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De jury prijst zich gelukkig met finalisten die niet alleen aan elkaar gewaagd zijn, maar ook nog eens 
vér boven de middelmaat uitstijgen. Het zijn alle terechte finalisten die, elk op zijn eigen manier, een 
voorbeeld kunnen zijn voor branchegenoten. De moeite van het bezoeken beslist waard! 
 
Grip. Een bekend begrip in de automotive wereld. Grip is alles. Het kleine maar o zo belangrijke 
contactvlak tussen weg en band. Zonder grip ben je de stuurloos en heb je de zaak niet meer onder 
controle. Grip hebben op de consument is feitelijk niet anders. Ook daar gaat het over contact; de 
momenten dat de consument in aanraking komt met de onderneming.  
 
In een wereld waar de consument steeds meer via het internet regelt is een goede ontvangst op de 
website onontbeerlijk geworden. En dan het contact zelf: Een snelle response, het zorgvuldig lezen 
van de vraag én een antwoord geven op een manier die ook bij de klant past. Het is de jury 
opgevallen dat juist op dit punt nog vaak ruimte is voor verbetering.  
 
Ik stel de bedrijven even aan u voor:  
v.d. Nieuwenhuizen 
Een full service bedrijf binnen een ‘one stop shopping’ concept dat aandacht heeft voor de rol van 
het personeel. Een duidelijk beeld over bedrijfsleiding en opvolging. Korte lijnen met de klant. Ook de 
keuze voor volumebeleid in gebruikte voertuigen is helder.  
 
De Dames van Hurkmans 
In dit goed doordachte concept, staat gastheerschap centraal. Wat een briljante klantbenadering: 
Klik in plaats van blik. Dit vertaalt zich zelfs naar een andere slag medewerkers. Daarnaast erkennen 
zij het belang van externe expertise en laten zich begeleiden.  
 
Autobedrijf Haarhuis 
Een full service bedrijf binnen een ‘one stop shopping’ concept vanuit een opvallend mooi en 
verzorgd pand in een landelijke omgeving. Aangestuurd door een praktische en opportunistische 
ondernemer. Het bedrijf is klaar voor de toekomst met veel aandacht voor training en opleiding, 
sturen op cijfers en prachtige aftersales voorzieningen.  
 
De finalisten hebben de basis goed op orde. Toch zijn er ook verbeterpunten in de details. Retail is 
detail. En die details hebben bij de jurering van de finalisten dit jaar de doorslag gegeven. Zo kan de 
presentatie in de showroom nog wel iets meer aandacht gebruiken. Met licht kun je meer doen. 
Accentverlichting maakt de presentatie spannender, geeft sfeer en kan het verschil maken. Dat geldt 
ook voor de wachtruimte voor klanten. Een hoekje waar je rustig kan werken vraagt iets anders qua 
licht en geluid dan een koffiebar. Vergeet niet dat ook muziek een bepalende rol heeft bij de sfeer in 
het bedrijf.  
 
Maar er zijn ook nog een paar belangrijke ‘hoofdzaken’. De waardering van onze mystery shopper 
bijvoorbeeld. Het gaat er immers om wat de klant van alle inspanningen achter de schermen 
meekrijgt. Toekomstvisie, het volgen van o.a. technologische ontwikkelingen en het ‘concept’ van de 
ondernemer. Belangrijk is dan wel dat de ondernemer zijn eigen visie ook volgt. Niet altijd even 
makkelijk, maar je gelooft in je eigen visie of niet.  
 
En dan het moeilijkste punt van een verkiezing; het aanwijzen van een winnaar.  
Maar zoals gezegd, de titel Onafhankelijke Autobedrijf van het Jaar kan maar aan één bedrijf worden 
toegekend. Voor 2018 is dat een bedrijf dat zich mooi en smaakvol presenteert. De jury herkende alle 
positieve elementen van de VOC handelsmentaliteit. Kortom een terechte winnaar die straks 
eindelijk bekend is:  
 


