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Parallel aan de N356, de doorgaande weg door
Burgum, is AutoSchat gevestigd, het universele
autobedrijf van Jan Schat. Het bedrijf heeft Merce-
des als specialiteit en is sinds 1 januari SsangYong-
dealer. Afgelopen jaar verkocht Schat zo’n vijfhon-
derd auto’s per jaar, waarvan 250 Mercedessen, in
een gelijke verdeling van bedrijfs- en personen-
auto’s. Er werken zes mensen in de werkplaats,
drie in de spuitafdeling, twee in het magazijn,
twee parttime dames op kantoor, een werkplaats-
receptionist, drie verkopers en één persoon bij
Bas Autoverhuur. Zo’n bedrijf heeft een groot 
magazijn nodig, maar Jan Schat heeft daarvoor
een andere oplossing.

Goedkoper inkopen zonder zorgen
Een ander bedrijf (Beiboer MB Parts, dat ook op
twee andere locaties actief is) verzorgt de onder-
delenvoorziening en doet dat vanuit het magazijn
van AutoSchat. Hoe zit dat? Jan Schat: “Ik heb de
constructie zelf bedacht. Ik had geen zin meer in
die onderdelen. We waren op de vorige locatie te
klein voor een magazijnchef. Het was een open

magazijn en er werd niets opgeschreven. Vanaf
het moment dat we hier gingen bouwen, in 2008,
heb ik me voorgenomen het magazijn uit te be-
steden”. Michel, de magazijnmeester, is dus niet
bij AutoSchat, maar bij Beiboer in dienst. Het ma-
gazijn heeft twee balies: één aan de achterkant
van het bedrijf, waar collega autobedrijven Merce-
des-onderdelen afhalen, en de andere balie sluit
aan op de werkplaats van AutoSchat, waar Michel
alle onderdelen direct op de werkorders van 
AutoSchat boekt. Schat: “Ik heb heel snel een fac-
tuur klaar en het scheelt me veel zorgen: ik heb
geen voorraad meer, hoef geen onderdelen te
herwaarderen, hoef het magazijn niet te beman-
nen, loop geen risico met vergeten onderdelen en
ik heb geen retouronderdelen. Beiboer huurt een
deel van mijn pand, waardoor ik ook nog huurin-
komsten heb en zorgt continu voor een bezetting.
Vroeger moest een auto van een klant nog wel
eens blijven staan, omdat we geen onderdelen op
voorraad hadden om de reparatie in één keer af te
maken. Dat is niet meer zo. We hebben nu alles op
voorraad”.

De grootste klant aan dezelfde balie
De andere kant van de medaille is dat AutoSchat
nu een belangrijke winstpotentie van het bedrijf
mist. Schat: “En toch verdien ik meer dan toen we
nog zelf een magazijn hadden. Als je dagelijks met
inkoop bezig bent kun je zeker twintig procent
goedkoper inkopen. In het verleden hadden we
alles snel nodig en dus gingen wij met elke prijs 
akkoord. Nu plannen we elke onderhoudsbeurt en
reparatie ruim van tevoren, zodat Michel - die 
direct over de werkorder beschikt - soms een week
de tijd heeft om de beste en goedkoopste banden
te vinden. Beiboer krijgt vijftien procent van de
netto-inkoop van de onderdelen. Andere groot-
handelaren werken met een ruimere marge dan
vijftien procent marge, maar hebben natuurlijk niet
hun grootste klant aan de andere kant van de balie
zitten”. Manager Stephan van der Veer: “Er zit een
ongewenste prikkel in het systeem. Het percentage
is vast, dus hoe hoger de inkoopprijs, hoe hoger de
verdiensten voor Beiboer”. Schat: “Ik vertrouw Mi-
chel en weet dat hij zijn best doet om op de laag-
ste prijs in te kopen. Kwestie van vertrouwen. We

Alles onder één dak
Universeel bedrijf AutoSchat verkocht magazijn

Het universele garagebedrijf AutoSchat is Mercedes-specialist en SsangYong-dealer. Er is een

afdeling schadeherstel, een e-mobility-center, een tankstation en een verhuurbedrijf met 

bijna 120 auto’s. Jan Schat heeft een creatieve kijk op hoe je alles onder één dak moet krijgen. 

Zo heeft hij zijn magazijn verkocht.

Zoveel mogelijk activiteiten onder één dak, maar niet alles onder
één naam. Jan Schat heeft ook niet de behoefte om eigenaar van
al die bedrijfsactiviteiten te zijn.
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De uitbesteding van het magazijn aan een ander bedrijf is de beste zet die Jan Schat heeft gemaakt. Hij heeft meer onderdelen op voor-
raad, maakt meer marge op z'n onderdelen en heeft minder  zorgen.

Aan deze balie verkoopt magazijnmeester Michel Mercedes-on-
derdelen aan garagebedrijven in half Friesland. Op de achter-
grond is de tweede balie zichtbaar, die levert aan AutoSchat. De
deur geeft toegang tot de werkplaats.

Jan Schat (links) en Stephan van der Veer verwachten in de toe-
komst veel van hun e-mobility-center. “In de toekomst zal aan-
dacht voor de vergroening van het wagenpark steeds belangrij-
ker worden. Dat maakt dat ons ‘E-mobility Center’ veel meer ser-
vice-, dan productgericht is.”

TEKST: JOHN MULDER / BEELD: JAN LIEFTINK
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doen het nu al sinds 2008 op deze manier en vanaf
het begin heb ik geweten dat het zou werken. Ik
vind het nog steeds een prachtig idee”. AutoSchat
wordt geacht als lid van de Mercedes Benz Specia-
listen Groep en als dealer van SsangYong zelf de
onderdelen van de vereniging/importeur te kopen
en dat niet via een ander bedrijf te doen. Schat en
Van der Veer lossen het op door de onderdelen één
keer per maand door te belasten. Als de omzet toe-
neemt, kan dat echter bewerkelijk worden.

Elk onderdeel z’n eigen naam
AutoSchat wil zoveel mogelijk activiteiten onder
één dak hebben, maar dat hoeft niet onder één
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doen dat twee keer per jaar, tijdens de kerst- en
de bouwvakvakantie, en dan is het hier chaotisch
druk. Het enige dat het bouw- of onderhouds-
bedrijf hoeft te doen is de bus naar ons te bren-
gen. De vaste chauffeurs op die busjes nemen op
de laatste dag voor de vakantie hun vrouw en kin-
deren mee, wij zetten hier een haringkar of ham-
burgertent neer, zodat hun vakantie begint bij 
AutoSchat”. Het voordeel voor de opdrachtgever
is dat de onderhoudskosten met tweederde naar

naam. Schat heeft ook niet de behoefte om eigen-
aar van al die bedrijfsactiviteiten te zijn. Zo ver-
huurt Schat de ‘Car Cleaning’-activiteiten aan een
andere ondernemer. Voor het tankstation heeft
Schat met Oliehandel Postma uit het naburige
Tytsjerk voor een andere oplossing gekozen.
Samen zijn ze voor de helft eigenaar van het tank-
station op het terrein van AutoSchat. Schat: “De
brandstof die we verkopen is merkloos. Door met
Oliehandel Postma samen te werken scoorden we
vanaf de eerste dag al een goede omzet, want Olie-
handel Postma heeft in de omgeving zo’n tien
tankstations en kent de markt. Met het tankstation
krijgen we meer klanten op het terrein en daardoor
loopt de wasstraat ook beter. Ik hoop nu ook die
tank- en wasstraat-klanten in de werkplaats te krij-
gen”. Vanaf de oprichting verzorgt AutoSchat voor
veel garagebedrijven in de wijde omtrek het scha-
deherstel. Schat: “Maar ondanks dat we al veertig
jaar aan schadeherstel doen, is het de meest onbe-
kende activiteit van het bedrijf. Daar baal ik van.
Ik heb de spuitafdeling daarom een andere naam
gegeven: Schadeherstel Burgum. We hopen door
een gericht marketingplan onze spuitactiviteiten
bekender te maken. Ik vind schadeherstellen in
eigen huis ideaal en wil nooit meer zonder”.

Bedrijfswageninrichting
Schat wil niet een paar schadeauto’s kopen om
daarmee wat extra omzet voor het schadeherstel-
afdeling/bedrijf binnen te halen. Schat: “Ten eerste
zijn schadeauto’s veel te duur en ten tweede wor-
den onze Mercedessen - die bij een Duitse dealer
vandaan komen - door de officiële Mercedes-dea-
lers bij ons in de omgeving uiterst kritisch beke-
ken. Als wij schadeauto’s voor eigen rekening en 
risico zouden herstellen en verkopen, zouden we
munitie aan die kritiek geven. Wij willen dus alleen
perfecte schadevrije Mercedessen verkopen”.
AutoSchat heeft veel aan bedrijfswageninrichting
gedaan, vooral veel dubbele cabines voor de 
Hyundai Galloper en Terracan en grijs kenteken-
uitvoeringen van de Mercedes Vito. Schat: “We
hebben eens 42 Vito’s achter elkaar omgebouwd:
in elke auto ging zo’n dertig, veertig uur werk zit-
ten. We verzorgden de hele ombouw: dubbele 
cabine, lassen, betimmering, spuiten, volgsys-
teem, radio, vloerbedekking, reclame en deden
alles in eigen huis. We haalden de Gallopers uit de
Amsterdamse haven, klaarden ze in, bouwden ze
om naar grijs kenteken en brachten ze weer terug.
De vraag was zo groot, dat we het amper konden
bijhouden. We hebben eens 28 auto’s op één dag
bij de RDW laten keuren. Door de afnemende
vraag hebben we daar nu veel minder werk van”.

Gereedschap doormeten
Schat heeft echter een leuke compensatie gevon-
den. Voor grote klanten, die soms honderd busjes
in de onderhoudsdienst hebben, voert AutoSchat
twee keer per jaar groot onderhoud uit. Alle bus-
jes worden op de laatste dag vóór de vakantie 
gebracht en na de bouwvak staan ze allemaal

weer gewassen klaar. De auto’s hebben dan een
onderhoudsbeurt gekregen en eventuele plaat-
werk- of voorruitschade is gerepareerd. Al het 
gereedschap in de auto, zoals boormachines en 
pneumatische hamers, is daar waar nodig 
gekeurd, waarbij tevens schakelaars, snoeren en
koolborstels (indien nodig) worden vervangen.
Ook de laadklep van de auto kan gekeurd worden
en alle keuringsrapporten van het gereedschap
en de laadklep liggen netjes klaar. Schat: “We

Een SsangYong Rexton ombouwen naar grijs kenteken is leuk werk en AutoSchat hoopt - nu het sinds begin dit jaar SsangYong-dealer
is - ook voor een paar collega-dealers te kunnen werken. Ook auto’s voor gehandicaptenvervoer worden in eigen huis omgebouwd.
Sommige van die auto’s worden dan ook weer ingezet door BAS Autoverhuur.

Het tankstation - een 50/50 samenwerking met Postma - en de wasstraat, zorgen voor nieuwe  klanten op het terrein. AutoSchat hoopt
die klanten nu ook in de werkplaats en de showroom binnen te krijgen.
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beneden zijn gegaan, terwijl het personeel veel
zuiniger met de busjes omgaat, omdat ze zien dat
alles netjes gerepareerd wordt. Van der Veer: “We
hebben nu 120 bussen in de bouwvakvakantie en
proberen andere bedrijven in andere periodes te
krijgen, anders lopen we vast”.

BAS Autoverhuur
Nog een activiteit: de verhuurafdeling BAS Auto-
verhuur. Het verhuurbedrijf heette aanvankelijk

AutoSchat Verhuur, maar al snel bleek dat collega-
garagebedrijven geen auto voor hun klanten wil-
len inzetten met de naam van een rivaliserend be-
drijf op de portieren. Sinds het verhuurbedrijf BAS
Autoverhuur heet, zijn de collega-garagebedrij-
ven ook klant. BAS Autoverhuur heeft bijna 120
auto’s. De helft van het wagenpark bestaat uit per-
sonenauto’s, de andere helft uit bedrijfsauto’s,
waaronder bakwagens met laadkleppen, koel-
vriesauto’s en rolstoel- en personenbusjes. Schat

werkt met zo’n tien franchisenemers (BAS-filialen)
in Friesland, Flevoland en Groningen, die als provi-
sie een deel van de omzet krijgen. In Bolsward is
dat een tankstation met chauffeurscafé, in Dok-
kum een autobedrijf, in Gorredijk een autobedrijf
met tankstation, in Joure een auto/vrachtwa-
gen/MAN-dealerbedrijf en in Oosterwolde een
taxibedrijf. Schat: “We hebben dit jaar voor het
eerst een nieuwjaarsborrel georganiseerd en wil-
len proberen of we een familie van gelijkgestem-
den kunnen kweken. Het zijn allemaal verschil-
lende bedrijven, dus dat zal niet meevallen, maar
we kunnen wel samenwerken. Zo is de MAN-
vrachtwagen van BAS gekocht bij het BAS-filiaal in
Joure en repareert ons schadeherstelbedrijf al het
schadewerk voor de BAS-filiaal in Dokkum. Zo hel-
pen we elkaar en dat wil ik graag uitbouwen”. 
Iedere avond om half zeven gaan de chauffeurs -

De Mercedes Benz Specialisten Groep (MBSG) is
een alternatieve dealervereniging. De leden,
zoals AutoSchat, werken met originele onder-
delen, hebben originele uitleesapparatuur en
zijn lid van de Bovag. De leden helpen elkaar
met praktische zaken en kopen gezamenlijk
nieuwe auto’s en onderdelen in. De begelei-
ding wordt verzorgd door Automotive Business
Consultancy (ABC), die dat ook voor een aantal
andere merkspecialisten-verenigingen doet,
waaronder VETOS (Toyota), PCA (Citroën en
Peugeot) en VSR (Renault). ABC stond ook aan
de wieg van de ECSA - European Car Specialist
Association - de Europese koepelvereniging
van merkspecialisten. 

Mercedes Benz
Specialisten Groep

Al veertig jaar doet AutoSchat aan schadeherstel en toch is het nog de meest onbekende activiteit van het bedrijf. Jan Schat heeft de
spuitafdeling daarom een andere naam gegeven; Schadeherstel Burgum. Als het bedrijf iets meer omzet zou maken, zou Schat nog
efficiënter kunnen werken.

Met tien filialen/dealers en bijna 120 auto’s is BAS Verhuur een
succesvol bedrijf, dat personen-, bestel- en vrachtauto’s verhuurt.
Iedere avond om half zeven gaan de chauffeurs - VUTters en stu-
denten - op stap om de auto’s bij de klanten of dealers te halen of
te brengen. Ophalen kan natuurlijk ook.
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VUTters en studenten - op stap om de auto’s bij de
klanten of dealers te halen of te brengen.

‘E-mobility Center’
De nieuwste activiteit van AutoSchat is het ‘E-mo-
bility Center’, dat onder andere bestaat uit een
dealerschap van E-Cars Europe, dat elektrische
fietsen en scooters, een elektrische Fiat 500, een
elektrische Ford K en elektrische bedrijfswagens
van Faan en Mega levert. Het centrum levert Schat
veel publiciteit op, maar de omzet-activiteiten val-
len vooralsnog een beetje tegen. Toch zijn Schat
en Van der Veer erg positief. Schat: “We leren elke
dag weer meer van elektrische auto’s en we
komen heel makkelijk bij gemeentes en provin-
cies binnen”. Van der Veer: “We hebben een aantal
grote bouwbedrijven als klant, die voor de over-
heid werken. Wij kunnen meedenken over de
inzet van hun hele wagenpark. Wanneer deze 
bedrijven bijvoorbeeld met de inzet van schone
voertuigen - ook voor bijvoorbeeld intern trans-
port - er in slagen hun CO2-uitstoot te verlagen,
dan mogen ze dat compenseren met een hoger
aanbestedingsbedrag. Deze aanbestedingen gel-
den nu nog voornamelijk voor de overheid, maar
in de toekomst zal dit nog veel belangrijker wor-
den. Dat maakt dat ons ‘E-mobility Center’ veel
meer service-, dan productgericht is”. 
Met milieuverantwoord ondernemen heeft Auto-
Schat overigens ook zelf te maken. AutoSchat
doet mee aan het Koplopersproject, een project
dat ondernemers in Noord-Oost Friesland plaatst
op een milieubarometer. AutoSchat werkt aan een
gunstige positie op die CO2-ladder, pakt de eigen
afvalstoffenscheiding aan en zet voor vervangend
vervoer en als huurauto’s VW’s en Citroëns in, die
rijden op groen gas. Dat is dus geen aardgas uit
Slochteren, maar gas dat afkomstig is van vergis-
ting van biomassa. Het tankstation verkoopt naast

traditionele brandstoffen ook biodiesel en dit bio-
gas. Het doel is om duizend kilo groen aardgas
per week te verkopen. Schat: “Als een gemeente-

lijke of provinciale overheid een groene auto wil
kopen, een Caddy op biogas, kunnen wij die
auto’s ook leveren”.

De zes monteurs krijgen een veelheid van automerken voor
hun kiezen. Ze werken aan vracht-,  bestel- en personenauto’s,
die draaien op diesel of benzine, maar ook op biogas en elek-
triciteit.

AutoSchat vult het ‘E-mobility
Center’ onder meer in met de
verkoop van elektrische
auto’s en auto’s op biogas.
Dat levert veel publiciteit op,
maar de omzet valt nog een
beetje tegen. Schat en Van
der Veer zien het als een leer-
proces. Deze elektrische Multi
Truck is ideaal voor bijvoor-
beeld de plantsoenendienst
van de  gemeente. Om de ver-
koopkansen van dit soort
voertuigen te verhogen, moet
AutoSchat zelf ook een milieu-
vriendelijk bedrijf zijn.

Het pand van AutoSchat heeft een aardwarmte-
verwarming. Schat: “Ik ben er niet helemaal 
tevreden mee. We hebben een heel hoog
stroomgebruik, waarschijnlijk omdat de water-
pomp - die het water uit de grond oppompt,
door het pand circuleert en weer terugpompt -
continu pompt. Dat moeten we beter afregelen
en daar hebben we nog onvoldoende verstand
van. Je bent verplicht aan de provincie door te
geven hoe warm het water was dat je oppompte,
hoeveel je hebt opgepompt en wat de tempera-
tuur was toen je het terugpompte. Een vergun-
ning om vijftigduizend kuub water op te pom-
pen voor aardwarmte kost tienduizend euro. 
Als je vervolgens zestigduizend kuub oppompt -
omdat het een koude winter was - dan moet je

over die tienduizend kuub belasting betalen:
twintig cent per kuub! Dat wisten we ook niet,
maar van de Belastingdienst hebben we een
aanslag gekregen. Er zijn nog te veel mensen bij
de gemeente, provincie, belastingdienst, maar

De verwarming van het pand vindt plaats met een aardwarmte-installatie. Maar wie een pomp heeft die meer dan 9,9 kuub per uur
kan pompen, is vergunningsplichtig. En wie dan teveel pompt, kan een afrekening van de Belastingdienst verwachten. Leuker kan de
Belastingdienst het niet maken. Groener blijkbaar ook niet.

Aardwarmte en 
de Belastingdienst

ook installateurs die te weinig verstand van deze
materie hebben. Aan de andere kant: toen het
een zomer geleden 35°C was, hadden we het
hier heerlijk koel op 21°C. We gebruiken alleen
een beetje gas voor de spuitcabine”.
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