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REPORTAGE 
AD Autobedrijf Mooren: “Wat je doet, doe dat goed”

Vader Mooren zat in het hout. Zoon Jos wist al
vroeg dat zijn toekomst niet in hout maar in
auto’s lag. Dus begon hij twintig jaar geleden
een autobedrijf, locatie: de houthandel van zijn
vader. Maar kleine bedrijven worden groot, en
dus bouwde Jos, samen met  zijn vrouw en
zakenpartner Lonneke, halverwege de jaren
negentig nieuw. Een mooi bedrijfspand met
showroom en werkplaats aan de doorgaande
weg tussen de A4 en het centrum van
Roelofarendsveen. In het nieuwe pand groeide
het bedrijf gestaag door. Zo gestaag zelfs dat de
afgelopen jaren (Recessie? Hoezo recessie?) het
mooie bedrijfspand en dan vooral de werk-
plaats te klein werd. Gelukkig kwam de
bedrijfshal van de overbuurman te koop.
Mooren hapte toe, realiseerde er zijn nieuwe
ultramoderne werkplaats en opende die een
half jaar geleden. Van de oude werkplaats
maakte hij poetsruimte.

Jaar garantie
Grote vraag, wat is het geheim van het succes?
“Heel belangrijk is het contact met klanten”,
weet Jos Mooren. “Driekwart van de klanten
blijft jarenlang klant. Ik ken hun namen en ik
ken hun auto’s. Die kopen ze hier, ze rijden er
vijf jaar in, laten het onderhoud bij ons doen,
en kopen dan hier weer een nieuwe.”
Alhoewel nieuwe, meestal is het een gebruikte:
“Ik ben zelf negen maanden dealer geweest,
maar ik blijf liever baas in eigen winkel.

Dealers vinden het geweldig om nieuw te ver-
kopen, ik verkoop liever gebruikt. Jonge
gebruikte auto’s kan je heel vriendelijk aan par-
ticulieren aanbieden en bovendien, iedere
gebruikte auto is uniek, er is er maar één van.”
Wie Mooren over auto’s hoort praten heeft het
snel door, hij is een verkoper: “Klopt, ik ben ook
monteur maar ik vind auto’s verkopen leuker.
Ik denk trouwens dat ervaren monteurs met
commerciële aanleg de beste verkopers zijn.”
Verkoper Mooren weet wat autokopers willen:
zekerheid. “Wij geven altijd een jaar garantie.
Er zijn bedrijven die een half jaar of drie maan-
den wel genoeg vinden. Een lekke uitlaat stop-
pen ze dicht en die zingt het dan nog net lang
genoeg uit. Daarna begeeft hij het en is de
garantie verstreken. Jammer voor de klant. Zo
werkt het bij ons dus niet. Als je hier geld afre-
kent moet het goed zijn. Gaat het toch fout dan
lossen we het op.”
Daarmee hebben we twee ingrediënten van de
Mooren-succesformule te pakken; klantcontact
en een vol jaar garantie. Mooren gaat naadloos
over op het derde: “Om problemen op te lossen
heb je goede contacten nodig.” Daarom ook is
Mooren AD Autobedrijf: “Pas geleden nog staat
er een klant van ons met koelvloeistofverlies
langs de weg in Brugge, België. Dus ik bel mijn
AD-collega in Brugge, die vindt het AD-onder-
houdsboekje in het dashboardkastje en lost het
allemaal keurig op. Dat is garantie waar de
klant iets aan heeft.” 

Rijd je er langs dan lijkt Mooren Auto een gewoon
universeel autobedrijf, een stel occasions rondom,
een showroom voor de jongste auto’s en een
werkplaats daarachter. Kijk je iets beter, dan zie je
linksachter het pand...

...de servicewerkplaats. Splinternieuw, citroentjes-
fris en van alle gemakken voorzien, van vlekkenlo-
ze receptie tot afspuitplaats met gecertificeerde
vloer en van stations voor olie, koel- en ruitens-
proeiervloeistof met hoeveelheidregistratie tot
een prettige wachtruimte. Zo gaan klantvriende-
lijkheid en productiviteit hand in hand.

Ondernemer Jos Mooren houdt van auto’s, maar
liever nog verkoopt hij ze dan dat hij er aan sleu-
telt.
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met leren. Iedere monteur volgt trainingen of
cursussen, een eerste monteur wordt diagnose-
technicus, AD verzorgt cursussen en er zijn nu
jongens op training bij Explora om te leren wer-
ken met het nieuwe uitlijnapparaat dat we
binnenkort krijgen.” 
Maar kennis alleen is niet voldoende: “Bij som-
mige bedrijven moet je twee tot drie weken
wachten voor je auto welkom is in de werk-
plaats. Als je bij ons een afspraak maakt kun je
altijd binnen twee tot drie dagen terecht. Dat is
een kwestie van goed plannen en niet bang zijn
om het werk na vijven af te maken.”

Met of zonder afspraak
Wie een afspraak maakt met de werkplaats van
Autobedrijf Mooren krijgt ook te maken met
een andere bijzondere service van het bedrijf:
“Alle auto’s worden gewassen. Onze wasstraat is

Blijven leren
Overigens komen de meeste Mooren-auto’s het
eerste jaar zonder dit soort perikelen door.
Mooren: “Alle auto’s die ik inkoop gaan eerst
voor een technische keuring de werkplaats in.
Pas als we zeker weten dat de auto technisch in
orde is en dat er niet is gesjoemeld met de kilo-
meterstand, betaal ik de factuur. Heeft de auto
schade gehad die niet gemeld is, of zijn er ande-
re gebreken, die met normale slijtage niets te
maken hebben, dan gaat de auto terug naar de
verkoper. Alleen op die voorwaarde doe ik
zaken.”

Dat brengt ons in de werkplaats, het domein
van werkplaatschef Stefan van de Hoorn en zijn
zes monteurs. Ook die werkplaatsbezetting
rekent Mooren tot de succesfactoren van zijn
bedrijf: “Niet alleen op verkochte auto’s, ook op
alle onderhoud en reparaties geven wij een jaar
garantie. Dat kan je alleen doen als je er zeker
van bent dat je goed werk levert, altijd!” En
omdat je alleen goed werk kunt leveren als je
over voldoende deskundigheid beschikt, is
Autobedrijf Mooren een leerbedrijf: “Niet alleen
omdat we een leermeester en twee leerlingen
hebben maar vooral omdat we altijd doorgaan

Snel en zonder knoeien olie (twee soorten), koel-
vloeistof en ruitensproeiervloeistof bijvullen of
verversen en meteen de juiste hoeveelheid op de
factuur. Via dezelfde twee stations wordt ook de
oude motorolie naar de bulktank afgezogen.

Mooren geeft een vol jaar garantie op iedere gebruikte auto. Belangrijk want
er kan altijd iets misgaan. Deze Golf krijgt een nieuwe antenne omdat de
radio stoorde. Op die reparatie zit natuurlijk ook weer een vol jaar garantie.

Tot voor kort werkplaats, nu poetsruimte. Mooren zelf is er vaak te vinden:
“Poetsen is prachtig werk, ik geniet van het resultaat. En daarbij, je bent
heus niet de hele dag bezig met auto’s verkopen.”

Schokdemper- en remtestbank bij de entree van
de werkplaats. Handig voor de APK (tussen 9 en 3
uur keuren zonder afspraak). Bovendien begint de
technische controle van alle ingekochte auto’s
hier. Staat hij straks in de showroom, dan ligt de
print in de auto.

Autodiagnos zorgt voor de diagnose-apparatuur,
de uitgebreide Proline variant met één cartridge
waarop bijna alle merken zijn vastgelegd. Updates
komen de USB-poort binnen via het internet. Is
dat onvoldoende om de storing op te lossen dan
zijn daar altijd nog de goede contacten met de
dealer.
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ook een onmisbaar element in het bedrijfsuc-
ces. We verkopen de kaartjes aan passanten en
op stille tijden wassen we er zelf auto’s.”     
Als klap op de vuurpijl worden de auto’s na het
was- en onderhoudsfeestje nog thuisgebracht
ook: “We brengen zo’n 80% van de auto’s thuis.
Ook dat is een kwestie van organiseren. Vaak
moet je toch een proefrit maken, auto’s hier uit
de omgeving kun je dan net zo goed meteen
thuisbezorgen!” Voor wie het anders wil zijn er
leenauto’s, gratis natuurlijk: “Je kan wel een
vriendelijk arbeidsloon hebben maar als de
klant dan € 35,- voor een leenauto op de fac-
tuur aantreft schiet hij er nog weinig mee op.”
Wie overigens geen afspraak maakt is toch wel-
kom bij Mooren: “Heel gek maar APK’s moeten
altijd op het laatste moment. Daarom kan dat
bij ons tussen negen en drie uur zonder
afspraak. Daarnaast heb je de kleine klusjes, na

vieren vooral voor ‘busjes’ van bouwbedrijven.
Wij zorgen dat we daar altijd een monteur voor
beschikbaar hebben.” Mooren wijst op het
belang van die snelservice: “Die bouwbedrijven
zijn belangrijke klanten voor ons. Ze rijden
veel, dus die auto’s zien we twee à drie keer per
jaar terug voor onderhoud. APK’s doen we ook
graag. Heel vaak komt er extra werk uit voort,
maar dat krijg je alleen als je geen nee hoeft te
verkopen. Komt er een auto voor een APK met
twee gladde banden, dan kun je twee nieuwe
verkopen. Maar moet je ze dan nog bestellen
dan verkoop je ze niet. Daarom hebben we een
compleet assortiment banden op voorraad en

hebben we een magazijn met courante onderde-
len, ook al komt de AD-grossier drie of zelfs vier
keer per dag.”

Meer ruimte…
Daarmee hebben we de ingrediënten van
Mooren’s succesrecept wel zo ongeveer in beeld.
Maar kunnen die verklaren dat Mooren’s werk-
plaats vóór de uitbreiding werk bood aan niet
meer dan vijf monteurs, dat het er inmiddels
zeven zijn en dat Mooren op zoek is naar een
achtste? “Die snelle groei heeft een heel een-
voudige verklaring”, legt Mooren uit: “Meer
ruimte betekent meer inkopen, dus meer ver-
kopen en dus meer auto’s in de werkplaats,
heel simpel. Had ik al verteld dat we er binnen-
kort ook een verkoper bij krijgen?” ●

Erwin den Hoed

Aircoservice? Geen probleem. Op de achtergrond
boven: het magazijn. Beneden van rechts naar
links: de receptie, de wachtruimte en het maga-
zijntje voor ‘grijpspul’ en speciaal gereedschap...

Einde van de middag, tijd voor de ‘busjes’ van
bouwbedrijven. Die zijn goed voor de werkplaats
want ze rijden veel en komen 2 à 3 keer per jaar
voor onderhoud. Tussendoor zijn ze altijd welkom
zonder afspraak en gaan ze klaar-terwijl-u-wacht
weer op weg. In dit geval na een snelle accuwissel.

...en ook dat is om door een ringetje te halen.

Onderhoudsbeurt gehad? Dan wordt ie gewassen
én thuis gebracht.

Het magazijn is het domein van werkplaatschef
Stefan van Hoorn. Hij zorgt dat de monteurs niet
hoeven te lopen en zelf loopt hij af en toe met de
mobiele telefoon langs de schappen om te bestel-
len wat op is.

Jos Mooren over banden: “Iemand komt voor een
APK met twee gladde banden. Moet je ze dan nog
bestellen dan verkoop je ze niet.”
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