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

Autobedrijf Ferdy Snijders investeert en motiveert

“We doen het liefst alles zelf”
In 2009 sloeg de crisis overal om zich heen, maar dat weerhield Ferdy Snijders niet om een 

eigen autobedrijf te beginnen. Na een vliegende start vond Snijders het tijd worden om het 

bedrijf in het nieuw te steken: alle equipment, de bruggen, de testkasten, de gereedschaps-

kisten en de magazijninrichting zijn vervangen. Dat motiveert geweldig.

 De nieuwe baan die Ferdy Snijders bij een garage-
bedrijf in Emmen had gevonden, zag er op papier 
goed uit. Snijders was niet alleen aangenomen 
als APK-keurmeester, maar zou ook een deel van 
de receptiewerkzaamheden op zich nemen. Wat 
een mooie uitdaging leek, draaide al snel uit op 
een teleurstelling. Snijders kreeg al snel spijt bij 
dit bedrijf in dienst te zijn getreden. Het bedrijf 
draaide niet goed en er werd niet geïnvesteerd. 
Snijders: “Er was geen fatsoenlijk gereedschap 

en geen uitleesapparatuur. Op mijn tweede dag 
vroeg ik waar de uitleesapparatuur was, maar er 
bleek geen testkast te zijn. Ongelofelijk! Zonder 
kun je toch niets meer? Alle equipment was 
verouderd, de bruggen waren tien jaar oud en 
hadden nog nooit onderhoud gehad. Als er een 
hydraulische slang knapte, moesten we dat zelf 
maar zien te vervangen. Arbo-technisch was het 
ook niet helemaal fris. Als mij iets duidelijk is 
geworden, dan is het wel dat je moet blijven in-

vesteren in een bedrijf. Bovendien had dit bedrijf 
niet de goede klanten. We hadden het vooral druk 
met handelaren, die voor een APK-herkeuring 
kwamen”. Het ging zo slecht met het bedrijf, dat 
een faillissement onafwendbaar leek. 

 Ambitie: een eigen autobedrijf 
 De eigenaar kon de salarissen van het personeel 
niet meer betalen, maar weigerde het faillisse-
ment aan te vragen. Snijders en een paar collega’s 

Vooraan werkt Theo Veenker op de (neergelaten) schaarhefbrug 
en daarna volgen er drie tweekolommers. Tussen elke brug 
twee keer olie, twee keer lucht, water en stroom. Jan Reinders 
monteert een trekhaak onder de Audi en achteraan werkt 
Han Christianen. De mooie vloer is gemaakt van hoogwaardig 
gerecycled PVC.
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kregen na wat juridisch gesteggel alsnog hun 
achtergestelde salaris, maar iedereen had zijn 
buik vol van dit bedrijf. Het was voor Snijders tijd 
om invulling te geven aan zijn ambitie: een eigen 
autobedrijf. Nadat het pand van zijn voormalige 
werkgever al een half jaar leeg stond, besloot 
Ferdy om samen met zijn vader, autohandelaar, 
de stap te wagen. Ze kochten het pand en hoewel 
het nog maar een paar jaar oud was, moest het 
danig onder handen worden genomen. De werk-
plaats – waar het inmiddels een gigantische chaos 
was – werd opgeruimd en het terrein werd fl ink 
aangepakt, want het onkruid stond inmiddels tot 
aan de vensterbanken. Snijders: “We openden 
snel en hadden de deur nog niet van het slot of 
de klanten stonden er al. Er was direct al zoveel 
werkaanbod dat ik van 7.00 tot 23.00 uur aan het 
werk was: onderhoud, reparatie en revisie”. Twee 
weken na de opening nam Snijders zijn eerste 
autotechnicus aan, die gelijk tot ‘s avonds 22.00 
uur aan het werk kon. Het was 2009, overal was 
het volop crisis, maar Autobedrijf Ferdy Snijders 
maakte een prachtige vliegende start. Snijders: 
“Sindsdien is de nettowinst elk jaar hoger. En dat 
in crisistijd!” Om niet alleen afhankelijk van de 
omzet in de werkplaats te zijn, verhuurde Snijders 
een deel aan de achterkant van het pand voor een 
periode van drie jaar aan een onderdelenleveran-
cier. Na het vertrek van dat bedrijf trok Snijders 
dat deel weer bij het bedrijf, want de zaken 
draaien inmiddels uitstekend. 

 Schouders eronder 
 Ferdy’s vrouw Corrie doet de administratie en 
Ferdy’s vader de verkoopadministratie. Snijders 
heeft vier autotechnici in dienst, waarvan er drie 
APK-keurmeester zijn; de vierde – de jongste – is 
in opleiding om APK-keurmeester te worden. Die 
vier autotechnici verwerken samen zo’n 3.500 

doorgangen op jaarbasis, waarvan twaalf- à 
dertienhonderd APK’s. Afgelopen zomer kwam 
Snijders even in de knoop met de vakantiedagen 
van de autotechnici. Hij schakelde een freelance 
autotechnicus in en dat beviel hem slecht. 
Snijders: “Niet iedereen heeft onze werkmentali-
teit. Wij zetten de schouders eronder en werken 
liever een uurtje door, dan dat we klanten laten 
wachten tot de volgende dag”. Autobedrijf Ferdy 
Snijders is een erkend leerbedrijf, maar over de 

meeste stagiaires is Snijders ook niet enthousiast. 
Het vinden van het juiste personeel is sowieso 
niet eenvoudig, want de off shore industrie is 
een gedegen concurrent, waar veel technici een 
goede boterham kunnen verdienen. Snijders 
zoekt naar de pareltjes en vond er in december jl. 
nog een. Snijders: “We hebben een autotechnicus 
aangenomen, die helemaal bij ons bedrijf past. Hij 
is 56 jaar, heeft een brok ervaring en neemt ook 
klanten mee. Perfect! De andere monteurs zijn 
eind twintig, begin dertig en dit was een bewuste 
keuze om enige volwassenheid in het bedrijf te 
krijgen. Een oudere werknemer is weliswaar duur-
der, maar het geeft de klanten ook vertrouwen en 
dan is het hogere salaris alweer terugverdiend”. 

 Zes nieuwe bruggen 
 Met de koop van het pand nam Snijders ook de 
equipment en de inbouwbruggen over. Snijders 
noemt zichzelf een gereedschapsfreak en stelde 
daarom een plan op om alle equipment in het 
bedrijf te vervangen. Vooral de laatste maanden 
is er stevig geïnvesteerd, waaronder zes nieuwe 

Links de vier ingangen met de drie tweekolommers en een 
schaarhefbrug voor uitlijnen en APK. De ingang rechts van de 
receptie heeft een hogere werkruimte en bruggen met langere 
rijplaten voor de bestelauto’s en campers.

Ferdy’s vrouw Corrie doet de administratie en helpt ook mee 
met receptiewerkzaamheden. Ook in de nette receptieruimte is 
alles geschilderd in de huiskleuren grijs, zwart en oranje.

Gereedschapsfreak Ferdy Snijders: “Wij zetten de schouders 
eronder en werken liever een uurtje door, dan dat we klanten 
laten wachten tot de volgende dag. We doen veel zelf en 
hoeven weinig uit te besteden”.
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Na jaren van plannen en sparen is de werkplaats in korte tijd volledig vernieuwd. Ook de aircomachine Coolius 2000, waar Han 
Christianen mee werkt, is nieuw. De autotechnici zijn gemotiveerd en houden de werkplaats schoon.

bruggen. De voorkeur ging uit naar stempelbrug-
gen, maar in verband met de hoge grondwa-
terstand is er voor tweekolommers gekozen. 
Snijders: “De drie tweekolommers misstaan niet 
en ze zijn onderhoudsvriendelijk. Ernaast staat 
een drempelvrije schaarhefbrug, die we gebrui-
ken voor uitlijnen en APK. De platenremtestbank 
is pal vóór de schaarhefbrug aangelegd, zodat je 
bij het binnenrijden direct de remmenbank kunt 
gebruiken”. Aan de rechterkant van het pand zit 
een ingang voor de bedrijfsauto’s. Daar staat een 
nieuwe 5,5 tons tweekolommer en een 4,5 tons 
vierkolommer. Het plafond is extra hoog en de 
bruggen hebben verlengde rijplaten, zodat ook 
lange en hoge bedrijfsauto’s en campers geser-
viced kunnen worden. Met het vervangen van de 
bruggen, is ook een nieuwe milieuvriendelijke 
STIC-vloer in het hele bedrijf gelegd. De centime-
ter dikke tegels zijn gemaakt van gerecycled PVC. 
Het antislipmateriaal is slijtvast, vloeistofdicht en 
bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën. Het 
is een dure vloer, maar de monteurs hebben er 
veel plezier van. Er zit weliswaar geen vloerver-
warming in, maar de stookkosten zijn aanzienlijk 
gedaald en de vloer droogt snel op. Snijders: 
“Iedereen die voor het eerst binnenkomt maakt 
gelijk een positieve opmerking over de vloer. Het 
maakt de werkplaats helemaal af”. Uiteraard is het 
pand geschilderd in de huiskleuren grijs, zwart 
en oranje. 

 Würth, alles Würth 
 Snijders wilde zoveel mogelijk apparatuur bij 
één leverancier kopen. Hij vroeg diverse off ertes 
op, bekeek bruggen en koos voor Würth. Een 
oud-klasgenoot van Snijders werkt bij Würth als 
installateur en met hem heeft Snijders uitgebreid 
gesproken over de nieuwe werkplaatsinrichting. 
Snijders: “Würth is pas vorig jaar begonnen om 
hefbruggen te verkopen. Velen hebben mij 
gewaarschuwd dat Würth geen ervaring had en 
daarom niet geschikt zou zijn om zo’n omvangrij-
ke klus uit te voeren. Het moest dus wel misgaan. 
Maar Würth heeft het in één keer vlekkeloos 
geïnstalleerd, zonder problemen, zonder nawerk. 
Ik maak ze graag een groot compliment, want 
het draait geweldig en de deskundigheid is – on-
danks dat Würth net begonnen is – wel degelijk 
aanwezig”. Snijders kocht ook vier testkasten: een 
WOW! van Würth, een VCDS van VAG-COM, een 
Solus Pro van Snap-on en een Bosch KTS 890. De 
olie-installatie komt van Berg-O-Tool, waaronder 
een volledig nieuwe bulkinstallatie en compres-
sor. Berg-O-Tool heeft ook de haspels gemon-
teerd; tussen elke brug twee keer olie, twee keer 
lucht en water en stroom. Snijders: “Het is precies 
zoals ik het altijd wilde hebben en het is een 
verademing ten opzichte van de oliekannetjes”. 
Castrol wilde wel bijspringen met de fi nanciering, 
maar daar is Snijders geen voorstander. Vaak 
betalen olieleveranciers de olie-installatie, waarbij 
de partijen een leveringscontract van pakweg vijf 
jaar aan gaan en afspreken een paar cent bij de 

literprijs op te doen. Snijders: “We zijn techneuten 
en we houden van Castrol, maar ik weet niet hoe 
volgend jaar de relatie met mijn leverancier is. 
Ik wil niet afhankelijk zijn en aan een partij 
vastzitten. We betalen de bulkinstallatie dus zelf. 
Zo is eigenlijk het hele bedrijf: we doen het liefst 
alles zelf”. 

 Betere sfeer met betere equipment 
 Bij Würth kocht Snijders een nieuw uitlijn-
apparaat, viergastesters, een aircomachine, een 
banden-balanceerapparaat met LCD-scherm en 
pneumatische wielopspanning, een banden de- 
en monteermachine van Würth met een hulparm 
van een andere leverancier (zodat een banden-
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Würth is hofl everancier van Autobedrijf Ferdy Snijders 
geworden. Ook het balanceerapparaat, de WB400 PL, waar 
BBL-leerling Bjorn Helder mee werkt, is van Würth.

Deze Würth WTM 400 banden de- en monteermachine, waar 
Theo Veenker mee werkt, heeft een extra hulparm. De hulparm, 
die nou eens een keertje niet van Würth is, maakt een banden-
lepel overbodig.
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Van de zes nieuwe bruggen zijn er vier tweekolommers, één 
vierkolommer en deze schaarhefbrug. Stempelbruggen bleken 
in verband met de hoge grondwaterstand niet mogelijk. De 
schaarhefbrug verzinkt volledig in de grond. Deze brug wordt 
zowel voor APK-werkzaamheden als voor het uitlijnen van auto’s 
gebruikt. Met die laatste klus is Theo Veenker hier bezig.

lepel niet meer nodig is) en natuurlijk de zes 
nieuwe hefbruggen. Alles bij elkaar – equipment, 
bruggen, testkasten, de nieuwe gereedschapskis-
ten en de magazijninrichting – heeft de investe-
ring zo’n 4 ton gekost. Snijders: “Dat is veel geld, 
maar de werkplaats draait goed. Het is niet alleen 
een beloning voor mijzelf – ik ben nu eenmaal 
een gereedschapsfreak – maar ook een blijk van 
waardering voor de monteurs. We werken alle-
maal ontzettend hard en verdienen het dus ook”. 
Elke zaterdag is er iemand, die van 9.00 tot 15.00 
uur de werkplaats schoonmaakt. Snijders weet 
dat als de werkplaats netjes is, de autotechnici 
ook netter werken. Snijders: “Als een monteur met 
een vegertje wat stof uit de vensterbank veegt, 
geeft dat wel aan dat we met z’n allen de werk-
plaats ook schoon willen houden. De monteurs 
zijn enthousiast en de sfeer is daardoor ook veel 
beter. We zijn allemaal vrolijk, de hele dag”. 

 Een klik met de toeleveranciers 
 Ferdy Snijders vindt het belangrijk dat hij toele-
veranciers om zich heen heeft, waarmee hij een 
persoonlijke ‘klik’ heeft. Een van die bedrijven is 
onderdelengrossier Lantinga, die in dezelfde tijd 
als Snijders is begonnen. Lantinga levert zes à ze-
ven keer per dag onderdelen. Snijders heeft geen 
onderdelenmagazijn meer nodig – de nieuwe 
magazijninrichting kon dankzij de grossier 
daarom heel klein gehouden worden – waardoor 
er dus ook geen ‘dood geld’ in de voorraad zit. 
De grossier helpt Snijders ook met technische 
problemen.
Ook met LeaseProf is er een klik. Snijders is een 
LeaseProf Service Center, waardoor hij – hoewel 
niet aangesloten bij een keten of formule – 
toch leaseklanten binnenkrijgt. Snijders: “Mijn 
complimenten voor die organisatie, want voor 
de aangesloten bedrijven doen ze goed werk. 
Wij krijgen veel leaserijders binnen”. Van de tien 
aanvragen krijgt Snijders bij negen meestal direct 
een akkoord van het ROB-Net; de tiende vraagt 
wat meer overredingskracht. “Ik heb snelle mon-
teurs, we kunnen snel werken, doen veel zelf en 
hoeven dus weinig uit te besteden. De drukte in 
de werkplaats neemt nog steeds toe en daar zijn 
we blij mee.” Snijders vindt zelf dat de kwaliteit 
van het werk hoog ligt. “Ook als we de tijd niet 
helemaal kunnen doorberekenen aan de klant, 
hebben we toch de voldoening dat de puntjes op 
de i staan.” Mocht de klant toch een leenauto 
nodig hebben, dan staan die gratis ter beschik-
king: twee VW’s Fox, Opel Corsa, Kia Picanto, 
Peugeot Partner, VW Caddy en Ford Transit. 
Allemaal jonge auto’s. Snijders: “Klanten betalen 

In het kleine magazijn, waar Han Christianen kleinmateriaal 
voor een klus selecteert, is alles nieuw. Een groot onderdelen-
magazijn is niet meer nodig, want grossier Lantinga komt zes à 
zeven keer per dag.

LET OP: VOLGENDE MAAND MEI
DE INTRODUCTIE NIEUWE SERENCO

HUISSTIJL MET COMPLEET NIEUWE WEBSITE

Kijk op http://www.boxo-tools.nl

alleen de brandstofkosten. Dat kan best, want ze 
maken er ook reclame mee”. 

 Samenwerken met de dealers 
 Snijders repareert veel voor andere garagebedrij-
ven, lost voor hen de tijdrovende storingen op en 
reviseert versnellingsbakken. Een garagebedrijf in 
de buurt stuurt zelfs elk vreemd merk naar hem 
door. Net als de dealers om hem heen, is Snijders 
zelf ook actief in jonge auto’s. Daarmee stoot 
hij de dealers wel eens voor het hoofd, maar hij 

AMT004_ArtSnijders.indd   39 4/11/2013   11:02:57 AM

4



AMT | 2013 www.amt.nl40  AMT | 2013  www.amt.nl/april2013

koopt ook weer originele onderdelen bij hen in 
en zolang die twee elkaar uitmiddelen is er geen 
probleem. In zijn eerste jaar verkocht Snijders 
150 gebruikte auto’s, nu ligt dat op zo’n honderd 
per jaar, inclusief vijftien nieuwe personen- en 
bestelauto’s. Snijders: “Vanaf het begin was het de 
bedoeling om de autoverkoop erbij te doen. Nu 
we echter honderd auto’s per jaar verkopen, moe-
ten we er ook serieus mee om gaan. Raymond is 
goed met de in- en verkoop, heeft verstand van 
zaken en helpt mij ook bij de receptie. De meeste 
occasions zijn geprijsd tussen de vier- en vijftien-
duizend euro. Het aanbod is klein, omdat ik het 
geld in de werkplaats wil investeren en niet in een 
handelsvoorraad. Bovendien heb ik als universeel 
autobedrijf geen publiek voor auto’s van dertig 
mille of meer. De duurste op dit moment is 
26 mille”. 

 Met de lift omhoog 
 Autobedrijf Ferdy Snijders is partner van Bosch BIS 
(Bosch Injection Systems) en krijgt dus onder-
steuning via het BIS Extranet. Snijders heeft zich 
nooit willen aansluiten bij Bosch Car Service-, 
AutoCrew- of een andere (franchise)formule. 
Snijders: “De monteurs volgen via Bosch BIS het 
Bosch opleidingsprogramma, dus daar heb ik een 
keten niet voor nodig. En met LeaseProf hebben 
we ook toegang tot de leasemarkt, dus daar 
hoef ik het ook niet voor te doen. Feitelijk heb ik 
alles wat een keten mij ook zou kunnen bieden, 
zonder er bij aangesloten te zijn”. Snijders ziet 

geen toegevoegde waarde in de uitstraling die 
een formule heeft en kiest voor zijn eigen uitstra-
ling; oranje met zwart. Hij ontwikkelde zelf een 
website, advertenties, deurmat, folders, stickers en 
bedrijfskleding. Dat kost geld en moeite (hij had 
tenslotte ook kunnen meeliften op het concept 
van een formule), maar zijn logo en kleuren zijn 
inmiddels in heel Emmen herkenbaar. Snijders: 
“Een ander autobedrijf dat deze kleuren ook heeft 
gekozen, kreeg van zijn klanten de vraag of hij 
mij aan het na doen was. Hij is inmiddels toch 
maar weer zijn oude kleuren gaan gebruiken”. 
Wat Snijders tegenstaat in de ketens is dat ze in 
hun hoofdkantoren dingen bedenken, waar in de 
regio vaak heel anders over wordt gedacht. 

Snijders: “Niet heel Nederland heeft dezelfde 
mentaliteit. Mensen gunnen mij hier van alles, 
maar het moet niet te gek worden. Een fl atscreen 
in de wachtruimte is prima, maar die moet niet te 
groot zijn. Dat soort kleine zaken zijn belangrijk. 
Ik heb een fl yer gemaakt om e-mail adressen van 
klanten te vragen, zodat ik ze scherpe aanbiedin-
gen kan sturen. Vinden veel klanten niet nodig. 
Vragen naar een e-mail adres vindt men hier te 
opdringerig, terwijl men daar elders in Nederland 
makkelijker mee om gaat. Die regionale verschil-
len begrijpen de ketens vaak niet. Bovendien 
presteert in elk formuleconcept het ene garage-
bedrijf heel goed en de andere niet. Ik wil wel bij 
de hele mooie bedrijven horen, maar niet bij de 
anderen. Ik wil met de lift omhoog, maar niet naar 
beneden”. 

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

Autobedrijf Ferdy Snijders investeert liever in de werkplaats dan in een handelsvoorraad, maar Raymond Spijker maakt wel serieus 
werk van de autoverkoop. Hij doet de in- en verkoop en helpt met receptiewerkzaamheden. Het aanbod occasions ligt vooral tussen 
de vier- en vijftienduizend euro.

De remmenbank is direct voor de schaarhefbrug aangelegd, 
zodat de autotechnicus bij het binnenrijden eerst de remmen-
bank gebruikt. Op een totaal van zo’n 3.500 doorgangen per 
jaar, doen de vier APK-keurmeesters twaalf- tot dertienhonderd 
APK’s.

De werkplaats voor de bedrijfsauto’s is weliswaar verbonden 
met die van de personenauto’s, maar Jan Reinders kan in alle 
rust in de bedrijfsruimte werken. Hij heeft een nieuwe 5,5 tons 
tweekolommer en een 4,5 tons vierkolommer tot zijn beschik-
king. Ook hier komen de huiskleuren van Autobedrijf Ferdy 
Snijders duidelijk naar voren: grijs, zwart en oranje.
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