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Steeds minder autobedrijven zonder ondersteuning

Groeiers in garageformules
Het universele garagebedrijf prijst zich maar gelukkig, dat ze niet zoals dealers vast zitten aan 

zware verplichtingen terwijl de kopers massaal wegblijven. Toch merken ook onafhankelijke  

autobedrijven goed dat de consument de hand op de knip houdt. De concurrentie is hard, 

prijzen staan onder druk. Ondersteuning en gezamenlijke inkoop bij garageconcepten wordt 

daarom steeds aantrekkelijker.

Het ligt bijna vanzelfsprekend in de aard van het 
onafhankelijk autobedrijf dat de ondernemer niet 
alleen onafhankelijk is van merkimporteurs, maar 
over het geheel zelf wil uitmaken hoe hij zijn zaak 
runt. Maar niet te ontkennen valt het voordeel van 
‘kritische massa’, een grotere marktpartij kan be-
tere inkoopvoorwaarden krijgen. Plus het ‘samen 
sterk’ idee, dat je door elkaar te helpen sterker 
staat dan je in je eentje zou kunnen.
Het laatste garageformule-overzicht van kennis-
bureau Aumacon bevestigt de groeiende popula-
riteit van deze concepten. Het aantal concepten 
groeit, om met verschillende soorten en maten 
van ondersteuning de onafhankelijke garage-
houder te verleiden. En bij veel formules neemt 
het aantal aangesloten bedrijven toe. In de derde 
uitgave groeide Aumacons marktoverzicht van 
garage-concepten dan ook van top-30, via top-35 
naar een top-40. Er staan zelfs 42 formules in 
genoemd, ze zijn alleen niet allemaal uitvoeriger 
beschreven.

Hoe zelfstandig wil je zijn?
We bezochten zes autobedrijven die lid werden 
van een formule, op zoek naar de reden voor die 
keuze. Ze kozen voor verschillende garageconcep-
ten, maar enkele gemeenschappelijke kenmerken 
vielen toch op. Geen van de ondernemers zat te 
wachten op een partij die de regie van het bedrijf 
overneemt. Het is hun eigen winkel waar ze zelf de 
controle over willen houden. Waarbij eigenlijk ook 
hun klanten vaak komen omdat ze de garagehou-
der zelf kennen en vertrouwen, of hoorden dat dit 
een goed adres is van een ander die ze vertrou-
wen. Heb je dan nog een garageformule nodig om 
meer vertrouwen te krijgen?
Maar het is wel hard werken, vooral veel sleutelen. 
Tijd voor het maken van eigen reclame en marke-
ting schiet er nauwelijks over. Een website bouwen 
en vullen, een Facebookpagina bijhouden voor 
de zaak, bij zulke dingen zou een beetje hulp best 
welkom zijn. De kracht van het universele bedrijf 
zit in gunstige prijzen, dus is elk inkoopvoordeel 
waardevol om die prijzen scherp te houden. 

Genoeg aanleidingen om toch een garageformule 
te overwegen, en dan maar iets van de zelfstan-
digheid te offeren.

Grootste groeiers
In de garageconcepten blijft Bosch Car Service 
veruit het grootst, met 383 aangesloten bedrijven, 
eentje meer dan vorig jaar. Dan komen Vakgarage, 
Kwik-Fit en Profile Tyrecenter met 173 tot 206 
leden, waarbij de laatste twee niet in omvang 
groeiden. Vakgarage wel, die won 25 deelnemers 
en verdrong daarmee Kwik-Fit van de tweede 
plaats.
Blijkbaar een erg aantrekkelijke formule, maar 

waarom dan? Zo zochten we nog wat verder in 
de lijst naar de grootste groeiers, en de vraag 
waarom juist zij veel aanhang wonnen. In de tabel 
op deze pagina ziet u wie de zes grootste groei-
ende formules zijn, en hoe groot ze werden. Bij 
elkaar trokken deze zes in een jaar 170 autobedrij-
ven over de streep. Voor de duidelijkheid: en dat is 
vrijwel niet ten koste van andere formules.
Bij al die groeiers bezochten we een deelnemer 
om over het ‘waarom’ te praten. Wat bewoog hen 
om zich aan te sluiten bij een van deze groeiende 
formules, wat biedt het concept hen, en wat kost 
het? Niemand beter dan een collega-ondernemer 
kan u dat tenslotte uitleggen.

Je hebt eigenhandig een 
leuk autobedrijf opgebouwd, 
wat kan aansluiting bij een 
garageformule daar nog 
aan toevoegen? Of kun je 
niet zonder, in de steeds 
heftiger strijd om de zuinige 
automobilist?

WERKPLAATSCONCEPTEN

Groei in garageformules
Formule Vestigingen 2013 Vestigingen 2012 Groei in %
Vakgarage 206 181 14
Requal Erkend Reparateur 139 108 29
CarXpert 99 46 115
AutoCrew 98 86 14
Auto Service Totaal 94 70 34
Starga Mobility 60 35 71
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Requal: “Voor het onderhoud 
aan auto’s ouder dan vier jaar”
Requal Erkend Reparateur is 

de garageformule van Doyen 

Auto. “We bieden een laag-

drempelig concept met de 

nadruk op een goedkoper 

alternatief in slijtagedelen”, 

zegt marketing manager 

Patrick Diepenhorst. “Als aan-

vulling daarop ondersteunen 

we de garagist met zijn lokale 

marketing.”

 Een maandelijkse bijdrage is er niet, maar wie 
toetreedt tot de Requal-formule betaalt eenmalig 
€ 500,-. In ruil voor die investering krijgt het 
autobedrijf de beschikking over een startvoorraad 
Requal-onderdelen, point of salesmateriaal en zet 
Requal een advertentiecampagne op. Boven-
dien helpt de formule bij het creëren van een 
Requal-uitstraling aan binnen- en buitenkant van 
het pand. “Dat doen we op een ondersteunende 
manier”, zegt Patrick Diepenhorst. “Daardoor is 
Requal niet bepalend voor de totale uitstraling 
van het bedrijf.” Dat past bij de doelgroep: “De 
Requal Erkend Reparateur is normaal gesproken 
een universeel autobedrijf. De formule richt zich 
op auto’s ouder dan vier jaar”.
Eenmaal lid van de formule ondersteunt Requal 
het autobedrijf met promotionele acties, adver-
tentiecampagnes, aanwezigheid op beurzen en 
een leenautoconcept. 

 Voor de klant met de smalle beurs 
 “Wij hebben geen andere garageformule 
overwogen”, zegt Wim Pennings namens zijn 
gelijknamige autobedrijf. Na een lange loopbaan 
in diverse autobedrijven nam hij 2,5 jaar geleden 
een autobedrijf over waarvoor hij ooit zelf had 
gewerkt: Autobedrijf Hans Reusink in Aalten. 
Samen met zijn twee medewerkers in de werk-
plaats probeert hij zijn klantenkring goed en toch 
betaalbaar auto-onderhoud te bieden: “Wij heb-

ben veel klanten die niet veel te besteden heb-
ben, en daar past de Requal-formule uitstekend 
bij. Onze grossier, Growa uit Lochem levert een lijn 
Requal-onderdelen die voor de klant gemiddeld 
zo’n 25 procent goedkoper zijn. Dat gaat om rem-
delen, fi lters, distributiekits, accu’s, schokdempers, 
lampjes, ruitenwissers. Maar ook om olie, al kopen 
wij dat bij een andere leverancier”.
Toch kan Pennings niet op iedere auto nieuwe 
Requal-delen monteren. “Nee, het gaat om snel-
lopers. Neem bijvoorbeeld een setje remblokken 
voor een Peugeot 206. Daarvan zijn vijf verschil-

lende typen, waarvan er twee het meest voorko-
men. Die twee zitten in het Requal-programma, 
de andere drie niet.” 

 Ondersteunend, niet overheersend 
 Op de gevel van Autobedrijf Pennings is het 
vergeefs zoeken naar Requal-uitingen. Een-
maal binnen, ziet de klant ze wel. Posters met 
betaalbare onderdelen in de werkplaats. Op de 
receptie vlaggetjes en een folder met uitleg: 
‘Requal presenteert: Het voordelige merk voor het 
onderhoud van auto’s van 4 jaar en ouder’. In het 
magazijn, dat erg groot is voor een autobedrijf 
(“Ruesink was ook een autodemontagebedrijf”, 
licht Pennings toe), vinden we een kleine voor-
raad reguliere slijtdelen en fi lters in Requal-doos-
jes in de schappen. 
Dus inderdaad, marketing manager Diepenhorst 
zei het al: “Niet bepalend voor de totale uitstra-
ling, maar ondersteunend”. 
 Alhoewel, als een klant met de leenauto het 
terrein op komt rijden, wordt het anders. De 
zwarte Aygo toont het Requal-logo, een aantal 
Requal-onderdelen en naam en telefoonnummer 
van Autobedrijf Pennings. “Aangeboden onder 
gunstige voorwaarden door Requal. In korte tijd 
reden onze klanten er al 12.000 km door Aalten 
en door de rest van Nederland mee. Het is ons 
rijdende visitekaartje”, zegt Pennings trots. 

Auto-ondernemer Pennings en zijn rijdende visitekaartje. Mede 
mogelijk gemaakt door de Requal Erkend Reparateur-formule.

Posters met betaalbare onderdelen in de werkplaats, en op de 
receptie vlaggetjes en een folder met uitleg.

In het magazijn een voorraadje slijtdelen en fi lters in de blauwe 
Requal-doosjes.

THEMATHEMA
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Auto Service Totaal: 
“Niks moet, alles mag!”
Auto Service Totaal is de for-

mule van USN-Centuri. 

Oorspronkelijk stond USN 

voor Uitlaat Service Neder-

land, maar inmiddels levert de 

distributeur een breed pakket 

aan auto-onderdelen. Dat 

pakket is de basis voor de 

Auto Service Totaal-formule.

 “Wij leggen een consignatievoorraad bij ieder lid 
neer, die wij fi nancieren. Het gaat om delen als 
fi lters, bougies, remmen en eventueel wiellagers 
en accu’s. Allemaal snellopers voor auto’s als Golf 
III of 206”, legt Richard van Schie uit namens AST.
Hij somt meteen ook de andere pijlers onder het 
succes van de formule op: “AST is toegankelijk, we 
stellen minder eisen aan deelnemers dan andere 
formules, we vragen geen entreefee, er is geen 
afnameverplichting en het kost niets om Auto 
Service Totaal-bedrijf te worden”.
Klinkt goed en het wordt nog beter: “Bij Auto 
Service Totaal geldt: ‘Niks moet, alles mag’. Auto 
Service Totaal-uitingen op de gevel? Hoeft niet, 
mag wel. En we hebben een partner die promo-
tiemateriaal tegen gunstige voorwaarden levert. 
Ook daarvoor geldt weer, je kunt er gebruik van 
maken, maar het hoeft niet”. 

 Tevreden klanten 
 Autobedrijf Van Breugel is een Auto Service Totaal-
bedrijf. Het bedrijf is gevestigd aan de Karolin-
gersweg in Eindhoven. Dat is een achterafstraatje 
met garageboxen niet ver van het centrum. 
“Niet direct een A-locatie weet eigenaar Bart van 
Breugel. Maar ik moet het hebben van mond-tot-
mondreclame.” 
Eén blik in zijn online-gastenboek leert dat dat 
niet gelogen is: ‘Hallo Bart. Onze buren adviseer-
den ons om bij jouw bedrijf onze auto te laten 
repareren/keuren. Wij zijn erg tevreden over de 
service, en inmiddels zijn onze kinderen ook al 
klant. Ga zo door, en wij vertellen het door!’
Van Breugel zit al sinds zijn vijftiende   in de auto’s. 

Hij is eerste autotechnicus, APK-keurmeester, 
LPG-specialist en aircospecialist. Hij werkte negen 
jaar in een universeel bedrijf. Toen dat werd 
overgenomen door Kwik-Fit, leerde hij veel over 
de omgang met klanten. Maar hij miste de lastige 
storingen en complexe reparaties. Dus begon Van 
Breugel 7,5 jaar geleden voor zichzelf. En crisis of 
niet, hij ziet zijn kring van tevreden klanten ieder 
jaar verder groeien. “Een auto komt binnen, ik kijk 
hem na en geef precies op wat het kost. Maar dan 
ook precies. Als ik zeg 290 euro dan wordt het 
geen 291 euro. Verder heb ik vaste prijzen voor 
beurten, kijk maar op mijn website. Dat is prettig 
voor mijn klanten, en het voorkomt discussies over 
ruitenwisservloeistof, die al of niet is bijgevuld. Dat 
hoort hier gewoon bij de beurt en staat dus niet 
op de rekening.” 

 Vrijheid 
 Sinds begin dit jaar is Van Breugel Auto Service 
Totaal-bedrijf. De reden? “Ik krijg betere kortingen 
op de delen die ik bij USN-Centuri bestel. 
Op stuurdelen, starters, dynamo’s accu’s, bobines, 
luchtmassameters, veren, ruitenwissers en andere 
delen scheelt het wel 10 tot 15 procent.” En voor 
de duidelijkheid, Auto Service Totaal Van Breugel 
mag die delen ook gewoon elders bestellen. Toch 
doet Van Breugel dat steeds minder: “Het assorti-
ment van USN-Centuri is steeds breder geworden 
en de kortingstabel, waar je invalt, is verbonden 
aan het volume dat je bestelt”.
Autobedrijf Van Breugel heeft geen consignatie-
voorraad van Auto Service Totaal liggen. Waarom 
niet? Daar heeft Van Breugel een hele goede reden 

voor: “USN zit letterlijk hiernaast. Ik heb dus eigen-
lijk een wel heel grote consignatievoorraad”. 

 Reclame en automatisering 
 Sinds zijn bedrijf AST-bedrijf is, investeert Van 
Breugel meer in reclame: “Daar betaalt Auto 
Service Totaal aan mee”. Dus draagt de gevel nu 
een doek en een bord, loopt Van Breugel in een 
AST-jas met zijn bedrijfsnaam erop en krijgen 
klanten een Auto Service Totaal-Autobedrijf Van 
Breugel-sleuteltasje mee. Vers van de pers komt 
het bericht dat USN Centuri gaat samenwerken 
met Computer Service Wieberdink. In het garage-
softwareprogramma Automaat komt een directe 
koppeling naar de USN-Centuri-webshop. Handig, 
want bestelde onderdelen komen zo direct op 
klantenfactuur te staan. Van Breugel factureert 
met een systeem dat hij zelf ontwikkeld heeft in 
Excel. “Maar ik moet mij eens gaan verdiepen in de 
voordelen die een garagesoftwaresysteem biedt.” 
Dat komt goed uit want: “We gaan voor onze Auto 
Service Totaal-leden een speciale actie organiseren 
met Automaat”, zegt Richard van Schie. 

Auto Service Totaal Van 
Breugel zit niet op een 
A-locatie, maar Eindhovena-
ren die eenmaal de weg naar 
het bedrijf ontdekt hebben, 
gaan er niet meer weg. 
Bart van Breugel geeft 
vooraf precies op wat het 
kost en hij toont achteraf 
wat hij gedaan heeft.

AST-Autobedrijf Van Breugel factureert nog met een 
zelfontwikkeld systeem. Dankzij de recente samenwerking 
met ontwikkelaar CSW kan Auto Service Totaal hem nu onder 
gunstige voorwaarden garage-automatiseringsprogramma 
Automaat aanbieden. 

WERKPLAATSCONCEPTEN THEMATHEMA
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Tom de Kemp koos AutoCrew 
voor techniek en training 
Als een van de eersten trad 

Tom de Kemp toe tot de Au-

toCrew-formule, toen Bosch 

deze vrijere formule naast 

zijn Bosch Car Service begon. 

“Het ging mij vooral om de 

technisch ondersteuning die 

je heel hard nodig hebt om 

bij te blijven. En de naam van 

Bosch geeft natuurlijk altijd 

vertrouwen voor de klant.”

 In 2006 startte Tom de Kemp in zijn eentje 
een garagebedrijf, althans geholpen door zijn 
echtgenote, en al snel met een leerling monteur 
erbij. Nu heeft hij vier monteurs in dienst en een 
receptionist, vorig jaar verhuisde Autoservice de 
Kemp naar een modern en groter pand, waar vijf 
bruggen in staan.
AutoCrew richt zich op bedrijven die de focus heb-
ben op werkplaatsactiviteiten, zegt concept ma-
nager Marieke Groeneveld van Bosch Automotive 
Aftermarket. “Garages die support op verschillende 
vlakken willen, vooral aan kwaliteit werken, maar 
wel hun eigen karakter willen behouden en de 
vrijheid in ondernemen.” Voorwaarde is dat er min-
stens twee bruggen zijn, twee fulltime monteurs 
naast de eventueel meesleutelende eigenaar, er 
moet een APK-keurmeester zijn, en natuurlijk het 
Bovag-lidmaatschap. Er geldt een maandelijkse 
fee van € 180,- en het bedrijf moet werken met een 
Bosch KTS-tester met ESItronic software. 

 Ondersteuning op veel vlakken 
 Voor technische training en een hotline kan Bosch
zelf zorgen. Maar er is ook ondersteuning in 
kwaliteit, met een eLearningprogramma en audits 
en mystery visits door Bosch. Marketingondersteu-
ning hoort er net zo bij, met een eigen AutoCrew-
website, een AutoCrew-narrowcastingscherm met 
content en een marketingbudget. Sinds kort is er 

ook een eigen AutoCrew-pechhulp. Tom de Kemp 
maakt verder gebruik van het spaarsysteem bij 
Bosch, waarmee op de punten daaruit diensten 
bijgekocht kunnen worden, bijvoorbeeld mar-
ketingmateriaal. Vier keer per jaar kan hij een mon-
teur op training sturen, een van de hoofdredenen 
om zich bij deze formule aan te sluiten. “Ik heb ook 
gekeken naar de James-formule, omdat ik iets met 
lease wilde doen, dat zat bij James en Bosch. Maar 
er was al een James-vestiging in IJsselstein, en ook 
een Bosch Car Service.” 

 Meedenken 
 Zo viel de keus in 2010 op de toen nog nieuwe 
AutoCrew-formule. Met nu ook het LeaseProf 
Service Center-programma erbij voor de zakelijke 
klanten. Een specialisme heeft De Kemp niet, in 
zoverre dat het bedrijf puur onderhoud en repara-
tie doet, met nauwelijks autoverkoop erbij. “Alleen 
als een werkplaatsklant vraagt om een auto te zoe-
ken.” Meedenken met de klant staat hoog in het 
vaandel, zoals bij de meeste universele bedrijven. 
“Ik kreeg een klant die bij de dealer voor haar tien 
jaar oude auto een off erte kreeg van € 2.700,- voor 
onderhoud. Dat was natuurlijk zwaar schrikken. Ze 
had viavia gehoord van ons bedrijf, zo krijg ik veel 
klanten erbij. Ik heb een aantal punten nagekeken, 
zoals één achterband die vervangen zou moeten 
worden. Maar met nog 3 mm profi el. Uitgeslagen 

draagarmrubbers bleven ook nog altijd binnen de 
APK-norm. Dan kun je met de klant overleggen, 
wat in elk geval gedaan moet worden en hoeveel 
het mag kosten.” Goede diagnoseapparatuur en 
bijbehorende training vindt De Kemp van het 
grootste belang. “Je moet weten hoe je optimaal 
met het apparaat kunt storingzoeken, wat je kunt 
meten, alle mogelijkheden die de tester heeft. Dat 
is nodig om snel te werken, daarom vind ik techni-
sche training en informatie zo belangrijk.”
Er is namelijk meer dan genoeg werk. Autoservice 
de Kemp heeft een avondopening op woensdag, 
en kwam aan de eigen VW Caddy servicewagen 
maar niet toe. “De kop lag van de motor af, uit-
eindelijk ben ik maar met mijn mannen eens om 
zes uur ‘s morgens begonnen om de eigen auto 
af te krijgen.” De ondersteuning van AutoCrew 
op marketinggebied, het gericht benaderen van 
potentiële klanten, komt dus erg gelegen omdat 
daarvoor naast het sleutelen nauwelijks tijd voor 
overschiet. 

Ruim een jaar geleden 
trok Autoservice de Kemp 
met een leuk evenement 
voor klanten en relaties 
in dit pand, toen al als 
AutoCrew-lid.

Het is dringen geblazen in de keurige werkplaats van Tom de 
Kemp, eigenlijk zou wel weer een uitbreiding van pas komen.

WERKPLAATSCONCEPTEN THEMATHEMA
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Garage Out houdt onafhankelijke 
positie met Starga Mobility
Garage Out in Amstelveen is 

aangesloten bij Starga Mo-

bility. De werkplaatsformule 

kende een moeizame start. 

“Aangesloten autobedrijven 

hadden daar gelukkig weinig 

last van”, zegt autobedrijf-

eigenaar Joep Out. Op het 

pand staat slechts een kleine 

verwijzing naar het werk-

plaatsconcept. Wat is de meer-

waarde van Starga Mobility?

 Starga Mobility is een initiatief van Ron de Haan. 
De Haan leidde 23 jaar een universeel autobedrijf 
en zocht een organisatie die een kostenbesparing 
en omzetverhoging kon realiseren. Voor de rest 
wilde hij vrij zijn in zijn beslissingen. Zo’n concept 
was er nog niet, dus richtte De Haan Starga 
Mobility op. Inmiddels telt het werkplaatsconcept 
zeventig leden.
Garage Out is lid van het concept. Voor die tijd 
was het autobedrijf nergens aan verbonden. “Ik 
ben in Amsterdam begonnen bij het toenmalige 
garagebedrijf. Het bedrijf is één keer in Amster-
dam en later naar Amstelveen verhuisd.” Joep Out 
kon het bedrijf van zijn oude werkgever overne-
men. “De oude eigenaar heet ook Out, toevallig 
heb ik dezelfde achternaam. Maar we zijn geen 
familie. De bedrijfsnaam bleef dus Garagebedrijf 
Out.”
Out richt zich voornamelijk op reparatie en onder-
houd. Daarnaast verkoopt het bedrijf ook auto’s, 
maar dat is volgens Out bijzaak. Het bedrijf staat 
bekend om het onderhoud aan Amerikanen. “Dat 
is een passie van mij, dus dat straal je uit. Als je 
eenmaal bekend bent, weten de klanten je wel te 
vinden. Mond-tot-mondreclame is het belangrijk-
ste voor ons”, zegt Out. “We mogen niet klagen 
over de werkplaatsbezetting. Natuurlijk hebben 

we wel eens gekeken naar garageformules, maar 
bijna overal heb je omzet- of afnameverplichtin-
gen. En de meeste formules eisen een bepaalde 
huisstijl. Dat wilde ik allemaal niet. Ik werd bena-
derd door Starga Mobility, een formule zonder 
verplichtingen. De formule biedt voornamelijk 
fi nanciële voordelen: we krijgen bijvoorbeeld 
een eindejaarsbonus bij Brezan en korting op de 
afvalafvoer. De maandelijkse bijdrage aan Starga 
Mobility is lager dan het fi nanciële voordeel, dus 
waarom zou je nee zeggen tegen het concept? 
Op de gevel staat gewoon Garage Out. Onder het 
Bovag-gevelbord hangt een klein bord van Starga 
Mobility.” 

 Sterrenbeoordeling 
 Het lidmaatschap van Starga Mobility kent drie 
gradaties: Basic, Professional en Premium. Bij het 
eerste pakket zorgt Starga voor online zichtbaar-
heid en helpt het bij promotie en marketing. 
Autobedrijven kunnen onbeperkt adverteren met 

auto’s en/of auto-onderdelen. Garage Out doet 
dat niet, omdat de verkoop slechts een neven-
functie is. Het bedrijf is Professional-lid. 
Dat levert kortingen en bonussen op verschillen-
de gebieden op. Er is echter geen verplichting om 
bij de aangesloten partijen producten of diensten 
af te nemen. 
Starga Mobility Professional-leden worden 
getoetst op tachtig voorzieningen zoals toiletten, 
draadloos internet voor klanten, vervangend 
vervoer en toegankelijkheid. Op het gevelbordje 
staat het aantal sterren vermeld. Garage Out 
heeft twee van de vijf sterren. “Dat komt mede 
doordat we slecht toegankelijk zijn voor mensen 
in een rolstoel”, zegt Out. Het Premium-pakket 
biedt het autobedrijf nog een aantal voordelen: 
goedkoper bellen via VoIP (bellen via internet) en 
de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
callcenter. Dat neemt telefoontjes aan onder de 
naam van het autobedrijf en geeft de berichten 
door aan het autobedrijf. Handig voor kleine 
bedrijven of als er medewerkers ziek zijn.
Joep Out is tevreden met het concept: “Ik kan 
mijn eigen plan trekken. Toen ik het bedrijf over-
nam van mijn baas, kon ik alles op mijn manier 
doen. Dat bleek niet altijd de beste manier te zijn, 
waardoor ik het toch weer deed zoals het altijd 
gedaan werd. Gelukkig kan ik blijven doen wat ik 
wil, ondanks dat ik lid ben van een werkplaatsfor-
mule. Het levert me nu alleen maar voordeel op”. 

Op de gevel staat alleen 
Garage Out. Naast de poort 
en onder het Bovag-schild 
hangt een gevelbordje 
van Starga Mobility. Dat 
werkplaatsconcept vereist 
geen specifi eke huisstijl.

Garage Out is gespecialiseerd in Amerikanen. “Maar elke auto is 
welkom bij ons. We hebben de laatste tijd veel geïnvesteerd in 
apparatuur en reinigers van BG. Binnen Starga Mobility hebben 
we geen afnameverplichting bij bepaalde leveranciers”, zegt 
eigenaar Joep Out.
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Vakgarage Mijdrecht: “Transparant, 
duidelijk en laagdrempelig”
Vakgarage groeide het afge-

lopen jaar van 181 naar 206 

vestigingen. Een nieuw lid van 

het werkplaatsconcept is Vak-

garage Mijdrecht. Eigenaar Co 

Kentrop heeft ervaring om lid 

te zijn van een keten en koos 

bewust voor deze formule.

 Co Kentrop is met een combinatie van een 
werkplaats en een winkel in Wilnis begonnen. 
In 1997 verhuisde het bedrijf naar Mijdrecht en 
sloot Kentrop zich aan bij de formule Automat, die 
richt zich op de inbouw van accessoires en audio- 
en navigatiesystemen. “Als je lid bent van een 
formule sta je sterker, je hoeft niet alles zelf uit te 
vinden. Maar je moet je er wel in kunnen vinden”, 
zegt Kentrop. “De Automat-formule kende een 
dieptepunt, een aantal ondernemers is er mee 
door gegaan, ik ben er mee gestopt. Halfords was 
toen op zoek naar een vestiging in Mijdrecht en 
kwam hier over de vloer. Ik dacht dat ik met een 
fi etsenzaak naast de werkplaats nieuwe klanten 
kon trekken. In het begin ging het allemaal goed, 
maar toen de economie verslechterde daalde de 
omzet. Bovendien besefte ik dat ik meer een au-
toman dan een fi etsenman ben. Op een gegeven 
moment breekt dat gevoel je op. Je moet iets 
doen wat je leuk vindt en wat geld oplevert. En de 
uitstraling van Halfords kwam niet overeen met 
wat ik voor ogen had. Halfords heeft eind 2012 de 
winkel in goed overleg overgenomen. We zijn nog 
steeds goede buren.”
Door de combinatie van het autobedrijf en de 
Halfords-fi etsenzaak waren er in de werkplaats 
wat zaken blijven liggen. “Na de overname kon ik 
me weer volledig op het autobedrijf richten, de 
vloer is opnieuw gecoat en de muren zijn weer 
netjes gemaakt. Dat pakte positief uit voor de 
uitstraling van het bedrijf. Ik heb gezocht naar 
een nieuwe werkplaatsformule en heb gekeken 
naar Bosch Car Service, James Auto & Service en 
Vakgarage. Er was toen al een vestiging van Bosch 
Car Service in Mijdrecht en met James kon ik me 

niet identifi ceren. Vakgarage past bij wat ik wil 
uitdragen: onafhankelijk, transparant, duidelijk en 
laagdrempelig. Het is ook een lekker Hollandse 
naam. We zijn een betrouwbaar en klantvriende-
lijk bedrijf dat goede prijzen hanteert. Dat stralen 
we nu uit”. 

 Andere activiteiten 
 In de werkplaats zijn twee autotechnici werk-
zaam, die al 25 en dertig jaar bij Kentrop in dienst 
zijn. Kentrop doet alles, behalve sleutelen. Een 
goede bedrijfsvoering is van belang: “De mar-

ketingkracht van een werkplaatsconcept is heel 
belangrijk, met Vakgarage zet ik de stappen die ik 
wil. Op de gevelborden na heb ik geen aanpassin-
gen hoeven doen en ik ben zo vrij om ook andere 
activiteiten voort te zetten. Ik verhuur al jaren 
dakkoff ers en allesdragers. Sinds de zomer ver-
huur ik ook elektrische scooters. Die bied ik, naast 
een nieuwe Kia Picanto, ook aan als vervangend 
vervoer. Uiteraard stellen wij ook gratis fi etsen ter 
beschikking aan onze klanten. Tevens bieden wij 
de mogelijkheid om de klant te halen en brengen 
binnen De Ronde Venen. De keuze is aan de klant. 
De marketingafdeling van Vakgarage ondersteunt 
me bij het aanbieden van al die diensten. Dat is 
prettig, want zij hebben goede ideeën en nemen 
mij werk uit handen”.
Kentrop houdt de markt zelf ook goed in de 
gaten: “Ik bezoek veel websites en kijk ook wat 
andere concepten doen. Je ziet dat steeds meer 
formules ondersteuning bieden bij het gebruik 
van social media. Er is ook een trend waarneem-
baar van autobezit naar autogebruik. Sinds kort 
zijn we mede daarom aangesloten bij Autohop-
per. Via Autohopper bieden we huurauto’s aan. 
Die huurauto’s kunnen we ook zelf inzetten als 
vervangende auto. En mensen die een auto 
huren kunnen potentiële nieuwe klanten zijn. We 
hebben er nu een eerste stap in gezet. Het heeft 
groeipotentie. Als je nu niets durft en niets doet, 
dan slaag je zeker niet”. 

“Vakgarage straalt uit wat 
ik wil”, zegt eigenaar Co 
Kentrop. “Het geeft me ook 
de vrijheid om mijn verhuur-
activiteiten voort te zetten. 
Vakgarage ondersteunt me 
daarbij.”

Co Kentrop doet alles in het bedrijf, behalve sleutelen. “Het be-
drijf moet er gelikt uit zien, vorig jaar hebben we de werkplaats 
opgeknapt. Vakgarage past bij wat we willen uitstralen.”
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Professionele uitstraling 
bij Garagebedrijf A&J met CarXpert
Aan alle kanten groeide het 

garagebedrijf van André van 

der Leij en Johnny Pitloy uit 

zijn jas. Eerder dit jaar kregen 

ze de kans een nieuw, veel 

groter pand te betrekken. 

Nadat ze drie maanden gele-

den hun nieuwe huis redelijk 

op orde hadden gebracht 

trad het bedrijf in oktober toe 

tot de CarXpert-formule van 

GroupAuto.

 De leden van CarXpert krijgen een basispakket 
van technische ondersteuning, aldus Hildegard 
Albers van GroupAuto, een organisatie van gros-
siers. Nieuwe leden krijgen een intredetoets om de 
technische kennis te peilen en een opleidingsplan 
te maken, waarbij CarXpert via bekende opleiders 
zorgt voor de nodige cursussen. Verder krijgt 
de CarXpert-garage toegang tot AIS technische 
gegevens, en een telefonische helpdesk. Aanvul-
lend kan gekozen worden voor ondersteuning bij 
marketing, in een aantal modules. Daarnaast heeft 
GroupAuto allerlei afspraken met externe partijen 
om korting te verstrekken aan de formuledeelne-
mers. GroupAuto noemt het een ‘cafetaria-model’, 
de CarXpert-bedrijven kunnen vrij kiezen van 
welke diensten ze gebruik willen maken. 

 Via de grossier 
 GroupAuto zoekt universele autobedrijven die 
onderhoud en reparatie doen aan alle merken, lid 
zijn van Bovag ABA, en minstens twee monteurs 
hebben in een representatief pand. Verwacht 
wordt uiteraard dat het bedrijf inkoopt bij een 
GroupAuto-grossier, en in de toekomst wil investe-
ren op het gebied van techniek en marketing.
Er is een entreebedrag van € 800,-, maar daaruit 
worden dan ook CarXpert-borden en een basis-
webpagina op CarXpert.nl betaald. Verder geldt 

een maandbijdrage van € 250,-, aangevuld met 
een bijdrage die de grossier van het autobedrijf 
voldoet. Aanvullende modules in de diensten 
worden apart berekend, voor zo ver het auto-
bedrijf ze afneemt.
Van der Leij en Pitloy begonnen in 2007 met 
z’n tweeën, en met twee bruggen. Pitloy is de 
verkoopspecialist, Van der Leij doet het sleutel-
werk. Niet meer alleen, nu met twee monteurs 
erbij. Via hun grossier kwamen ze in contact met 
CarXpert. “Hij werkt ook voor Bosch, we keken 
dus ook naar Bosch Car Service”, zegt Van der Leij, 
“maar dat vonden we te duur en vooral met teveel 
voorschriften naar mijn zin”. Een specialiteit heeft 
Garagebedrijf A&J niet, “we doen alles, onderhoud, 
reparatie, verkoop, en alle merken”. 

 Op eigen kracht gebouwd 
 Het is duidelijk dat Van der Leij liefst zijn eigen 
boontjes dopt. “We doen alles met eigen geld, 

eerst wat verdienen en dan uitbreiden.” Vandaar 
de keuze voor CarXpert. “Het gaat vooral om de 
uitstraling, als professioneel autobedrijf.” A&J zit in 
een pand met een ruime showroom, waar eerder 
een Volvo-dealer huisde, tegenover hen staat 
nog een aantal dealerbedrijven. “Wij zijn nu het 
grootste universele autobedrijf in Huizen”, voegt 
Van der Leij toe. Niet alleen met de uitstraling van 
een CarXpert bedrijf is hij blij, ook de vier tot zes 
cursusdagen per jaar zijn welkom. “We mogen 
zelf kiezen welke cursussen we willen.” En verder 
is het gewoon hard werken om de klanten tegen 
scherpe tarieven van dienst te zijn.
“We zijn ook twee avonden en de zaterdag-
morgen open, zodat de klant ook buiten zijn 
werktijden terecht kan.” Via smeermiddelleve-
rancier MPM zijn vier nieuwe Toyota Aygo’s als 
leenauto ingezet, “ik wilde nette auto’s, dat kon via 
MPM zonder zelf fl ink te moeten investeren in de 
aanschaf”. Maar verder gaat alles op eigen kracht, 
en met weinig verplichtingen van de gekozen 
garageformule. “Internethandel? Nee, daar zijn we 
nog niet aan begonnen. Ook daar kan CarXpert 
helpen, maar dat komt later. We hebben het 
druk genoeg met lokale klanten. Eerst hier alles 
helemaal netjes maken en geld verdienen voor de 
volgende stap.” Op eigen kracht, afhankelijk van 
niemand anders. 

Midden tussen de merkdealers beschikt garagebedrijf A&J 
nu over een ruime showroom. Nog even aankleden en deze 
CarXpert universeel doet niets onder voor die dealers.

Ook de werkplaats van A&J is fl ink bemeten, maar geen 
probleem om die met lokale klanten bezet te houden.
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