantencontact maakt Van Altena zich
klaar voor de toekomst: “We zijn actief op social
media, afspraken plannen gaat online, we hebben
een hoog automatiseringsniveau en we blijven
onze klanten persoonlijk benaderen”.

Garage van Altena klaar voor de toekomst

Bart van Staveren, met de bloemen, staat voor de PR, Denis van
Altena, met het bord, is de kleinzoon van de oprichter en de hui-
dige ondernemer.

James Auto & Service Van Altena

in cijfers

Mensen: 1 ondernemer, 7 autotechnici, 2 leerlingen, 1
receptionist, 1 administratieve medewerker

Verkoop: 125 nieuwe en gebruikte auto’s per jaar
Werkplaats: 120 doorgangen in de week

4.000 tot 4.500 APK’s per jaar
Historie: Gestart in 1969
Meer weten: www.garagevanaltena.nl en 

www.facebook.com/garagevanaltena
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Oprichter Anne samen met zoon Jan Knol. Twee van de vier
 ondernemers van Vakgarage Anne Knol.

Anne Knol werkte al 25 jaar voor een baas, toen
hij in 1988 samen met zijn vrouw Hennie voor
zichzelf begon. Sindsdien is er veel gebeurd. Het
ondernemersechtpaar kocht het gehuurde be-
drijfspand, breidde het uit en voegde het pand
van de buren er aan toe. Ook het aantal onderne-
mers groeide. In 1995 werd Jan Knol medeven-
noot en in 2003 volgde Robert Kelderhuis.
Behalve in huisvesting investeert Vakgarage Knol
ook voortdurend in equipment, gereedschappen,
software en scholing van de medewerkers en ven-
noten. Dat stelt het bedrijf in staat storingen op te
lossen waar andere garages op vast lopen. Maar
ook om zich te ontwikkelen tot dé aircospecialist
van Sneek en omgeving voor zowel de zakelijke
als de particuliere klant en tot een goed adres
voor vierwieluitlijningen.
Ook bijzonder: toen Knol niet voldoende perso-
neel kon krijgen om de groei bij te houden, stapte
het bedrijf over naar een vierdaagse werkweek.
“Sindsdien hebben we geen probleem meer om
geschikt personeel te krijgen”, zegt Jan Knol. 
En Vakgarage knol investeert in zijn klanten: “Wij
behandelen de klant zoals we zelf ook graag 
behandeld zouden willen. We zijn een laagdrem-
pelig bedrijf, waar de baas zelf mee sleutelt en de

klanten nog gewoon contact kunnen hebben met
de monteur. En mocht er een keer iets misgaan,
dan kijken we niet direct naar de kosten, maar
doen we er eerst alles aan om het probleem naar
tevredenheid op te lossen”.
Ten slotte is Vakgarage Knol zoveel mogelijk maat-
schappelijk verantwoord bezig: “We hebben een
Wajonger in dienst, we doen mee met de Cruijff
Foundation, we doen veel aan sponsoring voor 
diverse verenigingen in Sneek en Scharnegou-
tum, we laten het bedrijfsafval op een groene ma-
nier verwerken en dit jaar gaan we zonnepanelen
installeren die evenveel stroom opwekken als we
verbruiken”.

Vakgarage Anne Knol investeert

Vakgarage Anne Knol in cijfers

Mensen: 4 ondernemers, 10 medewerkers
Verkoop: 248 auto’s per jaar
Werkplaats: 1.520 gefactureerde uren per monteur

1.729 APK’s per jaar
Historie: Gestart in 1988
Meer weten: www.vakgarageanneknol.nl

Het succesverhaal Ben de Rooy.nl begint in
2003. Toen startte Ben de Rooy uit het niets
een autobedrijf in een boerenschuur. Nu, nog
geen negen jaar later, heeft De Rooy een
 allround autobedrijf met schadebedrijf in 
St Philipsland en een tweede schadebedrijf,
 genaamd Autoschadeland.nl, in Stolwijk. 
In  totaal heeft hij vijftien mensen in dienst.
In Auto-Service, De Rooy’s universele autobedrijf,
verwerken drie medewerkers 15-20 werkplaats-
doorgangen per week. De Rooy zelf is samen met
een junior-verkoper goed voor 400 à 450 occasi-
ons en 10 à 15 nieuwe auto’s per jaar. In schade-

afdeling Car Repair herstellen zes medewerkers 
25 auto’s in de week. De vijf medewerkers van Car
Repair-dochter Autoschadeland.nl in Stolwijk her-
stellen alleen occasions, vijftig stuks in de week.
Aan de dadendrang van Ben de Rooy komt voor-
lopig nog geen einde. Sinds kort heeft zijn bedrijf
een nieuwe poot: Auto-Shop, een accessoire- en
onderdelenwebshop. Zijn we er dan? Nee, zo on-
geveer ten tijde van het verschijnen van deze AMT
opent De Rooy zijn Groene Wasstraat.
Dat ‘groen’ is een rode lijn in de bedrijfsvoering
van De Rooy. Vier jaar geleden al behaalde het 
bedrijf het toen nog volstrekt nieuwe MVO-certifi-
caat. “Premier Balkenende heeft ons bedrijf toen
nog genoemd in een toespraak voor 2.800 men-
sen”, glundert De Rooy.
Waarom zoveel autoconsumenten op het bedrijf
gestemd hebben? Dat is voor De Rooy geen vraag:
“Vorig jaar ben ik op het Bovag-congres zo geïn-
spireerd geraakt door de verkiezing, dat ik de vol-
gende morgen op de zaak direct iedereen heb
toegesproken: ‘Wij kunnen daar volgend jaar ook
staan, maar dat zullen we met z’n allen moeten
doen’”. Inmiddels is het bedrijf uit St Philipsland
een eind op weg. En vergeet niet, prijzen winnen is
Ben de Rooy niet vreemd. In november 2011 riep
VOC het bedrijf uit tot Leerbedrijf van het Jaar.

Ben de Rooy.nl: ontzorgen van A tot Z

Ben de Rooy.nl in cijfers 

Mensen: 1 ondernemer, 15 medewerkers
Verkoop: 450 occasions en 15 nieuwe

 auto’s in 2011
Werkplaats Auto-Service: 15 à 20 doorgangen per week
Werkplaats Car Repair: 25 doorgangen per week
Werkplaats 
Autoschadeland.nl: 50 doorgangen per week
Historie: Gestart in 2004
Meer weten: www.benderooy.nl en 

www.facebook.com/benderooy.nl “Wij kunnen daar volgend jaar ook staan, maar dat zullen we met
z’n allen moeten doen.”

Ben de Rooy: niet te stoppen ondernemer.

Door verbouwingen en overname van het pand van de buren
groeide de huisvesting van Vakgarage Knol sterk sinds 1988.
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