
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



REPORTAGE 
Autobedrijf Jos Fikken, Nijverdal

Een eindje voorbij Deventer neem ik een afrit
van de A1. Vijf kilometer verderop, in Rijssen,
passeert de weg een reeks uitnodigende show-
rooms gevuld met VW’s, Audi’s, Saabs, Seats,
Peugeots en Honda- en Suzuki-motoren. Ik laat
ze rechts liggen. Even later sta ik in Nijverdal
voor de showroom van Autobedrijf Jos Fikken.
Op het buitenterrein glimmen de keurig
gepoetste gebruikte auto’s, met bouwjaren tus-
sen ’95 en 2001, me tegemoet. Achter het show-
roomglas is geen auto te zien. Daar biedt Jos
Fikken met trots een collectie nieuwe en
gebruikte aanhangwagens aan.

Scudo’s en Ducato’s
Eénmaal binnen blijkt dat ik precies op het
goede moment kom. Jos, zijn vrouw Astrid (fac-
turatie en administratie), zijn twee jonge mon-
teurs, Mark en Tim en ervaren rot voor één dag
in de week, Erik, zitten juist aan de koffie en ik

kan zo aanschuiven. De sfeer is gemoedelijk en
ook een medewerker van een leverancier die
vanwege een whiplash al enige tijd uit de run-
ning is, wordt allerhartelijkst ontvangen. Als
hij bedankt voor de koffie, de monteurs al
weer aan het werk zijn en Jos een Opel Vectra
verkoopt aan een Nijverdals echtpaar, geeft
Astrid een korte samenvatting van de historie
van het autobedrijf.
Fikken begon in 1993 in de schuur bij zijn huis
met auto-onderhoud. Overdag werkte hij als
monteur bij een dealer en ’s avonds was hij
eigen baas. In 1998 was zijn klantenkring te
groot geworden voor alleen de avonden. Dus
nam hij ontslag en werd definitief zelfstandig
ondernemer. Omdat de werkplaats aan huis zo

zijn beperkingen kende, verhuisde het bedrijf
in april 2002 naar het huidige pand, dat van
een voormalig Ford-dealer op het industrieter-
rein van Nijverdal.
Toen in dezelfde periode een Fiat-dealer van
het industrieterrein verdween, nam Fikken de
kans waar om zijn werkaanbod aan te passen
aan de extra mogelijkheden van zijn nieuwe
bedrijfsruimte.
Hij benaderde alle bedrijven met busjes en
bestelwagens in de buurt en vergat daarbij
vooral de Scudo- en Ducato-bezitters niet. De
ondernemer zelf: “Het ging mij om het onder-
houd van hun auto’s. Ik richtte me dus alleen
op onderhoud en vooral niet op verkoop van
nieuwe bestelwagens. En ik bood ze aan het
onderhoud op zaterdag te doen omdat de
bedrijven die auto’s doordeweeks niet kunnen

De showroom van Autobedrijf Jos Fikken, aanhan-
gers binnen, auto’s buiten.

Succes door visie op service

Onderscheidend 
universeel
Steeds groter worden de

mega-autopaleizen langs

de snelweg. Ook het uni-

versele autobedrijf van Jos

Fikken in Nijverdal ont-

kwam niet aan groei.

“Maar groter dan dit wor-

den we niet, anders ver-

dwijnt de gemoedelijk-

heid.” Een kleine duizend-

poot geeft zijn visie op het

autobedrijf.
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maken bij een noodstop in de bergen bij warm
weer.”
Zelf gebruikt Fikken activiteiten, die op zich-
zelf niet rendabel zijn, om werk binnen te
halen waar hij wél wat op kan verdienen: “We
hebben net de winterinspecties achter de rug.
We hebben de eigen klanten gemaild en fors
geadverteerd op de locale TV. Inspectie op een
groot aantal punten voor maar € 5,-. Dat kan
natuurlijk nooit uit, maar een werk dat er uit
voortkomt, ongelooflijk! Banden en winterban-
den, schokdempers, remreparaties en natuur-
lijk remvloeistof, en dat vooral bij heel veel
nieuwe klanten. We krijgen sowieso erg veel
nieuwe klanten. Hoe dat komt? Ik denk dat
klanten bij collega’s niet meer merken dat hun
auto een beurt heeft gehad, de auto rijdt
immers nog precies hetzelfde. Bij ons merken

missen.” De aanpak werkte. Binnen korte tijd
had het bedrijf een flink aantal bestelauto’s in
onderhoud.

APK voor aanhangers
Het viel Fikken op dat een groot deel van de
bestelwagens zich compleet met aanhanger in
de werkplaats meldde. Meer dan eens kreeg hij
dan het verzoek om even naar een defect lam-
pje of een beschadigde kabel van de aanhang-
wagen ‘te kijken’. Toen hij in november 2001
bovendien een artikel over de fijne kneepjes
van het aanhangwagenonderhoud las (inder-
daad ja, in AMT) begreep Fikken dat hij een
aantrekkelijke bron van omzet kon aanboren.
Fikken: “Aanhangwagens hebben geen kilome-
ter- of urenteller. En ze worden meestal zonder
onderhoudsschema geleverd. Maar dat wil niet
zeggen dat ze geen onderhoud nodig hebben.
Er komen hier mooie staaltjes van achterstallig
onderhoud binnen, afgelopen wielen, vastge-
lopen remmen en heel veel defecte breekka-
bels.”
Sinds Autobedrijf Fikken over een zaagtafel
beschikt voldoet het bedrijf aan alle eisen die
de Bovag stelt aan een officieel aanhangwagen-
bedrijf, zodat hij binnenkort het AWB-schild
mag voeren. “En dat komt op een mooi
moment”, vindt Fikken. “Sinds kort hebben
aanhangers immers een eigen kenteken. Dus is
het nu nog maar een kwestie van tijd voor er
een APK-keuring voor aanhangers komt. Wij
zijn er dan helemaal klaar voor.”

Werk uit winterinspecties
In tegenstelling tot aanhangers kennen auto’s
wel een onderhoudsschema. Het valt Fikken op
dat dat door collega’s vaak niet erg serieus
genomen wordt, “Bij auto’s die hier voor het
eerst zijn kom ik ook veel achterstallig onder-
houd tegen. Een voorbeeldje is de remvloeistof.
Ik krijg auto’s binnen die altijd netjes wegge-
bracht zijn voor hun beurtjes, maar waar al
jaren niet naar de remvloeistof is gekeken. En

ik begrijp het wel, ik heb zelf ook bij een dea-
ler gewerkt en die vaste beurtprijzen zijn zo
scherp dat het niet meevalt om de beurt snel
genoeg te doen. Daarom leg ik de klant uit dat
de remvloeistof water aantrekt en dat verse of
verouderde remvloeistof net het verschil kan

Bij voorkeur combineert Jos Fikken een APK-keuring met een
beurt. Wil de klant dat niet dan kost de APK € 37,50. “Te wei-
nig? Dat valt wel mee”, vindt Fikken, “er komt vrijwel altijd
werk uit voort.” Zo ook in dit geval, de nieuwe klant heeft zelf
geprobeerd de losse strip te bevestigen, maar is blij dat Fikken
het klusje even voor hem klaart. Gratis, want: “een tevreden
klant komt terug”, weet Fikken.

Jos Fikken heeft het bedrijfswagenonderhoud 
actief binnengehaald. Voor regulier onderhoud
meestal op zaterdag, maar met acute problemen
zoals een versleten koppeling ook gewoon door
de week.

Onmisbaar voor een universeel autobedrijf, een
goede grossier. Dabeko komt vier keer per dag.
Desnoods, zoals in dit geval, met niet meer dan
alleen een handremkabel voor een Fiat Tempra.
Het stelt Autobedrijf Fikken in staat te werken
met een piepklein magazijn met alleen onderdelen
als filters, ruitenwissers, remblokken en universele
bougies.

Staat er een wrak op het achtererf van Autobedrijf
Fikken? Nou nee, dit is de opvolger van de Opel
Corsa GSI van het rallyduo Marcel Stegeman en
Edwin Alferink. Komend voorjaar rijdt deze Astra
zijn eerste rally. Jos Fikken vormt samen met zijn
twee jonge monteurs het serviceteam.
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ze dat wel. Hun auto is van binnen weer perfect
schoon, hij staat met zijn neus naar de uitgang
geparkeerd, zodat de klant niet eerst een paar
keer hoeft te steken voor hij weg kan rijden, we
bewaren de onderdelen en we lopen samen met
de klant de rekening door, altijd!”

Controleren en vertrouwen
Ondanks de gemoedelijke sfeer en zonder com-
plex ISO-negenduizendzoveel-systeem lijkt
Fikken er zeker van dat afspraken binnen het
bedrijf altijd worden nagekomen: “Ten eerste
doet iedereen hier het werk dat hij leuk vindt.
We hebben een stagiaire gehad, die bij eerdere
stages alleen maar mocht poetsen. Bij ons ging
hij echt sleutelen, altijd onder toezicht, maar
hij vond het geweldig. Wij poetsen trouwens
geen van allen, daar heb je toch poetsbedrijven
voor! Ten tweede controleren we elkaars werk.
Is er iets niet in orde dan levert dat strafpunten
op en die zijn weer goed voor een donatie in de
pot, waarmee we aan het einde van het jaar uit
eten gaan. Ten derde ben ik niet de baas, maar
nemen we alle beslissingen samen en kunnen
de jongens mij net zo goed strafpunten geven
als ik hun.” 
Die houding leidt tot een heel volwassen opstel-
ling van de jonge Fikken-monteurs. Mark en
Tim zijn beide aan het tweede jaar van hun eer-
ste-monteursopleiding bezig, maar toen Jos en
Astrid twee weken op vakantie waren, liep het
bedrijf probleemloos door. Fikken: “In sommige
bedrijven mogen monteurs de werkplaats niet
gebruiken om in de avonduren aan hun eigen

auto te sleutelen. Dat geeft aan dat er over en
weer geen vertrouwen is.”

Investeren in diagnose
Door de beperkte omvang van Autobedrijf
Fikken drukken onvermijdelijke  investeringen
soms zwaar op de exploitatie. Fikken: “Sinds dit
voorjaar hebben we een Autocom ADP-186
tester. Zo’n diagnose-apparaat is onmisbaar. We
hebben al meerdere klanten gehad die al her-
haaldelijk bij de dealer de mededeling hadden
gekregen dat er geen foutcode was en dat dus
alles in orde was. Door parallel te meten en alle
waarden na te lopen losten wij het probleem
dan toch op. Het gaat er om dat als het gebruik
van de diagnosetester op de factuur staat, je die
klant moet uitleggen wat hij daar aan heeft.”
Inmiddels zet Fikken de Autocom-apparatuur
ook in voor collega-bedrijven. Omgekeerd
besteedt Fikken het schadeherstel en het uitlij-
nen uit aan collega’s: “Zo hoeven wij niet de
investeringen te doen, maar de klant kan er wel
voor bij ons terecht.”
Volgend jaar gaat Fikken investeren in een
klanttevredenheidsonderzoek: “We zitten hier
dan twee jaar en dan wil ik weten op welke
punten we ons moeten verbeteren. Ik weet ook
wel dat alleen tevreden klanten onmogelijk is.
Pas nog was er een klant die kwam alleen voor

een APK. Dus ik vroeg nog: ‘geen grote beurt?’,
nee geen grote beurt. Zegt die klant: ‘Goh nu
die toch op de brug staat, kun je ook niet even
naar mijn remmen kijken.’ Dus ik vraag: ‘geen
grote beurt?’, nee geen grote beurt, en zo ging
dat door, met olie, filters en bougies en alle
inspecties die bij een grote beurt nodig zijn.
Komt vervolgens de rekening en is de klant boos
omdat er arbeidstijd in rekening was gebracht.
Als klap op de vuurpijl belde de man de volgen-
de dag op met: ‘Mijn auto is gisteren bij u in het
bedrijf geweest en nu zijn mijn matten ineens
weg’. Van zulke klanten neem ik graag afscheid
maar van de andere wil ik graag weten wat ze
van ons bedrijf vinden.”

Nog één ding...
Nog één ding houdt me bezig als ik weer buiten
sta. Waarom staan de aanhangers binnen en de
keurig gepoetste auto’s buiten? Fikken’s ant-
woord is ontnuchterend eenvoudig:
“Aanhangers zijn makkelijker te stelen, zelfs in
Nijverdal moet je daar rekening mee houden.”●

Erwin den Hoed

Niet alleen bij diagnose is de Auto-
com ADP-186 tester onmisbaar
gereedschap in de werkplaats van
Autobedrijf Fikken. Tevens is de
informatiemodule een universeel
werkplaatshandboek. Zo weet Mark
waar hij op moet letten bij het ver-
vangen van de distributieriem van
een Daihatsu Charade.

“Tevreden klanten, daar gaat het om”, vindt Jos
Fikken. Bij iedere beurt voegt hij een motorreini-
ger aan de brandstof toe. Aan de hand van deze
kaart legt hij de klant uit waarom dat voor hem
goed bestede euro’s zijn.

“Achterstallig onderhoud”, bromt Fikken, “die
remmetjes zijn al jaren niet los geweest.”
Zorgvuldiger inspecteren geeft niet alleen veilig-
heid, maar ook omzet.

Rijdt iemand op een ‘Maxima-fiets’ door Nijverdal
dan staat zijn auto voor reparatie of onderhoud
bij Jos Fikken. Biedt een fiets onvoldoende mobi-
liteit dan heeft Fikken uiteraard ook  personenau-
to’s en een bestelwagen beschikbaar.
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