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Acht miljoen oude autobanden 
inzamelen per jaar...

…dat is gelijk aan de oppervlakte van 400 voetbalvelden

…dat zijn alle ingeleverde gebruikte personenwagenbanden in Nederland

…dit betekent bijna 60.000 ton minder CO2-uitstoot

… daarmee besparen we CO2 gelijk aan de emissie van 
400 miljoen autokilometers (10.000 keer de aardbol 
rond) of de aanplant van 400.000 nieuwe bomen

…dit levert 32 miljoen kilo hoogwaardige grondstoffen

…op milieuverantwoorde wijze verwerkt

www.bandenmilieu.nl

Inzamelen oude banden. Voor een schoner milieu. 
Alle gebruikte autobanden worden in Nederland door RecyBEM 
ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze verwerkt. 

RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier. 
Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&M 
algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor heeft 
RecyBEM kracht van wet.

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

BEM ZOMER 2017_235x315.indd   1 02-05-17   11:36
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Lang had de scootersector hoop op een eigen 
Green Deal, waarin geregeld zou worden 
dat de bestaande voorraad scooters van het 
type dat vanaf 1 januari 2018 verboden is, 
nog uitverkocht mocht worden. Het afketsen 
van deze Green Deal is een gemiste kans. 
Bij deze slimme afspraak tussen overheid 
en bedrijfsleven zou het mes immers aan 
twee kanten snijden. Enerzijds zouden 
leveranciers versneld stoppen met het 
leveren van de meest vervuilende scooters 
aan de winkeliers, anderzijds zouden die 
scooterverkopers extra tijd krijgen om hun 
voorraad te slijten, zodat ze niet met een 
onverkoopbare voorraad blijven zitten. 

Het lijkt er nu sterk op dat het 
ondernemersbelang niet zwaar 
genoeg heeft gewogen bij het 

besluit van de staatssecretaris. 
Met een forse schadepost 
voor de ondernemers tot 
gevolg. Een maatschappij is 
gebaat bij een overheid die 
evenwichtige beslissingen 

neemt en oog heef t voor 
á l le belangen. Zoals dat 
bijvoorbeeld wél gebeurd 
is bij de hervorming van de 
autobelastingen. Weet dat 
BOVAG hiervoor zal blijven 
strijden. BOVAG-leden vinden 
de Haagse lobby niet voor 
niets een van de belangrijkste 
redenen om lid te zijn van 

BOVAG.

Gemiste 
kans

Bertho Eckhardt,  
algemeen voorzitter BOVAG

VOOrWOOrD inHOUD

VOOrAF

Verleidingstactiek
Tips om uw klant te verleiden om op uw website te 
blijven en dóór te klikken.

20

8
René en Fanny 
Vreman
Iedereen die bij hen werkt 
is een specialist in zijn 
vakgebied; dat verklaart het 
succes van het groeiende 
universele autobedrijf van 
René en Fanny Vreman. 

Hoe gedraagt de Nederlandse consument zich echt als het over 
onderhoud en reparatie aan zijn auto gaat? Op basis van de 
maandelijkse Aftersales Monitor checkt de BOVAGkrant wat waar 
is en wat niet.

26

Waar of  
niet waar?

10

04 KORT

BOVAG Bedrijfsadvies helpt 
ondernemers die te maken 
hebben met compensatie voor 
de renteswap.

07 BOVEMIJ

16 RENTESWAP

Verzekeren van werkmaterieel.

Berichten van BOVAG, ideeën 
voor innovatie, gehoord in de 
branche en daarbuiten.

14 SNAPSHOT
Gastles? Zo geregeld via 
TechniekTalent.nu.

25 AAN HET WOORD
Martijn van der Steen gaat voor 
púúr elektrisch. Met dank aan 
de snellader.

BOVAG en Natuur & Milieu 
trekken samen op in het SER 
Energieakkoord.

18 TEGENPOLEN

30 LEDENVOORDEEL

29 LEERMEESTER  
EN LEERLING
Tjem Tensen van Tensen 
Tweewielers leert Rick Dijkhui-
zen de fijne kneepjes van het 
scootervak.

De plannen van de provincie Zuid-
Holland om vergunningen van 
tankstations gelegen aan provinciale 
wegen om te zetten naar huurcontracten 

en die periodiek te veilen, vallen niet 
goed bij ondernemers. Ook niet 

bij BOVAG, dus wordt de lobby 
opgevoerd. 

Onder de hamer
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+4%

LEDENADVIES

Nieuwe medewerker 
aannemen? 4 tips

Ondernemers in de mobiliteits
branche en dan met name in de 

auto en motorbranche zijn weer volop 
op zoek naar nieuwe medewerkers. 

Volgens het CBS is het aantal vacatures 
in deze sector op het hoogste niveau 
sinds 2008. Maar hoe zit het ook alweer 
met arbeidscontracten en het toepassen 
van de cao? BOVAG geeft vier tips waar 
u op moet letten bij het aannemen van 
nieuwe medewerkers:
1.  Zorg dat u de afspraken in de juiste 

cao volgt. In de meeste gevallen 
is dat de cao Motorvoertuigen en 

Tweewielerbedrijven. Het nieuwe 
boekje is online te vinden via 
leden.bovag.nl/caomvt. 

2.  Let op bij het aannemen van 
verkopers. Zij hebben een aparte 
positie in de cao. Veel voorwaarden 
zijn op hen niet van toepassing. Zie 
voor details het cao-boekje.

3.  Bij contracten korter dan zes maanden 
mag u geen proeftijd afspreken, bij 
contracten die langer duren wel: 
maximaal twee maanden.

4.  Ga niet zelf een arbeids contract 
samenstellen. Er zijn veel voorbeelden te 
vinden op leden.bovag.nl.

CIJFERS

Bij het CBR meldden zich in 2016 4% meer 
examenkandidaten bij alle categorieën ten opzichte 
van het jaar ervoor. Dit is deels te verklaren door de 
aantrekkende economie.

Steeds meer jongeren halen voor hun achttiende hun 
rijbewijs. In 2016 zijn 83.301 B-examens afgelegd 
door 17-jarigen. Deze leeftijdsgroep maakt inmiddels 
20% uit van het aantal praktijkexamens B. 

Het was ook drukker bij examens voor 
professionals. Er was vooral meer interesse voor 
het T-rijbewijs, dat in 2015 werd geïntroduceerd. 
Het aantal afgenomen examens steeg van 741 
examens in 2015 naar 3.786 in 2016.

Bron:  
Jaarverslag  
CBR 201617 jaar

KORT

SYMPOSIUM

Heeft de revisie
branche toekomst?

Er is geen ontkomen aan. 
Het gebruik van fossiele 

brandstof gaat een keer 
stoppen.

Wanneer precies weet nie-
mand. Sowieso is het een keer 
op, maar waarschijnlijk stopt 
het gebruik al eerder vanwege 
duurzaamheidstrategieën. 
Maar wat betekent dit voor de 
revisiebranche die compleet 
afhankelijk is van de ver-
brandingsmotor? Tijdens het 
symposium ‘Met andere ogen’ 
inspireren we de branche om 
met een frisse blik naar de 
toekomst te kijken. Noteer 
daarom 2 november alvast in 
uw agenda.
 
De nieuwe realiteit waarin we 
wereldwijd op oliedieet gaan is 
al goed te zien in het wagen-
park van personenauto’s. 
In vijf jaar is het wagenpark 
hybride en elektrische auto’s in 

Nederland verviervoudigd. Als 
het aan de politiek ligt wordt 
er na 2025, dus al over acht 
jaar, geen enkele diesel- of 
benzineauto meer verkocht 
in Nederland. Voordat het 
wagenpark met verbrandings-
motor grotendeels is verdwe-
nen duurt het nog even, maar 
toch is het cruciaal om hier als 
revisiebedrijf wel rekening mee 
te houden. Ook stookolie moet 
er op termijn aan geloven. Toch 
loopt het in de scheepsbouw 
minder vaart. Er is daar nog 
geen werkbaar alternatief voor 
de verbrandingsmotor. Kortom: 
innovatie in de branche is 
noodzakelijk. Maar hoe pakt u 
dat aan? Tijdens het sympo-
sium ‘Met andere ogen’ op 2 
november in congrescentrum 
NBC in Nieuwegein inspireren 
we u met prikkelende spre-
kers om de eerste stappen te 
zetten. Meer informatie volgt 
na de zomer. 

Agenda
Juni
  27 juni: Workshop Denk 

vooruit. Denk digitaal. 
(Bunnik)

Augustus
  19 augustus: Red Bull 

Zeepkistenrace (Valkenburg)

 Kijk voor meer events 
leden.bovag.nl/agenda.
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Heeft u ’m al ingevuld?

ONDERZOEK NAAR CYBERCRIME

Hoe goed zijn uw 
systemen beveiligd? 

Bent u wel eens slachtoffer 
geworden van een hack? 

BOVAG laat momenteel door de 
Haagse Hogeschool onderzoek 
doen naar cybercrime, om 
een beeld te schetsen van hoe 
BOVAG-leden ervoor staan. Dit 
is onderdeel van een breder 

onderzoek binnen het MKB. 
We stellen het erg op prijs als u 
hieraan mee wilt werken. U heeft 
de link naar de vragenlijst op 9 
juni in uw mailbox ontvangen. 
Invullen kost ongeveer vijftien 
minuten van uw tijd. Op basis 
van de resultaten kijkt BOVAG of 
er vervolgacties kunnen worden 
genomen om leden te helpen 
om cybercrime te voorkomen.

KORT

VAN DE VOORZITTERS

AUTOBEDRIJF VAN HET JAAR

Goed gevoel

Door naar 
de halve 
finale!

Maar liefst 350 BOVAG
ondernemers 

mochten we dit voorjaar 
verwelkomen op onze 
regiobijeenkomsten. 

In Eindhoven, Zwolle, Bunnik 
en Akersloot werd er volop 
informatie en inspiratie getankt. 
Zo was daar gastspreker Jan 
Nelissen, die vertelde dat een 
goede ‘klantreis’ ervoor zorgt 
dat klanten blijven terugkomen. 

Hij illustreerde dat onder andere met een voorbeeld van IKEA, 
waar klanten zich in het zelfbedieningsmagazijn en in de wachtrij 
bij de kassa niet geheel op hun gemak voelen. En daarom worden 
er direct na de kassa’s voor een klein prijsje hotdogs en ijsjes 
aangeboden. Op die manier stappen mensen dus toch nog 
met een goed gevoel in de auto naar huis. Nu hoeft u natuurlijk 
niet meteen een ijscokar op de stoep te zetten, maar ook voor 
onafhankelijke autobedrijven maakt klantbeleving het verschil 
tussen eenmalige en vaste klanten. Nelissen betoogde dan ook 
vooral dat de ondernemer moet zorgen voor een positief einde 
van de klantreis. Want een goed einde is namelijk weer het begin 
van een nieuwe klantreis. Zo creëert u loyaliteit. Was u er niet bij? 
Download dan de presentaties van het BOVAG Ledenportaal.

Gerard ten Buuren,
voorzitter BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven

In de maanden april en mei brachten 
ruim vierduizend consumenten 

een stem uit op hun favoriete 
autobedrijf. 

Onderstaande tien bedrijven kregen 
relatief de meeste stemmen en zijn 
daardoor doorgedrongen tot de halve 
finale. Deze halvefinalisten kunnen een 
bezoek verwachten van een mystery 
shopper en worden compleet in kaart 
gebracht door een onafhankelijk 
bureau. Daarna selecteert de vakjury 
drie bedrijven die doorgaan naar de 
finale. De ontknoping van de verkiezing 
vindt plaats op 3 oktober tijdens het 
jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke 
Autobedrijven in Barneveld. 

De halvefinalisten in willekeurige 
volgorde:
  Autobedrijf Neleman
  Garage van Eendenburg
  Autobedrijf Geert Stevering B.V.
  De Witte Garage Elst B.V.
  Autobedrijf van der Sluys
  Autobedrijf Tjeerdsma
  Garage Fredriks
  Docars
  Autobedrijf Pals & van Tilburg
  Service Only B.V.

 Wilt u aanwezig zijn bij 
de ontknoping? Aanmelden 
voor het jaarcongres kan via 
bovagjaarcongres.nl.

EVENT

Save the date: dinsdag  
3 oktober jaarcongres

Dat de wereld van de mobiliteit 
verandert is een feit. U hoort en 

ziet het overal om u heen en dat roept 
veel vragen op.

Op dinsdag 3 oktober vertellen we u 
tijdens het jaarcongres van BOVAG 
Onafhankelijke Autobedrijven hoe BOVAG 
u helpt met vragen zoals:
  #HOE? ga ik om met die verandering? 
  #HOE? laat ik mijn personeel 

meebewegen? 
  #HOE? kan ik samenwerken zonder mijn 

eigen identiteit te verliezen? 

  #HOE? bouw ik aan 
klantloyaliteit? 

  #HOE? ga ik de uitdaging 
aan om moderne auto’s te 
onderhouden? 

Het wordt een leerzaam 
en leuk programma, met 
vanzelfsprekend ook volop 
gelegenheid om bij te praten met 
collega-ondernemers, BOVAG-
medewerkers en partners van 
BOVAG. Het jaarcongres vindt dit 

jaar plaats in de Midden Nederland Hallen 
in Barneveld. 

VroegBOEKactie
Onder leden die zich voor 1 september 
aanmelden verloot BOVAG 100 
exemplaren van het boek 'Musk Mania' 
over het succes van Elon Musk. Deze 
actie wordt mogelijk gemaakt door 
hoofdsponsor Bovemij. 

 Noteer 3 oktober alvast in uw 
agenda of meld u direct aan via 
bovagjaarcongres.nl.
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Almelo, Twentelaan 1
Te huur of te koop in het oosten van het land op prominente 
zichtlocatie aan belangrijkste invalsweg van stad Almelo. 
Functioneel bedrijfspand op autoboulevard voorzien van 
showroom, werkplaats, kantoren. Indeling BG: entree, recep-
tie, div.kantoren, wasserette, werkplaats, magazijn, toilet-
ten, showroom. Verdieping:kantoren,showroom. Verdieping 
bereikbaar middels trappenhuis en hellingbaan, event. te 
gebruiken als uitwendige verkoopruimte. Overheaddeuren. 
Voldoende parkeergelegenheid.  Bruto vloeropp. ca. 3.960 m2. 
Prijs op aanvraag. Mail: bgmlenferink@lenferink.nl.

 Check het bij 
 Ledenadvies!

Vragen over wetten of regels?

U kunt BOVAG Ledenadvies bereiken via 
ledenadvies@bovag.nl of (030) 659 53 00

SPONSOR VAN
SPORTERS ONDERWEG

GRATIS VOOR SPORTIEVE 
BOVAG-LEDEN!

DENK VOORUIT. BEGIN BIJ BOVAG.

Bent u sportsponsor? Profileer uw bedrijf en  
vraag kosteloos veiligheidshesjes en ander  
promotiemateriaal aan via leden.bovag.nl/sport

Software integratie met:

- Echtheidscontrole ID-bewijzen

- Gegevens uitlezen ID-bewijzen

- RDW-Rijbewijsnummer controle

- ELENA controle

- Afschermen BSN nummer

- Afschermen foto

- Inzage in eigen gegevens

- Transparantie naar de klant

voor PROEFRIT en VERHUUR

Postbus: 333
2740 AH Waddinxveen

085 732 55 24
info@24idcheck.com

Aanbevolen door:
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Vorkheftruck
ook verzekeren

B
oem! Knal! Een medewerker rijdt per 
ongeluk met de vorkheftruck tegen de 
muur. Heftruck kapot én schade aan 
de muur. “Met een werkmaterieelver-
zekering van Bovemij zijn zowel het 

werkmaterieel als de schade aan de eigendom-
men zoals het bedrijfspand of stellingen goed 
verzekerd. In geval van schade vergoeden wij 
de kosten van reparatie van bijvoorbeeld de 
heftruck én de schade aan de overige eigen-
dommen”, zegt Esther Landman, productspe-
cialist bij Bovemij. “We zien dat steeds meer 
bedrijven gebruik maken van machines voor 
het zwaardere tilwerk vanwege de Arbowet. 
Bovemij-klanten vroegen dus regelmatig naar 
een dergelijke verzekering. Dit regelden we 
op dat moment op individueel niveau voor die 
klanten. Door de toenemende vraag hebben we 
een verzekering ontwikkeld en toegevoegd aan 
ons dienstenpakket.”

Ook lestractoren zijn verplicht WA-verzekerd. 
“Onder de huidige rijschoolverzekeringen is de 
lestractor niet te verzekeren, daarom hebben 
we de rijschoolverzekeringen uitgebreid met de 
werkmaterieelverzekering. In deze verzekering 
is een specifieke dekking voor lestractoren opge-
nomen. Als een leerling tijdens een tussentijdse 
toets of rijexamen schade rijdt, is er voor de rij-
schoolhouder geen eigen risico. Bovendien zijn de 
naamborden en bestickering meeverzekerd. Ook 
is er dekking als bijvoorbeeld een familielid van 
de instructeur of leerling overlijdt en daardoor 
het praktijkexamen niet door kan gaan.” 

Meer weten?
Ondernemers die meer willen weten over de 
werkmaterieelverzekering van Bovemij kunnen 
contact opnemen met de verzekeringsspecialis-
ten van Bovemij op (024) 751 21 31 of kijken 
op bovemij.nl.

Wie rijdend werkmaterieel in zijn bedrijf heeft, is verplicht een 
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. 
Dat geldt dus ook voor BOVAG-leden die met vorkheftrucks 
of hoogwerkers banden in de stelling zetten, of met een 
tractor caravans verplaatsen. Logisch dat Bovemij dit 
werkmaterieel nu ook verzekert.

BOVEMIJ

Waarom 
werkmaterieel 
verzekeren?
  Standaard Wettelijke Aansprakelijkheid, 

keuze uit beperkt- en volledig casco. 
  Het werkrisico is standaard meeverze-

kerd op de Wettelijke Aansprakelijkheid. 
  Schade aan eigen zaken veroorzaakt 

door het werkmaterieel is kosteloos 
meeverzekerd op de Wettelijke Aanspra-
kelijkheid.

  Het eigen gebrek van het werkmaterieel 
zelf kan worden meeverzekerd bij volle-
dig casco.

  Uitgebreide dekking voor het verzekeren 
van lestractoren.

Welk werkmaterieel kan onder an-
dere worden verzekerd?
Hoogwerker, vorkheftruck, tractor,  
(les)tractor en shovel.

Zowel schade aan 
werkmateriaal als aan 

eigendommen zijn 
goed verzekerd
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“

T
oen we dit pand een jaar geleden 
overnamen, was het een grote lege 
hal, zonder ramen of ook maar 
iets er in. Dat hebben we helemaal 
naar eigen inzicht ingericht, met 

veel ruimte voor de werkplaats. In het oude 
pand hadden we de beschikking over tien 
bruggen. Hier zijn we gestart met veertien 
en dit zijn er ondertussen al twintig, inclu-
sief een uitlijnbrug, twee aparte bruggen 
voor diagnostische werkzaamheden en 
drie voor langdurige projecten. Voldoende 
om een snelle doorloop te waarborgen.”

Ambassadeurs
“Ik vind mijn vak heel inspirerend. Er 
gebeurt veel op technisch gebied en bij 
de benadering van de klant. Ik vind het 
mooi om actief bezig te zijn met klanten-
tevredenheid. Klanten zijn tenslotte je 
ambassadeurs. Ik behandel ze zoals ik zelf 
ook graag behandeld wil worden. Dat komt 
echt vanuit onszelf. Daar hebben Fanny en 
ik geen marketingopleiding voor nodig. 
Onze groei is mede het gevolg van dit mee-
denken met de klant, dat iedereen hier in 
dit bedrijf in zich heeft. Het is altijd weer 
een grote uitdaging om de juiste persoon 
op de juiste plek te vinden, iemand die net 
zoals Fanny en ik de klant centraal stelt en 

waarmee het prettig samenwerken is. Dat 
is tot nu toe gelukt. Ons team bestaat nu 
uit 25 mensen, waaronder 14 monteurs en 
een aantal chauffeurs om auto’s en klanten 
op te halen en te brengen.”

Groot in b-to-b
“Een verklaring van onze grote hoeveel-
heid bruggen en chauffeurs? We houden 
het niet bij alleen verkoop en onderhoud. 
Wij hebben ook Avitas Autolease en Avitas 
Autoverhuur opgericht voor onze busi-
ness-to-businessactiviteiten: verhuur, lease, 
privélease en wagenparkbeheer, met name 
gericht op bedrijfswagens. Parken van tien 
tot vierhonderd auto’s. Met het onderhoud 
vullen we onze werkplaats. En we moeten 
er veel voor op pad: auto’s ophalen voor 
onderhoudsbeurten, storingen, schades en 
meteen vervangende auto’s brengen. Een 
hele organisatie. De particulier is overigens 
net zo belangrijk voor ons. Daarom heb-
ben we aparte monteurs die zich volledig 
richten op de particuliere klant. Die mag 
niks merken van de drukte op zakelijk 
gebied en moet zijn auto gewoon netjes op 
tijd weer terug hebben. Gewassen en wel, 
want dat hoort er bij. Hoewel wij heel veel 
in eigen huis doen, kunnen we niet alles 
en vertrouwen we soms op specialisten. 

Die halen we overigens ook in eigen huis. 
Onze mensen hebben vaak jarenlange 
ervaring met een bepaald automerk of 
vakgebied en komen bij ons terecht om 
dit in een universele omgeving te kun-
nen gebruiken. Universeel is daarom ons 
specialisme: iedereen leert van elkaar en 
de afwisseling maakt het werk leuk. Net 
zoals alle scholingsmogelijkheden die we, 
onder andere in samenwerking met Bosch 
en onze leveranciers, aanbieden: dit houdt 
iedereen enthousiast.”

Dealerniveau
“Dat geldt ook voor alle nieuwe techno-
logieën die tegenwoordig in auto’s zitten. 
Een V8 is natuurlijk heel mooi, maar je 
moet met je tijd mee. Elektrisch, hybride, 
waterstof, veiligheidssystemen, het vraagt 
veel aandacht. Daar scholen we op en we 
zorgen dat we ook hier het beste werk kun-
nen leveren. Wat dat betreft werken we op 
dealerniveau en daar helpt de BOVAG ons 
zeker bij, net zoals Bosch Car Service. De 
bordjes naast de deur stralen vertrouwen 
uit, zo lang je het maar waarmaakt. Dat 
geldt ook voor de garanties die wij bieden. 
Dat BOVAG daaraan is verbonden, dat geeft 
de klant vertrouwen en past dus helemaal 
bij dat wat wij willen bereiken.”

Tekst: Mark Litjens   Fotografie: Dirk-Jan Poot

Onze mensen 
hebben vaak jarenlange 

ervaring met een 
bepaald automerk of 

vakgebied 

René Vreman geeft zijn ondernemersgeest alweer zo’n tien jaar de ruimte 
in Zevenaar, waar hij samen met zijn vrouw Fanny Autobedrijf Vreman 
runt. Een groot, en vooral groeiend, universeel bedrijf met maar liefst 25 
mensen op de loonlijst, die allemaal hun eigen specialisme hebben.

Universeel als 
specialisme 
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Er doen in autoland veel 
verhalen de ronde over hoe 
de aftersalesmarkt in elkaar 
zit. Maar wat is nu waar en 
wat is niet waar? BOVAG 
zet een aantal veelgehoorde 
aannames op een rij en 
vertelt hoe het écht zit. 

Aftersales:

OnDErZOEK

Het aftersales-marktaandeel van fast-
fitters groeit.
NIET WAAR: Het marktaandeel van fastfitters 
is sinds 2009 nagenoeg gelijk gebleven. Sinds 
2009 schommelt het marktaandeel tussen 8 en 
10%. Op dit moment hebben de fitters 8% van 
de onderhoudsmarkt in handen. Ook het markt-
aandeel in apk’s van de fitters is de afgelopen 
jaren stabiel. In 2016 voerden zij 4,1% van alle 
periodieke autokeuringen in Nederland uit. Daar 
komt bij dat klanten van fitters minder trouw 
zijn aan hun bedrijf.

De omzet in de aftersalesmarkt bij 
dealers en onafhankelijken is de laat-
ste twee jaar sterk toegenomen.
WAAR: De werkplaatsen staan vol. Een record-
aantal autobezitters gaat voor onderhoud naar 
een autobedrijf. De omzet op aftersales stijgt 
sinds 2014 dan ook aanzienlijk. Autodealers 
zagen in 2015 hun aftersalesomzet met 8% en 
in 2016 met 5% stijgen. De omzet van onafhan-
kelijke autobedrijven steeg in diezelfde jaren 
steeds met maar liefst 14%. De grotere stijging 
bij onafhankelijke autobedrijven komt onder 
meer doordat vooral autobezitters met oudere 
auto’s in de crisisjaren onderhoud achterwege 
lieten. Deze groep maakt de laatste jaren een 
inhaalslag. En hoewel ook dealers zich steeds 
meer richten op deze doelgroep, zijn oudere 
auto’s nog altijd sterk vertegenwoordigd in de 
werkplaats van onafhankelijke autobedrijven.

wat is
waar? 

WAARONWAAR

WAARONWAAR
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Tekst: Julia Hamel

Een consument geeft jaarlijks 
gemiddeld meer dan 500 euro uit aan 
reparatie en onderhoud.
WAAR: Eigenaren van een auto van 7 tot 10 
jaar oud geven in 2016, met gemiddeld 629 
euro, het meeste geld uit aan de reparatie en 
onderhoud van hun auto. Logisch, want deze 
auto’s zijn vaker aan de beurt voor grotere 
reparaties. De reparatie- en onderhoudskosten 
van auto’s ouder dan 10 jaar liggen gemiddeld 
met 499 euro per jaar wat lager. Deze auto’s 
hebben meestal al grote reparaties achter de 
rug. Ook is het marktaandeel van particulier 
onderhoud aan deze groep auto’s hoger en de 
kosten die bij het autobedrijf worden gemaakt 
dus lager. Gemiddeld geeft men in 2016 529 
euro uit aan onderhoud. Dat bedrag lag in 2009 
nog 100 euro lager.

Bij een autodealer geeft een klant ge-
middeld meer geld uit aan onderhoud 
dan bij een onafhankelijk autobedrijf.
NIET WAAR: Het gemiddelde bedrag dat een 
autobezitter in 2016 besteedt per onderhouds- 
moment ligt bij een onafhankelijk autobedrijf 
nét iets hoger (274 euro) dan bij een autodea-
ler (255 euro). In 2009 waren de rollen nog 
omgekeerd. Toen betaalde een autobezitter bij 
een autodealer nog gemiddeld 303 euro voor 
onderhoud en bij een onafhankelijk autobedrijf 
252 euro.

Die inhaalslag 
was echt nodig; in 
2011 kreeg ruim  

1 op de 5 auto’s geen 
onderhoud

Prijs is de belangrijkste factor als het 
gaat om de keuze voor een onder-
houdsadres.
NIET WAAR: De voornaamste reden om de 
dealer te kiezen voor onderhoud, is omdat de 
auto daar gekocht is. Klanten van onafhan-
kelijke autobedrijven geven vooral aan dat ze 
daar uit ‘gewoonte’ komen. Bij klanten van 
autodealers komt prijs niet eens voor in de 
top 10 van beweegredenen, bij onafhankelijke 
auotbedrijven staat ‘een goede prijs’ pas op plek 
5 van belangrijkste beweegredenen.

WAARONWAAR

WAARONWAAR WAARONWAAR
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  ga ik

om met die

veranderingen?

       HELPT BOVAG MIJ? 
Dat doen we onder meer door op dinsdag 3 oktober 2017 een  
jaarcongres te organiseren waarbij al deze vragen aan bod 
komen. Het wordt een leerzaam en leuk programma, met 
vanzelfsprekend ook volop gelegenheid om bij te praten met collega- 
onder  nemers, BOVAG-medewerkers en partners van BOVAG. Noteer de 
datum alvast in uw agenda of meld u direct aan.

VroegBOEKactie
Bent u BOVAG-lid? Meld u dan voor 1 september aan,  
want onder de vroegboekers verloten we 100 exemplaren 
van het boek ‘Musk Mania’ met de vijf waanzinnige succes-
principes van wereldveranderaar Elon Musk. De 100 
winnaars ontvangen eind augustus per mail een speciale 
voucher waarmee ze op 3 oktober op de Bovemij-stand 
het boek kunnen ophalen. Deze actie wordt mede mogelijk 
gemaakt door hoofdsponsor Bovemij.

Dat de wereld van de mobiliteit verandert is een feit. U hoort en ziet het overal om u heen en dat roept veel vragen op:

www.bovagjaarcongres.nl

  ga ik de uitdaging 

aan om moderne auto’s 

te onderhouden?

  laat ik mijn 

personeel meebewegen?

#
  bouw 

ik aan 

klantloyaliteit?

# #
  kan ik samenwerken 

zonder mijn eigen identiteit 

te verliezen?

MELD U AAN

Hoofdsponsor:

3 OKTOBER 2017 
JAARCONGRES BOVAG ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN 
MIDDEN NEDERLAND HALLEN, BARNEVELD

OAB 2017 nr.6 - 32 pAginA's



  ga ik

om met die

veranderingen?

       HELPT BOVAG MIJ? 
Dat doen we onder meer door op dinsdag 3 oktober 2017 een  
jaarcongres te organiseren waarbij al deze vragen aan bod 
komen. Het wordt een leerzaam en leuk programma, met 
vanzelfsprekend ook volop gelegenheid om bij te praten met collega- 
onder  nemers, BOVAG-medewerkers en partners van BOVAG. Noteer de 
datum alvast in uw agenda of meld u direct aan.

VroegBOEKactie
Bent u BOVAG-lid? Meld u dan voor 1 september aan,  
want onder de vroegboekers verloten we 100 exemplaren 
van het boek ‘Musk Mania’ met de vijf waanzinnige succes-
principes van wereldveranderaar Elon Musk. De 100 
winnaars ontvangen eind augustus per mail een speciale 
voucher waarmee ze op 3 oktober op de Bovemij-stand 
het boek kunnen ophalen. Deze actie wordt mede mogelijk 
gemaakt door hoofdsponsor Bovemij.

Dat de wereld van de mobiliteit verandert is een feit. U hoort en ziet het overal om u heen en dat roept veel vragen op:

www.bovagjaarcongres.nl

  ga ik de uitdaging 

aan om moderne auto’s 

te onderhouden?

  laat ik mijn 

personeel meebewegen?

#
  bouw 

ik aan 

klantloyaliteit?

# #
  kan ik samenwerken 

zonder mijn eigen identiteit 

te verliezen?

MELD U AAN

Hoofdsponsor:

3 OKTOBER 2017 
JAARCONGRES BOVAG ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN 
MIDDEN NEDERLAND HALLEN, BARNEVELD

>

BOVAG en RAI Vereniging doen 
sinds januari 2009 onderzoek onder 
consumenten naar de onderhoud- en 
reparatiegeschiedenis van auto’s. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door GfK 
Panel Services Benelux. De data geven 
BOVAG en RAI Vereniging inzicht in hoe 
de aftersalesmarkt in Nederland zich 
ontwikkelt.

Bron:  
Aftersales 
Monitor

De meeste automobilisten komen alleen 
langs voor een apk en slaan het onder-
houd over.
NIET WAAR: Het merendeel van de automobi-
listen (73%) laat de apk uitvoeren in combinatie 
met onderhoud. Deze gecombineerde werkplaats-
bezoeken worden in 2016 voornamelijk gedaan bij 
onafhankelijke autobedrijven (53% marktaandeel) 
gevolgd door autodealers (35%). Dealers hebben in 
dat jaar wel weer een groter marktaandeel losse 
onderhoudsbeurten (60%) vergeleken met onafhan-
kelijke autobedrijven (25%). Dit verschil is onder 
andere te verklaren door de lagere apk-frequentie 
bij jonge auto's, die voornamelijk bij autodealers 
in onderhoud zijn.

Dealers verliezen veel marktaandeel in 
onderhoud van jonge auto's.
NIET WAAR: Het aandeel onderhoud aan auto’s 
van 0 tot 3 jaar oud door autodealers is sinds 
2014 vrijwel stabiel (in 2014 65%, in 2015 67% 
en in 2016 66%). Bij auto's tussen 4 en 6 jaar oud 
hebben dealers 49% marktaandeel, 7 tot 10 jaar 
33% marktaandeel en bij auto’s ouder dan 10 jaar 
18% marktaandeel in 2016. Het marktaandeel van 
dealers bij oudere auto’s loopt per leeftijdsgroep 
weliswaar stapsgewijs terug, maar blijft door de 
jaren heen per leeftijdsgroep nagenoeg stabiel.

Jonge autobezitters wisselen vaker 
van onderhoudsadres dan ouderen.
NIET WAAR: Over het algemeen vinden au-
tobezitters zichzelf redelijk trouw aan hun 
onderhoudsadres. Maar liefst 97% geeft aan 
dat de kans groot of zeer groot is dat ze de 
volgende keer weer bij hetzelfde bedrijf teugko-
men voor onderhoud. Jonge autobezitters zijn 
relatief het minst trouw aan hun garage. Toch 
zegt maar 6% van de groep 18- tot 29-jarigen 
misschien te wisselen van onderhoudsadres. 
Consumenten zijn in werkelijkheid toch wat 
minder loyaal dan dat ze beweren. De afge-
lopen jaren zien we dat ongeveer 11% van de 
autobezitters jaarlijks van onderhoudsadres 
verandert. 

In 2016 werd 
door autobezitters 
in Nederland meer 

dan 3,8 miljard euro 
uitgegeven

De onderhoudskosten van een auto 
jonger dan 3 jaar zijn de afgelopen 
7 jaar gedaald.
WAAR: In 2009 gaf een autobezitter met een auto 
van 0 tot 3 jaar oud gemiddeld 547 euro per jaar 
uit. In 2016 is dat nog maar 467 euro. In 2013 lag 
dat bedrag nog lager, toen werd er maar 407 euro 
aan een jonge auto uitgegeven aan onderhoud. 
De daling in onderhoudskosten kan te maken 
hebben met het grotere aantal 'kleine' zuinige 
auto's dat werd verkocht. Deze maken gemiddeld 
weinig kilometers en hebben relatief lage onder-
houdskosten. Daarnaast zijn de voorgeschreven 
onderhoudsintervallen van auto’s langer.

WAARONWAAR

WAARONWAAR

WAARONWAAR

WAARONWAAR
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50

snApsHOT

bedrijven hebben zich al 
aangemeld om gastlessen 
of bedrijfsbezoeken voor 
het voortgezet onderwijs te 
organiseren.

41 scholen in Nederland zijn 
via ‘Gastlessen, zó geregeld’ 
op zoek naar technische 
bedrijven in de 
regio.

Er zijn tien regio’s 
waar al gastlessen 
en bedrijfsbezoeken worden 
gegeven, waaronder Zwolle, 
Achterhoek, Amsterdam, 
regio Food Valley, Venray 
en Woerden. Neem ook 
initiatief in uw regio en ga naar 
gastlessenzogeregeld.nu. 

Geef 
ook een 
gastles
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Als ze nú al 
geïnteresseerd 

zijn …
Een middelbare scholier die met plezier technische 

lesopdrachten uitvoert, zou zo maar eens uw 
nieuwe medewerker kunnen worden. Maar hoe 
krijgt u hem of haar echt zover dat hij voor een 

opleiding en loopbaan in de automotive branche 
kiest? Over die vraag buigt TechniekTalent.nu 

zich, een samenwerkingsverband van technische 
sectoren in opdracht van werknemers- en 

werkgeversorganisaties, waaronder BOVAG. De 
vraag naar goed opgeleide technici neemt de 

komende jaren toe en het blijkt dat jongeren niet altijd 
een juist beeld hebben van werken in de techniek. 

TechniekTalent.nu zorgt dat het contact tussen 
scholen en bedrijven in de regio vergroot wordt. 
Onder meer door het voor bedrijven makkelijker 
te maken om gastlessen of bedrijfsbezoeken te 

organiseren met scholen in de buurt. Via de nieuwe 
online ontmoetingsplaats ‘Gastlessen, zó geregeld’ 

komt u gemakkelijk in contact met scholen, en is zo'n 
bezoek zo georganiseerd. Meer weten? Kijk dan op 

gastlessenzogeregeld.nu.

Ook u kunt 
zich inzetten om 
de instroom van 
jong technisch 
personeel te 

bevorderen

Tekst: Linda in 't Hout

GASTLESSEN EN BEDRIJFSBEZOEKEN ZO GE-
REGELD VIA ONLINE ONTMOETINGSPLAATS
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FinAnCiEEL MAnAgEMEnT

Banken verkochten in de jaren 2005 tot 
2009 rentederivaten als zoete broodjes. 
Hun zorgplicht hielden zij daarbij niet altijd in 
het oog. Nu is er een regeling die kopers 
van rentederivaten onder voorwaarden 
compenseert. Wat kunt u verwachten? 
Wim Manders, BOVAG Bedrijfsadviseur en 
directeur van adviesbureau FBM, legt uit.

Passend
Een groot aantal kopers 
van der ivaten is echter 
wel degel ijk gaan k lagen. 
Vanaf 2005 tot pakweg 2009 
zijn uitzonderlijk veel renteswaps 
afgesloten. De looptijd bedroeg meestal 
tien jaar. In die tijd is de rente gedaald naar 
historisch lage niveaus. Manders: “Wanneer 
de rente maar genoeg daalt, krijgen swaps een 
grote negatieve waarde. Die drukt op de balans 
van het bedrijf en tast de kredietwaardigheid 
aan.” Veel ondernemers hadden geen idee wat 
er aan de hand was, omdat ze het product dat 
ze hadden gekocht niet werkelijk begrepen.
En daar wringt de schoen: er zijn procedures 
gevoerd waarin kopers van swaps de banken 
aanwreven dat het product niet passend was, 
en dat de ondernemer onvoldoende verstand 
had van financiële finesses om zo’n product te 
kunnen kopen. “Er is veel discussie geweest”, 
zegt Manders. “Wanneer is een product passend? 
Wanneer heeft iemand voldoende kennis? Wisten 
mensen wat ze kochten?”

Compensatie 
voor swaps: 
hoe zit dat?

Op hoeveel compensatie ondernemers 
kunnen rekenen, is per geval verschil-
lend, omdat er in het herstelkader veel 
aspecten moeten worden meegewo-
gen. Een illustratief voorbeeld: 
Voor een derivaat met een hoofdsom 
van €5.000.000 is de afgelopen 
jaren €200.000 aan rente bijbetaald 
om het verschil tussen vaste en varia-
bele rente te compenseren. 
Op dit moment bedraagt de marktwaar-
de van het derivaat min €100.000. 
In dit geval wordt circa €45.000 
vergoed aan de koper van het derivaat.

R
entederivaten hebben de afgelopen jaren 
menig ondernemer grijze haren bezorgd. 
Met de functie van die derivaten, 
het afdekken van renterisico’s, is op 
zich niets mis. Maar veel kopers van 

derivaten, waaronder veel mkb-ondernemers, 
begrepen deze ingewikkelde producten toch 
niet helemaal. En dat heeft de afgelopen jaren 
tot grote problemen geleid.
“Onder de rentederivaten zijn de swap en de cap 
het meest bekend”, zegt Wim Manders, directeur 
van FBM Financieel Bedrijfsadvies. “Deze 
producten dienen om de renterisico’s op een lening 
beheersbaar te maken. Een cap is een verzekering 
die een maximum stelt aan een variabele rente. 
Een swap is een product om de rente mee vast te 
zetten voor een bepaalde periode.” Als de variabele 
rente daalt in die periode, dan profiteer je daarvan 
met een cap. Met een swap heb je pech: je betaalt 
meer rente dan je zou hebben betaald wanneer 
je de rente niet had vastgezet met die swap. “Als 
je ervoor kiest de rente vast te zetten en die daalt 
vervolgens, dan moet je niet gaan klagen”, zegt 
Manders. “Die mogelijkheid bestaat altijd.” 

ONDERNEMERS KRIJGEN COMPENSATIE VOOR DERIVATEN DIE RENTERISICO’S DEKKEN

Hoeveel 
schade
vergoeding?
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Tekst: Sjoerd van der Linden

 Soms kan het 
de moeite lonen 

om lopende swaps 
open te breken en 
te vernieuwen  

Herstelkader
Kopers van swaps hebben 

toen diverse discussies gewonnen. Daarop 
verordonneerden de Autoriteit Financiële 
Markten en de overheid de banken om alle 
dossiers na te lopen om te zien of zij hun 
klanten juist hadden geadviseerd en of de 
producten passend waren. “Banken hebben 
daarvoor twee keer de kans gehad, maar 
zij hebben niet naar tevredenheid gehoor 
gegeven aan de oproep”, zegt Manders. Toen 
is er een Derivatencommissie aangetreden 
om een algemene regeling te treffen. In juli 
2016 kwam die er: het Uniform herstelkader 
rentederivaten mkb. Dat stelt voorwaarden en 
ratio’s voor vergoedingen aan mkb-ondernemers 
die derivaten kochten. Vergoedingen kunnen 
oplopen tot maximaal 100.000 euro. 

Berekening
Manders: “Het herstelkader is neergezet 
om discussies en een stortvloed van 
individuele regelingen te voorkomen. 
Zelf procederen kan drie jaar kosten, 
en daarbij is het maar de vraag of je 

wat krijgt. Bedrijven die niet onder 
het herstelkader vallen, zijn daarop 

aangewezen; bedrijven die er wel onder 
vallen hebben vaak al een brief ontvangen 

van hun bank met de mededeling dat ze onder 
het herstelkader vallen.” Over de hoogte van de 
individuele vergoedingen is nog weinig bekend. 
Banken zijn druk bezig met het berekenen van 
die bedragen. Manders: “De planning was dat 
medio 2017 alle dossiers behandeld zouden zijn, 
maar de verwachting is dat dit eind dit jaar zal 
worden.”

Zinvol
BOVAG Bedrijfsadvies staat klaar om BOVAG-
leden te ondersteunen. Manders: “Wij kunnen 
kijken of ondernemers binnen het herstelkader 
vallen en toetsen of de vergoeding klopt. Als u 
er niet onder valt, dan kunnen we bekijken of 
een andere procedure zinvol is. Maar in principe 
komt de bank naar u toe met de mededeling of 
u onder het herstelkader valt. Gesloten dossiers 
worden opnieuw beoordeeld, en voor juridisch en 
financieel advies dat u heeft ingewonnen kunt u 
eveneens een vergoeding krijgen, indien u voor 
1 maart 2016 al een adviseur had ingeschakeld. 
Ook daarover treedt de bank in contact met u.”

Hulp van BOVAG Bedrijfsadvies
Laagdrempelig advies van ondernemers 
aan ondernemers; van mensen die we-
ten hoe het werkt in de automotive bran-
che omdat ze zelf aan het roer (hebben 
ge)staan van een bedrijf. Dat is wat BO-
VAG Bedrijfsadvies u biedt. Voor iedere 
branche die BOVAG vertegenwoordigt, 
is er een deskundige adviseur. Of het 
nu gaat om een dagje sparren, een in-
tensief coachingstraject, begeleiding bij 
overnametrajecten of voor een interim-
klus. Kijk op bovagbedrijfsadvies.nl 
voor meer informatie en een overzicht 
van de adviseurs.

Wim Manders, directeur FBM en 
BOVAG Bedrijfsadviseur
“Derivaten en swaps hoeven niet per se slecht 
te zijn. Met het afdekken van renterisico’s 
is niets mis. Soms kan het de moeite lonen 
om lopende swaps open te breken en te 
vernieuwen. De ongelukken met derivaten van 
de afgelopen jaren betekenen niet dat je nooit 
meer rente vast moet willen zetten. Wij kunnen 
bedrijven helpen met het doorlichten van hun 
bancaire structuur en renterisico’s. Gezien de 
volumes van de leningen waar dealerbedrijven 
mee werken, kunnen beperkte rentestijgingen 
al grote impact hebben.”
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DUUrZAAMHEiD

Nederland heeft een ambitieuze milieudoelstelling: in het 
SER Energieakkoord staat dat vanaf 2050 in het hele 
wagenpark zero-emission de norm dient te zijn. Alle 
betrokken partijen zijn het daarover eens. Oók traditionele 
opponenten zoals Natuur & Milieu en BOVAG. Lobbyisten 
Karin Blaauw en Rogier Kuin vertellen hoe ze nu sámen 
invloed op de politiek uit kunnen oefenen.

ook voor duidelijkheid. Het bedrijfsleven vraagt 
altijd om zekerheid en met dit akkoord geven we 
dat handen en voeten. Autofabrikanten zijn snel 
geneigd om te zeggen dat normen te ver gaan, 
maar de kracht van ons akkoord zit hem er ook 
in dat de stappen die we voorstellen ook technisch 
haalbaar zijn. En tegelijk zien we dat de Parijse 
klimaatdoelen een nog snellere omslag noodzakelijk 
maken. Daar moeten we dus zowel in Europa als 
in Nederland hard aan werken.”

Innovatie stimuleren
De technische haalbaarheid is volgens Rogier 
Kuin cruciaal in het Nederlandse standpunt: “We 
hebben onze voorstellen door TNO laten toetsen. 
Zij bevestigen dat onze tussenstappen realistisch 
zijn. Hoe fabrikanten daarmee omgaan, is aan 
hen. CO2-reductie is te bewerkstelligen door het 
aanbieden van hybrides en elektrische auto’s, maar 
in theorie kan een fabrikant zelfs met een compleet 
‘fossiel aanbod’ de 2025-normen halen. Door het 
terugbrengen van de CO2-uitstoot niet uitsluitend 

Je ziet vooral 
dat lidstaten met 
een eigen auto-
industrie op de 
rem proberen te 

trappen  

H
et SER Energieakkoord is een gezamen-
lijk gedragen plan van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, ANWB, 
Natuur en Milieu en BOVAG. Nederland 
brengt dit in bij de Europese onderhan-

delingen over uitstootnormen voor de periode 
na 2021. Karin Blaauw was namens Natuur en 
Milieu betrokken bij de totstandkoming: “De 
Nederlandse inzet is ambitieus. Onze stip op 
de horizon is dat uiterlijk in 2050 alle auto’s 

zero-emissie moeten zijn. We stellen concrete 
en haalbare stappen voor om dat te bereiken.” 
Rogier Kuin was namens BOVAG betrokken bij de 
totstandkoming van het SER-akkoord. Hij schetst 
de belangrijkste stappen: “In 2025 is ons doel een 
gemiddelde CO2-uitstoot van 70 g/km en in 2030 
35 g/km. Daar ligt een grote uitdaging voor de 
industrie: er zijn grote investeringen nodig en die 
moeten ook terugverdiend kunnen worden.” Karin 
Blaauw: “Aan de andere kant zorgt deze doelstelling 

Ambitieuze plan nen
OP WEG NAAR ZERO-EMISSION IN 2050
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Tekst: Norbert Hoogeslag

Onze voorstellen zijn 
realistisch en technisch 
haalbaar — de industrie 

krijgt zo de kans om 
daar op in te spelen  

aan de aandrijflijn op te hangen, stimuleren we 
innovatie - we dagen fabrikanten uit om met cre-
atieve oplossingen komen.”

Conservatief Europa
Dat Nederland bij de onderhandeling over nieuwe 
Europese uitstootnormen ambitie toont, wil niet 
direct zeggen dat andere lidstaten dat ook doen. 
Karin Blaauw: “Je ziet vooral dat lidstaten met 
een eigen auto-industrie op de rem proberen te 
trappen. Duitsland heeft dat altijd gedaan, maar 
het inzetten én uitvoeren van de ‘Energiewende’ 
is een positieve trend, die ongetwijfeld ook door-
werkt in de auto-industrie. Dat neemt niet weg 
dat ‘Brussel’ van nature conservatief is en dat er 
een sterke autolobby (ACEA) opereert.” “Daarom,” 
zo vervolgt Rogier Kuin, “is het zo belangrijk dat 
we in Nederland een breed gedragen standpunt 
inbrengen. De basis daarbij is dat alle betrokken 
partijen doordrongen zijn van de urgentie om de 
CO2-uitstoot terug te brengen. Het bijkomende, 
uitermate belangrijke signaal dat we daarbij willen 

Bijzonder: gedeeld belang
Wat het SER-akkoord bijzonder maakt, 
is dat partijen met vaak tegengestelde 
belangen elkaar hebben gevonden. Ka-
rin Blaauw benadrukt echter dat er ook 
een gedeeld belang is: “We móeten 
klimaatdoelen halen, daarvan zijn alle 
partijen achter het akkoord doordron-
gen.” Rogier Kuin: “Dat neemt niet 
weg dat we een pittig proces hebben 
doorgemaakt. Er was wel sprake van 
‘wij’ en ‘zij’, maar alle partijen gingen de 
onderhandelingen in met onderling res-
pect en vooral een nuchtere en prag-
matische aanpak. We hebben een brug 
kunnen slaan, die politiek rendeert.”

Sneller schoon
BOVAG-leden zijn afhankelijk van auto-
fabrikanten als het gaat om de beschik-
baarheid van schone auto’s. Volgens 
Rogier Kuin is het voor hen belangrijk 
dat de industrie grote stappen zet: “Hoe 
sneller (nog) schonere auto’s beschikbaar 
zijn, des te minder noodzaak er voor de 
overheid is om (stimulerings)maatre-
gelen te treffen. We hebben ons lesje 
wel geleerd van de scheefgroei die het 
‘14%-beleid’ heeft veroorzaakt.”

Ambitieuze plan nen

afgeven, is dat verduurzaming een internationale 
discussie is – we moeten samen aan de slag. Een 
puur binnenlands beleid, zoals we afgelopen jaren 
met de bijtelling hebben gezien, heeft niet zo veel 
zin.” Volgens Karin Blaauw blijft nationaal beleid 
van groot belang. Europese normen zijn nodig voor 
een voldoende aanbod van zuinige en zero-emis-
sie voertuigen. Maar nationaal beleid bepaalt in 
hoge mate welke auto’s de komende jaren op de 
Nederlandse wegen rijden, hoe schoon de lucht in 
de Nederlandse steden is en of we snel genoeg de 
infrastructuur voor elektrisch rijden opbouwen. 

Snel voorsorteren
Het SER-akkoord geeft ook aan dat alle partijen het 
erover eens zijn dat mobiliteit ook in de toekomst 
gegarandeerd moet zijn. Om dat te bereiken, zijn 
er volgens Karin Blaauw twee wegen: “Nu voorsor-
teren én actie ondernemen of wachten tot de nood 
het hoogst is. Maar als we wachten moeten we in 
de toekomst draconische maatregelen nemen om 
binnen de klimaatdoelen te blijven. Als we snel de 
transitie maken, krijgt de industrie wel de kans om 
daar op in spelen. Alleen zo kunnen we mobiliteit 
ook op lange termijn en op een gezonde manier 
waarborgen én de internationaal vastgestelde kli-
maatdoelen halen.” Volgens Rogier Kuin speelt er 
ook iets anders mee: “De geleidelijke weg zorgt er 
ook voor dat je de noodrem niet hoeft te gebruiken. 
Je voorkomt bijvoorbeeld dat je op een gegeven 
moment transportbelemmerende maatregelen 
móet nemen, denk aan het weigeren van toegang 
tot milieuzones of een idioot hoge belasting per 
kilometer om verkeer af te remmen.”

Beducht voor auto-industrie
Binnenkort komt de Europese Commissie met een 
voorstel met betrekking tot de uitstootnormen. 
Daarover gaan de landen vervolgens onderhande-
len. Nederland heeft het SER Energieakkoord be-
wust in een vroegtijdig stadium ingebracht volgens 
Karin Blaauw: “Als je er vroeg bij bent kun je meer 
invloed uitoefenen. Je geeft de Commissie de kans 
om het rapport goed te bestuderen én om brede 

steun voor ambitieuze plannen te vinden.” Rogier 
Kuin: “Wat het SER-akkoord zo krachtig maakt, 
is dat het een breed maatschappelijk draagvlak 
heeft. Deze ‘verzekerde steun’ is ook belangrijk 
voor de Europese Commissie.” Toch is het voorstel 
van de Commissie nog maar het begin: het is de 
basis voor de daadwerkelijke onderhandelingen 
tussen landen en in het Europees Parlement. Karin 
Blaauw is daarbij beducht voor de lobby van de 
auto-industrie: “Die is in Brussel heel sterk verte-
genwoordigd - daar is Den Haag niets bij. Als de 
onderhandelingen snel verlopen, kan er binnen 
enkele maanden een akkoord zijn. Eén ding is 
daarbij nu al zeker: we moeten internationaal hoe 
dan ook flink aan de bak om de milieuambities te 
verwezenlijken.”
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3 Wees vindbaar
Mensen beginnen meestal te zoeken op een 
merk en een type. In Google krijgen ze dan 
de natuurlijke en de betaalde zoekresulta-

ten te zien. Het is belangrijk dat de link naar uw 
website op de eerste pagina verschijnt. Heeft u het 
beste antwoord op de vraag van de consument? Zorg 
dat iemand in de organisatie zich bezighoudt met 
zoekmachine-optimalisatie (SEO: Search Engine 
Optimization). Vergeet ook niet dat veel mensen 
op Facebook hun zoektocht beginnen. Een review, 
een testverslag, productinformatie; daarmee helpt 
u potentiële klanten op weg.

4 Maak de site mobielvriendelijk
Er zoeken inmiddels al meer mensen 
op hun smartphone dan op de desktop-
computer. Is uw website responsive, met 

andere woorden: is deze op alle apparaten goed 
leesbaar? Het scherm van een mobiel apparaat 
biedt niet veel ruimte voor informatie. Houd daar 
ook rekening mee.

tips om van  
kijkers kopers  
te maken

11

Op internet begint het: de 
zoektocht van consumenten 
naar informatie. Komen ze 
op uw website terecht? 
En vinden ze in de online 
showroom wat ze zoeken? 
Tips om webbezoekers te 
verleiden tot kopen.

prAKTisCHE Tips

SLEUTELEN AAN DE 
ONLINE SHOWROOM

1 Weet wat mensen zoeken
U heeft vast veel te vertellen. Toch is het 
beter om die neiging te onderdrukken. 
Voorop staat dat u de bezoeker moet 

bieden wat hij of zij zoekt. Daarvoor is het 
belangrijk om de ‘klantreis’ te kennen. “We 
weten uit onderzoek dat de consument allerlei 
bronnen nagaat – soms wel twintig – voordat 
hij een auto koopt”, zegt Vincent Jorritsma 
van Webuildretail. “Het laatste station is een 
website van een autobedrijf. Daar wil de con-
sument kunnen klikken op de aanvraag voor 
een proefrit, het bepalen van de inruilwaarde, 
of een offerte.”

2 Richt u op conversie
Een website van een autobedrijf heeft 
één doel, betoogt Jorritsma: conversie. 
Het is geen folder, maar een plek om 

auto’s en aftersalesdiensten te verkopen. Zorg 
daarom dat de hele website in dienst staat 
van dat doel.
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<27 Zorg voor krachtig beeld 
Onderschat de kracht van beeld niet; 
besteed ook aandacht aan de fotografie. 
Experimenteer met bewegend beeld. 

Maak korte videoverslagen van auto’s die u op 
voorraad heeft en zet deze ook op YouTube. 
BOVAG organiseert op 27 juni een tweede work-
shop van Denk vooruit. Denk digitaal. waarin 
u leert hoe u virtual reality en online video 
voor uw bedrijf kunt inzetten (zie pagina 29).

8 Meningen van anderen tellen
Consumenten winnen ook graag advies 
in van anderen. Ze informeren bij familie 
en vrienden, en ze gaan online op zoek 

naar reviews. Het is dan ook raadzaam om re-
views aan uw autoaanbod te verbinden.

5 Analyseer de bezoeken 
Weet u hoe lang iemand gemiddeld op 
uw website rondkijkt? Met Google Ana-
lytics kunt u meten waar bezoekers van 

uw website op klikken en hoe ze de site weer 
verlaten. Vraag daarnaast ook eens – met een 
online formulier of aan de telefoon – aan mensen 
hoe ze bij u zijn uitgekomen, en of ze hebben 
gevonden wat ze zochten.

6 Plaats relevante content
Het is verstandig om de website op te 
bouwen rond ‘toptaken’. Toptaken zijn 
de antwoorden op de vragen die de 

meeste bezoekers van uw website hebben. Denk 
daarbij aan contactgegevens, de mogelijkheid 
om offerte aan te vragen en openingstijden. 
Verstop die informatie niet, op veel sites moet 
je echt goed zoeken naar een telefoonnummer. 
Waarom zou je dat niet bovenaan elke pagina 
zetten? 

Tekst: Allard Frederiks

97% van de 
autokopers 
doorloopt zijn 
zoektocht naar 
een auto online.

Reis naar 
showroom 

begint online

Het bezoek aan de showroom 
neemt af. Vroeger bezocht 
de consument één of meer 
dealers, maakte proefritten en 
besliste. Nu onderneemt hij 
24 acties in 54 dagen, blijkt uit 
onderzoek van Roland Berger 
en BOVAG. Slechts vijf acties 
vinden offline plaats, waarvan 
de klant zich maar twee keer 
in de showroom meldt.

20% van de verkoop 
van nieuwe auto’s aan 
particulieren wordt in 2020 
online afgewikkeld.

Bron: Roland Berger/BOVAG
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AMT Digitaal
hét AMT Magazine voor op je 

computer, smartphone of tablet
AMT Magazine
hét vakblad voor iedere 
automotive professional

AMT.nl
dé nieuwssite voor de 

automotive sector

AMT Nieuwsbrief
wekelijks het laatste 

autonieuws in je mailbox

AMT Autotechniek
volg ons op Facebook en kom 

in contact met vakgenoten

AMT Grip op je autobedrijf
praktisch trainingstraject 
voor ondernemers die 
vooruit willen

AMT App
hét vakblad voor iedere 
automotive professional

AMT Diagnose Boot Camp
praktische workshops in twee 
dagen, leerzaam en gezellig

AMT Live
hét live kennisevenement voor 
ondernemers en autotechnici 
van autoservicebedrijven

AMT Garageforum
dé community van en voor 
automotive professionals

AMT Reparatiewijzer
een database met meer dan 

14.000 oplossingen voor 
autotechnische problemen

MEER INFORMATIE EN ABONNEREN
WWW.AMT.NL/AANBIEDING
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>9 Zorg voor een uitnodigende vorm-
geving
Je ziet ze nog wel eens: van die donkere 
websites, soms met een zwarte achter-

grond. Maar er is een reden dat de meeste sites licht 
zijn, met duidelijke kleuren. Ze zijn uitnodigender 
en prettiger voor de bezoeker. Kies daarom voor 
een heldere website.

10 Duidelijke navigatie, her-
kenbaar design
Het design van uw website is be-
langrijker dan u misschien denkt. 

Nieuwe bezoekers nemen gemiddeld 2,6 seconden 
de tijd om een oordeel te vellen over een site. Als u 
een ‘unieke’ website wilt hebben, is de kans groot 
dat dit geen effectieve website is. Hou daarom vast 
aan de richtlijnen voor webdesign. De Google Ma-
terial Design Guide (https://material.io) kan hierbij 
helpen. Als een navigatiemenu niet op een logische 
plaats zit, raken bezoekers de weg kwijt. En dan 
bent u misschien wel een klant kwijt.
Zet een telefoonnummer of adres ook nooit in een 
plaatje, maar plaats het gewoon als tekst, zodat 
bezoekers het bijvoorbeeld niet hoeven over te 
tikken in een navigatietool. Zorg dat e-mailadres-
sen ook klikbaar zijn.

Vincent Jorritsma, Webuildretail
“Stuur op de juiste cijfers. Het is 

verstandig om te meten wat het 
effect is van bezoeken aan de site. Een 
conversiegedreven website levert meer 
telefonische leads op. Zorg daarom voor een 
duidelijke opvolging. De medewerker aan de 
telefoon is essentieel voor het maken van 
afspraken voor de verkopers.”

Dinsdag 27 juni 2017  
BOVAGhuis Bunnik
Uw potentiële klant heeft u online gevonden. 
Hoe krijgt u hem of haar geïnteresseerd in 
uw product of dienst? Om het juiste gevoel 
te creëren moet de off- en online ervaring 
van de klant naadloos op elkaar aanslui-
ten. BOVAG organiseert op dinsdag 27 juni 
in Bunnik de tweede workshop van Denk 
vooruit. Denk digitaal. Daarin staat de tweede 
stap in de salesfunnel centraal: het betrekken 
van de klant bij uw bedrijf.

Programma
Vanaf 13.30 uur Ontvangst

14:00 - 14.45 uur
Web1on1 over de mogelijkheden van livechat.

14.45 - 15.30 uur
Bas Beukers van yellowBird Lab laat de 
impact zien van interactieve, online belevenis-
sen op het oriëntatie- en aankoopproces.

15.30 - 15.45 uur Pauze

15.45 - 16.30 uur
Vanja Mlaco, conversiespecialist van 
Transavia, neemt u mee op de reis die de 
luchtmaatschappij gemaakt heeft naar een 
conversiegedreven website, waarbij de klant 
centraal staat. En hoe Transavia haar website 
continu blijft ontwikkelen.

Vanaf 16.30 uur Netwerkborrel

Aanmelding
Deelname aan deze workshop is onderdeel 
van uw BOVAG-lidmaatschap. Het aantal 
plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan via 
leden.bovag.nl/onlinemarketing.

11 Zorg voor goede opvolging
Zodra iemand een online formu-
lier invult of telefonisch contact 
opneemt na een bezoek aan de 

website, is de vraag hoe u deze leads gaat op-
volgen. Zorg dat u hiervoor een efficiënt proces 
inricht. Wie belt de klant na en wie is verant-
woordelijk voor het inplannen van afspraken 
voor de verkopers?
Overigens zijn de contacten (leads) die u haalt 
uit ingevulde formulieren op de website niet 
de enige graadmeter voor uw online succes. 
Vincent Jorritsma: “Maar een derde van de leads 
ontstaat op basis van formulieren. Het merendeel 
van de consumenten bezoekt de website met 
de mobiele telefoon en belt vervolgens naar het 
autobedrijf. Vergeet dat niet mee te rekenen als 
u wilt sturen op cijfers.”

Workshop  
Denk vooruit.  
Denk digitaal.
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Robert Versteeg 
nieuwe directeur Eduards Trailer Factory

Met ingang van 31 mei 
2017 is door trailer 
fabrikant Eduards Trailer 
Factory Robert Versteeg 
aangesteld als directeur. 
Dit is een nieuwe functie 
waarmee de organisatie 
duidelijk investeert in groei 
en innovatie. Als directeur 
heeft Versteeg de steun 
van eigenaar Eduard Saris 
en het volledige Team 
Eduard.

Eduards Trailer Factory groeit al een aantaljaren harder 
dan de markt. De groei van Eduards Trailer in kaart 
gebracht, van 8000 (2015) naar 10000 (2016) en naar 
verwachting 14000 (2017) trailers. Dat bepaalt ons bij de 
vraag hoe die groei op een verstandige wijze te managen.
 
R. Versteeg is een bedrijfskundig opgeleide professional 
met ervaring in diverse branches.  
Een gepassioneerde ‘bouwer’ met bewezen kennis 
en resultaten in de vakgebieden operations, business 
development & marketing en general management. 
Sinds 2001 is hij actief als bedrijfsadviseur en 
sinds augustus 2012 is hij actief bij W|VDB, een 
middelgrote professionele dienstverlener voor Brabantse 
ondernemers en familiebedrijven uit Waalre, NL Hier 
was hij verantwoordelijk voor de interne business 
supportprocessen en een externe adviespraktijk.

Met de aanstelling van Robert Versteeg verwacht Eduards 
Trailer Factory nog beter invulling te kunnen geven aan 
haar positie als toonaangevende specialist ‘to move your 
business’. Ook kiest de organisatie duidelijk voor innovatie 
in productie, levering en interactie met haar zeer trouwe 
afnemerbasis.

Met zijn aantreden neemt Versteeg de dagelijkse directie 
taken en verantwoordelijkheden over van eigenaar Eduard 
Saris die zich daarmee kan concentreren op zijn andere 
investeringen en interesses. In de eerste drie maanden 
zal Versteeg zich richten op goede verbindingen met 
afnemers, leveranciers en partners en Team Eduard. 
“Ik kijk ernaar uit de rol van directeur op me te nemen. 
Eduards Trailer Factory is een organisatie met veel 
potentie en ruimte voor vernieuwing. Recent hebben we 
het team versterkt met professionals op het gebied van 
kwaliteit, supply chain en planning en samen zullen we 
mooie resultaten neerzetten.”

Ontmoet collega’s 
uit de branche en de 
mensen van BOVAG

Het BOVAGhuis in Bunnik is het huis van alle leden van 
BOVAG. U bent van harte welkom voor een kop koffi e en 
u kunt kosteloos gebruik maken van het mooie lichte 
atrium als u met een collega wil afspreken, even een werk-
plek nodig heeft of voor een kop koffi e of een broodje 
onderweg. Uiteraard is vergaderen bij BOVAG ook 
mogelijk, tegen sterk gereduceerd tarief kunt u als 
BOVAG-lid gebruik maken van het vergadercentrum.

Meer informatie? 
www.bovag.nl/vergaderen of via 
vergaderen@bovag.nl en 030-6595212
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Wat doe je terwijl je auto 
oplaadt?
“Ik beantwoord e-mails, lees stuk-
ken door en bereid mijn afspraken 
voor. Ik zie het niet als langere 
reistijd, maar als twintig minuten 
werktijd. Ik doe werk dat ik anders 
thuis had gedaan. Ik ben beter 
voorbereid en minder gehaast. 

Mijn tijdsmarge voor de reis is gro-
ter en daardoor kom ik ook vrijwel 
altijd op tijd.”

Hoe kies je het laadpunt?
“Snellaadpunten zijn er in over-
vloed. Er is keuze genoeg. Ik ga 
voor het laadstation waarbij de bes-
te koffie beschikbaar is. Ik heb een 
paar favoriete plekjes waar je rustig 
kunt werken. Als je die eenmaal 
hebt gevonden, kom je er terug. 
Ook al koop ik bij het tankstation 
dan geen brandstof, ik ben toch 
een goede klant. Ik geef zo zeven à 
acht euro per keer uit in de shop.”

Hoe lang duurt het laden?
“Het opladen duurt ongeveer 

twintig minuten. Volgens mij ligt 
daar de uitdaging voor exploi-
tanten van laadlocaties. Veel 
concepten zijn echt ‘on-the-go’, 
daar kun je niet echt lang zitten. 
Andere concepten zoals Van 
der Valk-restaurants hebben 
ook snellaadpunten. Daar kun 
je goed zitten, maar ben je in 
het algemeen niet in die twintig 
minuten klaar. De kunst is een 
concept waar klanten in twintig 
minuten een euro of acht kunnen 
uitgeven aan goede koffie en iets 
lekkers erbij. Met goede zitplek-
ken waar je wel weer zo weg 
bent. De kleine Starbucks die je 
nu ziet oppoppen, voorzien daar 
bijvoorbeeld goed in.”

Hoe kom je zo fanatiek elek-
trisch? 
“Ik ben begonnen met een 
Mitsubishi Outlander. De actie-
radius op elektrisch was niet 
echt heel groot, veertig kilome-
ter ongeveer. Toch reed ik op 
een tank van 35 liter gemiddeld 
2.000 kilometer, zonder al te 
veel ongemak. Ik was daarom 
met regelmaat te vinden bij een 
van de snellaadstations aan de 
snelweg. Nu rijd ik in een Tesla 
Model S. Daar kan ik 380 kilome-
ter mee rijden voordat ik ’m aan 
de stekker hang. Dus hoef ik mijn 
reis minder vaak te onderbreken 
om te laden. Stiekem mis ik mijn 
tussenstops wel een beetje.”

ACCU BIJNA LEEG EN JE 
EINDBESTEMMING NOG NIET 
IN ZICHT? DE MEESTE HYBRIDE 
RIJDERS SCHAKELEN OVER OP 
BENZINE, MAAR FANATIEKELING 
MARTIJN VAN DER STEEN (40) 
NIET. HIJ GAAT VOOR PÚÚR 
ELEKTRISCH. MET DANK AAN 
DE SNELLADER.

“Ik werk tijdens het opladen”

AAn HET WOOrD
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De plannen van de 
provincie Zuid-Holland 
om vergunningen van 

tankstations gelegen aan 
provinciale wegen om te 

zetten naar huurcontracten 
en die periodiek te veilen, 

vallen verkeerd. Bij zowel de 
betrokken ondernemers als 

bij de BOVAG en Nove. Maar 
de provincie wil vooralsnog 

van geen wijken weten.

Veiling-
plannen  

vallen verkeerd

LOBBY & BELAngEnBEHArTiging

ONDERNEMERS VREZEN ZUID-HOLLANDS  
HUURSTELSEL VOOR TANKSTATIONS LANGS N-WEGEN

L
angs de provinciale wegen in Zuid-Holland 
staan zo’n tachtig tankstations. Iets meer 
dan de helft daarvan staat op grond die ei-
gendom is van de provincie. De provincie 
Zuid-Holland is van plan om de huidige 

vergunningen van die stations (in totaal zijn dit 
er 42) om te zetten in huurrechten, die iedere 
vijftien jaar onder de hamer gaan. “Nu hebben 
de ondernemers een zakelijk gebruiksrecht op 
hun onroerende zaken, maar dat wil de provincie 
omzetten naar een huurconstructie. Bezien vanuit 
de provincie is dat logisch, ze vinden het fijn dat 
de spelregels voortaan netjes in het huurcontract 
zijn bepaald. Dat geeft houvast, duidelijkheid”, 
verklaart juridisch adviseur Arnold Koopmans 
van Koopmans Advies. Hij staat namens BOVAG 
ondernemers bij. Maar mag dit zomaar? “Theore-
tisch wel”, zegt Koopmans. “Maar de provincie 
moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Men mag de wijziging bijvoorbeeld niet alleen 
om zuiver budgettaire redenen doorvoeren.”
De gemeente haalt, zo hebben BOVAG en Nove 

(Nederlandse Organisatie voor de Energiebran-
che) berekend, met de maatregel ruim acht ton 
per jaar meer binnen. Exploitanten dragen voor 
het gebruik van die provinciegrond jaarlijks al een 
bedrag af aan precario, maar in de ogen van de 
provincie is dat bedrag niet marktconform. De ei-
genaren van de tankstations op provinciale grond 
krijgen daarom een huurcontract aangeboden 
met aanzienlijk minder gunstige voorwaarden 
dan die onder het huidige vergunningenstelsel. 
“Bovenop de afdracht op basis van het aantal 
verkochte liters komt een bedrag berekend op 
basis van de WOZ-waarde. In sommige gevallen 
kan dat leiden tot een ruime verdubbeling van de 
kosten, op basis van het voorgestelde percentage 
van acht procent van de WOZ-waarde”, vertelt 
Erik de Vries van Nove. Voor ondernemers die 
voor 1 september vrijwillig overstappen op de 
nieuwe regeling verzacht de provincie de pijn, 
meldt De Vries. “Deze exploitanten krijgen 
een tijdelijke korting op de huurprijs. Dit op 
voorwaarde dat ze voor het einde van het jaar 

Tankstations op 
steenworp afstand van 
een N-weg hebben niet 

met deze prijsopdrijvende 
regelgeving te maken, dat 

is oneerlijk
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Tekst: Martijn Louws

Koos Oostdijk, tankstation 
Argos in Monster
“Mijn situatie is complex. Een 
deel van de grond is namelijk 
van de provincie en een deel van 
mij. Ze mogen het mij persoonlijk 
komen uitleggen, want ik wil 
wel eens weten hoe het nu 
precies zit in mijn situatie. Maar 
ik heb nog niks van de provincie 
gehoord. Dat is toch gek voor 
zo’n ingrijpende maatregel? Deze 
wijziging is toch een kosten-
verhogende factor voor de 
huurder, die dit zal doorberekenen 
in de brandstofprijzen voor de 
consument. Erg vervelend. Ik zeg 
dan ook: van tafel ermee.”

ook daadwerkelijk de overstap maken. Wie niet 
akkoord gaat of te laat reageert, krijgt drie jaar 
de tijd om het tankstation te verlaten.”

Prijsopdrijvende regelgeving 
BOVAG heeft geen goed woord over voor de 
plannen van de provincie. “Het zorgt voor 
een oneerlijk speelveld. Tankstations op een 
steenworp afstand van een N-weg hebben 
immers niet met deze nieuwe prijsopdrijvende 
regelgeving te maken”, zegt Erik Stern, bran-
chemanager Tankstations en Autowasbedrijven 
bij BOVAG. Bovendien, zo stelt hij, wordt het 
door de looptijd van slechts vijftien jaar voor 
ondernemers moeilijk om grote investeringen te 
doen in bijvoorbeeld vulpunten voor alternatie-
ve brandstof. “BOVAG neemt het voortouw en 
zal zich fel verzetten tegen het nieuwe systeem 
dat eenzijdig wordt opgelegd. In onze ogen is 
het in strijd met de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Immers, ondernemers 
worden tot een huurovereenkomst gedwongen 

zonder dat ze weten wat dit precies betekent.” 

Volledige plaatje
Dat laatste is ook waarop BOVAG aanhaakt in 
een gezamenlijk schrijven van ondernemers en 
brancheverenigingen richting de provincie. “Wij 
willen dat de provincie eerst het volledige plaatje 
schetst. Zo is er bijvoorbeeld nog helemaal niets 
gezegd over hoe het veilingenstelsel er precies uit 
komt te zien. En wat is de termijn? En wat gebeurt 
er met de goodwill? Er zijn ondernemers die een 
station van de grond af aan hebben opgebouwd, 
letterlijk van niets iets gemaakt hebben. Hoe gaat 
de provincie daar mee om als zij straks hun station 
via een veiling kwijtraken?”, aldus De Vries. Hij 
vreest samen met Stern van BOVAG dat de provincie 
Zuid-Holland, en eerder al de gemeente Rotterdam, 
een voorbeeld gaan vormen voor andere provincies 
en gemeenten. “Wij zijn tegen een lappendeken 
van regels per gemeente of provincie en zien liever 
een landelijk systeem waardoor er een eerlijk 
speelveld ontstaat.”
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APK-Actie voor het JeugdsPortfonds! 

samen 
brengen we 

mensen 
in beweging.

Honderden onafhankelijke autobedrijven doen mee aan de APK-

actie. Deelnemende bedrijven doneren voor elke APK die ze 

uitvoeren € 0,50. Met dit bedrag steunen ze lokale initiatieven én 

het Jeugdsportfonds.

WAArom JeugdsPortfonds?
Het Jeugdsportfonds is net als het onafhankelijke autobedrijf sociaal 

en lokaal betrokken. Samen brengen we mensen in beweging.

WAt doet het JeugdsPortfonds?
Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen, die normaal niet 

kunnen sporten (vanwege de financiële situatie van de ouders), tóch 

kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds betaalt dan de contributie 

en soms zelfs de sportattributen. En dat is belangrijk omdat sport 

stimuleert, motiveert en verbroedert. 

meedoen?
Ga naar leden.bovag.nl/aanmeldenjsf en meld u aan. 

Na aan melding ontvangt u van BOVAG promotiemateriaal 

om in uw bedrijf zichtbaar te maken dat u maatschappelijk 

betrokken bent.

Hardenberg, Kruiwiel 11
Te huur of te koop in oosten van het  
land zeer luxe onder architectuur  
gebouwd bedrijfspand, op goede  

zichtlocatie op de autoboulevard  
langs de N34-Hardenberg.  
Garage bedrijf met showroom 2 lagen. 

Indeling: Kelder, BG: showroom, recep-
tie, toiletten, werkplaats, magazijn; 1e 
Verdieping: showroom, kantoren, toilet-
ten; 2e Verdieping: parkeerdek ca. 775 m2. 
Pand voorzien van: sprinkler, inbraaksig-
nalering, autolift. Terrein omsloten door 
blokkadehekwerk.  Voldoende parkeer-
gelegenheid. Oppervlakte ca. 4.480 m2, 
bvo ca. 3.150 m2. Prijs op aanvraag.  
Mail: bgmlenferink@lenferink.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden om één 
of meerdere van deze doelgroepen te 
bereiken? Neem contact met ons op voor 
een vrijblijvende o� erte op maat.

BOVAGkrant
I www.bovagkrant.nl
E sales@bovag.nl 
T 030 – 65 95 294

De BOVAGkrant is hét magazine voor 
ondernemers die zich bezighouden met 
mobiliteit. Oftewel, BOVAG-leden werkzaam 
in de branche van personen- en bedrijfsauto's, 
trucks, fi etsen, gemotoriseerde tweewielers, 
caravans, aanhangwagens, revisie, autoverhuur, 
autowassen, rijscholen of tankstations.

Wilt u de aandacht van ruim 9.000 BovAg-ondernemers?
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• Maak gratis gebruik van een werkplek en koffie
• Geniet van verse gerechten uit de BOVAG Keuken 
• Centraal in Nederland afspreken met collega’s

www.bovag.nl/vergaderen of vergaderen@bovag.nl en 030-6595212
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• Maak gratis gebruik van een werkplek en koffie
• Geniet van verse gerechten uit de BOVAG Keuken 
• Centraal in Nederland afspreken met collega’s

www.bovag.nl/vergaderen of vergaderen@bovag.nl en 030-6595212

Software voor de autobranche
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 We moeten weer 
de juiste klanten 

krijgen 
Leen de Koning, directeur 

Amega Groep

OAB-RVS nr.05 - 32 PAGINA'S

krantkrant
DENK VOORUIT. BEGIN BIJ BOVAG.

O
A

B
/R

VS
O

A
B

/R
VS

OAB 2017 nr.6 - 32 pAginA's

(ADVERTENTIE)

OAB 2017 nr.6 - 32 pAginA's



LEErMEEsTEr & LEErLing

Bij ons 
is iedereen 
gelijk

“Snel op hoog niveau”
uit grof sleutelen en brommers opvoeren. Maar 
onze werkplaats lijkt meer op een ziekenhuis 
en we werken volgens strenge eisen. Het lijken 
bijna openhartoperaties.”

Waarom is het belangrijk dat er leer-
meesters zijn?
Tjem: “Je leert leerlingen meer en sneller iets in 
een bedrijf dan op school. De opleidingen lopen 
bovendien best wel achter ten opzichte van de 
praktijk. Door zelf op te leiden, kan ik leerlin-
gen snel tot een hoger niveau brengen. Wij zijn 
een vooruitstrevend bedrijf, waar tweehonderd 
procent pas goed genoeg is. Ik heb een visie op 
hoe iets het beste aangepakt kan worden, daarom 
ben ik leermeester geworden. Dat wil ik ook aan 
de leerlingen overbrengen.”

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Tjem: “Ik pak het serieus aan. Je moet wel tijd 
investeren in je leerlingen en ze mogelijkheden 
geven om bijvoorbeeld cursussen te volgen. Ik 
geef de leerlingen veel vrijheid en verantwoor-
delijkheid. Als ze iets lastig vinden, laat ik ze 
het herhalen tot het lukt. Of als iets fout gaat, 
mogen ze het zelf oplossen met de klant. Zo 

Een leerling in het bedrijf: 
hoe ga je daarmee om? 
Bij Tensen Tweewielers 
maakt Rick echt deel uit 
van het team. Hij krijgt 
veel verantwoordelijkheid 
bij het uitvoeren van alle 
scooteroperaties.

Er is veel uitstroom onder leerlingen in 
de gt-branche, hoe zit dat hier? 
Rick: “We begonnen met zeven man aan de 
opleiding, inmiddels zijn er nog drie over in 
mijn groep. De jongens die afvielen wisten 
niet goed wat ze wilden. Ze hielden niet echt 
van techniek.” 
Tjem: “Jongeren hebben vaak een heel ander 
beeld van de scooterbranche. Voordat we een 
leerling aannemen, laten we hem daarom eerst 
in zijn vrije tijd meelopen in ons bedrijf. Zo zien 
we wat voor jongen het is en of het werk bij hem 
past. Jongeren denken vaak dat het werk bestaat 

Rick Dijkhuizen (19) doet de 
opleiding tot eerste scootertech-
nicus. Hij is nu bijna drie jaar leer-
ling bij Tensen Tweewielers, waar 
hij waarschijnlijk na zijn opleiding 
zal blijven werken. 

Tjem Tensen (35) is mede-
eigenaar van scooterbedrijf 
Tensen Tweewielers in 
's-Gravenzande. Sinds 2004 is 
hij leermeester. Tussen zijn acht 
medewerkers bevinden zich ook 
twee leerlingen in het bedrijf. 

Bent u al leermeester?
Leermeesters zijn van grote betekenis voor het 
opleiden van vakmensen. Zij zorgen voor een 
goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfs-
leven en een toekomstbestendige branche. Wilt 
u ook leermeester worden en jongeren klaar-
stomen voor een toekomst in het gt-vak? Meld 
u dan aan voor een training bij Innovam.

leren ze het het beste.” 
Rick: “Ik leer veel en mag alles doen: een klus 
aannemen, zelf uitvoeren en klanten helpen. 
Het werk is echt een uitdaging.”

Een goeie match dus.
Tjem: “Rick is een leuke en vrolijke jongen. Hij 
weet zijn weg prima te vinden in het bedrijf, 
zowel in de werkplaats als in de showroom. Hij 
is niet bang om in gesprek te gaan met klanten.” 
Rick: “Ik krijg veel verantwoordelijkheid en 
als ik een vraag heb, staat Tjem gelijk klaar om 
me te helpen. Ik heb het gevoel dat ik echt deel 
uitmaak van het team.”
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BOVAG LEDENVOORDEEL 

Verdien uw 
contributie terug
De BOVAG Ledenwinkel is het grootste inkoopcollectief binnen de 
automotive branche. Iedere dag worden nieuwe scherpe deals gemaakt. 
Laat dat voordeel niet liggen, want met de BOVAG Ledenwinkel verdient 
u heel gemakkelijk een deel van uw BOVAG-contributie terug.

Energie
Bespaar heel veel euro’s 
met het BOVAG Ledenwinkel 
Energiecollectief. Overstappen 
is zeer eenvoudig en wordt 
verzorgd door de Ledenwinkel. 
Uw besparingen kunnen 
oplopen tot wel 30% 
gemiddeld! Vraag geheel 
vrijblijvend een besparings-
analyse aan.

Kijk op bovagledenwinkel.nl en 
zoek op: energie aanbieding.

Meer ledenvoordeel? Kijk op: www.bovagledenwinkel.nl,  
bel met (030) 65 95 222 of mail naar info@bovagledenwinkel.nl

Collectief ledenvoordeel voor u

Telefonie
Speciaal voor alle BOVAG leden 
aantrekkelijke kortingen op 
zowel de bestaande als nieuwe 
telefonie- en internetdiensten van 
o.a. KPN, XS4ALL en T-Mobile 
met kortingen tot wel 60%! 
Daarnaast is er een speciaal 
ingerichte BOVAG helpdesk 
Telefonie zonder wachttijden. 
Stuur ons uw laatste factuur en 
ontvang een scherpe offerte.

Kijk op bovagledenwinkel.nl en 
zoek op: telefonie.

Kantoorartikelen
BOVAG-leden ontvangen een 
fikse korting op kantoorartikelen 
van Lyreco. Dat geldt voor het 
gehele assortiment, waaronder 
papier, ordners, schrijfwaren, 
toners en inkjets, facilitaire 
producten en meubilair. 
Daarnaast kunt u met uw eigen 
contactpersoon van Lyreco 
speciale prijzen overeenkomen 
voor artikelen die u vaak bestelt.

Kijk op: bovagledenwinkel.nl en 
zoek op: Lyreco.

LED-verlichting
Door uw TL-lampen te wisselen 
voor LED-verlichting bespaart 
u direct geld. Via BOVAG 
Ledenwinkel kunt u deze heel 
voordelig aanschaffen en 
daardoor is uw investering 
vaak al binnen twee tot drie 
jaar terugverdiend. Ook fiscaal 
interessant doordat u gebruik 
kunt maken van de Energie 
Investeringsaftrek (EIA).

Kijk op bovagledenwinkel.nl 
onder Collectief voordeel.

Vergaderen bij BOVAG

  Centraal in Nederland
  Zalen voor 4 tot 250 personen
  Gezonde, verse en ambachtelijke 

maaltijden uit de BOVAGkeuken
  Ruim atrium biedt ruimte voor uw 

event of afterparty
  Ruime, eigen parkeergelegenheid

 Nieuwsgierig? Doe de virtuele 
tour door het BOVAGhuis op 
www.bovag.nl/vergaderen. 
Daar vindt u ook informatie 
over zalen, catering en tarieven. 
Reserveren kan via de site, 
maar ook via (030) 65 95 212 of 
vergaderen@bovag.nl.

Van kleine besloten bijeenkomsten tot grote 
presentaties of congressen. Iedereen is welkom 
om te vergaderen in het BOVAGhuis in Bunnik.

Voor advies over cao en 
personeel, juridische zaken, 
arbo en veiligheid, milieuzaken 
en fiscale zaken kunt u 
terecht op: leden.bovag.nl/
adviesvragen.

Staat uw vraag er niet bij, 
bel dan met BOVAG 
Ledenadvies (030) 
65 95 300.

BOVAG  
Ledenadvies
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Alfa Dealer Accountants 
Service

Van Siburgstraat 2-4
3863 HW Nijkerk
T: (088) 253 32 01
E: nijkerk@alfa.nl 

I: www.alfa.nl 

Consolid – HR Garage
Radarweg 511-513

1043 NZ Amsterdam
T: (020) 586 11 06

E: info@hr-garage.nl
I: www.hr-garage.nl 

De BOVAG Hofleveranciers zijn speciaal door BOVAG 
geselecteerde dienstverleners, die, eventueel na 
bemiddeling door BOVAG Ledenadvies, BOVAG-leden 
kunnen helpen bij het ondernemen. Met hen zijn 
speciale tarieven en voorwaarden afgesproken. 

ArboNed B.V.
Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht

T: (030) 299 62 99
E: info@arboned.nl
I: www.arboned.nl 

Graydon Nederland BV 
Hullenbergweg 250

1101 BV Amsterdam ZO
T: (020) 567 97 50 

E: verkoop@graydon.nl
I: www.graydon.nl/bovag 

GGN 
Stationsplein 50

5211 AP Den Bosch
T: (088) 311 61 61

E: info@ggn.nl
I: www.ggn.nl

MKB Adviseurs/Flynth
Bezuidenhoutseweg 12

Malietoren (18e verdieping) 
Den Haag

T: (070)349 06 50
E: info@mkbadviseurs.nl

I: www.mkbadviseurs.nl en 
www.flynth.nl 

New Vision Groep
Bellweg 2a

4104 BJ Culemborg
T: (088) 04 04 010

E: info@newvisiongroep.nl
I: www.newvisiongroep.nl

BOVAG online

Bertho Eckhardt
algemeen voorzitter
berthoeckhardt@bovag.nl

George Seitzinger
penningmeester
verenigingsbestuur@bovag.nl

Peter de Rooy
bestuurslid
verenigingsbestuur@bovag.nl

Timon Rutten
bestuurslid
verenigingsbestuur@bovag.nl

Derk de Haas
bestuurslid
verenigingsbestuur@bovag.nl

Peter Niesink
algemeen directeur BOVAG
peterniesink@bovag.n
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11 keer per jaar.
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BOVAG Ledenportaal
leden.bovag.nl 
Laatste branchenieuws, achter-
grond informatie in dossiers, 
praktische tools en hulpmiddelen.

BOVAGhuis
www.bovaghuis.nl 
Samenwerken en kennisdelen 
met andere BOVAG-leden. 

BOVAG.nl
www.bovag.nl 
Informatie voor consumenten, 
inclusief zoekmachine waarin alle 
BOVAG-leden terug te vinden zijn. 

BOVAGkrant
www.BOVAGkrant.nl
Alle branche-edities online 
teruglezen, plus informatie 
voor adverteerders.

SERVICE

BOVAG Hofleveranciers Colofon

Het BOVAG-verenigingsbestuur

Afdelingen
BOVAG ONAFHANKELIJKE 
AUTOBEDRIJVEN
Uw aanspreekpunten

Hans Joosten 
Branchemanager 
E hansjoosten@bovag.nl
T (030) 659 54 86

Kim van den Berg
Manager leden & beleid
E kimvandenberg@bovag.nl 
T (030) 659 53 54

Bestuur BOVAG 
Onafhankelijke Autobedrijven

Gerard ten Buuren (voorzitter)
gerardtenbuuren@bovag.nl; (030) 659 53 66
Marco van Beek (vicevoorzitter)
info@marcovanbeek.nl; (0521) 58 84 89
Tim Mangelaars (Auto en Service BV)
tim@autoenservice.nl; (074) 250 03 18
Patrick Hommel (Hommel Occasions)
info@hommeloccasions.nl; (076) 502 37 79
Jan Lenters (Auto Combi) 
jl@autocombi.nl; (0523) 27 13 18
Maurice Smit (Garage W.W. Smit)
info@wwsmit.nl; (020) 426 58 58
Jenny Terpstra  De Vries  
(Vakgarage Terpstra)
jennyterpstra@upcmail.nl; (0512) 52 48 11
Ernestine Voskuilen  Sturkenboom  
(Auto Voskuilen)
info@autovoskuilen.nl; (030) 636 20 90

Accountadviseurs BOVAG 
Onafhankelijke Autobedrijven

Jos Overmars
Regio noordoost
E josovermars@bovag.nl 
T (06) 22 19 62 35

Youandi Ritsma
Regio noordwest
E youandiritsma@bovag.nl 
T (06) 19 06 52 43

Stefan Niesink
Regio Midden
E stefanniesink@bovag.nl 
T (06) 13 98 46 33

Maarten van Hoof
Regio zuidoost
E maartenvanhoof@bovag.nl 
T (06) 22 39 14 32

BOVAG REVISIEBEDRIJVEN
Uw aanspreekpunt

Hannie Tak
Branchemanager
E hannietak@bovag.nl
T (030) 659 52 27

Bestuur BOVAG Revisiebedrijven
Jean Paul Borsten (voorzitter)
info@desutter.nl; (0180) 31 48 44
Aart Koning (Konings Techn. Bedrijven)
info@ktbkoning.nl; (0522) 46 14 35
Hans Gerrits (DieselBüchli)
info@buchli.nl; (0341) 46 70 70
Thom de Boer  
(Motoren Revisiebedrijf De Boer)
info@deboerrevisie.nl; (0515) 433 150
Jeroen Eeuwijk (Koninklijke Kemper  
en Van Twist Diesel B.V.)
info@kvt.nl; (078) 632 66 00
Ralf Steins (adviseur)
info@motorenrevisiesteins.nl; (043) 609 01 09

Accountadviseurs BOVAG 
Revisiebedrijven

Frans Bastiaansen
E fransbastiaansen@bovag.nl 
T (06) 51 35 50 57
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De regie over de klantreis (customer journey) komt steeds meer in handen van de consument. De rol 
van de dealer in de klantreis verandert daarmee ook. Het keuzeproces van de consument start niet 
meer in de showroom, maar op het internet. Daarbij verwacht de klant dat hij gekend en herkend 
wordt wanneer hij in contact treedt met de dealer.

Laat de RDC Engine voor u werken!
We kunnen u verder nog vertellen over de RDC Engine, 
de beste automotive marketingdatabase, master data 

management en e-marketingautomatisering.  
Maar waar het natuurlijk om gaat is dat u als retailer de 
best mogelijke gereedschapsset heeft voor uw werk. 

En dat is uw klant bedienen zoals uw klant dat wil. 

Dat begrijpen wij. Daarover praten wij graag met  
u verder. Onze accountmanagers maken graag  

een afspraak met u.

Boost uw business
Om de conversieratio op uw leads te optimaliseren, biedt RDC  
een salesplatform waarin u de digitale en fysieke klantcontacten  
kunt converteren naar meer business. 

www.rdc.nl


