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Autobedrijf Müskens is al vijftien jaar geen Toyota-dealer meer. “En toch denken veel nieuwe klanten dat ze hier bij een dealer binnenstappen”, aldus  

Jacques Müskens, die wel Daihatsu-servicedealer is.

Vetos presenteert zich als ‘in Toyota gespecialiseerd’. De 

Vetos-dealers doen hun best om vooral niet de indruk te 

wekken officiële Toyota-(sub)dealers te zijn. “Als ik het 

uitleg, loopt niemand weg.”

DOOR JOHN MULDER / FOTO’S JAN LIEFTINK

Grappig detail: de Kamer van Koophandel schreef Autobe-

drijf Müskens in op 00 maart 1945. Dat heeft ongetwijfeld 

met de oorlog te maken, want Noord-Nederland was in 

maart ‘45 nog bezet. Zuid-Nederland was al vrij en dorps-

smid Jan Müskens, de vader van Jacques, begon op ‘nul’ 

maart in Groesbeek met het repareren van tractoren. Hij zet-

te een benzinepomp voor de deur, repareerde al snel ook 

auto’s, zette een tweede pomp neer en verving de oude 

schuur door een echte garage. Alleen achteraf weet je of je 

de juiste (sub)dealerschappen hebt gekozen, maar Jan Müs-

kens had met Morris, Vauxhall en Opel een gelukkige hand 

van kiezen. Op de golven van de wederopbouw leek het be-

drijf een zonnige toekomst tegemoet te gaan, totdat in 1969 

Jan plotseling overleed. De derde van zijn zes kinderen,  

Jacques, was net zestien jaar: “Aanvankelijk zette mijn moe-

der het bedrijf voort, maar door een toevallige ontmoeting 

met een zakenman kon zij het bedrijf voor een periode van 

tien jaar aan hem verhuren. Het pand bleef haar eigendom 

en mijn moeder stond erop dat de bedrijfsnaam niet veran-

derde.” Toeval speelt een belangrijke rol in de geschiedenis 

van Autobedrijf Müskens.

‘Hier, heb je nog een Crown’
Hoe toevallig het ook was dat die zakenman het pad van de 

familie Müskens kruiste, het bleek een uitkomst. Autobedrijf 

Müskens werd in 1971 Toyota-dealer, een prima keuze.  

Nadat Jacques zijn studie aan de MTS Apeldoorn had afge-

rond en afgezwaaid was uit militaire dienst, kwam hij in 

1977 bij Autobedrijf Müskens in dienst. Jacques: “Ik was aan-

genomen voor de administratie, maar al snel sleutelde ik 

ook, bemande het magazijn, verkocht auto’s en deed eigen-

lijk alles.” In 1981 verliep het tienjarige huurcontract met de 

zakenman. Die had allang door dat Jacques heel geschikt 

was om het bedrijf over te nemen. Jacques: “Tot groot ple-

zier van mijn moeder heb ik dat ook gedaan. Mijn vijf broers 

Het verhaal van  
Jacques Müskens geeft 
aan dat je als onderne-
mer nog zo goed je 
best kunt doen, maar 
dat je op veel ontwik-
kelingen nauwelijks  
invloed hebt; dat je  
vader overlijdt, een  
importeur die opzegt, 
een merk dat Europa 
de rug toekeert.  
Hoe dan verder?  
Samenwerken en  
elkaar helpen!

HET LEVEN GAAT DOOR, OOK ZONDER IMPORTEUR

Harmonie en samenwerking

ONDERNEMEN
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‘AL SNEL SLEUTELDE 
IK, BEMANDE
HET MAGAZIJN, 
VERKOCHT AUTO’S 
EN DEED EIGENLIJK 
ALLES’

De receptie staat strategisch tussen 

showroom en werkplaats. De tussen-

ruimtes (receptie, kantoor, maga-

zijn) worden door vloerverwarming 

behaaglijk gehouden. Een trap naar 

boven voert naar een extra kantoor, 

opslag/archiefruimte, een verkleed-

ruimte/washok en de kantine.

ONDERNEMEN

en zussen hadden geen interesse, maar iedereen vond het 

prachtig dat het bedrijf weer in handen van de familie werd 

voortgezet.” Maandenlang stond midden in de showroom 

een grote lichtblauwe Toyota Crown te wachten op een ko-

per. De klanten in Groesbeek hadden er geen interesse in. 

Na de jaarwisseling, toen de Crown zijn tweede jaar inging, 

stuurde de importeur precies zo’n zelfde Crown. Jacques: 

“Daar had ik dus helemaal geen zin in. Ik heb het dealer-

schap verruild voor een subdealerschap.” Aanvankelijk ver-

liep dat niet vlekkeloos, want in korte tijd veranderde de ene 

na de andere hoofddealer, zodat Jacques als subdealer de 

auto’s zelfs nog een paar maanden rechtstreeks van de im-

porteur kreeg. Maar daarna vonden importeur, de officiële 

Op de siergrindvloer, die nog even mooi is als tien jaar geleden, komen we behalve 

Toyota’s ook een Lexus en een Mazda tegen. In het rek aan de wand liggen  

Hyundai-folders. “We vangen het verlies van Daihatsu vooral met Toyota’s op.”

Jacques Müskens (62) is al heel z’n leven een enthousiast ambassa-

deur van Toyota. “Je ziet overal in dorpen het wagenpark van merk 

veranderen als een importeur een dealer opzegt. Maar merkspecialis-

ten houden het merk overeind.”

dealer en Autobedrijf Müskens hun draai en werden er in 

Groesbeek goede zaken gedaan. Dat veranderde zo rond het 

jaar 2000. “Er waren toen zo’n dertien kleinschalige autobe-

drijven, waarvan het (sub)dealerschap van Toyota door de 

importeur werd ontnomen. We zagen het aankomen.”

In Toyota gespecialiseerd
Importeurs (niet specifiek die van Toyota) denken nog wel 

eens dat het opzeggen van (sub)dealers de rijders van dat 

merk wel naar de hoofddealer haalt, maar dat blijkt zelden 

het geval. Particuliere automobilisten laten zich niet voor-

schrijven waar ze moeten kopen of waar ze hun auto moe-

ten laten onderhouden. Er zijn tientallen voorbeelden van 
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doen hun best om vooral niet de indruk te wekken (nog) of-

ficiële Toyota-(sub)dealers te zijn. Jacques: “Ik ben al vijftien 

jaar geen Toyota-dealer meer en hoewel het nergens op het 

pand staat, denken veel nieuwe klanten toch dat ze hier bij 

een dealer binnenstappen. Ik leg daarom eerst uit dat ik 

geen Toyota-dealer ben en vertel hoe dat is ontstaan. Nie-

mand loopt weg. Ze geven mij allemaal groot gelijk.”

Een dealervereniging als importeur
Jacques Müskens is voorzitter van Vetos. Volgens hem is Ve-

tos meer dan een soort dealervereniging, want Vetos neemt 

ook de rol van de importeur op zich en helpt de aangesloten 

leden met verzekeringen, financieringen, gezamenlijke in-

koop, marketingacties, APK-mailingen, gezamenlijke occasi-

oninkoop via AutoBLOX van FleetSelect en alle andere mo-

gelijke vormen van ondersteuning en dienstverlening, die 

de leden collectief wensen. Vetos werkt daarbij samen met 

ABC (Automotive Business Consultancy), dat behalve Vetos 

ook de merkspecialistenverenigingen van Renault (VSR), 

Mercedes-Benz (MBSG) en Peugeot/Citroën (PCA) assisteert. 

ABC is het ondersteunende netwerk van Frits Santing, Jur 

Ooijman en Henk van Yperen. Ze hebben allemaal een im-

porteursachtergrond; Jur en Henk zelfs bij de Toyota-impor-

teur. ABC hamert op een vruchtbare samenwerking met de 

officiële merkdealers. Jur Ooijman: “Als een merkspecialist 

een nieuwe auto verkoopt, heeft de officiële dealer daar 

geen werk aan, hij hoeft niets in te ruilen en pakt toch de 

bonus. De merkspecialist heeft het voordeel van een soepe-

le garantieregeling. Wij zien bij al onze merkspecialistenver-

enigingen een win-winsituatie als je elkaar helpt.”

Merkspecialist is niet marktverstorend
Maar niet iedere organisatie is klaar voor samenwerkingen 

buiten het officiële netwerk. Zo zijn de Toyota-dealers die 

dorpsgarages die zo’n goede band met hun klanten hebben, 

dat - als ze door hun importeur worden opgezegd en van 

merk veranderen - binnen een paar jaar het hele dorp in het 

nieuwe merk rijdt. Autobedrijven die wel met ‘hun’ eigen 

merk verder willen (en dus niet met de importeur), kunnen 

zich bij een vereniging van merkspecialisten aansluiten. In 

2002 ontstond ‘Vetos’, de vereniging van Toyota-specialisten, 

die, om eventuele juridische haarkloverij te voorkomen, zich 

presenteert als ‘in Toyota gespecialiseerd’. De Vetos-dealers 

De werkplaats heeft één vierkoloms hefbrug (helemaal achteraan), die vier ton kan tillen. Voor de rest bij 
Autobedrijf Müskens allemaal stempelhefbruggen, die samen met de buren zijn gekocht.

‘TOEN DE CROWN 
ZIJN TWEEDE JAAR 
INGING, STUURDE 
DE IMPORTEUR 
NOG ZO’N CROWN’

ONDERNEMEN

Een van de stempelhefbruggen heeft rijplaten, 
zodat die brug (net als de vierkolommer) ook 
voor APK’s is te gebruiken.

Ook het magazijn is strategisch tussen de werkplaats en de receptieruimte geplaatst.  
Werkplaatschef Hans dubbelt als magazijnman.
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samenwerken met Vetos-dealers heel gelukkig met de rela-

tie, maar de Toyota-dealers die geen Vetos-lid in hun omge-

ving hebben, beschouwen Vetos-bedrijven als concurrenten. 

Jacques: “En die laatste groep dealers is helaas in de meer-

derheid. Dat kan het overleg tussen Vetos en het officiële 

kanaal danig frustreren.” Dat het ook heel volwassen kan, 

tonen de Peugeot- en Citroën-organisaties aan. Bij de PCA-

bedrijven (de vereniging van Peugeot- en Citroën-specialis-

ten) is de samenwerking met het officiële kanaal zo goed, 

dat de Peugeot- en Citroën-importeurs zelfs een onderde-

lenbonus aan PCA uitkeren; PCA keert die bonus dan weer 

naar rato aan de leden uit. Al acht jaar werken de merkspeci-

alisten en het officiële kanaal naar volle tevredenheid sa-

men: de PCA-leden zijn blij met het gemak en waarderen de 

relatie, de officiële dealers zijn blij met de winstgevende ver-

koop van auto’s en onderdelen aan de merkspecialisten, en 

de importeurs zijn blij met de omzet. Bovendien ervaren ze 

dat de relatie met de merkspecialisten niet marktverstorend 

werkt.

Met z’n drieën bouwen
Autobedrijf Müskens was rond de dorpskern van Groesbeek 

gevestigd, net als de Opel-servicedealer en de Ford-dealer. 

Ze zochten alle drie naar meer ruimte. Na jaren van onder-

handelen met de gemeente vonden ze die ruimte op een 

nieuw industrieterrein in Groesbeek. Jacques Müskens: “Ik 

had aanvankelijk weinig contact met mijn collega’s, want we 

zagen elkaar als concurrenten. Maar na een aantal gesprek-

ken met elkaar en met de gemeente, besloten we samen 

één architect en één bouwbedrijf uit te kiezen om drie pan-

den te bouwen.” Een jaar voordat Jacques Müskens in zijn 

nieuwe pand trok, besloot hij Daihatsu-dealer te worden. 

Daihatsu leek hem een mooie aanvulling op Toyota en hij 

wilde zeker weten dat het nieuwe pand niet te groot zou 

zijn. Jacques: “Door mijn ervaring stond ik dit keer veel ster-

ker in de onderhandelingen met de importeur. Over veel ei-

sen viel heel goed te onderhandelen.” De bouw en inrichting 

van het pand deed hij in overleg met zijn buren. Veel ge-

reedschap en apparatuur werd gezamenlijk ingekocht. Jac-

ques had aanvankelijk vierkolommers in zijn werkplaats ge-

pland, maar dat veranderde tijdens de bouw. “Met de buren 

hadden we in totaal zeventien bruggen nodig: ik wilde er 

zes. Door gezamenlijk de order te plaatsen, konden we zo 

scherp inkopen, dat we allemaal voor stempelbruggen van 

Stertil Koni hebben gekozen. De bouw was al bezig, maar er 

was nog voldoende ruimte en tijd om de cassettes in de 

grond te plaatsen. Ik ben er reuzeblij mee.”

Daihatsu en Hyundai als tweede merk
Het is op de kop af tien jaar geleden dat Autobedrijf Müs-

kens verhuisde. Het pand ziet er nog steeds ontzettend fris 

uit. De aluminium beplating aan de buitenkant is schoon en 

vrij van beschadigingen. Ook van binnen ziet alles er keurig 

onderhouden uit. Jacques: “Ik doe er ook veel aan om het 

netjes te houden. Eens per jaar maken we de hele werk-

plaats schoon, tot en met het plafond toe.” Bij Autobedrijf 

Müskens werken acht mensen: vier technici, een meewer-

kende werkplaatschef (die tevens verantwoordelijk is voor 

het magazijn), een receptionist, iemand voor de administra-

tie en Jacques doet zelf de verkoop. “We waren met z’n  

ONDERNEMEN

Praktisch in iedere werkplaats: een kleine werkbank met speciaalgereedschap. Deze nis houdt 

het werkbankje en het gereedschap uit het zicht, terwijl er toch veel licht op het werk valt.

Het is prettig werken in een werkplaats met veel licht. De grote deuren laten veel daglicht door 

en de TL-dagverlichting doet de rest.
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had. Jacques was jarenlang succesvol met Daihatsu en pro-

beert nu als servicedealer zoveel mogelijk Daihatsu-rijders in 

een Toyota te krijgen. “En dat lukt met de Yaris en Aygo ook 

heel goed.” Om Daihatsu-rijders meer keus te bieden, schuift 

Jacques Hyundai als alternatief voor Toyota naar voren. Ook 

dat lukt goed. De samenwerking met de lokale Hyundai-

dealer ging aanvankelijk zelfs uitstekend, maar - alweer zo’n 

externe factor - die dealer heeft in korte tijd drie verschillen-

de eigenaren gehad. “Dat maakt het opbouwen van een re-

latie niet gemakkelijk.”

Het Auto Service Netwerk
Vetos doet er alles aan om de werkplaatsen van zijn leden te 

vullen. Dat doet Vetos onder andere door zich met PCA (sa-

men ruim vijftig autobedrijven) als collectief te presenteren; 

het ‘Auto Service Netwerk’. Wellicht sluit het VCR (Renault)-

netwerk zich hier nog bij aan. Vooral voor leasemaatschap-

pijen is zo’n collectief van merkspecialisten interessant, om-

dat ze via één centrale partij afspraken maken met tientallen 

merkspecialisten in heel Nederland. Bij elk van hen staat 

kennis, ervaring en enthousiasme voor het eigen merk voor-

op. Natuurlijk bieden de officiële dealers dat ook, maar die 

zijn wel beperkt in het aanbieden van alternatieve onderde-

len. Jur Ooijman: “Waarom zouden leasemaatschappijen hun 

auto’s tot de laatste snik moeten laten onderhouden met 

originele onderdelen? Misschien wil de leasemaatschappij 

aan het eind van de leasetermijn de auto liever met goedko-

pere onderdelen onderhouden.” Zowel dealers als merkspe-

cialisten bieden in eerste instantie originele fabrieksonder-

delen aan en vervolgens ‘tweede lijn’-onderdelen (voor 

zover de fabrikant die biedt). Meer keus hebben de dealers 

niet, de merkspecialisten wel. Dankzij een afspraak met 

Fource kunnen zij ook Vrooam-onderdelen aanbieden.  

tienen, maar door de crisis heb ik twee mensen, die met 

pensioen zijn gegaan, niet vervangen.” In 2006 verkocht Au-

tobedrijf Müskens honderd nieuwe Daihatsu’s en honderd 

nieuwe Toyota’s, plus zo’n 250 gebruikte auto’s. Door de crisis 

is daar op dit moment ruwweg de helft van overgebleven. 

Wat er in de golven van de wederopbouw bijkwam, ging er 

omgekeerd evenredig door de crisis weer af. Ook de beslis-

sing van Daihatsu om zich uit Europa terug te trekken, is een 

voorbeeld van een externe oorzaak waar Jacques geen in-

vloed op had, maar die wel grote gevolgen voor het bedrijf 

Al het goede komt van boven: koelvloeistof, ruiten-

sproeiervloeistof en twee soorten olie (5W30 en 10W30 

van Q8).

‘DANKZIJ EEN  
AFSPRAAK MET 
FOURCE KUNNEN 
MERKSPECIALIS-
TEN OOK VROOAM-
ONDERDELEN  
AANBIEDEN’

Het terrein van Autobedrijf Müskens is van de buurman gescheiden door een schuifpoort 

(rechts). Als één van de bedrijven een show heeft, kan er bij de buurman geparkeerd worden.

De witte tegels aan de muur hebben iets klassieks en doen fris aan. De kleuren in de werkplaats zijn 

vooral wit en rood; niet helemaal toevallig zijn dat ook de kleuren van zowel Toyota als Daihatsu.
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‘DE MERKSPECIA-
LISTEN HALEN 
VOOR MILJOENEN 
EURO’S AAN  
TOYOTA- 
ONDERDELEN UIT 
HET BUITENLAND’

ONDERNEMEN

De afspraak met Fource heeft bovendien het voordeel dat de 

merkspecialisten het Mivar MiCheck open calculatiesysteem 

gebruiken, waarmee ze merkvreemde auto’s op kentekenba-

sis en met gebruikmaking van fabrieksinformatie onderhou-

den en repareren. Als laatste optie bieden de merkspecialis-

ten gebruikte ‘groene’ onderdelen van demontagebedrijven 

aan. Zo werken de PCA-dealers bijvoorbeeld prettig samen 

met PCA-lid en autodemontagebedrijf Bart Ebben. De klan-

ten van een merkspecialist hebben dus vier keuzes en dat is 

meer dan de dealers hebben en ook meer dan de onder-

houdsformules bieden. Die zitten meestal vast aan bepaalde 

omzetpercentages van (bijvoorbeeld) Bosch-onderdelen.

Harmonie levert voordeel op
De merkspecialisten kopen hun merkonderdelen bij de loka-

le dealers, maar dat hoeft natuurlijk niet. Er zijn in Duitsland 

een aantal grote bedrijven gespecialiseerd in het in- en ver-

kopen van officiële merkonderdelen. Die bedrijven maken 

gebruik van soms stevige prijsverschillen in diverse Europe-

se landen en kopen bij de goedkoopste merkdealer in. Ze 

beschikken over gigantische magazijnen en zijn zo goed ge-

organiseerd dat ze in heel Nederland ‘s ochtends voor 10.00 

uur de onderdelen leveren, als die tenminste de vorige dag 

voor 16.00 uur zijn besteld. De Vetos-dealers zouden al die 

onderdelen dus in Duitsland kunnen bestellen (waar de on-

derdelen goedkoper zijn), maar de meeste merkspecialisten 

blijven hun lokale Toyota-dealers trouw. Waarom eigenlijk? 

Jacques: “Het is een geruststellende gedachte dat ik mijn 

auto’s en onderdelen elders kan kopen en nog goedkoper 

ook. Ik gebruik dat natuurlijk wel als argument in de onder-

handelingen met mijn dealer. Maar ik wil een goede relatie 

met hem en bestel daarom mijn auto’s bij hem.” Volgens Jur 

Ooijman kopen de Vetos-dealers negen van de tien Toyota’s 

bij hun lokale Toyota-dealers in. Maar als het om onderdelen 

gaat, is dat nog maar de helft. De merkspecialisten halen 

dus al voor miljoenen euro’s aan Toyota-onderdelen uit het 

buitenland; dat is allemaal omzet die de Nederlandse Toyo-

ta-dealers missen. Jacques: “Als de Toyota-dealers de volle 

marge willen, dan zijn ze ons als klant kwijt, verdienen ze 

niets en missen ze ook nog hun eigen bonus. Ik denk dat ze 

dan vanzelf bij ons terug zullen komen en daarom blijven 

wij hameren op het harmoniemodel; dat levert ons beide 

het meeste voordeel op.”

Achter het gebouw heeft Jacques 
Müskens een aluminium opslag-
ruimte laten bouwen. Achter de eer-
ste deur bevindt zich de ruimte voor 
de nachtleveringen, achter de twee-
de deur de opslag voor zomer/win-
terbanden.

Jacques Müskens is samen met zijn 
Opel-buurman eigenaar van de 
wasstraat, die aansluitend aan zijn 
bedrijfsterrein ligt. Beide bedrijven 
laten er hun eigen auto’s schoon-
maken. Het poetsbedrijf poetst ook 
de occasions van beide bedrijven.


