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Tips van winnaar Gert Pater
Autobedrijf van het Jaar, één jaar later

Autobedrijf Gert Pater uit Barneveld was Mijn Autobedrijf van het Jaar 2009. Hoe win je zo’n

titel? Wat moet je doen om jury én klanten te overtuigen voor jou te kiezen? En belangrijker:

wat levert zo’n titel meer op dan een fraaie bokaal? Aan de vooravond van de 2010-finale

 vragen we het de ondernemer zelf.

M A N A G E M E N T   > Bedrijf > Onafhankelijk autobedrijf

Blik achter de schermen bij Mijn Autobedrijf van het Jaar 2009. Wat kunnen we leren van de winnaar van vorig jaar?
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Wie Autobedrijf Gert Pater nadert over de Valkse-
weg bij Barneveld ziet meer dan 100 gepoetste
occasions rond het bedrijf staan. Toch is parkeren
geen probleem. De plaatsen aan de straat zijn vrij
voor klanten. Alle gebruikte auto’s staan buiten,
dus eenmaal uitgestapt is er niets dat je weer-
houdt om even rond te neuzen. Ook niet als de
aardappels al weggeprikt zijn; het bedrijf is tot
half acht ’s avonds open. Zelfs invallende duister-
nis is geen bezwaar. Een reeks voetbalschijnwer-
pers verlicht de glanzende auto’s. Ook het opval-
lende ‘Winnaar Mijn Autobedrijf van het Jaar 2009’-
spandoek hangt in het volle licht.
Wie Autobedrijf Gert Pater over de digitale snel-
weg nadert, ziet ook meteen dat dit ‘Mijn Autobe-

drijf van het Jaar 2009’ is. Het staat onder iedere
pagina, het staat in het ‘Over ons’-bericht, het
staat groot naast de occasions op de site en er is
een doorklik naar een impressie van de verkie-
zing. “Het heeft me veel gebracht”, zegt onderne-
mer Gert Pater. "Mensen praten over je en we zijn
ontzettend gegroeid. We hebben twee nieuwe
klanten per week en we werken nu met drie men-
sen meer dan vorig jaar.”

Wees eerlijk
Wie na zo’n digitaal bezoekje interesse heeft in
een occasion, en het bedrijf telefonisch benadert,
maakt kennis met een belangrijke pijler van het
succes: eerlijkheid. “Wees open over een auto,

loop er nog een keer omheen, bel terug en be-
schrijf elk krasje”, adviseert Pater. “Doe je dat niet,
dan moet je later uitleggen waarom je dat niet ge-
zegd hebt. De rest zal dan ook wel niet goed zijn.
Wees eerlijk!”
Nog een tip: “Reageer ook meteen op mails. Be-
dank voor de reactie, geef eerlijk en serieus ant-
woord en schrijf dat je open staat voor meer
vragen. Komt een klant dan kijken, dan klopt het
verhaal en kan hij je vertrouwen”.

Contact met mensen
Pater kan het weten, hij verkocht de afgelopen
twaalf maanden 650 auto’s, waarvan 100 nieuwe.
“Waarom mensen een nieuwe auto bij ons kopen?
Niet voor de nieuwprijs, die is gelijk. Wel kunnen
wij vaak net iets meer bieden voor de inruil. We
taxeren veel vreemd-merk inruilers voor dealers.
Wie rechtstreeks bij ons inruilt krijgt daarom vaak
net iets meer voor zijn inruil.” Pater biedt nieuwko-
pers nog een voordeel: “Nieuwe auto’s leveren wij
standaard af met een WaxGuard lakverzegeling.
Die beschermt de lak drie jaar lang, geeft meer
glans en maakt het wassen gemakkelijker”.
Ook de avondopening speelt een rol: “Tussen half
zeven en half acht heb ik veel contact met men-
sen. Ze komen hun auto halen of brengen voor
onderhoud, ze komen met een storing of ze
komen voor een andere auto. Ik verdiep me in
hun persoon en kan ze dan beter helpen. Op die
manier verkoop je meer auto’s, nieuw en ge-
bruikt”.
Wat die gebruikte auto’s betreft, Pater zorgt dat hij
steeds het juiste aanbod heeft: “Je krijgt soms bij
toeval auto’s binnen die goed verkoopbaar zijn.
Maar je hoeft niet op dat toeval te wachten. Je
kunt ook actief zoeken naar zulke auto’s. Op dit
moment kopen we veel kleine gebruikte auto’s in”.
En zo is Pater altijd alert: “Toen twee jaar geleden
de diesel heel duur was adverteerden we met au-
to’s op LPG. We bouwden het nieuw in en gaven
twee jaar garantie. Daar hebben we goed mee ge-
scoord”.

Van schuurtje naar kuikenhal
Verdere groei ziet Pater in bedrijfsauto’s: “Als de
bedrijfsautomarkt weer aantrekt gaan we daar
een aparte verkoper voor aantrekken. Dat moet
iemand zijn, die gemakkelijk contacten legt en
bedrijven binnenloopt”.
Als het zover is en Pater heeft zo’n verkoper ge-
vonden, dan wacht hem een nieuw probleem:
“Bedrijfsauto’s rijden veel, dus komen ze regelma-
tig in de werkplaats”. En daar is het nu soms al
woekeren met de ruimte: “25 jaar geleden begon
ik in een klein schuurtje. Daar bouwden we steeds
een stukje aan. Tot 2008, toen verhuisden we hier
naar toe. De hal stond er al. Hij was van een trans-
porteur die er kuikens in liet rondlopen. We heb-
ben de deuren vervangen, de vloer aangepast,
een L-vormig deel aangebouwd en negen hef-
bruggen geplaatst. Drie meer dan in ons oude
pand. Toch wordt het inmiddels weer te klein”. >>

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: JAN LIEFTINK

Keus genoeg, Autobedrijf Gert Pater verkocht 650 auto’s in de afgelopen twaalf maanden. 
Drie schooljongens komen iedere zaterdag auto’s wassen.

Aparte ontvangst: “Ga niet met de massa mee”, adviseert Gert
Pater. “Zo’n grote geel-groene muur vergeten mensen niet.”

Verkocht, een nieuwe Kia Sportage. Een behandeling met Wax-
Guard lakverzegeling geeft de auto extra glans.

Nog een receptietip: “Denk aan de kinde-
ren. Zorg dat er iets is om mee te spelen”.

Doordeweeks open tot half acht. Goed voor
de verkoop, goed voor de werkplaats.

Vasteklantenkorting: “Bestaande klant 
is je ambassadeur, vertroetel ‘m!”
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zorgt voor een feestje zo nu en dan, of een meer
dynamisch uitstapje zoals pas een dropping met
GPS.

Uitdeuken zonder spuiten
Verderop in de werkplaats wrijft Arjen heel gecon-
centreerd een deukje uit een portier. Doet Auto-
bedrijf Pater ook aan uitdeuken zonder spuiten in
eigen huis? Ja en nee. Pater is niet Arjen’s werkge-
ver, maar zijn opdrachtgever. Hij werkt voor re-
style specialist Autocare en iedere maandag be-
gint hij zijn werkweek met een dagje uitdeuken
bij Autobedrijf Pater. Daar is altijd voldoende
werk. Gert Pater legt uit waarom: “Als een klant
een occasion bekijkt moet de verkoper niet zeg-
gen: ‘Eh, dat deukje? Ja, dat halen we er nog uit’.
Nee, de auto moet er meteen al strak uitzien”.
En natuurlijk wijst Pater ook werkplaatsklanten 

M A N A G E M E N T    > Bedrijf > Onafhankelijk autobedrijf

Apart diagnosetarief
De drukke werkplaats dankt Pater ook aan zijn be-
drijfsfilosofie: “Zoveel mogelijk zelf doen”. De
reden: “Als ik een auto met een lastige storing
naar een specialist breng, verliezen we de kennis.
Dus pakken we die storing zelf aan. De monteurs
volgen trainingen en hebben allemaal een oplei-
dingsplan. Ik investeer in een Bosch-tester, in een
GMTO-scope en in een hele reeks merktesters. En
dan nog doen we er de eerste keer veel langer
over dan die specialist. Maar de volgende keer
gaat het al sneller en zo houden we de kennis in
huis”.
Belangrijk want: “Het standaard onderhoud wordt
minder, maar het aantal storingen neemt toe. In-
middels zijn twee monteurs bijna constant met
storingen bezig”.
Blijkbaar doen ze dat goed: “Andere werkgevers

trekken voortdurend aan onze specialisten”. Ge-
lukkig heeft Pater een probaat middel om ze in
huis te houden: “Je moet ze goed betalen!” En om
dat dan weer te betalen hanteert Autobedrijf
Pater een apart diagnosetarief.

Doe het zelf
Zoveel mogelijk zelf doen dus. Op een werkbank
in een hoek van de goed verlichte werkplaats ligt
een versnellingsbak in onderdelen. “Ik vervang de
lagers en de synchromeshes”, vertelt ervaren mon-
teur Peter. Is het echt niet slimmer om zo’n revisie
uit te besteden? “Met automatische transmissies
doen we dat wel. Maar Peter is een vakman. Hij re-
viseert vlot en goed en hij draagt ondertussen zijn
kennis over op de andere jongens.”
Peter is tevens de drijvende kracht achter de per-
soneelsvereniging van Autobedrijf Gert Pater. Die

Een strakke auto verkoopt makkelijker en een mooie auto wil je graag mooi houden. Iedere maan-
dag komt Arjen namens Autocare. Hij herstelt parkeerschades en andere deukjes in occasions en
klantenauto’s.

Het standaard onderhoud wordt minder, het aantal storingen neemt toe. Autobedrijf Gert Pater gaat
ze te lijf met opleidingen, merktesters, de scoop en een apart diagnosetarief.

Bedrijfsfilosofie: (bijna) alles zelf doen. Ervaren monteur Peter reviseert handgeschakelde versnel-
lingsbakken. En hij leert het de jongere monteurs. Mooi werk en volgens ondernemer Pater nog eco-
nomisch verantwoord ook!

Accessoire-inbouw: “Als je het niet zelf doet ga je er op achterlopen. 
Storingen los je dan niet meer op.”
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op de mogelijkheid om parkeerdeukjes en andere
beschadigingen voordelig weg te werken.
Achter de auto waar Arjen aan werkt, krijgt een
getunede VW Golf een nieuwe multimediaset met
Bluetooth en navigatie. “Inbouw van dit soort ac-
cessoires wordt minder”, legt monteur Johan uit.
Toch doen we het graag, want als je niet zelf in-
bouwt ga je achterlopen en los je ook geen storin-
gen aan multimedia meer op.”

Onderdelen tonen
Voor de rest zijn alle hefbruggen bezet. De vierko-
lommers voor een bedrijfsauto en twee 4WD’s en
de tweekolommers voor onderhoud aan perso-
nenauto’s. Op een ervan krijgt een Passat CC zijn
eerste beurt: “Die hebben we pasgeleden nieuw
verkocht”, licht Pater toe. De schaarhefbruggen
zijn in gebruik voor aflevering. Op de linkse krijgt

een nieuwe Kia Sportage zijn lakbehandeling.
Terug naar de receptie. Daar legt werkplaatschef
en receptionist Wouter een klant uit waarom haar
ABS-lampje bleef branden: “Het probleem zit in de
elektronica van deze unit”. In een grijze kist op de
balie liggen ook de andere vervangen delen. “We
laten altijd de onderdelen zien. Eerst de onderde-
len die klachten veroorzaakten, daarna de andere”,
legt Pater uit. “Een interieurfilter op de rekening is
gewoon een extra kostenpost. Een interieurfilter
hier op de balie, dat te vies is om aan te pakken
laat staan om door te ademen, is zijn prijs dubbel
en dwars waard.”

Op naar de volgende titel
De rekening valt mee, want mevrouw is een vaste
klant: “Die moet je vertroetelen”, zegt Pater. “Het
zijn je ambassadeurs.” En dus krijgen alle bestaan-

de klanten aan het begin van het jaar een cheque
toegestuurd. Wie een jaar klant is krijgt 3% kor-
ting op onderdelen en arbeid. Voor ieder jaar
extra neemt de korting met een procent toe. Tot
het maximum van 7% is bereikt. Zo neem je met
een prettig gevoel afscheid bij Autobedrijf Gert
Pater.
“Wist je al dat we genomineerd zijn voor de titel
MKB-bedrijf van het Jaar in de categorie Dienst-
verlening in Barneveld?”, vraagt Pater. “Finale op 4
oktober, de Autobedrijf van het Jaar 2010-verkie-
zing is op 5 oktober.”

Historie: Gert Pater begon 25 jaar geleden voor zichzelf
In huidig pand sinds: 2008
Fulltime medewerkers: 16 (3 verkopers, 1 administratie, 1 werkplaatschef/receptionist, 

1 magazijn, 8 monteurs,    1 poetser, 1 onderdelenvoorziening / 
auto’s halen)

Autoverkoop: 550 gebruikt en 100 nieuw per jaar
Showroom: geen
Werkplaatsdoorgangen: 17 per dag
Werkplaatstarief: € 49,- per uur, diagnose € 59,- per uur 
APK’s: 1300 per jaar (90% in combinatie met onderhoud)
Hefbruggen: 9 (4 x 2-kolom, 3 x 4-kolom, 2 x schaar)
Overige apparatuur: Onder meer bandenwisselaar, CCD uitlijnapparatuur, 

halfautomatisch aircoservicestation, diagnosetesters, labscope,
bulktanks voor olie en koelvloeistof en uitlaatafzuiging op rails.

Bedrijfsauto’s rijden veel. Interessante business voor werkplaats en verkoop.
Gezocht: bedrijfsautoverkoper.

Onderdeel vervangen? “Toon het de klant en leg uit wat er mis was.”

Autobedrijf Gert Pater in feiten en cijfers

Gert Pater: “We doen zoveel mogelijk zelf. Als ik een auto met een lastige storing naar een 
specialist breng, verliezen we kennis”. 
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