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Hommel Occasions komt voort uit Auto Hommel,
het Daihatsu-dealerbedrijf dat driehonderd meter
verderop op hetzelfde industrieterrein in Etten-
Leur is gevestigd. Bij Auto Hommel was geen
ruimte meer om uit te breiden en daar was wel
behoefte aan. Directeur Patrick Hommel: “Met
bijna tweehonderd nieuwe Daihatsu’s waren we
landelijk een top vijf-dealer geworden; niet gek in
een dorp als Etten-Leur.” De rolverdeling? Vader
Bram Hommel bleef het vertrouwde gezicht van
Auto Hommel en zoon Patrick ging het nieuwe,
universele bedrijf Hommel Occasions leiden. Het
kwam op een ideaal moment, want het toeval
wilde dat het pand van de Nissan-dealer door
Hommel kon worden gekocht, nota bene het be-
drijf waar Patrick het vak had geleerd, eerste mon-
teur was geworden en zijn patroonsdiploma had

gehaald. Auto Hommel had voldoende klanten
om een start te maken en alle niet-Daihatsu-klan-
ten werden in 2008 overgeheveld naar Hommel
Occasions. Dat jaar werden er nog 170 nieuwe
Daihatsu’s verkocht. Hommel: “Maar achteraf
kwam de tweede vestiging op een uiterst onge-
lukkig moment. Door de crisis schoof de hele oc-
casionmarkt naar beneden en daarna kwam de
onheilstijding dat Daihatsu zich van de Europese
markt terugtrok. We hebben met beide bedrijven
even moeten schakelen, maar het gaat weer
prima. Hommel Occasions krijgt leuke auto’s bin-
nen en Auto Hommel is inmiddels ook specialist
van Toyota en Suzuki geworden.”

Nieuw concept: ‘Bovag by Hommel’
Patrick Hommel kwam in 1993 bij zijn vader in de

zaak en werd in 1996 mede-eigenaar. Sinds drie
jaar werkt zijn twaalf jaar jongere broer Bram jr. bij
hem in de zaak. Beide broers willen zelf uitmaken
hoe en wat ze doen. Ze zijn vrijgevochten, zegt
Patrick. “We nemen het goede van andere con-
cepten over, maar we willen ons niet conformeren
aan een franchiseformule. Natuurlijk zijn er voor-
delen, zoals opleidingen, PR-campagnes en de
uitstraling van het pand, maar wij versturen al
mailingen en digitale nieuwsbrieven en ik vind
dat wij creatief genoeg zijn om het op onze eigen
manier te doen. De meerwaarde van veel franchi-
seketens zit in de opdrachten van de leasemaat-
schappijen, maar wij zien het weggeven van kor-
ting op onderdelen en uren niet zitten. En wat als
de contracten veranderen en de omzet naar een
andere keten gaat? Onze kracht ligt in de verkoop
van gebruikte auto’s en het onderhouden ervan.
Onze doelgroep wordt gevormd door particulie-
ren, die hier voor 58 euro per uur zes dagen per
week welkom zijn. Een concept voegt daar weinig
aan toe. We nemen veel diensten van de Bovag af
en daar zijn we zeer tevreden over. We vinden dat
de vertrouwde uitstraling van de Bovag volstaat
als concept: ‘Bovag by Hommel’. Een werkplaats-
concept zou nog het overwegen waard zijn, zeker
als daar een goede technische opleiding bij zou
horen, maar we onderhouden weinig lease-auto’s
en hebben weinig last van storingen. Mochten wij
een probleem niet kunnen oplossen, dan vragen
we de dealers in Etten-Leur om hulp.”

Verkopen vullen de werkplaats
De werkplaats van Hommel Occasions heeft ruim
tweeduizend doorgangen, waarvan tweederde
extern en eenderde intern. Er werken vier mon-
teurs, maar er is ruimte voor zeven, dus Hommel
wil uit de beschikbare vierkante meters meer
omzet halen. Dat lukt ook, want de werkplaatsom-
zet stijgt. Hommel: “Het gaat gestaag en dus sta-
biel. Het zou sneller kunnen als de APK-frequentie
niet zou afnemen. Veel mensen besluiten om de
jaarlijkse onderhoudsbeurt over te slaan, omdat
de APK ook een jaartje overslaat.” Vorig jaar ver-
kocht Hommel Occasions 425 auto’s: vijf nieuwe
auto’s, honderd gebruikte auto’s aan de handel en

“Bovag is onze franchiseketen”
Patrick en Bram jr. Hommel voeren een hard occasionbeleid

Vader en zoon Hommel besloten op een paar honderd meter van hun Daihatsu-dealerbedrijf

een tweede bedrijf te starten. Dat bedrijf, Hommel Occasions, is genomineerd voor de titel

 Autobedrijf van het Jaar 2012/2013. Het bedrijf stuurt strak op de cijfers, is behoorlijk  eigen-

wijs en gaat experimenten niet uit de weg.

Bram jr. en Patrick Hommel (rechts) willen zelf uitmaken wat ze doen. “We nemen het goede van andere concepten over, maar we wil-
len ons niet conformeren aan een franchiseformule.”

AMT | 2012

M A N A G E M E N T  > Bedrijf > Onafhankelijk autobedrijf

12AMT009_ArtBovagAutobedrijf.qxp:Opmaak 1  9/11/12  3:41 PM  Page 32

1



AMT | 2012

TEKST EN BEELD: JOHN MULDER

Bij Hommel Occasions werken vier monteurs in de werkplaats, maar er is ruimte voor zeven. Het bedrijf wil de werkplaatsomzet ge-
staag en stabiel laten groeien.

Hommel werkt met een voorraadlijst met kleurtjes, codes, bruto
marges en stadagen. Patrick Hommel: “Dagelijks nemen we door
waarom de ene auto snel verkoopt en de andere niet.”
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320 gebruikte auto’s aan eindgebruikers. Van die
320 klanten woont dertig procent (96) buiten de
regio en daarvan komt slechts een enkeling terug
voor een onderhoudsbeurt. Dat zijn dus de een-
malige transacties. Dat ligt anders bij de 224
auto’s die binnen de regio worden verkocht. Daar-
van komt maar liefst negentig procent terug in de
werkplaats. Hommel: “Daar zijn we heel blij mee,
al gaat dat niet vanzelf. De nadruk ligt dus bij het
zoveel mogelijk verkopen van auto’s binnen onze
regio. Om dat te bewerkstelligen zijn we actiever
geworden met jonggebruikte occasions. Het valt
mij op dat de helft van de klanten een budget
heeft en vraagt wat ze daar voor kunnen kopen;
automodellen kennen ze nauwelijks. Wij verkopen
daardoor auto’s die een ander niet snel kwijt kan
en hebben daarom een grote diversiteit op voor-
raad. Het gaat vooral om jonge auto’s, een markt-
segment dat dealers laten liggen. Bij de grote dea-
lerholdings ligt er veel nadruk op de verkoop van
nieuwe auto’s, mede door de druk van de impor-
teur. Die dealerbedrijven hebben moeite met de
verkoop van jonge occasions, omdat ze datzelfde
model ook nieuw kunnen verkopen met een im-
porteursbonus. Wat de dealers laten liggen, pak-
ken wij op.”

Pijn lijden
Hommel werkt met een voorraadlijst met kleur-
tjes, codes, bruto marges en stadagen. Patrick
Hommel: “Dagelijks nemen we door waarom de
ene auto snel verkoopt en de andere niet. Dat
heeft te maken met aandacht en veel minder met
prijs. Aandacht is een kwestie van de juiste plaats
in de showroom, goede foto’s en aantrekkelijke
advertenties. Maar het is ook een kwestie van
mensen bellen die twee jaar eerder een vergelijk-

bare auto bij ons gekocht hebben. Wij concentre-
ren ons op jonggebruikte occasions omdat die au-
to’s weliswaar minder onderhoud nodig hebben,
maar ze leveren ook minder garantieclaims op.
Bovendien komen kopers van deze auto’s makke-
lijker terug voor onderhoud en blijven ze langer in
hun auto rijden dan klanten in oudere occasions.”
Hommel is zeer alert op de commerciële mogelijk-
heden en experimenteert nu met het vooraf afle-
veringsklaar maken van auto’s. Het werkt als volgt:
normaliter verkoopt een autobedrijf op zaterdag
een occasion, die de volgende zaterdag kan wor-
den opgehaald door de klant. In de tussenlig-
gende periode maakt de werkplaats de auto afle-
veringsklaar. Hommel: “Door auto’s vooraf afleve-
ringsklaar te maken, kan ik op zaterdag verkopen,
op maandag afleveren en op dinsdag een nieuwe

auto kopen. Als je dat het hele jaar doet kun je op
jaarbasis twintig tot veertig auto’s meer verkopen.”
Patrick Hommel is geïnteresseerd in dit soort as-
pecten van de verkoop. Zo weet hij alles van het
verkopen van stadagen. “Als je weinig stadagen
verkoopt, heb je alleen recent ingeruilde auto’s
verkocht. Verkoop je veel stadagen, dan heb je die
maand veel oude voorraad verkocht. Elke maand
kijken we opnieuw naar alle auto’s; zijn de prijzen
nog actueel, krijgen we genoeg hits op onze web-
site, op Autotrack, Autotrader en AutoScout24?
Het gaat om grote bedragen, dus daar moet je
een hard beleid op los laten. Pijn lijden is moeilijk,
want je moet dingen die je zelf gedaan hebt corri-
geren in de prijs. Dat levert gezichtsverlies op,
maar met een auto blijven zitten, kost nog veel
meer.”

Eerst de autoconsument, dan de jury en daarna
de ondernemer. Dat is de volgorde bij Bovag’s
Autobedrijf van het Jaar-wedstrijd. Nadat de
stemmen van de autoconsumenten geteld
waren, gingen tien autobedrijven door naar de
halve finale. In AMT 6 stelden we ze uitgebreid
aan u voor. De jury, met uw eigen hoofdredac-
teur a.i. als voorzitter, selecteerde Autobedrijf

Marco Van Beek, Garage van Altena en Hommel
Occasions uit die tien toppers. Het geheim van
hun succes? U leest het op deze pagina’s. En
welk bedrijf de titel wint? Dat beslissen de on-
dernemers in de zaal in samenwerking met de
jury op het Bovag Congres voor onafhankelijke
autobedrijven op 2 oktober in Den Bosch. AMT
is erbij.

Wat is het geheim van het succes
van de finalisten?

Bovag Autobedrijf van het Jaar 2012
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John en Jan, de vader en grootvader van Denis
van Altena, begonnen in 1969 achter het ouderlijk
huis een garagebedrijf. In de jaren tachtig stortte
John zich vol overgave op de APK. Er was slechts
ruimte voor vier à vijf auto’s in het bedrijf en de
ligging ervan in het centrum van Hilversum was
niet ideaal voor een APK-specialist. Denis van Al-
tena: “Mijn vader keurde - samen met monteur
Wout, die nog steeds bij ons werkt - bijna vierdui-
zend auto’s per jaar. Dat ging wel eens ten koste
van de aandacht voor het repareren van auto’s,
dus toen ik in 1995 in de zaak kwam heb ik er
werk van gemaakt om de onderhoudsactiviteiten
weer op te pakken.” In 2004 nam Van Altena zijn
grootste APK-concurrent over. Het was een Turks
autobedrijf met een groot pand in Hilversum. Van
Altena verhuisde naar dat pand en groeide door
naar vijfduizend APK’s. Denis van Altena: “Maar
van het Turkse bedrijf hebben we slechts enkele
klanten vast kunnen houden: mensen die naar
een Turks bedrijf gaan, denken dat een Neder-
lands bedrijf te duur is.” Van Altena beschikte op
de nieuwe locatie over een showroom en ging
ook occasions verkopen. De nadruk bleef echter
op APK’s liggen. Ook nadat Denis in 2008 het be-
drijf van zijn vader overnam en verhuisde naar het
huidige pand.

‘APK binnen vijf jaar gratis’
Garage Van Altena plukt nog steeds de vruchten
van de reputatie, die in de jaren tachtig en negen-
tig is opgebouwd. Vorig jaar voerde het bedrijf
3.250 APK’s uit en daarmee is het bedrijf nog
steeds één van de koplopers in het Gooi. Van Al-
tena: “We keuren veel voor autobedrijven en han-
delaren en hebben zes APK-keurmeesters, inclu-
sief mijn vader, die nog wel eens assisteert. Wij re-
kenen 45 euro per APK, inclusief enige service-
werkzaamheden, zoals banden op spanning bren-
gen, CO en koplampen afstellen. We hebben altijd
gekeurd om de APK en niet om de werkplaats te
vullen. Die aanpak hanteren we nog steeds. We
laten klanten helemaal vrij om eventuele defecten
hier of elders te laten repareren. Dat werkt, want
klanten komen terug.” Van Altena heeft wel eens
nagedacht over een APK-station zonder onder-
houd, maar hij is blij dat hij dat niet gedaan heeft.
“Er wordt enorm gestunt met de APK door de na-

Van Altena en James helpen elkaar
Hilversumse APK-specialist wordt allround universeel

Garage Van Altena is genomineerd als Autobedrijf van het jaar 2012-2013. Het bedrijf in

 Hilversum werd bekend als APK-specialist, maar de verbreding met onderhoud en  occasion-

verkoop heeft het bedrijf geen windeieren gelegd.

Directeur Denis van Altena is een fan van de formules van Alwaysbemobile. Hij is voorzitter van James Lease Service, lid van de fran-
chiseraad van James Auto & Service en leidt de projectgroepen James Digitaal, MOTIVE en Onderhoud Online.
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Elke auto wordt na een grote
of kleine onderhoudsbeurt
gewassen en bij een banden-
wissel worden de wielen
schoongespoten. Van Altena:
“Dat is het eerste wat de
klant ziet.”

De grote werkplaats heeft een eigen APK-gedeelte, eigen verlengde bruggen voor campers en andere hoge en lange bestelauto’s en
een eigen wasplaats. Er is nog ruimte voor de acht FTE-monteurs (inclusief werkplaatsreceptie) om te groeien.

tionale autokaart, de APK-bon, door Kwik-Fit die
voor negentien euro keurt en door de dealer, die
dat voor twaalf euro doet. Op deze manier zou de
APK binnen vijf jaar wel eens gratis kunnen zijn en
die verloren omzet zullen we dan elders moeten
opvangen. De continuïteit van de APK is voor au-
tobedrijven belangrijk. Ik zou graag zien dat de
overheid een verplicht tarief vaststelt. Dan gaat de
kwaliteit ook omhoog.”

Dealers weg? James helpt
Denis van Altena zocht uitbreiding met lease-on-
derhoud. De eerste serieuze kennismaking met
het onderhouden van lease-auto’s ontstond in
2005 op verzoek van 123///Autoservice. Van Al-
tena werd lid van de formule en kon direct een
groot wagenpark van een zakelijke klant onder-
houden. Van Altena: “Ik waardeer de manier van
zakendoen van The Alwaysbemobile Company: de
openheid, de transparantie en de frisheid van de
huisstijl. Precies wat ze met al hun formules doen.
De formule voorziet ook in een gezamenlijke in-
koopkracht, een opleidingsprogramma voor mon-
teurs en natuurlijk de contracten met de lease-
maatschappijen. Dat spreekt mij zeer aan.” James
Lease Service is de opvolger van 123///Autoser-
vice. Per 1 juni jl. is Van Altena aangesloten bij
James Auto & Service. Van Altena ziet het als een
investering voor de lange termijn. “In Hilversum is
er van veel merken alleen nog een specialist of re-
paratie-adres over. Kia, Alfa Romeo, Lancia, Mazda,
Audi en Volkswagen hebben hier geen dealers
meer. Ook de bedrijfswagendealers van Iveco,
Mercedes-Benz, Volkswagen en Fiat zijn vertrok-
ken, de meeste naar Naarden. Maar welke Hilver-
summer gaat nou met een defect lampje ‘s och-
tends om 8.00 uur naar de dealer in Naarden?
Daar doe je een uur over! Consumenten zoeken
een onderhoudsmerk en zullen zich aangespro-
ken voelen door de formule van James Auto &
Service.”

Een ander type klant kwam vanzelf
De groei in het lease-onderhoud ging zo voor-
spoedig, dat Van Altena niet al te afhankelijk
wilde worden van de leasemaatschappijen. Een

jaar of drie geleden is hij zich meer gaan richten
op kleine wagenparken. Bovendien zocht hij uit-
breiding bij een ander type klant en die mogelijk-
heid diende zich vanzelf aan. Van Altena: “We
hebben hier een heel hoog pand en drie ver-
lengde bruggen. Klanten in Hilversum met bak-
wagens, hoge bussen en campers - klanten die el-
ders niet terecht konden, omdat zoveel bedrijfs-
wagenvestigingen in Hilversum zijn gesloten -
kwamen hier binnen voor APK, onderhoud en re-
paratie. We doen ons best om ze binnen te krij-
gen en te houden.” Garage Van Altena heeft acht
FTE-monteurs (inclusief werkplaatsreceptie), die
jaarlijks 7.400 doorgangen (waarvan zevendui-
zend extern) verwerken. Elke auto wordt na een
onderhoudsbeurt gewassen en bij een banden-
wissel worden de wielen schoongespoten. Van
Altena: “Dat is het eerste wat de klant ziet. Hoe
vaak zie je stickers op de banden of zilveren vin-
gers op zwarte velgen? Dat straalt mijns inziens
een gebrek aan aandacht uit.” Van Altena rekent
voor de opslag van winterbanden dertig euro per
set en hij heeft zo’n zeshonderdvijftig sets op

voorraad liggen. “Winterbanden zijn goede klan-
tenbinders.”

Occasionverkoop als klantenbinding
Van Altena heeft een korte periode brommobie-
len verkocht, maar dat strandde al snel op ethi-
sche bezwaren. Van Altena: “Ik had er veel moeite
mee om aan invaliden, zwakbegaafden of hele
oude mensen voor veertien mille - de prijs van
twee Citroën C1’s - een plastic autootje te verko-
pen, waarmee levensgevaarlijk werd gereden.” De
verkoop van occasions is volgens Van Altena geen
kernactiviteit, maar wel iets waar hij serieus mee
omgaat. Het is een belangrijke manier om nieuwe
klanten te winnen en bestaande klanten te be-
houden. De occasions kosten tussen 7.500 en
20.000 euro en er worden zo’n honderd stuks per
jaar verkocht. Eenderde gaat naar de handel,
tweederde naar de eindgebruikers. Van Altena
koopt veel van de auto’s in bij de handelaren die
toch al wekelijks bij hem over de vloer komen
voor een APK. De handelsvoorraad bestaat gemid-
deld uit slechts vijftien auto’s. Van Altena: “Ik had
liever een handelsvoorraad van honderd auto’s,
maar meer dan vijftien auto’s passen niet in de
showroom. Het is bij deze kleine aantallen ook
niet rendabel om een verkoper aan te nemen.”
Met honderd verkochte auto’s op acht FTE-mon-
teurs zit Van Altena qua verkoop een beetje tus-
sen servet en tafellaken. De cijfers laten zien dat
de showroom ook gebruikt kan worden voor een
technische activiteit, zoals glasschade of een di-
agnosecentrum. Van Altena: “Ik verwacht in de
toekomst dat leasemaatschappijen voor de afleve-
ring van een nieuwe auto - bij gebrek aan dealers
of universele ketens - bij ons uitkomen. Wij zullen
dan tegen een vergoeding de auto aan de klant
mogen afleveren. Die inkomsten zijn leuk, maar
het gaat ons natuurlijk om het voordeel van de
klantenbinding. Die showroom is nog niet weg.”
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De vader van Marco van Beek had een klein uni-
verseel autobedrijf in Vollenhove; een dorpsga-
rage, waar Marco tussen de auto’s en de klanten
opgroeide. Na de LTS-, MTS- en HTS-Autotechniek
ontmoette hij, 23 jaar oud, Ron Wensink, directeur
van wat later de grootste Mercedes-dealer van Ne-
derland zou worden. In de volgende vijftien jaren
groeide Van Beek uit tot verkoopdirecteur van alle
23 bedrijven van de Wensink-holding. Maar on-
danks het vele plezier waarmee Van Beek werkte
bij het volgens hem mooiste dealerbedrijf van Ne-
derland, ontbrak er iets. Van Beek: “De drang om
voor mezelf te beginnen was heel groot. Boven-
dien was ik ver van de klant af komen te staan en
ik wilde weer direct contact met klanten. In 2008
nam ik ontslag en een aantal weken later kocht ik

het bedrijf van Gert Ruinemans in Steenwijker-
wold.” Dat autobedrijf was een kleine dorpsgarage
van hoge kwaliteit, gespecialiseerd in Mercedes.
Op de feestelijke overdracht in 2008 spraken
onder andere Mark Rutte en Hennie van der Most
en die laatste gaf hem een advies: zorg dat je een
paar keer per jaar in het nieuws komt. Van Beek:
“Dat lukte met de opening, maar ook met de Tesla,
die ons een duurzaamheidsstempel gaf, en nu met
de finale van Autobedrijf van het jaar 2012-2013.”

Een dorpsgarage zonder Kia’s en Corsa’s
Al heet het bedrijf nu naar Marco van Beek, toch
staat vier jaar na de overname de naam ‘Gert Rui-
nemans’ nog steeds op het pand. Van Beek: “Rui-
nemans wist zijn klanten vast te houden en die

naam staat al meer dan zeventig jaar voor kwali-
teit. Ik heb nooit haast gemaakt om zijn naam van
de gevel te halen.” Zijn universele bedrijf, inmid-
dels aangesloten bij Bosch Car Service, is voor Van
Beek een warm bad. Hij brengt in de praktijk wat
hij van zijn vader en van Wensink geleerd heeft.
Van Beek: “De klantenbinding van mijn vaders
dorpsgarage, ooit begonnen als autosloperij, heb
ik gecombineerd met de professionele aansturing
van een groot dealerbedrijf. Die combinatie is
zeldzaam.” Van Beek heeft zich gespecialiseerd in
jonggebruikte auto’s van Mercedes, BMW en Audi
en voegt daar de nichemerken Mini en Porsche
aan toe. Maar moet een dorpsgarage niet ook
Kia’s en Corsa’s verkopen? Van Beek: “Tweehon-
derd meter verderop zit een dorpsgarage. We

Tussen dorpsgarage en megadealer
Marco van Beek mengt klantenbinding met professionaliteit

Autobedrijf Marco van Beek - kandidaat voor de titel Autobedrijf van het jaar 2012-2013 -

 combineert de klantenbinding van een dorpsgarage met de professionele aansturing van

een mega-dealerbedrijf. En dat werkt. Het bedrijf verdubbelde in de afgelopen vier jaar in

 verkoop, omzet en aantal monteurs.

Ondernemer Marco van Beek heeft de klantenbinding van zijn vaders dorpsgarage
gecombineerd met de professionele aansturing van een groot dealerbedrijf. Van
Beek: “Die combinatie is zeldzaam in de autobranche.”
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Hier komen de monteurs niets te kort. Ze werken op een chique zwarte tegelvloer en gebruiken gereedschap van Snap-on.

In het bijgebouw - een deel van de werkplaats - worden banden gewisseld. Achter het bedrijf staan containers, waarin tweehonderd sets
winterbanden zijn opgeslagen; goede klantenbinders.

hebben een verschil van twintig euro in het werk-
plaatstarief en beide werkplaatsen zitten vol; er is
dus werk voor ons beiden. Dat andere bedrijf is
een echte dorpsgarage dat z’n klanten makkelij-
ker kan vasthouden, want wij verkopen onze
auto’s door half Nederland. Bij het nabellen van
mensen die twee of drie jaar geleden een auto bij
ons kochten, blijkt regelmatig dat ze alweer een
andere auto hebben. Dan besef je hoe vluchtig
die handel is; het is net een plasje benzine dat je
ziet verdampen.”

De efficiëntie in de werkplaats
Van Beek verkoopt zestig procent van de ge-
bruikte auto’s aan eindgebruikers buiten zijn regio
en daarvan ziet hij slechts een enkeling terug voor
onderhoud. Van de auto’s die hij binnen zijn regio
verkoopt, komt zeventig procent terug voor on-
derhoud. Van Beek: “Ik wil de werkplaats vol heb-
ben, want dat brengt continuïteit, dus die zijn we
meteen gaan verbouwen. Sinds 2008 is het bedrijf
van 2,5 naar 4,5 monteurs gegroeid. We winnen
zo’n 150 nieuwe klanten per jaar, die gemiddeld
zo’n uur of zes, zeven per auto komen versleute-
len. Dat is pakweg duizend uur per jaar extra
ofwel driekwart van de jaarlijkse productiviteit
van een monteur. We verliezen weinig klanten,
dus ik schat dat we komend jaar weer een halve
monteur kunnen groeien. We doen het rustig aan
- eerst aanstampen en dan de volgende stap -
want we hebben hier geen ruimte om nog verder
uit te breiden.” Van Beek heeft nieuwbouw over-
wogen om verder te kunnen groeien. “Ik begrijp
niet dat autobedrijven van deze omvang een
pand van twee of drie miljoen laten bouwen. Uit-
gaande van tien procent huisvestingskosten kun
je in deze tijd van krappe marges geen twee of
drie ton uitgeven aan huisvesting als je 517 auto’s
verkoopt.” Een tweede bedrijf ziet Van Beek ook
niet zitten. “Dan zie ik de klant niet meer. Je kunt
niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Een klant uit
Brabant moet anderhalf uur rijden om hier te
komen voor een onderhoudsbeurt. We zijn geluk-
kig met elkaar en als hij hier is, wil ik hem ontmoe-
ten. We focussen ons op klanten die bij ons pas-
sen en die we in de werkplaats kunnen vasthou-
den. Dat is ook de reden dat we niet alle klanten
willen hebben. Als het niet klikt, zijn we zo eerlijk
om dat met de klant te bespreken. Op tijd af-
scheid van elkaar nemen voorkomt stress.”

Passie voor autohandel 
De pieken in de werkplaats worden opgevangen
door een freelance-monteur. Er zijn vijf werkplek-
ken, maar voor de 4,5 FTE aan monteurs heeft
Van Beek eigenlijk zeven werkplekken nodig. Van
Beek: “Ik denk dat we met de CSS Garagesoftware
van Car Systems zeven à acht procent efficiënter
zijn geworden. Die tijdwinst gebruiken we om
meer klanten te bedienen met hetzelfde aantal
monteurs. Daarnaast zijn we per 1 mei jongstle-
den begonnen met een ploegendienst voor de
monteurs. De eerste ploeg werkt van 7.00 tot

13.30 uur, de tweede ploeg van 13.30 tot 21.00
uur. Vooral zakelijke klanten en leaserijders waar-
deren de ruimere openingstijden.” Het is opval-
lend dat Marco van Beek - gelet op zijn passie
voor autohandel - zich zo focust op de werk-
plaats. Hij is de verkoop van gebruikte auto’s ove-
rigens niet vergeten. Die steeg van 250 (2008)
naar 517 (2011), terwijl de omzet van het bedrijf
groeide van vier naar elf miljoen euro. Van Beek:
“De onderhoudsbehoefte neemt af, maar dat
compenseren we door meer auto’s te verkopen.
Mijn kracht is dat ik weet wat onze klanten mooi
vinden en ik weet waar wij die auto’s moeten zoe-
ken.” Van Beek zet alle informatie over die auto’s -
vorige eigenaren, beurten, eventuele schade -

met zoveel mogelijk foto’s op internet. Van Beek:
“Zo transparant mogelijk. Ook als we een auto in
opdracht kopen zijn we transparant, want klan-
ten zitten dagelijks op internet en weten heus
wel wat de inkoop- en verkoopprijzen zijn. Als je
uitlegt dat je marge moet maken om het bedrijf
te laten draaien begrijpen klanten dat best. Het
gaat erom dat ze ons de transactie gunnen.” Aan
de basis van het bedrijf staat het devies van Van
Beek: bewust kiezen voor klasse, maar ook orde,
netheid en discipline. Van Beek: “Lever goede au-
to’s af, geef garantie en zorg dat je klanten terug-
komen. Probeer niet alles zelf te doen en wees
niet trots wanneer je zestien uur per dag werkt,
want daar ga je aan kapot.”

TEKST EN BEELD: JOHN MULDER
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