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Gert Mulder werkte 27 jaar bij Volkswagen-dealer
Wahl in Brummen. Al na een jaar werd hij chef
werkplaats. Dat was weliswaar een hele verant-
woordelijkheid, maar als je jong bent zegt Mulder,
denk je dat alles kan. Mulder: “Ik heb er ontzet-
tend veel plezier gehad. Ik werd vrij gelaten bin-
nen de grenzen die meneer Wahl had gesteld. Van
hem leerde ik dat je moet doorzetten en daarbij
niet op de laatste cent moet kijken”.
Mulder stuurde zes monteurs en drie mensen in
de plaatwerkerij aan en werkte 75 uur per week.
Toen de markt terugliep door de oliecrisis van
1973 haalde Mulder ook vreemde merken in de
werkplaats. Mulder: “Enige arrogantie is Volkswa-
gen niet vreemd, dus het was geen vast gegeven
om die klanten na de crisis vast te houden. Ik
vond dat we ons best moesten doen, want die
mensen hadden ons hun vertrouwen gegeven”.

Oei, de derde generatie
Het is een klassiek verhaal, het verhaal van de
derde generatie. Ook Gert Mulder kreeg er bij de
Volkswagen-dealer mee te maken. Toen daar de
derde generatie aan trad, was het snel afgelopen
met zijn vrijheid. Hij zag hoe de nieuwe directeur
met de klanten om ging en hoe regeltjes belang-
rijker werden dan de mensen. Mulder hoefde van
de directeur ook niet meer op cursus; hij was net
vijftig geworden. De conflicten die ontstonden,
gingen misschien niet altijd over belangrijke
zaken, maar Mulder ervoer de veranderingen als
een beknotting van zijn vrijheid en zag het als een
beperking van zijn mogelijkheden om het de
klanten naar de zin te maken.
Mulder diende zijn ontslag in op dezelfde dag
waarop hij 27 jaar eerder bij het bedrijf was begon-
nen. In zijn 51e levensjaar begon hij als zelfstandig

ondernemer. Met zijn vrouw, een monteur en een
leerlingmonteur begon hij in een opgeknapt huur-
pand in het centrum van Brummen. Het beginka-
pitaal verkreeg hij door zijn collectie Tekno vracht-
wagenmodellen voor ƒ 20.000,- te verkopen. Hij
vindt het nog steeds de beste beslissing die hij
ooit had kunnen maken. Mulder: “Als je weet waar
je heen wilt, is de weg er naar toe niet zo moeilijk”.
Er werd dag en nacht gewerkt. De straat in het
centrum van Brummen liep vol met auto’s en Mul-
der beschikte al snel over vier monteurs en drie
bruggen. Mulder: “Ik mocht van meneer Wahl ‘de
vent in de tent’ zijn en heb altijd veel voor de klan-

Vele handen maken licht werk
Autobedrijf Gert Mulder levert topservice dankzij vrijwilligers

Het universele autobedrijf van Gert Mulder in Brummen beschikt over een klein legertje van

vrijwilligers. Zij verrichten allerlei hand-en-spandiensten en ontlasten daarmee de monteurs

van allerlei randzaken. Het zijn de vrijwilligers, die de service van het bedrijf op een hoog peil

houden. Een slimme aanpak, met een sociaal tintje.

Een trotse Gert Mulder (links) en zijn gedreven team. De vaste
medewerkers worden ondersteund door gemotiveerde vrijwilli-
gers, die allerlei hand-en-spandiensten verrichten. Veel van de
werkzaamheden zouden zonder vrijwilligers niet gedaan kunnen
worden.
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De grossier levert de onderdelen aan huis, maar hoe vaak is een onderdeel vergeten? Of niet op voorraad? Of het ligt bij het demonta-
gebedrijf. Universele autobedrijven hebben een grote vraag naar de meest uiteenlopende onderdelen, die ze zelf niet op voorraad heb-
ben. Vrijwilligers zijn dan een uitkomst. Vrijwilliger Gerrit Evers geeft hier een koplampunit aan monteur Björn Klomp.

Vrijwilligers worden ingezet om het werk makkelijker te maken
en de servicegraad te verhogen. Het halen en brengen van een
auto van en naar een klant is daar een voorbeeld van.

ten gedaan. Dat betaalde zich uit. Bij de opening in
1998 kwamen er zevenhonderd mensen; één-
derde van het klantenbestand van mijn vorige
werkgever ging met mij mee. Het genoegen dat al
die mensen naar mij toe kwamen was geweldig en
maakte in één klap alles goed. Het geluk over-
spoelde me. Dat gevoel pakken ze me nooit meer
af. Het bedrijf groeide en we verdienden goed,
maar dat was geen keuze; het overkwam ons. In
2003 hebben we dit pand laten bouwen”.

Werken is een groot goed
Natuurlijk levert de grossier de onderdelen bij
Gert Mulder af. Maar hoe vaak komt het niet voor
dat een onderdeel vergeten is? Of niet op voor-
raad? Zeker universele bedrijven hebben een
grote vraag naar de meest uiteenlopende onder-
delen, die ze zelf niet op voorraad hebben. En wat
is dan wijsheid? Wachten op de volgende ronde
van de grossier en ondertussen de monteur be-
zighouden met een ander klusje tussendoor? Of
haalt de monteur het onderdeel zelf op en accep-
teer je dat de reparatie daardoor veel langer gaat
duren en veel duurder gaat worden? Mulder koos
voor een derde mogelijkheid: de inzet van vrijwil-
ligers. Ook dat overkwam hem. Hij was nog maar
net begonnen toen er een man bij hem binnen-
liep, die zijn diensten aanbood. Niet om aan auto’s
te werken, want hij was geen monteur en boven-
dien arbeidsongeschikt, maar om af en toe onder-
delen te halen, een klant weg te brengen of een
auto op te halen, gewoon als Gert een paar extra
handen nodig had. Simpele dingen, hand-en-
spandiensten.
Het werd Mulder al snel duidelijk dat ‘iets te
doen hebben’ en sociale contacten voor de vrij-
willigers van vitaal belang zijn. Mulder: “Je denkt
dat je het voor elkaar hebt als je niet meer hoeft
te werken, maar dat is niet zo. Werken is een
groot goed. De meeste mensen willen bezig zijn
en iets nuttigs doen. Zonder werk heb je geen
zorgen voor de dag van morgen. Sommige men-

sen komen na hun pensionering in een vacuüm
terecht. Je hebt niet meer de voldoening van een
dag hard werken”.

Vrijwilligers verhogen de service
Gepensioneerden, vutters, arbeidsongeschikten,
maar ook mensen die zomaar een nuttige invul-
ling van hun dag zoeken, melden zich inmiddels
spontaan. Mulder: “Een van de vrijwilligers is por-
tier bij een gevangenis. Op woensdag is hij vrij en
dan rijdt hij voor ons het halve land door”. Er zijn
nu vijftien vrijwilligers aan het bedrijf verbonden
en voor hen is altijd wat te doen: een auto weg-
brengen, een onderdeel ophalen, blad opvegen,
een gebruikt onderdeel bij een demontagebedrijf
halen, een klant naar huis brengen. Mulder: “Ik heb
een Mercedes B-Klasse gekocht, die vanmiddag uit
Arnhem gehaald moet worden en er moet een
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De receptieruimte en de administratie vormen tezamen één grote open ruimte, zodat personeel en klanten altijd oogcontact met elkaar
hebben. Op de balie staan altijd verse bloemen van de bloemist; ook een klant van Mulder.

Een serie modellen van de Volkswagen Kever mocht Gert Mulder
van zijn vrouw niet weg doen. Zijn verzameling vrachtwagen-
modellen verkocht hij wel en die collectie vormde het startkapi-
taal van zijn bedrijf.
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Opel Zafira naar Apeldoorn worden gebracht. De
vrijwilligers moeten nog opschieten ook, want ik
wil graag dat ze er om 17.00 uur mee ophouden.
Bovendien moeten ze veel koffie drinken, want het
moet ook gezellig zijn. Ik zeg daarom ook nooit:
‘kun je dit even doen’, maar wel: ‘pak een kop koffie
en als je tijd hebt, zou je daar dan naar toe willen?’
Het is de toon die de muziek maakt”.
Mulder vindt dat vrijwilligers niet ingezet moeten
worden om het werk gedaan te krijgen. Het doel is
dat de vrijwilligers het allemaal wat makkelijker
maken, zodat Mulder de servicegraad voor z'n
klanten kan verhogen. Mulder: “Veel van de werk-
zaamheden zouden zonder vrijwilligers niet ge-
daan kunnen worden. Gisteren belde een bedrijf
op dat de APK van een Audi Q7 was verstreken.
Twee vrijwilligers hebben die auto opgehaald;
zonder hen hadden wij die auto niet binnen ge-
kregen”. De vrijwilligers staan niet op de loonlijst
en sparen Mulder ook geen personeel uit. Ze wer-
ken niet in de werkplaats, zijn er niet om geld voor
het bedrijf te verdienen en zijn in dat opzicht dus
ook niet productief. Ze krijgen geen geld en vra-
gen daar volgens Mulder ook niet om. Het is alle-
maal pro deo.

Verplaats je in een ander
Het is echter niet vrijblijvend. Iedere vrijwilliger
heeft een vaste dag. Dat voorkomt dat Jan z’n ko-
zijn staat te schilderen en Piet met zijn vrouw in de
stad is op het moment dat Mulder één van de vrij-
willigers belt. Wie niet kan belt vroegtijdig af. Er
komen twee vrijwilligers per dag. Mulder: “Je moet
eventjes in de gaten houden dat die twee vrijwilli-
gers met elkaar kunnen opschieten, want anders
hebben ze er zelf ook geen lol in. Het is voor hen
een sociaal gebeuren. Ze stellen geen eisen, be-
halve dat ze het naar hun zin willen hebben. Als
één van de vrijwilligers iets met de eigen auto
heeft wil ik best helpen, maar daar moet je fiscaal
wel mee oppassen. Wel krijgen ze allemaal een
kerstpakket en delen ze mee in de personeelsver-
eniging. Als we ons jaarlijkse kerstetentje hebben
zitten hier zeventig man aan tafel: personeel, vrij-
willigers en echtgenoten”.
Voor het wassen van de auto’s doet Mulder een be-
roep op de sociale werkvoorziening van Delta. Die
levert hem drie mensen, die elke week een paar
dagen een ochtend of een middag meedraaien.
Een van de mensen heeft een herseninfarct gehad,
een ander heeft een matig functionerend hart. Het
gaat om mensen die niet gehandicapt zijn, maar
wel geestelijke en/of lichamelijke beperkingen
hebben en het werk in hun eigen tempo willen
doen. Mulder: “Ik heb ongeveer 25 doorgangen per
dag, zodat er dagelijks zo'n twintig auto's met de
hand gewassen moeten worden”.
De begeleiding van vijftien vrijwilligers en drie
Delta-mensen doet Mulder zelf. “Ik ben zakelijk ge-
noeg om niet een euro te veel te betalen, maar wil
ook graag mijn best doen om iemand hier te laten
aarden. Bovendien kost het weinig moeite. Je

moet het vermogen hebben om je in iemand te
verplaatsen en creatief omgaan met de mogelijk-
heden. Heb je dat niet, dan kan de inzet van vrij-
willigers en mensen van een sociale werkvoorzie-
ning een belasting zijn”.

Niet eigenwijs, wel standvastig
Gert Mulder werd een Bosch Car Service-bedrijf,
vanwege de technische reputatie van Bosch, maar
hij zal nooit alle eisen klakkeloos accepteren. Mul-
der: “Ik ga onze bedrijfskleding niet aanpassen,
omdat Bosch toevallig ook bedrijfskleding heeft.
En het logo van Bosch mag best op mijn briefpa-
pier, maar niet boven of vóór mijn naam. Meneer
Bosch zal die eigenaardigheden van mij wel tole-
reren, zolang ik onderdelen blijf kopen. Zo niet,
dan mag meneer Bosch dat ook zeggen. Ik heb

ook nooit dealer willen worden. Ik vind Pon een
geweldige organisatie, maar de toeters en bellen
die ze aan hun dealers opleggen, zijn niet de
mijne. Ik wil geen betutteling. Het is mijn bedrijf
en ik ben vrij ondernemer. Ik wil me best aan richt-
lijnen houden, zeker als ik vind dat ze er toe doen,
maar het is mijn tent. Zoveel eergevoel heb ik wel”.
Mulder vindt zichzelf niet eigenwijs, wel standvas-
tig. Managers van ketens of importeurs onder-
schatten vaak wat een klant voelt voor een lokaal
bedrijf. Mensen uit de praktijk weten dat volgens
Mulder veel beter. Zo weigert Mulder om financie-
ringen te verkopen. Mulder: “Ik heb zelf privé een
negatieve ervaring gehad toen ik een lening voor
een caravan afsloot. Het duurt ontzettend lang
voordat je van zo’n lening af bent. Als de klant
naar de bank gaat, is hij goedkoper uit en hoeft hij

Moderne bruggen en een werkplaats met vloerverwarming. Volgens Mulder is het zomer en  winter 18 graden Celsius. Mulder: “Het is
niet goedkoop, maar wel heel comfortabel en ik ben er heel blij mee”.

Gert Mulder houdt van overzicht en netheid. ‘s Avonds, als het werk gedaan is, moeten alle  gereedschapkisten weer netjes op een rij
naast elkaar in de vakken staan. Mulder: “Ik ben een  mierenneuker”.
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mij niets uit te leggen”.
Mulder wil dus ook geen showroom, al verkoopt
hij 220 gebruikte en 30 nieuwe auto's per jaar. Een
autoverkoper heeft hij ook niet. Mulder: “Als ik een
autoverkoper in dienst neem, moet hij tweehon-
derd euro per auto meer verdienen om zijn salaris
terug te verdienen. We maken dus pas meer winst
als hij meer auto’s verkoopt, maar ik heb zeven
monteurs en kan niet nog meer werk in de werk-
plaats aan”.

Zorg goed voor je mensen
Goed, dus geen showroom en geen financierin-
gen, maar anderen dingen doet Mulder juist wel:
een invalidenparkeerplaats, een Wi-Fi zone, een
cursus pech onderweg voor klanten, een defibril-
lator (hartmassage) en een eigen vaste parkeer-
plaats (achter het pand) voor elk personeelslid.
Sommige van deze punten zijn geïnspireerd door

de verkiezing ‘Werkplaats van Nederland’, een titel
die Mulder in 2009 won.
Mulder: “Het is heel mooi dat de klanten ons dit
gunnen. Als je zeshonderd euro aan kleding uit-
geeft, krijg je van iedereen complimenten dat je er
goed uit ziet. Maar als je dat bedrag voor een on-
derhoudsbeurt kwijt bent, heb je geen enkel posi-
tief gevoel. Daarom wassen wij de auto. Daarom
brachten wij een nieuwe auto naar Portugal, waar
een klant van ons een buitenverblijf heeft. Daarom
doen wij zoveel moeite om het de klant naar de
zin te maken. Als je alleen naar het geld kijkt, dan
zou je een heleboel van deze dingen niet doen.
Ook als ik het de klant niet in rekening breng, ver-
trouw ik er toch op dat het goed komt. Wie goed
doet goed ontmoet. We praten in de autobranche
altijd over aantallen, maar het gaat om veel meer.
Het succes van je bedrijf is afhankelijk van wat je
kunt, wat je doet, van de goodwill van de mensen

om je heen en van je gezondheid. Ik heb het ge-
noegen dat mensen voor mij kiezen om de auto
hier te laten repareren. Ik waardeer dat in de vorm
van goede service en kwaliteit”.

Nog drie jaar
Een paar jaar geleden besloot Mulder de service
uit te breiden door zich aan te sluiten bij CTE ber-
ging. Hij heeft het twee jaar gedaan, maar het was
geen succes. Mulder: “Ik zag het als een uitdaging.
Ik had een aantal mensen die het wilden doen en
dat vulde ik aan met mensen uit de werkplaats.
We zaten echter aan de rand van het rayon en dan
heb je te maken met lange aanrijtijden van de
monteurs. Je moet dag en nacht klaar staan en
zorgen dat iedereen weet wanneer hij dienst
heeft. Iedereen ontving een basissalaris en wacht-
geld, maar op een gegeven moment is ook het
geld niet meer genoeg. Dat mensen bij nacht en
ontij weg moesten, gaf ook ontzettend veel on-
rust in de werkplaats. Ik besloot ermee te stoppen.
Ik wil straks het stokje overgeven en dan wil ik een
bedrijf achterlaten dat ook goed te runnen is.
Twee jaar geleden kwam een grotere kavel vrij,
maar ik ben achteraf blij dat ik die stap niet ge-
maakt heb; ook met het oog op de economische
crisis. Toch had ik graag groter willen groeien,
want we hebben zoveel klanten dat er best een
paar bruggen bij kunnen”.
Gert Mulder heeft vijf jaar uitgetrokken om het
bedrijf over te doen aan een jonge generatie. De
eerste twee jaar zijn inmiddels voorbij en over drie
jaar, wanneer Mulder 67 is, moet Vincent Henge-
veld, de rechterhand van Mulder, alle aandelen
hebben overgenomen. Mulder: “Vincent zal het
werk van mij moeten afpakken. Waarschijnlijk wil
hij morgen al het roer overnemen, maar ik heb
geen haast. Dit is toch prachtig werk?”

Elke dag zijn er 25 doorgangen en worden er zo’n twintig auto’s gewassen. Gert Mulder doet daarvoor een beroep op drie mensen van
de sociale werkvoorziening Delta.

Gert Mulder en zijn beoogde opvolger Vincent Hengeveld voor
hun universeel bedrijf in Brummen. Mulder heeft er vijf jaar voor
uitgetrokken om het bedrijf aan Hengeveld over te doen.

Op de eerste verdieping slaat Gert Mulder de winter/zomerban-
den zelf op in stellingen die in eigen beheer zijn gemaakt. Mul-
der: ”De opslag van zomer- en winterbanden neemt veel ruimte
in beslag. De verkoop van vierseizoenenbanden is de oplossing,
maar dan mis je twee contactmomenten per jaar”. Een lift brengt
de banden naar boven en beneden.
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