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“Met samenwerking kun je kosten besparen”

Samen en toch apart
Rense van Slooten had verbouwings- of verhuizingsplannen 

voor zijn autobedrijf. Maar toen hij bij de lokale Mitsubishi-

dealer zag dat die genoeg ruimte over had, besloot hij daar bij 

in te trekken. Beide bedrijven werken samen, delen veel, maar 

houden hun eigen broek op.

Even een schets van het bedrijf. In Emmeloord 
heeft Rense van Slooten een universeel garagebe-
drijf met een erkend reparateurschap van Hyundai 
en Mazda. In Urk heeft hij een Bosch Car Service-
bedrijf met een Ford-servicedealerschap, een ASN 
schadeherstelbedrijf en een taxibedrijf met vesti-
gingen in Urk, Dronten en Lelystad. Van Slooten 
heeft in Urk omvangrijke verbouwingsplannen en 
ook in Emmeloord wilde hij graag verbouwen. 
Het Emmeloordse pand is echter niet van hem; hij 
huurt het sinds 1990 en sindsdien is het pand – 
dat stamt uit de jaren vijftig – weliswaar gemoder-
niseerd, maar het is nog steeds niet bij de tijd. Er is 
nieuwe elektriciteitsbedrading nodig, dubbele be-
glazing en ook het dak moet geïsoleerd worden, 
want in de winter krijgen drie gigantische heaters 
het zelfs na urenlang stoken niet behaaglijk. 
Bovendien is de uitstraling niet representatief. Van 
Slooten heeft met de verhuurder gesproken over 
de verbouwingsmogelijkheden, maar toonde zich 
ook bereid om een deel van het pand te kopen. 
Beide partijen kwamen niet tot elkaar, omdat de 
verhuurder de kostbare investeringen het liefst 
gecompenseerd zag in een lang huurcontract. 
Rense van Slooten: “Maar in deze tijden van crisis 

wil ik niet voor de komende vijftien jaar aan een 
huurcontract vastzitten. Wij zijn gewend om zon-
der bank en importeur zaken te doen. We willen 
vrij ondernemen, auto’s inkopen wanneer wij dat 
willen, en zelf baas zijn. Een huurcontract voor zo’n 
lange tijd beperkt me teveel”.

Er zijn al teveel showrooms
Het gemiddelde rendement van alle dealers in 
Nederland lag in 2012, volgens Bovag, op 0,08 
procent. Toch was het qua verkoop een goed jaar, 
want er werden vorig jaar meer dan een half mil-
joen nieuwe auto’s verkocht. Het Economisch Bu-
reau van ABN/AMRO vindt het logisch dat goede 
verkoopjaren eindigen met een rendement van 
bijna nul, omdat het verdienmodel in de autoretail 
volgens de bank onhoudbaar is. De verkopen van 
nieuwe auto’s en occasions staan onder druk, de 
concurrentie is groot en er is in alle geledingen 
overcapaciteit. Emmeloord is een zogenaamd 
0,29 procent rayon. Als aan het eind van het jaar 
in heel Nederland 375.000 nieuwe auto’s worden 
verkocht (zoals de prognose van Aumacon is), dan 
doet Emmeloord daar 0,29 procent van. Verdeel 
dat over de Emmeloordse merkdealers, reken uit 

welke merken het goed doen en welke niet en 
elke dealer weet ongeveer hoeveel nieuwe auto’s 
hij in 2013 kan verkopen. Zoals elk jaar maakte 
Van Slooten ook die rekensom, maar vorig jaar na 
de zomervakantie kwam hij tot de conclusie dat 
die aantallen geen nieuw pand rechtvaardigen. 
Van Slooten: “Mijn vader en ik vroegen ons af of 
het wel verstandig zou zijn dat onze bedrijven in 
Urk en Emmeloord tegelijk nieuw zouden gaan 
bouwen. We vonden het niet realistisch in deze 
tijd, want we zagen de markt al teruglopen”.  
ABN/AMRO waarschuwt dat in veel gevallen de 
hoge kosten voor onroerend goed het bedrijfsre-
sultaat drukken. De enige oplossing voor het lage 
rendement is volgens de bank een structurele 
krimp van het aantal showrooms. Dat zal dan kun-
nen leiden tot een aanmerkelijke stijging van het 
aantal verkochte auto’s per showroom.

Maar wat dan wel?
Voor de aanschaf van een nieuwe personen- of 
bestelauto kan de consument terecht in circa 
2.500 dealershowrooms; in 2001 waren dat er 

Rense van Slooten (links) en Ronald Haverkamp hebben hun 
bedrijven in één pand ondergebracht. Ze hebben een samen-
werkingsovereenkomst gesloten, maar fuseren niet.
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Autohuis de Nijverheid had ruimte over in de showroom en 
in de werkplaats. Van Slooten kon er dus bij intrekken en 
inmiddels staan de namen van beide bedrijven op de gevel. De 
klanten van Van Slooten zijn nu welkom aan de andere kant van 
Emmeloord. Autohuis de Nijverheid ligt op een goede locatie 
aan de toe- en afrit van de A6 met de voor- en zijkant van de 
showroom zichtbaar vanaf de weg.

nog duizend meer. Volgens Rabobank zijn er 
veel mutaties in de dealernetwerken door de 
samenvoegingen van rayons, bedrijfsovernames 
en de toename van multimerk-dealerschappen. 
Het aantal contractanten is daardoor gedaald 
van 3.000 (1995) via 2.000 (2001) naar een kleine 
1.800 (2012). Er kruipt wel eens een supermarkt 
of sportschool in een leegstaand dealerbedrijf, 
maar volgens ABN/AMRO verloopt dit proces nog 
te traag, omdat het afstoten van onroerend goed 
flinke verliezen met zich meebrengt. “Feitelijk is 
het onroerend goed de molensteen die stevige 

krimp van het verkoop- en servicekanaal in de 
weg staat”, aldus onze oudste (staats)bank. Er 
staan in de autobranche momenteel zeker vijf-
honderd panden (deels) leeg, met een oppervlak-
te van bijna een miljoen vierkante meter en een 
vraagprijs van 450 miljoen euro. Van Slooten kent 
het probleem, want hij heeft zijn taxibedrijf in 
Lelystad ondergebracht in een voormalige dealer-
showroom. Hij huurt alleen het voorste gedeelte, 
dus dat de rest van het pand leeg staat, is niet 
zijn probleem. Ook in Emmeloord is er leegstand. 
Het pand van de voormalige Renault-dealer staat 
al sinds 2008 leeg. De dealer ging failliet en de 
nieuwe Renault-dealer koos voor het oude pand 
van Mercedes-dealer Wensink, die zelf aan de A6 
een nieuw pand liet bouwen. Van Slooten heeft 
diverse mogelijkheden om een degelijk pand voor 
zijn autobedrijf in Emmeloord te vinden, maar 
dat doet hij niet. Hij wil niet het probleem dat 

zoveel dealers hebben: hoge verplichtingen door 
nieuwe verkooppaleizen. En dan maakt het niet 
zoveel uit of die panden nu in eigen bezit zijn of 
via langjarige huurcontracten aan de ondernemer 
zijn gebonden. Van Slooten vroeg zich af of het 
geen goed idee zou zijn om bij een merkdealer in 
te trekken. “Ik heb geen trek in een ander pand, 
omdat het niet voor een structureel lager kosten-
patroon zorgt.” >

Van Slooten nam vanuit zijn oude pand twee werkplaatsbrug-
gen mee naar de andere kant van Emmeloord, waar ze in de 
werkplaats van Autohuis de Nijverheid tussen de al bestaande 
bruggen geplaatst werden. De bedrijven beschikken nu in de 
werkplaats over vijf bruggen.

Het was even passen en meten in de werkplaats, maar grote 
verbouwingen waren niet nodig om de bruggen te plaatsen. 
Gelukkig zat Autohuis de Nijverheid – sinds het verlies van 
Rover – ruim in haar jasje.
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Dit is sinds kort de thuishaven van twee au-
tobedrijven. De werkplaats links geeft ruimte 
aan drie monteurs en vijf bruggen. In het 
middendeel bevindt zich de receptieruimte 
waar klanten ontvangen worden en rechts is 
de showroom.

Grote dealers verdienen meer
De cijfers geven Van Slooten gelijk. Wie kijkt naar 
de ontwikkeling van de dealerholdings, ziet een 
enorme groei. In 2004 verkochten de vijftig groot-
ste autodealers van Nederland een derde van alle 
nieuwe auto’s; vorig jaar was dat al de helft en de 
groei is er nog niet uit. De twee grootste dealers 
(Stern en Pon, in die volgorde) verkopen inmid-
dels al meer dan vijftigduizend nieuwe auto’s per 
jaar. In geen enkel ander Europees land nemen 
de vijftig grootste autoretailers zo’n prominente 
positie in; elders scoren de vijftig grootste dealers 
tussen de 17 en 38 procent. Volgens Aumacon, 
dat jaarlijks de Dealerholding Top 50 samenstelt, 
komt dat omdat Nederland een kleine markt is en 
dat werkt clustervorming in de hand. Daarnaast 
presteren Nederlandse autoholdings, door 
hun vroegtijdige groei in financiële zin, al jaren 
gemiddeld beter dan kleinere autodealers. Ze 
hebben dus een goede financiële basis om verder 
te groeien. Vrijwel alle holdings richten zich op 
een beperkt aantal merken, want het naast elkaar 
voeren van verschillende merken brengt vooral 
veel inefficiëntie met zich mee; de autosuper-
markt komt er dus niet. Het rendement van de 
grote dealerholdings is ook hoger dan dat van de 
gemiddelde dealer. In 2010 was het gemiddelde 
rendement van de vijftig grootste dealerholdings 
1,36 procent (resultaat na belasting, gerelateerd 
aan de netto omzet), in 2011 was het 1,17 en in 
2012 0,98 procent. Maar het gemiddelde rende-

ment van alle dealers in Nederland lag dus op een 
schamele 0,08 procent.

Samen en gescheiden onder één dak
Ook in Emmeloord zijn de bekende holdingbe-
drijven actief, waaronder Wensink, Broekhuis, 
Oving, Rijkmans en Pon. Het leek Van Slooten niet 
waarschijnlijk dat één van deze dealers open zou 
staan voor zijn ideeën, dus hij benaderde ze niet. 
Half januari 2013 sprak Van Slooten met Ronald 

Haverkamp, directeur van Mitsubishi-dealer 
Autohuis de Nijverheid. Ze kenden elkaar uit de 
lokale dealervereniging. Autohuis de Nijverheid 
ligt aan de andere kant van Emmeloord op een 
goede locatie aan de toe- en afrit van de A6. De 
showroom ligt aan de voor- en zijkant en er is veel 
vrije aanloop. Bovendien heeft Autohuis de Nijver-
heid ruimte in de showroom, in de werkplaats en 
staat er een kantoortje leeg. 
Ronald Haverkamp: “Ik heb over het voorstel van 
Rense nagedacht en het leek me een mooie aan-
vulling. Wij zijn Mitsubishi-dealer en geconcen-
treerd op verkoop nieuw, terwijl Rense juist heel 
sterk in de verkoop van occasions is. Volgens mij 
kunnen wij elkaar versterken. Rense en ik moeten 
elkaar leren kennen, maar we hoeven geen aan-
passingen aan het bedrijf te doen. De kachel en 
de verlichting branden al”. Wel neemt Van Slooten 

Van Slooten huurt niet 
alleen een deel van de 
werkplaats en de showroom, 
maar huurt feitelijk een deel 
van het hele autobedrijf. 
Daar hoort ook gebruik van 
de remmentestbank bij.

De twee autotechnici van Autohuis de Nijverheid helpen in 
de stille uurtjes de ene autotechnicus van Van Slooten. Beide 
bedrijven verwachten dat de onderhoudsbehoefte van Van 
Slooten groter is. Hoe de verhouding precies uitvalt, zal in 
het laatste kwartaal van 2013 worden gemeten. Hier leest 
autotechnicus Jeroen Westra een foutcode uit.
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De receptionist van Autohuis de Nijverheid is 
Bert van der Graaf (staand), maar de planning 
voor de klanten van de werkplaats van Van 
Slooten wordt gedaan vanuit Urk. Rense van 
Slooten zit aan de telefoon.
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Binnen beschikt Van Slooten natuurlijk ook over een showroom. 
Van Slooten heeft erkende reparateurschappen van Hyundai en 
Mazda, maar het karakter van zijn bedrijf is universeel.

Van Slooten concentreert zich vooral op de verkoop van  
occasions. Op het plein voor de showroom staat dan ook een 
groot deel van de dertig à veertig occasions uit de handelsvoor-
raad van Van Slooten.

Autohuis de Nijverheid is Mitsubishi-dealer en concentreert zich 
vooral op de verkoop van nieuwe auto’s. In de showroom staan  
zeven of acht nieuwe Mitsubishi’s. In 2012 had Mitsubishi een ma-
ger jaar, maar eind 2013 zal het knallen met de Outlander PHEV.

De samenwerking gaat om veel meer dan een huurcontract. Beide bedrijven hebben eigen bruggen, eigen technici (hier Jeroen 
Westra), eigen apparatuur, gescheiden magazijnen en bestellen de onderdelen apart. Wel maken ze gebruik van dezelfde kantine, 
bulkolie en kleinmateriaal.

een grote voorraad occasions mee. Van Slooten 
heeft tussen de dertig en veertig occasions, terwijl 
Haverkamp er twintig heeft, plus zeven of acht 
nieuwe auto’s. Overigens heeft Haverkamp daar 
ook de ruimte voor, want zijn bedrijf zit ruim in 
het jasje. Autohuis de Nijverheid was bijna tot het 
faillissement van Rover ook dealer van dat merk. 
Sindsdien heeft hij overwogen en geprobeerd om 
zijn Mitsubishi-dealerschap te versterken met an-
dere merken, maar van een nieuw, tweede merk 
kwam het niet. De noodzaak daartoe is met de 
komst van Van Slooten nu komen te vervallen.

Geen verbouwing nodig
Door de opkomst van de dealerholdings, de ver-
koop van auto’s via internet, door auto-importeurs 
die outletshops beginnen en door initiatieven 
als ikwilvanmijnautoaf.nl is volgens Van Slooten 
steeds minder showroomruimte nodig. De tijd die 
achter ons ligt, komt volgens hem dan ook nooit 
meer terug. Van Slooten: “Door samen te werken 
met een ander bedrijf delen we kosten en bespa-
ren we geld. Bovendien zijn er nu twee aparte 
autobedrijven, die in ieder geval niet met elkaar 
concurreren. Ronald maakte naar aanleiding van 
één van onze eerste gesprekken een opmerking: 
‘Ik zie mij ook niet op deze manier tot m’n 67e 
door gaan.’ Iets dergelijks had ik ook al tegen m’n 
vader gezegd”.
De verhuizing was relatief eenvoudig. Van Slooten 
nam vanuit het oude pand twee werkplaatsbrug-
gen mee; ze werden in de werkplaats geplaatst 
tussen de drie bruggen van Autohuis de Nijver-
heid. Grote verbouwingen waren niet nodig, 
omdat De Nijverheid destijds met de komst van 
Rover als tweede merk al een scheidingswandje 
in de showroom had aanbracht en een apart 
kantoortje had laten bouwen. Het kantoortje 
hoefde dus alleen maar opgeruimd te worden, de 
showroom werd iets anders ingedeeld, er werd 
enige ruimte in het revisiehok gecreëerd en de 
oude Rover werkplaatshandboeken verdwenen 
naar zolder. Veel ruimte had Van Slooten niet no-
dig, omdat hij alleen zichzelf en een autotechni-
cus meenam. De autoverkoper die Van Slooten in 
dienst had, begreep ruimschoots voor het aflopen 
van zijn tijdelijke contract wel dat een verlenging 
er in deze tijd niet in zat en de tweede autotechni-
cus, eigenlijk een schadehersteller, is inmiddels in 
Urk aan de slag.

Meer dan een huurcontract
Van Slooten ontvangt zijn vaste klanten dus nu 
van achter een receptiebalie aan de andere kant 
van Emmeloord. Voor de klanten van Autohuis de 
Nijverheid bleef bijna alles bij het oude, al merken 
ze dat er meer mensen achter de balie zitten. 
Haverkamp: “Toch is het voor ons ook wennen. 
We waren altijd met ons eigen clubje mensen en 
ineens komen er nieuwe collega’s van een ander 
bedrijf bij. Maar het heeft veel voordelen. Mijn 
bedrijf is te klein om een extra autoverkoper aan 
te nemen. Ik werk zes dagen in de week, dus mis-
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Emmeloord kent geen autoboulevard, al bevinden zich veel autobedrijven in de directe omgeving van Van Slooten/Autohuis de 
Nijverheid. Ook naast het pand is nog ruimte vrij.

schien kan Rense eens op een zaterdag een dienst 
van mij overnemen. En ik van hem”. Van Slooten 
huurt niet alleen een deel van de werkplaats, 
showroom en het kantoor, maar hij huurt feitelijk 
een deel van het hele autobedrijf. Haverkamp: 
“Het gaat om veel meer dan een huurcontract. 
We hebben weliswaar gescheiden magazijnen en 
bestellen de onderdelen apart, maar Rense maakt 
gebruik van de kantine, van de bulkolie en van 
het kleinmateriaal. We hebben afspraken gemaakt 
wat we voor elkaar gaan betekenen en wat we 
aan elkaar berekenen voor meerwerk. Je moet 
dit niet zien als een huurcontract, maar als een 

samenwerkingsovereenkomst”.  Toch willen beide 
mannen het geen compagnonschap noemen. 
Van Slooten: “Wij hebben met z’n tweeën twee 
bedrijven en blijven apart. We noemen het een sa-
menwerkingsovereenkomst en die samenwerking 
bestaat eruit dat we elkaar en ons eigen bedrijf 
versterken. Om huren gaat het allang niet meer”.

Van wie is de klant?
De twee autotechnici van Haverkamp helpen in 
de stille uurtjes de ene autotechnicus van Van 
Slooten. Van Slooten: “Ik denk dat mijn onder-
houdsbehoefte groter is dan die van Ronald, en 

verwacht dat Ronald meer werk van mij zal over-
nemen, dan andersom. Dat maakt hem overigens 
ook sterker”. Hoe de verhouding precies uitvalt, 
zullen beiden in het laatste kwartaal van 2013 
gaan meten.
Het uurloon van beide bedrijven is gelijk en elk 
bedrijf heeft eigen klanten, maar van wie is een 
nieuwe klant? Van Slooten: “Over het algemeen 
komen klanten op afspraak en als een klant aan 
komt waaien, is het meestal merkgerelateerd. Als 
Ronald een klant van mij aanneemt of ik een klant 
van hem, dan rekenen we dat af. De klant moet in 
het bedrijf blijven en het maakt ons niet uit naar 
wie die klant gaat. In de toekomst zal het best 
wel eens gebeuren dat een klant van Ronald een 
auto van mij koopt, of dat klanten hun Mazda of 
Hyundai inruilen voor een Mitsubishi. We kunnen 
elkaar daarin versterken en dat is beter dan dat de 
klanten naar de Toyota-dealer gaan”.

De volgende stap
Mocht er in de toekomst een nieuwe autotechni-
cus worden aangenomen, dan maakt het volgens 
Van Slooten voor de klant niets uit of die bij hem 
of bij Autohuis de Nijverheid in dienst komt. 
“Zo nam Ronald vorige week een schade van een 
klant van hem aan in de wetenschap dat ik in Urk 
een schadeherstelbedrijf heb.” 
Wat is de volgende stap? Van Slooten: “Zover zijn 
we nu nog niet. Als er een volgende stap komt, 
zien we die vanzelf aankomen. Voorlopig willen 
we dit eerst uitwerken. Mijns inziens zullen er 
meer autobedrijven bij elkaar intrekken, zonder 
fusie of overname. Ik denk dat wij de pioniers in 
dit nieuwe genre zijn”.
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“Iedereen komt deze kant weer op”
Dealers doen het goed als ze auto’s hebben die in de lage categorie bijtel-
ling vallen en/of wegenbelastingvrij zijn. Daarmee verkopen dealers niet 
zozeer de auto’s die de consument wil hebben, maar de auto’s waarvan 
de overheid wil dat ze verkocht worden. Mitsubishi doet het elk jaar wat 
slechter in de verkopen. Ze daalden van rond de achtduizend auto’s per jaar 
(zoals in 2006, 2007 en 2008), via 4.348 (2009), 5.848 (2010) en 6.700 (2011) 
naar vorig jaar 3.584. Voor Mitsubishi was 2012 een slecht jaar met weinig 
nieuws, en zonder de Outlander PHEV zou 2013 ook geen memorabel jaar 
worden. Van deze nieuwe hybride vierwielaangedreven suv verkochten de 
Mitsubishi-dealers in drie maanden tijd maar liefst meer dan tienduizend 
stuks. 2013 zal Mitsubishi’s topjaar worden. De Outlander PHEV heeft een 
2.0 DOHC benzinemotor met twee elektromotoren, mag vijftienhonderd kg 
trekken en heeft toch een A-label; de auto valt dit jaar nog in het nul pro-
cents bijtellingtarief en is wegenbelastingvrij. Ronald Haverkamp, directeur 
van Mitsubishi-dealer Autohuis de Nijverheid: “Alleen in Japan en Nederland 
worden deze auto’s verkocht; in de rest van de wereld nog niet. We krijgen 
er gegarandeerd zevenduizend, maar we hebben er 10.500 verkocht. We 
zullen ze allemaal voor 31 december aanstaande moeten afleveren en daar 
zullen we het bijzonder druk mee krijgen. Mitsubishi zal dit jaar stijgen 
met driehonderd procent; dit zal het beste jaar in de afgelopen dertig jaar 
worden!” Haverkamp realiseert zich wel dat deze plotselinge verkoop een 
eenmalige meevaller is.
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