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REPORTAGE 
AD Autobedrijven maken naam

Auto Distribution Nederland (ADN), onderdeel
van Auto Distribution International (ADI), is de
overkoepelende organisatie van AD Grossiers.
Met 48 leden en 100 outlets met recht een pro-
minente speler op de onderdelenmarkt. Om het
universele autobedrijf een sterkere concurren-
tiepositie te geven heeft ADI de formule ‘AD
Autobedrijf’ ontwikkeld. Ons land telt
inmiddels 135 AD Autobedrijven en daar blijft
het volgens marketing manager Gert Tjeerdsma

niet bij: “Dit jaar hopen we de organisatie uit te
breiden tot zo’n 160 AD Autobedrijven en vol-
gend jaar moet met 200 bedrijven een optimale
landelijke dekking zijn gerealiseerd.” ADN mikt
vooral op nieuwe, toekomstgerichte full-service
universelen met jong management en een
onderscheidende marktbenadering. “Die weten
precies wat ze willen en daar komen we verder
mee. We verwachten namelijk veel eigen
inbreng. Waar de leden behoefte aan hebben

voeren wij als organisatie uit, dat heeft meer
rendement dan diensten verzinnen waar nie-
mand iets aan heeft. Zo ontwikkelen we op ver-
zoek van de leden trainingsprogramma’s met
GMTO en IVA, helpen we de AD Autobedrijven
zich te specialiseren in diagnostiek en staan ze
met raad en daad terzijde in marketing.” Vooral
dat laatste is voor universele autobedrijven erg
belangrijk wil men zich wapenen tegen dealers
en grote fitters. Marketing is doorgaans name-
lijk niet het sterkste punt van de veelal tech-
nisch georiënteerde universelen.
De AD Autobedrijven zijn tot niets verplicht. “Ze
kiezen zelf uit ons veelzijdige dienstenpakket de
ingrediënten die ze belangrijk vinden en waar
ze de voordelen van inzien. Niets moet, alles
mag. Zo kan men een internationale reparatie-
garantie aanbieden, gebruik maken van een lea-
semodule, jonge occasions inkopen dankzij een
samenwerking met Fleetselect en nog veel
meer.”
Het land is verdeeld in 11 regionale AD
Verenigingen, zodat de AD Autobedrijven
middels gezamenlijke trainingen en samenkom-
sten veel onderling contact hebben en kennis
kunnen uitwisselen. Er komt ook veel nuttige
feedback naar de centrale organisatie.
Tjeerdsma laat aardige voorbeelden zien: “Dit
foldertje waarin de klant wordt uitgelegd dat
een APK-keuring een momentopname is en niet
verward moet worden met een onderhouds-
beurt, is op verzoek van enkele leden ver-
vaardigd. Maar ook een aircostikker die na een
aircobeurt onder de motorkap wordt geplakt
zodat de klant de volgende keer de weg naar
zijn AD Autobedrijf weet te vinden. Heel tast-
baar en praktisch. We hameren er voortdurend
op dat regelmatig contact met de klant heel
belangrijk is. Een mailing op z’n tijd, een
kadootje en een APK-oproep. Het kost weinig
maar doet wonderen.”

Een snelle levering van de juiste onderdelen, ook
daarin stelt ADN de AD Autobedrijven niet teleur.
“We scoren nu een uitleveringsbetrouwbaarheid
van 99,35% en dat is erg hoog”, vertelt marketing
manager Gert Tjeerdsma. In Oosterhout liggen
28.000 artikelen op voorraad, óók voor splinter-
nieuwe auto’s waar de dealer nog misgrijpt.

ADN zet universeel op de kaart

Sterker met AD
Marketing manager Gert Tjeerdsma van Autodistribu-

tion Nederland blaakt van enthousiasme. Hij is de stu-

wende kracht achter de AD Autobedrijven, waar we de-

zelfde spirit aantreffen. Dit jaar wordt het AD Autobe-

drijf op het netvlies gebrand van automobilist en flee-

towner. Voor beiden is het AD Autobedrijf een optimale

servicepartner, meent Tjeerdsma.
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bijdrage van € 35,- aan hun regionale AD
Vereniging. Het AD Autobedrijf heeft geen afna-
meverplichting bij de AD Grossier maar loya-
liteit wordt wel verwacht. Bovendien wordt het
budget van de regionale AD Vereniging aange-
vuld met een omzetbonus van de AD Grossier.
Nieuwe toetreders betalen een entreefee van €
450,- voor een ‘openingspakket’ en bijdrage aan
het AD Mediaplan dat dit jaar wordt opgestart.
Want AD laat het komend jaar flink van zich
horen, met advertenties in Autoweek,
Autokampioen en Autovisie en een occasion-
zoekmachine op internet. Zo weet de automobi-
list de weg naar het AD Autobedrijf te vinden! ●

A.N. Cupédo

Kansen in leasemarkt
Tjeerdsma is ervan overtuigd dat de georgani-
seerde universeel ook in de leasewereld, dus
voor de zakelijke klant, een rol van betekenis
kan spelen. “Menig universeel autobedrijf heeft
de bakker, slager of aannemer als klant en zo’n
kleine zelfstandige wil ineens gaan leasen. Daar
moet je een antwoord op hebben en dat bieden
wij. Het AD Autobedrijf kan online een lease-
offerte maken. En ook het servicen van lease-
auto’s is ons niet vreemd. Op individuele basis
repareren AD Autobedrijven al voor zo’n 40 lea-
semaatschappijen. We proberen nu landelijke
afspraken te maken met leasemaatschappijen.
Ik geloof er heilig in dat straks de leaserijder
zelf gaat bepalen waar hij zijn lease-auto wil
laten servicen. Veel leaserijders komen graag bij

het AD Autobedrijf omdat ze daar gewoon veel
meer service krijgen. Dat moet je als leasemaat-
schappij honoreren.” Tjeerdsma erkent dat
naast centrale facturatie een uniforme uitstra-
ling heel belangrijk is om grip te krijgen op de
leasemarkt. “AD International is daarom gestart
met het kwaliteitslabel ‘Erkende Reparateur by
Autodistribution’. AD Autobedrijven worden
middels deze erkenningsregeling opgekrikt
naar een hoog uniform niveau. De basis is nu
gelegd en de kwaliteitseisen worden de komen-
de jaren verder aangescherpt.”

Laagdrempelig
AD Autobedrijven betalen maandelijks een fee
van € 90,- aan de overkoepelende stichting (voor
het landelijk programma en promotie) en een

Dat een dealer niet per definitie de universeel de baas is laat AD Autobedrijf
Erik Huzen overtuigend zien. De jonge ondernemer bouwde op een terrein
van 4000 m2 een autocentrum dat z’n gelijke niet kent.

Erik Huzen zoekt een professionele
uitstraling zonder dat de sfeer van
het persoonlijk contact verloren
gaat. “Elke monteur leer ik: probeer
binding met de klant te krijgen,
want jij bepaalt of hij terugkomt.”

werkplaatsklanten.
Heeft zo’n gedreven ondernemer
nog ondersteuning nodig van
een formule als AD Autobedrijf?
“Ik heb destijds veel concepten
bekeken, maar vooral AD sprak
me aan omdat het accent heel
erg op marketing ligt. De tech-
niek hebben we zelf goed in de
hand, maar voor professionele
marketing heb je geen tijd terwijl
het reuze belangrijk is. Je moet
altijd beseffen dat er ook ande-
ren zijn die de auto van de klant
kunnen repareren. Op marketing-
gebied worden we nu perfect
ondersteund en toch blijf ik baas
in eigen huis. De geest van de
ondernemer gaat niet verloren.
Ook op het gebied van scholing,
lezingen, brainstormsessies met
collega’s en kennisuitwisseling

Erik Huzen: van sleutelbedrijf 
tot allround autocentrum
De professionele uitstraling van
het AD Autobedrijf valt on-
middellijk op wanneer je het ter-
rein van AD Autobedrijf Erik
Huzen in Holten oprijdt. Een
super-universeel met een opval-
lend veelzijdige dienstverlening.
Behalve het servicen van alle
merken, verkoopt het bedrijf
jonge occasions en exploiteert
het een wasstraat en een hyper-
modern tankstation met gelikte
shop in de nieuwste Esso-stijl. De
nog jonge eigenaar Erik Huzen
begon in 1995 voor zichzelf en
groeide in een huurpand al snel
uit z’n jasje. Drie jaar geleden
zette hij de grote stap om een
compleet nieuw bedrijf te bou-
wen langs de invalsweg van het
nieuwe industrieterrein De
Vletgaarsmaten in Holten. “Ik
stond voor de keus een echt sleu-
telbedrijf te worden of een auto-
centrum, waar de klant alles kan
vinden dat met automobiliteit te
maken heeft. Dat laatste leek me
verstandiger om onderscheidend
te kunnen zijn. We zijn nu groter
dan menig dealer, terwijl men
ons jaren terug niet zag staan”,
constateert Erik Huzen met enig
leedvermaak. Sinds hij op deze
prachtige zichtlocatie zit heeft hij
veel nieuwe klanten verwelkomd.
Ook het tankstation en de was-
straat bleken een goede zet, hier-
door is er ook buiten de reguliere
werktijden een aanspreekpunt en
dat blijkt een uitkomst voor veel

maakt AD ons sterker. We heb-
ben volop inbreng in de organi-
satie, ADN luistert heel goed naar
de wensen van de leden.”
Het wekt geen verwondering dat
Erik Huzen als één van de eerste
de status van ‘Erkende Repara-
teur by Autodistribution’ kreeg.
“Met zo’n erkenning hou je
jezelf een spiegel voor en dat
houdt je scherp.” Dankzij de
ondersteuning van AD kan Erik
Huzen het serviceniveau van dea-
lers evenaren. “We zijn steeds
actiever in de leasemarkt, bieden
een mobiliteitspas aan en zijn
zeer succesvol met het afsluiten
van autoverzekeringen. Zo krijg
je continuïteit in je bedrijf.”
Erik Huzen is ervan overtuigd dat
samenwerking tussen bedrijven
alle partijen sterker maakt. “We

zijn bijvoorbeeld heel actief in
elektronicadiagnose en lossen
ook voor ex-dealers problemen
op. We beschikken zelf over dia-
gnose-apparatuur, maar de kost-
bare teststekkers en software
hebben we gezamenlijk met col-
lega-autobedrijven aangeschaft.
Zo deel je de investeringskosten
en kunnen we allemaal een com-
plete service bieden. We beschik-
ken ook over een STEK-erkenning
en aircoservice-apparatuur en
gaan deze dienst ook aanbieden
aan collega universelen.”
Erik Huzen ziet de toekomst van
zijn universele AD Autobedrijf
met vertrouwen tegemoet.
“Vroeger ambieerde ik een dea-
lerschap, maar nu niet meer. Ik
ben graag baas in eigen huis en
zie nog volop groeikansen.
Voorwaarde is wel steeds scherp
te blijven en je continu te ver-
plaatsen in de klant.” ●
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