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Wie doordringt tot deze finale heeft in elk geval in-
druk gemaakt met goed ondernemerschap. Dit
jaar doen alle finalisten het zonder lidmaatschap
van een garageformule, dus onafhankelijker kan al
niet. Het betekent ook dat ze zelf de uitstraling en
inrichting van hun autobedrijf kiezen, hun
 leveranciers en hun bedrijfssystemen. Twee van de
drie zijn familiebedrijven.
Autopunt Van Herpen in Berlicum is er zo een.
Oude foto’s in de showroom herinneren aan tach-
tig jaar bedrijfshistorie, maar wel in een geheel
nieuw pand. “Mijn vader is vooral de technicus”,
legt Niels van Herpen nader uit, “ik ben meer
 verkoper. Nadat ik het bedrijf overnam leek het me
noodzakelijk autoverkoop toe te voegen. Daar-
voor was extra ruimte nodig, en een betere uitstra-
ling. Omdat de gemeente toch wilde dat we uit
het centrum zouden verhuizen kwam de kans
nieuw te bouwen”.
Nog steeds gaat zijn vader over de werkplaats,
met heel veel ervaring en zijn bekende team mon-
teurs. Grotendeels onveranderd is ook de  lokale
sfeer. “Het moet laagdrempelig blijven, daarom
staan de meeste occasions niet in een grote show-
room maar buiten, makkelijk toegankelijk voor
ieder die wil kijken. Aan de andere kant wil ik een
opgeruimde, professionele uitstraling die vertrou-
wen geeft in de kwaliteit van ons werk.”

Vleugels uitslaan met verkoop
Autopunt Van Herpen is zo bij lange na geen
dorpsgarage meer, Niels heeft de blik duidelijk een
heel stuk verder gericht. Vandaar zijn overtuiging
dat verkoop erbij moest, om daarmee weer
nieuwe klanten in de werkplaats te krijgen. Hij
nam de ervaring mee van het werken bij een dea-
lerorganisatie: “daarvan heb ik de goede organisa-
torische dingen meegenomen, en het slechte ach-
tergelaten”. Er is nauwe samenwerking met oude
kennis Sander Piepers, ook zelfstandig begonnen
als autohandelaar. Hem ontbrak het aan een be-
drijf en showroom om auto’s in te zetten, voor
Niels was het uitgebreide netwerk en de grote
handelskennis van Sander een aanwinst om bui-
ten zijn lokale bereik te komen.
De volgende stap is een ingang te maken in de
leasewereld, waar Niels een aardig potentieel van
mkb-klanten ziet, om dat te bereiken is zijn bedrijf

bij Leaseprof aangesloten. Maar niet bij een gara-
geformule: “nog geen formule heeft me kunnen
overtuigen, kan mij de kennis en technische on-
dersteuning bieden die ik nog zoek”. Er wordt veel
gedaan aan opleiding, dat ziet Niels als een zeer
kritiek punt om in de toekomst succesvol te blij-
ven. Wel merkt hij als lastig punt op dat moeilijk
valt te bepalen precies welke cursus een monteur
wijzer maakt. “De monteurs kunnen zelf aangeven
welke kennis ze willen aanvullen. Maar vaak blijkt

Wie is de beste vrije ondernemer?
Finalisten Autobedrijf van het Jaar voorgesteld

Nog even, dan kiezen de bij de Bovag aangesloten onafhankelijke autobedrijven op het

 jaarcongres het Autobedrijf van het Jaar 2011. Ze hebben keus uit drie voorgeselecteerde

 finalisten. AMT nam een kijkje bij deze op voorhand succesvolle ondernemers.

Vrije inloop tussen de keurig
opgelijnde occasionvoorraad
bij Autopunt Van Herpen, als
uitnodiging om eens vrijblij-
vend te komen kijken.

Twee foto’s aan de muur her-
inneren aan de voorgaande
generaties waarvan Niels van
Herpen (links op de foto) het
werk voortzet. Met Sander Piepers wordt de afzonderlijke ver-
koopafdeling uitgebouwd die weer klanten in de werkplaats
brengt.

pas na een cursus of daarin de gewenste kennis
ook is aangeboden.”
Opvallend is de openingstijd op weekdagen tot
half zeven. Handig, dan kan de klant een auto vast
brengen voor service op de volgende dag, en
eventueel met een leenauto weer weg. Nog in de
avond kan diagnose gesteld worden, om vast on-
derdelen te bestellen die er dan de volgende dag
op tijd zijn. Autopunt Van Herpen rekent op de
vlotte bezorgdiensten van grossiers, houdt maar
een zeer beperkt eigen magazijn aan. Niels relati-
veert: “mijn vader werkte ’s avonds gewoon door
voor bekende klanten, ik heb dat wat bekort”.
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Voor de vijfde keer organiseert Bovag Onafhan-
kelijke Autobedrijven de verkiezing voor Mijn
Autobedrijf van het Jaar. Deelnemers moeten
eerst hun klanten uitnodigen een stemformulier
in te vullen. De tien bedrijven met de meeste
klantenstemmen komen in de halve finale.
Een vakjury, waarvan AMT deel uitmaakt, licht
vervolgens deze bedrijven uitgebreid door.
Ze kiezen drie finalisten, die nogmaals nader
 bekeken worden. Uiteindelijk komt hieruit een
voordracht, waaruit de Bovag afdelingsleden
de winnaar kiezen. Dit jaar op 4 oktober bij
het jaarcongres Hollands Glorie te ’s Hertogen-
bosch.

Drie ondernemers die zich allemaal al winnaar voelen, omdat hun klanten hen tot in de finale brachten: v.l.n.r. Dorus Booltink, Frank ten
Dam en Niels van Herpen.

Autobedrijf van het
Jaar verkiezing

Er moet verder een aanhangerservice bij komen,
geïnspireerd door een groot caravancentrum aan
de andere kant van Haaksbergen. Merkspecialisa-
tie staat niet op het programma. “Steeds meer au-
to’s hebben gemeenschappelijke techniek, dat
maakt het makkelijker verschillende merken te
onderhouden. Verder zie ik het zo dat dealers
steeds meer centraliseren met grote bedrijven in
grotere steden, waardoor er voor onderhoud en

reparatie gaten vallen in gebieden buiten die ste-
den. Daar spring ik in.”

Voorbereid op de toekomst
Het enige is dat marketing en reclame hierbij ui-
terst belangrijk voor Autoservice Stepelo is om

Geen glazen paleis, maar een
glazen werkplaats bij Auto-
service Stepelo. De nieuw-
bouw wordt pas eind septem-
ber officieel geopend.

Eigenhandig bouwde Frank
ten Dam deze maquette van

het nieuw te bouwen bedrijf, en overtuigde daarmee ook de ge-
meentelijke autoriteiten dat dit gebouw met rondom veel par-
keerplaatsen er puik uitziet.

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: AMT, BOVAG

Weer een voorbeeld van een stukje professionele
organisatie, in combinatie met een stukje van
de dorpsgarage service zonder sluitingstijd. Aan
de moderne kant beproeft Niels het gebruik
van alle mogelijke internetdiensten, waaronder
social media: “ik ben vrij actief op Twitter, haal
daar ook echt wat klanten uit. Alleen moet je
er wel regelmatig voor gaan zitten, om iets korts
en toch interessants te twitteren, je twitter moet
op gang blijven”.

Breed in aftersales
Een wat andere visie zien we bij Autoservice
 Stepelo in Haaksbergen. Het bedrijf noemde
Frank ten Dam naar het industrieterrein waar
het staat, dat maakt het makkelijker te vinden.
“Hier komt een aansluiting van de nieuwe
 rondweg N18, daar zit ik dan pal naast.” Met
 allerlei middelen maakt Frank de diensten van
zijn  autobedrijf in de omgeving bekend om
nieuwe klanten te trekken. Hij is vooral technisch
gericht, en wil juist geen autoverkoop erbij. Dat
geeft onafhankelijkheid, in zijn visie, zodat hij
objectieve aankoopkeuringen kan aanbieden.
“Veel mensen kopen een auto via internet, die
willen wel een onafhankelijk advies over de staat.
Ze laten het onderhoud ook niet vanzelf bij de
verkoper, die vaak helemaal niet in de buurt van
de  woonplaats is.”
Overeenkomstig met Autopunt Van Herpen is dat
ook Frank laagdrempeligheid wil bieden, en een
professionele uitstraling die niet onderdoet voor
een dealerbedrijf. Ook hier staat de ontwikkeling
van leaseservice op het programma. Er is al een
ruitservice opgezet waarvoor een promotieteam
op pad gaat om klanten te werven, het bedrijf is
aangesloten bij Glasgarant. Autoservice Stepelo
doet ook mee met een pas opgezet wervingspro-
gramma van diverse bedrijven in Haaksbergen,
die elk op tv-schermen reclame tonen voor alle
deelnemers.
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en de wasbox dienen meer om nieuwe klanten
met de Booltink service te laten kennismaken,
dan als belangrijke omzetmakers, licht Dorus toe.
Veel lokale sponsoring helpt mee aan de goede
naam. Een bijzonder idee is dat vader Booltink
een afspraak maakte met horecabedrijven in
de omgeving om een mooie fietstoertocht met
ontspanningsmomenten op te zetten, die klanten
tijdens een servicebeurt kunnen maken op een
leenfiets.
Technische ondersteuning komt ook deels van
bevriende autobedrijven, verder van technische
experts zoals AMT’s Bram van Steijn, en sinds
dit jaar ook van CarXpert. Die helpt daarnaast
met opleidingen, “maar er blijft veel vrijheid
voor het bedrijf, zoals we willen”, zegt Dorus.
Hij is zelf actief gebruiker van Facebook, en
vindt het geen grote moeite om via dit sociaal
netwerk de klantenbinding te versterken. De
moderne vorm van mond-tot-mondreclame, zou
je kunnen zeggen, naast de klassieke variant van
tevreden klanten die in hun kennissenkring de
goede ervaringen met Autobedrijf Booltink
doorvertellen.

klanten te werven die ergens anders een auto
kochten. In maar vijf jaar heeft Frank ten Dam een
klein autobedrijf dat hij overnam flink laten
groeien, waardoor ruimere nieuwbouw nodig werd
die nog niet lang af is. Met het voordeel dat het ge-
heel naar eigen inzicht ingedeeld kon worden, bij-
voorbeeld met een eigen ingang bij elke brug. Er is
veel daglicht en vrije doorkijk in de werkplaats die
voor klanten ook vrij toegankelijk is.
In aansluiting bij een garageformule ziet ook Frank
ten Dam te weinig voordelen. Voor technische on-
dersteuning rekent hij op GMTO. Daarheen stuurt
hij al zijn monteurs tegelijk. “Dan kunnen we voor
zover gewenst ook vragen het lesprogramma wat
aan te passen aan onze specifieke interesse, als we
het merendeel van de cursisten uitmaken.”
Opmerkelijk is dat Frank moeilijke tijden voorziet
voor de aftersales-markt. “De onderhoudsbehoefte
neemt steeds verder af. Bovendien ben ik over-
tuigd van de opkomst van elektrisch rijden, waar-
door nog een stuk onderhoud wegvalt. Daar wil ik
op voorbereid zijn, daarom bouw ik kennis op van
elektrische aandrijving.” Hiervoor heeft hij zelfs al
een apart bedrijf in de steigers gezet, Electric Vehi-
cle Innovation, voor ombouw van auto’s op elektri-
sche aandrijving. Op dit moment wordt een smart
omgebouwd, om daarmee kennis en ervaring op
te doen.
Dat zijn al heel wat plannen, waardoor het er nog
niet zo van komt de mogelijkheden van social
media te beproeven. “Daar wil ik wel mee bezig,
maar ik heb er nog niet veel tijd voor. Tenslotte
mag je het gezin niet vergeten, die hebben al heel
wat meegekregen toen de nieuwbouwplannen
werden uitgewerkt.”

Familiegevoel
De derde finalist is weer een echt familiebedrijf.
Bij Autobedrijf Booltink in Leuth werken vader
en zoon samen, twee jaar nadat zoon Dorus
de leiding overnam en geleidelijk het bedrijf
 verder moderniseert. Zes jaar voordien al is
het tegenwoordige bedrijfspand neergezet. Daar-
bij staat een klein Argos tankstation dat is ver-
huurd, in het bedrijfspand zitten twee wasboxen
 waarvan een vooral voor klanten. De andere
box doet tevens dienst voor uitlaatgastests, waar-
bij deze box afgesloten kan worden zodat de
werkplaats geen last heeft van geluid en  gassen.
De showroom, waarin een groot deel van de
 handelsvoorraad staat, ziet er bijzonder mooi en
huiselijk uit. Dat is mede te danken aan een kennis
van de eigenaren, die als binnenhuisarchitect
 aanbood een huisstijl te ontwikkelen. “Veel auto-
bedrijven die geen verplichte dealerstijl hebben
 besteden verbazend weinig aandacht aan de
 inrichtingsstijl, kregen we te horen. Niet alleen de
showroom is voor ons helemaal aangekleed, de
nieuwe servicewagen en onze website hebben de-
zelfde stijl meegekregen”, vertelt Dorus. In de
werkplaats moet nog wat gebeuren, er is een air-
coservice-apparaat aangeschaft, aanleg van een

remmentestbank is voorbereid maar een defini-
tieve keuze voor het soort testbank moet nog
 gemaakt worden.

Sterke klantenbinding
Omdat Autobedrijf Booltink achter Nijmegen
nogal afgelegen is gesitueerd is plaatselijke
 klandizie erg belangrijk, “al komen er gelukkig
steeds meer klanten via internet bij”, voegt Dorus
toe. Wat daarbij goed helpt, is hij met zijn vader
eens, zijn eerlijke prijzen en adviezen. Booltink
hanteert all-in prijzen, dat wil zeggen inclusief
garantie en aflevering, rijklaar. Zowel voor
 handel als autoservice is er goede samenwerking
met dealers in de buurt, die dan ook wel nieuwe
auto’s voor de showroom van  Booltink
 beschikbaar willen stellen. Zo wordt zichtbaar
dat ook een universeel bedrijf nieuwe auto’s kan
 verkopen.
De meewerkende dealers zullen gemerkt hebben
dat persoonlijke service bij Booltink geheel in
hoofdletters wordt geschreven, waarmee het be-
drijf zeer trouwe klanten opdoet. Het tankstation

De in een boog gebouwde
showroom van Autobedrijf
Booltink heeft een zeer ver-
zorgde uitstraling die geen
enkele dealer zou misstaan.

Een warme kleur op de muur,
kunstzinnige foto’s van alle
medewerkers, een zitje met
wat stijl,  decoratieve planten; met een beetje moeite schep je zo
een heel eigen sfeer in het bedrijf.
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