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In de receptieruimte hangt een bordje met daarop
de tekst: ‘Het is de tegenwind die vliegen doet op-
stijgen’. Dit is precies het soort tegeltjeswijsheid
dat Joep Roth zo leuk vindt. Roth is iemand die lol
heeft in vreemdsoortige gedachtensprongen en
niet bang is om daar vervolgens beleid op te
maken. Als tiener had hij wel wat anders in 
gedachten dan werken in het garagebedrijf van
zijn vader, want hij ambieerde een sportieve car-
rière. Een lui oog stond een carrière als profvoet-
baller echter in de weg en ook een baan bij de 
politie ging om diezelfde reden niet door. Joeps
eerste baan was zodoende het reviseren van start-
motoren en dynamo's bij een bedrijfje in Kampen.
Al vrij snel had hij in de gaten dat hij de werk-
zaamheden sneller kon uitvoeren dan de eigenaar
van het revisiebedrijf. Na twee jaar van collega
Eddie het vak te hebben geleerd, begon hij op 
1 maart 1986 voor zichzelf. Eddie ging mee. Het is
dit jaar 25 jaar geleden. Roth: “Het was niet makke-
lijk, want ik heb geen opleiding in de autotechniek
en deed zes jaar over Mavo 4”. RTK (Revisie Tech-
niek Kampen) was aanvankelijk gevestigd in een
hoekje van het grote ATK-pand (Auto Techniek
Kampen), het bedrijf van zijn vader. Dat ging ech-
ter helemaal mis. Roth: “Mijn vader zadelde mij op
met dit pand, een zware hypotheek en honderd-
duizend gulden schuld in de rekening-courant. Nu
ik 47 jaar oud ben en zelf kinderen heb, vraag ik
me wel eens af waarom ik die situatie destijds heb
geaccepteerd. Ik heb de eerste tien jaar hard moe-
ten werken om de schuld af te lossen, want we 
repareren hier alleen en doen geen verkoop;
daarom duurde het zo lang. Maar van teveel om-
kijken krijg je pijn in de nek. Het vormt je wel,
want door schade en schande word je wijs”.

Door de werkplaats naar het theater
In 2005 kon Roth het pand van de buren er bij
kopen. Hij deed de deur open, zag halverwege

een grote schuifdeur en kreeg gelijk een idee. In
het voorste gedeelte werd RTK gevestigd, zodat
ATK en RTK vanaf dat moment beide ruimer in hun
jasjes kwamen te zitten. In het achterste gedeelte
zou volgens veel goedbedoelde adviezen een
leuke caravanstalling kunnen worden onderge-
bracht. Maar Roth had een ander idee. Hij besloot
om er een theater te maken. Roth: “Er is hier in
Kampen behoefte aan een ruimte waar je alterna-
tieve dingen kunt doen. Nog niet zo lang geleden
was er in Kampen een school voor journalistiek,
een theaterschool en een kunstacademie. Op don-
derdagavond was het feest in de stad. Al die oplei-
dingen zijn vertrokken naar Zwolle. De Predikant-
schap-opleiding voor dominees gaat waarschijn-
lijk ook weg en dan wordt het stil in het Hanze-
stadje Kampen”. Het theater kreeg de passende
naam De Kofferbak en op de eerste voorstelling,
die werd gegeven door een Amsterdams toneel-
gezelschap, kwamen negentig mensen af. Alle 
bezoekers moeten eerst door het hele garagebe-
drijf wandelen, betalen dan aan de kassa die op
één van de hefbruggen is gezet en kunnen dan
pas het theater betreden. Een directe ingang heeft

het theater niet. Roth: “Door de mensen voor elke
voorstelling door de werkplaats te laten lopen, is
de verwarring het grootst. Die vervreemding is
goed: actie geeft reactie”. Het theater is onderge-
bracht in een stichting die vooral drijft op vrijwilli-
gerswerk en de inspanningen van Roth. De beta-
lingen die hij ontvangt voor de acteur- of presen-
tatieklusjes die hij af en toe doet, gaan als donaties
in de pot van De Kofferbak. Van die weinige 
inkomsten koopt het theater zaken als lampen en
een geluidsinstallatie. Het scherm hebben de
monteurs zelf gemaakt, het toneeldoek was een
gift en de 110 pluchen stoelen werden voor een
zacht prijsje van de Stadsgehoorzaal overgeno-
men. Zo is het theater stap voor stap gegroeid. Nu
spelen kinderen er hun schoolmusical (ze maken
zelf de kaartjes) en met het Filmhuis Kampen is
een samenwerking opgezet. De hamvraag blijft
natuurlijk of ATK-RTK meer klanten krijgt door
theater De Kofferbak. Roth: “Op den duur wel. Er
komen hier regelmatig mensen via het theater
binnen, die vragen of ze hun auto hier ook voor
onderhoud kunnen aanbieden. Er worden hier try-
outs, cabaret-voorstellingen en vergaderingen 

Garagebedrijf, revisiebedrijf en theater
Sociale projectontwikkeling in Kampen

Wat hebben een garagebedrijf,

een revisiebedrijf en een

theater met elkaar gemeen?

Niets! Joep Roth ziet echter

wel degelijk mogelijkheden

om ze met elkaar te combine-

ren. Licht uit, spot aan.

Joep Roth houdt wel van een beetje theater. Licht uit, spot aan en doek op!
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ATK, RTK en De Kofferbak vor-
men samen een drie-een-
heid. ATK is in het linker pand
gevestigd. Achterin het ATK-
pand is een doorgang naar
het achterste gedeelte van
het RTK-pand, waar Theater
De Kofferbak is gevestigd. De
bezoekers van het theater 
betreden het theater dus 
altijd via het linker pand,
zodat de verwarring optimaal
is.

Tijdens een theatervoorstelling lopen de bezoekers het lange pand van ATK door. De kassa is dan op één van de bruggen op de voor-
grond neergezet. De groene auto met het open portier staat op de Arex teststraat.

Taalgrapje op het pand van RTK om de leus rijmend te maken:
Revisie spaart het milieu en uw  portemonneu.

Joep Roth: “Als bedrijven hun sociale kant ontwikkelen, hebben
ze meer kans om te overleven en zullen ze groeien”.

TEKST: JOHN MULDER / BEELD: JAN LIEFTINK
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gehouden. Vanavond komt de Industriële Club
Kampen. Ik faciliteer de ruimte en de cateraar ver-
zorgt de inwendige mens. Het werkt erg goed,
soms zijn er wel tachtig mensen, maar ik moet er
wel aan blijven trekken”.

Meer doen, minder verdienen
ATK, RTK en De Kofferbak vormen samen een drie-
eenheid. ATK is een universeel autobedrijf, waar
auto’s worden onderhouden en gerepareerd en
APK’s worden uitgevoerd. Maar er worden geen
auto's verkocht. Het bedrijf beschikt over vier
bruggen en een Arex-teststraat, waarop remmen
en schokdempers worden getest en waarmee 
auto’s worden uitgelijnd. Het ernaast gelegen RTK
richt zich op de reparatie en revisie van startmoto-
ren, dynamo's, het afvlakken en afpersen van cilin-
derkoppen, cilinderkoprevisie, het afdraaien van
remschijven, het uitdraaien van remtrommels en
het testen en repareren van verstuivers. Daarnaast
verkoopt RTK Centurion-accu’s voor auto’s en
boten en laders/omvormers van Mastervolt en 

Victron. Garage-, landbouwmechanisatie-, scheep-
vaartbedrijven en particulieren zijn er klant. 
Nederland telt zo’n 120 revisiebedrijven, waarvan
er zo’n tachtig bij de Bovag zijn aangesloten. De
combinatie van een garage- en revisiebedrijf is 
tamelijk zeldzaam, maar Roth ziet vooral voorde-
len. Roth: “De medewerkers kunnen vrij gemakke-
lijk van ATK naar RTK of andersom worden ingezet
als de hoeveelheid werkzaamheden dat eist. Dit
jaar loopt de omzet van het revisiebedrijf enigs-
zins achter en dat vangen we dan bij ATK op. Mijns
inziens is die terugloop het gevolg van de toene-
mende concurrentie via internet, maar ook sloop-
bedrijven zijn heel actief met de verkoop van
tweedehands onderdelen. Je zou denken dat het
in tijden van recessie de revisie-bedrijven voor de
wind gaat, maar dat is helaas niet zo. Je moet meer
doen om minder te verdienen”. Roth probeert ook
jongeren enthousiast te maken voor techniek. Er
zijn straks 160.000 banen vacant in de techniek,
dus moeten we volgens Roth een nieuwe genera-
tie warm maken voor autotechniek. Roth: “We
hebben hier al een paar keer kinderen van basis-
scholen in aanraking gebracht met techniek. Het is

ook leuk voor de monteurs, want zij worden uit
hun dagelijkse sleur gehaald en moeten nu plotse-
ling lesgeven aan kinderen. Aan vrouwen leggen
we tijdens de gratis basiscursus ‘Girlsday’ uit hoe
ze hun auto beter leren kennen, hoe ze kleine pro-
blemen zelf kunnen oplossen, hoe je olie peilt en
bijvult, hoe je lampen vervangt en banden op
spanning brengt. Daar haal ik natuurlijk ook de
krant bij. Het kost weliswaar tijd, maar het levert
ook heel veel op”.

Autobedrijf als broedplaats
In 2008 stond Roth voor de beslissing om door te
gaan of te stoppen. De gemeente Kampen kwam
met het plan om de Ambachtsstraat te verbreden.
Roth: “Alle panden aan mijn kant van de straat
moeten dertig meter naar achteren. Het bedrijf
moet op deze lokatie dus weg; daar heb ik geen
keus in. Ik was net een paar jaar met het theater
bezig en stond toen voor de keus om te stoppen
met het theater en het bedrijf of om door te knal-
len en te laten zien wat ik echt wil”. Aan dezelfde
weg, dertig meter naar achteren en honderd
meter naar links gaat Roth nu een nieuw bedrijf
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bouwen. Dat zal een milieuvriendelijk sociaal-cul-
tureel-creatief samenwerkingsgebouw worden
aan een sociaal-cultureel-creatief plein. Roth: “Het
moet een broedplaats van activiteiten worden,
waar iedereen bij elkaar komt. Natuurlijk zullen
ATK-RTK en theater De Kofferbak er onderdak vin-
den. We kunnen straks delen van De Kofferbak
naar buiten rijden, zodat we een openluchttheater
hebben. Ik wil een gedeelte van het pand verhu-
ren aan bedrijven, die elkaar onderling kunnen
versterken. Je kunt denken aan een
wasplaats/poetsbedrijf dat gerund wordt door
mensen uit de sociale werkvoorziening. Waarom
zouden we er niet een poppodium bij doen? En
het cultureel jongerencentrum kan er ook onder-
dak vinden. Je kunt er straks een expositie bekij-
ken en de broodjes die je er eet, kunnen geser-
veerd worden door mensen van de sociale werk-
voorziening. Het zal een heel project worden”.
Roth heeft veel opzien gebaard met z’n plannen
en vond een podium in de Innovam ‘Toonzetter’-
en de Bovag ‘Toon Lef’-campagnes. Niet iedereen
begreep het. Roth werd wel genomineerd, maar
won er geen prijzen mee. Zijn visie werd wel 
geprezen als sociale innovatie en een lokale krant
schreef: ‘Innovatieve garagist ziet volop kansen
voor revitalisering van industrieterrein’. De publici-
teit rondom de nominaties gaf hem de mogelijk-
heid om zijn visie in een presentatie bij de 
gemeente Kampen en lokale ondernemers onder
de aandacht te brengen. Roth: “Ik zie mezelf als
een soort doorgeefluik tussen enerzijds onderne-
mend Kampen en anderzijds de sociale, creatieve
en culturele gemeenschap. Veel van die instellin-
gen vertrouwen op subsidies. Men is niet gewend
om ondernemend te zijn, terwijl ondernemers wel
heel creatief kunnen ondernemen. Ik vind dat soci-
aal en commercieel best samen kunnen. Als ik
geen garagebedrijf had, zou ik in het sociaal werk
zitten. Ik breng graag mensen bij elkaar. Ik ga elk

Aluminium cilinderkoppen worden bij RTK zowel droog als nat afgevlakt. Cilinderkoppen met voorkamers (diesels) en gegoten cilin-
derkoppen worden gespoeld afgevlakt.

Revisietechnicus Egbert Kip test een gereviseerde dynamo.

Dit is een ‘artist 
impression’ van Joep’s

nieuwe sociaal-cultureel-
creatieve samenwerkings-
gebouw. Helemaal rechts

de stadswerkplaats. 
De nieuwbouw moet eind

2012 klaar zijn.

Egbert Kip is revisietechnicus, werkplaatsmanager en APK-keur-
meester. Het loshalen van de klepveren in de cilinderkop doet Kip
met een speciaal tangetje.
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jaar een week mee op een kamp voor zwaar 
gehandicapte kinderen. Dat doe ik al veertien jaar.
Voor mij is dat een control-alt-delete-week. Daar
heb ik geleerd wat ‘opklooien’ is: van niets iets
maken, simpelweg door gebruik te maken van de
dingen om je heen. Zoiets neem je mee in de 
bedrijfsvoering”. Voor de huidige panden, die afge-
broken zullen worden, heeft Roth ook een 
bestemming. De skeletten kunnen op de nieuwe
lokatie als stadswerkplaats worden opgebouwd.
Roth: “Daar zouden keukens, tafels, balies en lam-
pen van gerecycled materiaal door een kunstenaar
gemaakt kunnen worden”. Het is een goed voor-
beeld van opklooien. Uiteraard zijn er straks ook
cursussen en trainingen te volgen. De nieuwbouw
moet eind 2012 klaar zijn.

Het nieuwe ondernemen
Joep Roth is geen meewerkend voorman, althans
niet in de autotechniek. Hij ziet zichzelf als eigen-
aar, koffiejuffrouw, telefoniste, receptioniste, Arbo-
deskundige, milieudeskundige, UWV GAK-deskun-
dige, hoofd personeelszaken en ‘last but not least’

vliegende keep voor alle voorkomende werkzaam-
heden. De werkplaatsmanager en APK-keurmees-
ter is Egbert Kip, tevens revisietechnicus. Lino Jan-
sen en Michel Vrielink zijn eerste autotechnici in
opleiding (BBL). Dit zijn de mannen die het dage-
lijkse brood bij ATK-RTK moeten verdienen. Leiden
al die culturele activiteiten Roth niet af van de 
dagelijkse bedrijfsvoering van het garage- en revi-
siebedrijf? Roth: “De mannen hier moeten het ver-
dienen. Punt. Ik kan het garagebedrijf niet alleen
runnen en heb ook geen opleiding tot automon-
teur gehad. Ik vind het leuk, maar ik haal er onvol-
doende voldoening uit. Ik ben goed in alles er om
heen. Ik zie kansen, wil mensen helpen en dingen
aan elkaar knopen”. De hobby's van Joep Roth zijn
toneel en cabaret, maar zou het voor het bedrijf
niet beter zijn als hij die activiteiten ook als hobby
in de avonduren beoefende? Roth: “Nee, dat kan
niet, want dit is geen hobby, dit is het nieuwe 
ondernemen. Een garagebedrijf wordt nooit meer
zoals het was. Die tijd is voorbij. Ik wil niet klagen,
maar ook in 2011 gaat het niet vanzelf. Mensen rij-
den van APK naar APK en de crisis is nog niet voor-

bij. Er zullen bedrijven door de crisis wegvallen en
failliet gaan. Bedrijven die wachten tot de storm
over is en tijdens de recessie hun bakens niet ver-
zetten gaan ook ten onder. Ik ben juist begonnen
om nog harder gas te geven. Tegen de stroom in,
want het is de tegenwind die vliegen doet opstij-
gen. 
Ik geloof in anders ondernemen. Door jezelf te
herpositioneren en door te investeren in nieuw-
bouw, zal het echt niet onmiddellijk beter gaan,
maar het bedrijf kruipt wel voorzichtig naar boven.
Ik geloof niet in snel geld verdienen. Ik kan het
niet en wil het niet. Er zijn andere manieren om te
ondernemen. Als bedrijven hun sociale kant ont-
wikkelen, hebben ze meer kans om te overleven
en zullen ze groeien. Dat is het nieuwe onderne-
men. Feitelijk ben ik nu droog aan het oefenen.
Straks kan ik echt aan de gang. Het gaat niet lan-
ger om wat de bank wil, maar om wat ik wil. En ik
heb mijn keus gemaakt”.

Het logo van ATK-RTK-De Kofferbak is een rood
autootje. Kunstenaar, muzikant, vormgever en
illustrator Gert Lok heeft het rode autootje ge-
maakt en verzorgt de website voor Roth. Dat is
ook reuze handig, want Lok huurt kantoor-
ruimte in Roth’s pand. Het autootje is een
schaalmodel van een Porsche 356 dat in alle
reclame-uitingen van ATK-RTK voorkomt.
Dankzij de wonderen van Photoshop beleven
Joep Roth en zijn mannen menig avontuur in
het autootje. De advertenties kosten het 
bedrijf weliswaar veel tijd, geld en moeite,
maar het rode autootje is in Kampen en 
omstreken uitgegroeid tot een herkenbaar
beeld van ATK-RTK-De Kofferbak.

Het rode autootje

Het lijkt erop dat links de in-
gang naar de artiestenfoyer is
en rechts de kleedkamer. In
werkelijkheid is links het kan-
toor van Gert Lok gevestigd.
De ‘kleedkamer’ aan de rech-
terkant is een magazijn voor
de revisie-onderdelen, die 
Egbert Kip nodig heeft.

Er komen regelmatig mensen
via het theater binnen, die
aan Roth vragen of ze hun
auto ook voor onderhoud
kunnen aanbieden. Het thea-
ter zorgt dus ook voor nieuwe
aanwas van klanten. Roth:
“Maar ik moet er wel aan blij-
ven trekken”.

Een fotoreportage aan de wand laat een aantal advertentiecam-
pagnes van het kleine rode autootje zien. De mannen van ATK en
RTK beleefden al heel wat avonturen met het autootje.
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