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Wij hebben gemiddeld zo’n tweehonderd occasions op voorraad 
staan. In alle prijsklassen en segmenten. Van een eenvoudige bood-
schappenauto tot een exclusieve sportauto en van een compacte be-
stelwagen tot een extra lange bestelbus. Al deze occasions zijn stuk 
voor stuk zorgvuldig geselecteerd met een gegarandeerde kilome-
terstand, sluitende historie en altijd tegen een eerlijke prijs. Keurig 
gepoetst en tiptop in orde staan deze auto’s voor u klaar. Mocht uw 
favoriete auto er niet tussen staan, dan gaan we graag voor u op zoek; 

door onze vele contacten kunnen we vrijwel elke auto snel leveren.
U kunt onze auto’s ook online bekijken en er zelfs online omheen 
lopen, dankzij onze nieuwe 360-graden-fotostudio. Een auto kopen 
kunt u overal, maar wij maken het verschil in service. U ziet het direct 
als u ons bezoekt: een verzorgd bedrijf, een keurige receptie, een pro-
fessionele werkplaats en een erg ruime showroom. U weet zeker dat 
u op het juiste adres bent. Onze slogan is niet voor niets: service … die 
… bijblijft. Van harte welkom!
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Als eigenaar van Jilis Autobedrijven is het mij een genoe-
gen om een voorwoord te schrijven voor dit magazine. Het 
geeft een beeld van de betrokkenheid en de ervaringen 
van medewerkers en klanten. Van de historie, de visie en 
de service van Jilis Autobedrijven. Allerlei nagelaten sporen 
zijn speciaal voor dit magazine samengevoegd tot aan-
sprekende verhalen. Die sporen beginnen bij mijn jeugd 
en volgen mijn onverzadigbare interesse in auto’s en alles 
eromheen, tot op de dag van vandaag.

Ik speelde al langer met de gedachte 
om onze bevlogenheid voor auto’s met 
anderen te delen. Deze zomer, van 2022, 
bestaat ons bedrijf officieel 15 jaar; de 
laatste 12½ jaar werkte ik er fulltime. Ge-
combineerd met de invoering van onze 
nieuwe bedrijfsnaam en huisstijl is het 
een mooi moment om nu eens werk te 
maken van een magazine. 

Jilis Autobedrijven is zonder voorop-
gezet plan ontstaan vanuit mijn passie 
voor auto’s en techniek. Ik heb dan ook 
nooit kunnen bedenken, dat mijn eer-
ste werk in de schuur van mijn vader 
zou uitgroeien tot de autobedrijven zoals die nu zijn. Ik heb 
die groei nooit gezocht, maar die is me min of meer over-
komen. In die 15 jaar is heel veel veranderd, maar onze pas-
sie voor auto’s en techniek is altijd gebleven en de gedre-
venheid om klanten maximaal van dienst te zijn is alleen 
maar toegenomen. 

Het woord service is een belangrijk kernwoord binnen ons 
bedrijf. Onze nieuwe slogan luidt dan ook niet zomaar: 
Service die bijblijft. Die is heel bewust gekozen. Onze en-

thousiaste medewerkers helpen onze klanten op een ma-
nier die bijblijft. Dat geldt voor de werkplaats, de verkoop, 
de poetsafdeling en de carwash. Overal. En altijd. Allemaal 
gedreven autoliefhebbers met liefde voor het vak; mensen 
die net dat stapje extra zetten dat bijblijft. Ook met kennis 
van de nieuwste technieken en met gebruik van de mo-
dernste apparatuur willen we bijblijven. Kwaliteit en service 
lopen als een rode draad door het bedrijf. U leest er alles 
over op de volgende bladzijden.

Ik hoop dat dit magazine u aanspreekt: 
de geschiedenis, de belevenissen, de 
ervaringen, de foto’s en de achtergron-
den. En dat u zult ontdekken wat ons als 
autobedrijf uniek maakt. Leest u dit ma-
gazine alstublieft niet als een succesver-
haal. Dat is beslist niet de bedoeling! Ie-
dereen heeft talenten gekregen en het 
is ieders plicht om daar zijn of haar uiter-
ste best mee te doen. Het belangrijkste 
is dat ons werk gezegend mag worden.

Loop gerust eens bij ons binnen in Gel-
dermalsen of Leerdam. En ontdek waar-
in en hoe we anders zijn. Neem een kop 

koffie en bekijk onze klassieke auto’s en brommertjes in de 
showroom. Of kijk eens rond op onze volledig nieuwe web-
site: www.jilisautobedrijven.nl. Ook daar ontdekt u onze 
unieke service. En ons grote aanbod occasions voor par-
ticulieren en bedrijven. Service … die … bijblijft. We zien uit 
naar uw komst. Hartelijk welkom.

Ik wens u veel kijk- en leesgenoegen,
Geldermalsen, juni 2022,
Jilis van Mourik 

VOORWOORD
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Deel 1 
Jilis’ afkomst, jeugd 
en werkervaring
Door de eeuwen heen hebben geschiedschrijvers al-
lerlei gebeurtenissen op hun eigen gebrekkige ma-
nier opgeschreven. Dat gebeurde in een tijd toen er 
nog maar weinig journalistiek was. De mensen leef-
den bij de aanwezigheid van paardenkrachten. 

Van auto’s uit vroeger eeuwen is maar weinig bekend. 
Van garages nog minder. Heel eenvoudig: die waren er 
nog niet. Jilis Autobedrijven? Nooit van gehoord. Van 
de naam Jilis eeuwen geleden wel, die gaat terug tot 
1680, en wellicht verder, maar het woord auto moest 
nog worden uitgevonden. Ook de werkplaatsen van 
vader Cor van Mourik laten maar weinig sporen na. 
Het is alleen maar buffelen geblazen. Pionieren met 
blote handen. Er is meer te werken dan te vieren.

Die sporen worden snel duidelijker als zoon Jilis in zijn 
schuurtje opduikt als jong en vooral ambitieus man-
netje. Dan worden de sporen beter zichtbaar. En die-
per. De sporen lopen letterlijk door de boomgaard, 
die als occasionhal dient. Laten we die sporen eens bij 
elkaar vegen en verwerken tot een verhaal. Van Jilis’ 
hobby tot zijn eigen autobedrijf in de Gerdina’s Hof. U 
leest het allemaal in deel 1.
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Jilis’ vader Cor groeit op in Erichem. Hij volgt een 
technische opleiding in Tiel en een avondopleiding 
voor monteur motorvoertuigen. Hij gaat aan de 
slag bij garage Broekhuizen in Buren en vervolgens 
bij M.C. Gerritse in Tiel. Daarna treedt hij in dienst 
bij aannemersbedrijf Van de Beek in Neerijnen. Hij 
werkt vooral aan het aansluiten van telefoonkabels. 
’s Avonds en op zaterdagen klust hij voor zichzelf 
aan auto’s van familie en bekenden. Na verloop van 
tijd wordt hij monteur in de werkplaats bij Van de 
Beek. Bij zijn trouwen in 1978 woont hij aan de Wil-
lem de Zwijgerweg in Geldermalsen. En ook hier 
klust hij in zijn vrije uurtjes bij, en wel in een smeer-
put in het schuurtje achter zijn huis. Ook zoon Ji-
lis heeft iets met auto’s en leert spelenderwijs de 
kneepjes van het vak.

Sleutelen als jochie
Cor verhuist in 1992 met vrouw en kinderen naar de 
Hoge Weide in Geldermalsen, waar hij een brug in zijn 
schuur laat plaatsen. Jilis is er niet weg te slaan en ook 
brommers vormen een aantrekkelijk oefenterrein. Vader 
Cor staat altijd voor Jilis klaar en helpt hem waar hij kan. 

Hij neemt zijn nijvere mannetje regelmatig mee naar de 
Amsterdamse RAI en geeft hem een abonnement op 
Autovisie. Als Cor tijdens een reparatie moet lassen, zit 
Jilis als een soort brandweerman met een spons in de 
auto om een mogelijk smeulend vuurtje te doven. Cor 
koopt zelfs een heuse sloopauto, waarop Jilis zich hele-
maal kan uitleven. Samen met een vriendje zit hij erbo-

HOOFDSTUK 1.1 

Vader Cor van Mourik:
‘Jilis was altijd met auto’s bezig;

auto’s was alles bij hem’

Vader Cor

Egbert en Jilis
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venop of ligt hij eronder te sleutelen. Als ze iets hebben 
losgedraaid, kan de hele buurt meegenieten van de en-
thousiaste kreten. Ze voelen zich echte monteurs. Een 
overall aan en aan het werk. Jilis ziet er niet uit. Zwarte 
handen, zwarte strepen op zijn gezicht, en zijn kleren 
zwart van olie, vet of autosmeer. Maar… met een grijns 
op zijn gezicht en helemaal in zijn element!

Jilis’ eerste handelservaringen
Jilis doet eerst een jaar HAVO en stapt dan over naar een 
technische opleiding in Hoevelaken. Pa geeft hem aller-
lei praktische tips en Jilis heeft de meester als het ware 
gewoon thuis. Hij groeit op tussen de wielen en helpt zijn 
vader met zo ongeveer alles. Vader Cor regelt dat zoon-
lief op zaterdag bij garage Honders in Geldermalsen te-
rechtkan om werkervaring op te doen in een echte ga-

rage. Hij doet er algauw thuis ook wat handel bij. Vaders 
houten schuur dient als garage. En de boomgaard als 
occasionterrein. Met de auto’s tussen de bomen. Achter 
de voorruit zit geheid een geknipt kartonnetje met ‘Te 
Koop’ erop en met het vaste telefoonnummer van thuis. 
Auto na auto staat er korter of langer glimmend te pron-
ken tussen het fruit. De volgende auto’s zijn jonger en 
duurder. Jilis ontpopt zich als handelaar pur sang. Geen 
schreeuwerig jongetje dat een beduusde klant wat aan-
smeert, maar een rustig kereltje met een kloppend ver-
haal. Zo legt hij het fundament voor zijn carrière. 

Jilis’ werkervaring en opleiding
Ook bij Honders gaat het hard. Leermeester Piet leert 
Jilis de kneepjes van het monteursvak. Jilis sleutelt dat 
het een lieve lust is en leert ook technisch heel veel. Hij 

Garage bij ouderlijk huis

Jilis
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houdt van alles wat met 
auto’s  te maken heeft en 
wil de materie tot in de 
finesses beheersen. Alles 
onderzoeken en weten. Je 
kunt het zo gek niet be-
denken of hij staat er met 
zijn neus bovenop. Hij … 
wil … het … weten. En hij 
geniet ervan. Hij behaalt 
diploma na diploma, en 

voor hij het weet is hij vakvolwassen en promoveert Rein 
Honders hem tot chef-werkplaats. Jilis ondersteunt Rein 
ook met andere taken en pakt er tegelijk wat verkoop 
bij. Zonder opleiding en zonder papieren, maar wel met 
succes. Hij kijkt welk merk het meest geschikt is en ad-
viseert enthousiast over accessoires en opties. Hij houdt 
in zijn blauwgrijze werkpak hele verhalen over het be-
lang van kilometerstand en bouwjaar. Geen praatjes, 
geen smoesjes of nattevingerwerk, maar heldere taal. 
En eerlijke handel. Zo adviseert hij de perfecte wagen en 
verkoopt die nog ook. Voor een faire prijs. Probleemloos.

Handelsauto’s op de Hoge Weide
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Getrouwd en een eigen zaak
Jilis trouwt in 2005 en bij zijn huis aan de Lindelaan in 
Meteren staat - jawel - een schuur met smeerput erin. 
Hij gaat er in zijn vrije uurtjes hobbymatig repareren. Hij 
stapt in 2006 over van garage Honders naar garage Van 
Mourik in Culemborg en registreert zich in 2007 bij de 
Kamer van Koophandel als Jilis van Mourik Auto’s. Vooral 
om zijn toenemende handel goed en eerlijk te kunnen 
verantwoorden. Algauw staat het rond zijn huis in Mete-
ren vol met auto’s. Mede hierdoor gaat hij in januari 2010 
fulltime voor zichzelf werken in de schuur van zijn vader. 
Hij zal er anderhalf jaar blijven. Naast de schuur staat 
een tuinhuis met een koffieautomaatje erin. ’s Morgens 
repareert hij en ’s middags rijdt hij vaak naar dealers in 
de buurt om auto’s in te kopen en op zijn kar mee te 

nemen. Onderweg naar huis belt hij naar bekende ga-
rages en verkoopt hij de auto vaak alweer. Hij lost hem 
bij die garage en rijdt leeg terug naar huis. Op naar de 
volgende deal. Om moeder wat rust te gunnen, hangt 
aan haar voordeur een briefje met Jilis’ naam en tele-
foonnummer erop. 

Jilis en zijn vader

Jilis
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Zichtlocatie bij Van Meeteren
Ergens begin 2011 wordt het allemaal te vol rond het 
ouderlijk huis. Jilis huurt daarom aan de overkant van 
vaders boomgaard, bij Van Meeteren, aan de rotonde, 
een stuk terrein. Schuin tegenover vaders boomgaard 
en dus heerlijk dichtbij. Een leuke stap de goede kant 
op, want het is een zichtlocatie. Hij zet er een hele rij 
auto’s neer met alle neuzen kaarsrecht. Met een mooi 
bord erbij: Jilis van Mourik Auto’s. In vaders schuur botst 
hij overigens wel continu tegen allerlei barrières aan. Hij 
heeft zijn papieren voor APK, maar mist zelf de appara-
tuur om te keuren en af te melden. Ook voor het wisse-
len van banden moet hij naar een beter ingespannen 
collega. En ’s winters is het akelig koud in de schuur. 

Naar de Gerdina’s Hof
Jilis gaat daarom op pandjesjacht en 
ontdekt een ideaal spul op Gerdina’s 
Hof 45. Een paar honderd meter van 
vaders huis. Extra leuk omdat ook pa 
er direct warm voor loopt. In juni 2011 
volgen de ontruiming, de schoon-
maak, de inrichting en de verhuizing. 
Een echt autobedrijf en het gaat 
gelukkig voorspoedig. Al in oktober 
neemt hij zijn eerste monteur aan: 
Henk Geleijnse uit Poederoijen. Kort 
erna komt Bart-Jan van Oossanen 
er werken, eerst parttime als leerling 
en vervolgens heel de week. Daarna 
komt Paul Teeuwen. Ze werken soms 
wel tot twaalf uur ’s nachts. De werk-
plaats raakt al snel weer vol, want ze 
hebben maar drie bruggen. Ook het 
buitenterrein wordt veel te klein. Dan 
rijst de vraag: wat nu?

Zichtlocatie bij Van Meeteren

Gerdina’s Hof 45 (2011-2015)
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Hoofdstuk 1.2

De diploma’s van Jilis
Diploma’s, diploma’s en diploma’s. Alleen een gediplo-

meerd technicus weet waar hij mee bezig is. Een moderne 
garage is van steeds meer technieken voorzien en de auto-

wereld verandert drastisch en snel. Zonder studie komt Jilis niet 
vooruit: zonder studie komt hij nergens. Hij rijdt keer op keer met 

een diploma naar huis, 
de vlag kan uit en de tas 

eraan, maar hij weet dat 
een diploma geen garan-

tie tot succes is. Zo’n pa-
pier geeft aan wat je ge-

leerd hebt, en maar een 
beetje wat je kunt. Maar 

Jilis krijgt als gediplo-
meerd sleutelaar steeds 

pittiger werk af in minder 
tijd. Meer verkopen, meer 

beurten, meer keuringen 
en meer service. En au-

tomatisch meer voldoe-
ning en werkplezier. Het 

gaat spelenderwijs, want 
auto’s vormen zijn hobby, 

zijn werk, zijn lust en zijn 
leven. Hij kan en doet al-

les, maar daar is geen di-
ploma voor.
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Deel 2 
Aankoop en ontwikkelingen 
Gerdina’s Hof 33-35
Jilis heeft zijn sporen inmiddels verdiend in de autowe-
reld. Daar zal je hem zelf echter niet over horen. Dat hoeft 
ook niet, want het is maar een uitdrukking, die je niet zo 
letterlijk hoeft te nemen. Sporen horen bij de uitrusting 
van een vroegere edelman. Die mocht zijn sporen pas 
dragen als hij ze écht verdiend had: in een veldslag of 
op een toernooi. Dan kreeg hij de ridderslag en was hij 
bevoegd om de sporen te dragen. Denk aan de slag van 
de Gulden Sporen bij Kortrijk in 1302. 

Sporen zitten op de hiel van de laars en aan de achterkant 
van de hak. Hiermee kan de berijder het paard sturen. Zo 
kan een zakenman een bedrijf sturen. Een garagebedrijf 
bijvoorbeeld. Tja. Ook daar kun je sporen verdienen, bij-
voorbeeld als je hebt bewezen technisch en commerci-
eel een grote jongen te zijn. Het zou  zomaar kunnen. 
Toch? Je kunt met sporen ook snelheid geven aan een 
paard. Aan een bedrijf kan dat natuurlijk ook. Je ziet het 
in dit hoofdstuk allemaal gebeuren. Speuren naar spo-
ren van Jilis Autobedrijven.



13JUBILEUMMAGAZINE

In 2015 verhuisde Jilis naar een andere garage, weer 
een grotere. In het verlengde van dezelfde straat, 
ook in de Gerdina’s Hof, ongeveer 100 meter verder. 
Het gebouw stond in 2011 al leeg. Het was verkocht 
geweest, maar stond kort erna weer leeg. Zijn over-
buurman en een andere buurman zetten er spul-

len neer en gebruikten het als parkeerterrein. Jilis 
had er ongeveer twintig auto’s staan en een andere 
buurman, een staalbouwer, zette er staal neer. Het 
pand was groot, enorm zelfs, maar er kwam geen 
koper op af. Alleen Jilis misschien. Hij vertelt over 
de aankoop.

HOOFDSTUK 2.1 

Jilis: ‘We beschikten vrij onverwacht 
over 7.000 m2 terrein waarvan ruim 

3.000 m2 bebouwd was’

Gerdina’s Hof 33-35 bij aankoop
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Ik gebruikte het terrein aan de Gerdina’s Hof 
33-35 als parkeerterrein. Het pand was in ge-
bruik geweest als meubelfabriek en stond 
nu leeg. Het was blijkbaar te koop, en onver-
wacht raakte ik in gesprek met een curator 
die mij vroeg de geparkeerde auto’s te ver-
wijderen omdat die niet bevorderlijk waren 
voor de verkoop. Ik kon dat terrein eigenlijk 
niet meer missen en probeerde daarom een 
gedeelte ervan te huren. Huren was echter 
onbespreekbaar, terwijl kopen voor mijn 
gevoel niet haalbaar was. De curator en ik 
zijn in gesprek gegaan en er na wat onder-
handelen uitgekomen. Ook vader vond de 
aankoop een mooie kans. We beschikten 
vrij onverwacht over 7.000 m2 terrein waar-
van ruim 3.000 m2 bebouwd was. Dat bood 
voldoende mogelijkheden voor uitbreiding.

Verbouwing
Maar toen. Een meubelfabriek is geen 
autobedrijf en er moest veel werk ge-
beuren om het pand geschikt te ma-
ken en in gebruik te nemen. Er volgde 
een behoorlijke verbouwing! Jan Arends 
zorgde voor de nieuwe beplating. We 
verplaatsten deuren en ramen en voor-
zagen de vloeren van een nieuwe coa-
ting. Een bedrijf uit Apeldoorn verzorgde 
de olie- en de luchtleidingen. We ver-
huisden de drie bruggen en kochten er 
drie nieuwe bij. Een halfjaar later waren 
de werkplaats en de receptie klaar. We 
verhuisden in juli en op 4 en 5 septem-
ber was er een gezellig en drukbezocht 
open huis. 

Jilis van Mourik Auto’s b.v.

OPEN HUIS
Juli 2015 zijn wij verhuisd naar Gerdina’s Hof 33.

Vanuit ons zeer ruime en modern ingerichte autobedrijf

kunnen wij u nog beter van dienst zijn en de uitstekende service

verlenen die u van ons gewend bent.

 

Om u de gelegenheid te geven onze nieuwe locatie te bezichtigen

en/of kennis te maken met ons bedrijf, nodigen wij u van harte uit

op ons open huis DV

 

Vrijdag 4 september van 18.00 – 22.00

Zaterdag 5 september van 9.00 – 18.00

 

U kunt onder het genot van een hapje en een drankje ons moderne

bedrijf bezichtigen. Er zijn allerlei activitei
ten voor jong en oud.

Na afloop ontvangt u een leuke attentie.

 

Iedereen van harte welkom
 

Activiteiten: wedstrijd wiel wisselen, wedstrijd band werpen, springkussen en kleurplaten voor 

de kinderen, op de foto in een sportauto. Leuke prijzen te winnen.

 

(Nieuwsblad Geldermalsen 27 augustu
s 2015)

Verbouwing werkplaats

Drie nieuwe bruggen
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Verhuurd
We hadden één hal van 800 m2 in gebruik als 
werkplaats met receptie. Ongeveer 2200 m2 
stond dus nog leeg. Die ruimte is in gedeelten 
verhuurd aan verschillende bedrijven. Aan de 
voorkant was een kantoorgebouw met toilet-
ten, douche, keuken en alles erin. Dat gedeel-
te heb ik als tijdelijke woning verhuurd en er 
meerdere huurders in gehad; de gemeente 
stond dat oogluikend toe.

Energie en ondernemerschap 
Als een huurder vertrok, namen we die ruimte 
zelf in gebruik. Eerst een hal om er personenau-
to’s in te zetten. En later een hal voor bedrijfsbus-
sen.
De werkplaats was algauw te klein en we gin-
gen van zes naar tien bruggen. Ook de poetsaf-
deling kreeg een eigen hal. De mogelijkheden 
van meerdere hallen zorgden voor een snelle en 
voortdurende groei. We bruisten van energie en 
ondernemerschap. Het ging ook goed met het 

Jilis van Mourik Auto’s b.v.

OPEN HUIS
Juli 2015 zijn wij verhuisd naar Gerdina’s Hof 33.

Vanuit ons zeer ruime en modern ingerichte autobedrijf

kunnen wij u nog beter van dienst zijn en de uitstekende service

verlenen die u van ons gewend bent.

 

Om u de gelegenheid te geven onze nieuwe locatie te bezichtigen

en/of kennis te maken met ons bedrijf, nodigen wij u van harte uit

op ons open huis DV

 

Vrijdag 4 september van 18.00 – 22.00

Zaterdag 5 september van 9.00 – 18.00

 

U kunt onder het genot van een hapje en een drankje ons moderne

bedrijf bezichtigen. Er zijn allerlei activitei
ten voor jong en oud.

Na afloop ontvangt u een leuke attentie.

 

Iedereen van harte welkom
 

Activiteiten: wedstrijd wiel wisselen, wedstrijd band werpen, springkussen en kleurplaten voor 

de kinderen, op de foto in een sportauto. Leuke prijzen te winnen.

 

(Nieuwsblad Geldermalsen 27 augustu
s 2015)

Drukbezochte opening Gerdina’s Hof 33-35 na verbouwing
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verzamelen van mensen om ons 
heen, deskundig personeel dat 
bij ons past. Echt goede mensen. 
Ik hoor overal positieve geluiden 
over de fijne werksfeer. De jongens 
zijn goed voor elkaar en gaan zelfs 
trouw naar elkaars verjaardagen. 

Nieuwe uitbreidingen 
In 2017 namen we een gedeelte 
(ongeveer 400 m2) in gebruik als 
showroom. Het was een eenvou-
dige hal zonder glazen wanden, 
maar die auto’s stonden nu droog 
en bleven langer schoon. Dat jaar 
startten we ook met bedrijfswa-
gens. Dat onderdeel groeide de 
jaren erna uit tot een specialisme 

voor Geldermalsen en omstreken. We 
kregen een brede kennis van de zake-
lijke markt en hadden al snel gemid-
deld vijftig bedrijfswagens op voor-
raad.
In het najaar van 2018 volgde opnieuw 
een grote verbouwing. We vergrootten 
de showroom naar ruim 1.200 m2 en 
voorzagen die van glazen puien. Ook 
aan de zijde van de provinciale weg, 
waardoor de auto’s in de showroom 
vanaf die weg mooi zichtbaar zijn. 
Het buitenterrein kreeg nieuwe be-
strating en nieuwe hekwerken. Het 
bedrijf kreeg hierdoor een sterk verbe-
terde uitstraling. 

Eerste showroom
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Bouw wasstraat
In april 2019 werd het bedrijf verrijkt met een 
wasstraat. Het neusje van de zalm, met de 

nieuwste technieken en mogelijkheden om 
extra lange en hoge bussen te wassen. Tij-

dens een gezellige opening werd er mas-
saal gebruikgemaakt van deze nieuwe 

wasgelegenheid. We bezorgden 
in Geldermalsen huis aan huis 

een washandje met uitno-
diging. Deze ludieke 

actie zorgde voor 
goede naams-
bekendheid. 
Ook nu weer 

haalden we de 
krant! 

Jilis van Mourik aan de Gerdina’s Hof heet iedereen vanaf zaterdag 13 april van harte welkom om de nieu-we carwash uit te proberen. Het ge-renommeerde autobedrijf heeft een aparte ruime drive-in aangelegd voor de komende en gaande auto. Een was-beurt kan desgewenst eerder via een app worden ingevoerd en betaald. Ook kan men snel en contactloos be-talen aan de betaalpaal. Als enige car-wash in Geldermalsen is het mogelijk om verlengde en verhoogde bussen tot 2.90 meter probleemloos door de was-straat te rijden. (…)

Jilis lacht en vertelt: ‘Wij verko-pen momenteel zo’n 600 auto’s per jaar, zeg maar twaalf per week. Die moeten netjes afgeleverd worden. Ook auto’s die een proefrit gemaakt hebben, komen niet allemaal brand-schoon terug. En er staan hier negen leenauto’s voor de klanten klaar. Al deze wagens moeten blinken.
Er zijn vier programma’s om uit te kiezen en snel en contactloos te be-talen. Ook de multitankkaart en tra-

velcard worden geaccepteerd. En wie na de wasbeurt de binnenkant even-eens netjes wil hebben, kan een gratis stofzuiger gebruiken.
Ook staan er zo’n 125 occasions op voorraad. Deze variëren van 1000 euro tot exclusieve wagens van 60 duizend euro of meer. Voor het MKB is een gedegen lijn gebruikte bussen en bestelauto’s voorhanden.Om de nieuwe wasstraat in heel Gel-dermalsen onder de aandacht te bren-gen, heeft menigeen afgelopen week een passend washandje via de brie-venbus ontvangen. Een ludieke actie met een glimlach. Hiermee wijst Jilis op de opening van zijn wasstraat, en benadrukt dat zaterdag 13 april de hele dag in het teken staat van feest en auto’s. Zo kan men een bijzonde-re collectie oude auto’s bewonderen, kunnen de kids op een grote stoere Jeep op de foto en zich later uitleven op het springkussen. Vanzelf gaan hapjes en drankjes rond en is er een attentie voor iedere bezoeker. De carwash is open en daar mag ieder-een van meegenieten.

Autowassen zonder washandje
Donderdag 11 april 2019

Opening carwash bij Jilis van Mourik

(Nieuwsblad Geldermalsen)



Hoofdstuk 2.2

Verbouwing werkplaats in 2015

Zonder gevelbeplating is het
 een kale bedoening.

Werkplaats
in aanbouw

Jan Arends regelde de

gevelbeplating

Beplating gemonteerd

De vloer van de werkplaats 
wordt gestraald

Leidingwerk gemonteerd

Vloerverwarming 
receptie
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 Drie extra bruggen

geplaatst

Kantoor in receptie 
in aanbouw

Coating 
werkplaatsvloer

Receptie in aanbouw

Inrichting werkplaats

Vloerverwarming 
receptie
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Verbouwing showroom in 2018

Afwerking beplating

Afwerking binnenzijde

Kozijnen showroom
plaatsen 

Beplating 
     achtergevel

Luifel aanbrengen 
boven showroom
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Zuilen entree 
metselen

Bestrating 
vernieuwen

Hekwerk 
     plaatsen

Muren sauzen

Plafond aanbrengen
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Bouw carwash in 2019

Vloerverwarming

Buitenbezijde 
krijgt vorm

Beglazing plaatsen

Afwerking vloer

Voorbereiding vloer

Aanpassen staalconstructie

De vloer
wordt gestraald

Plaatsen 
bedieningszuil
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De vloer
wordt gestraald

Aanleggen
buitenterrein

Aanbrengen
beplanting

Plaatsen 
bedieningszuil

Machine
plaatsen

Technisch
hoogstandje

Plaatsen olie- 
en vetafscheider
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Opening carwash in 2019

Washandje 
met uitnodiging

Iedereen is 
ingeschakeld

De dames 
bezorgen per fiets

En de 
monteurs helpen 

natuurlijk ook mee
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Klaar voor de opening

In de rij voor
de wasstraat

In de rij voor
    de hamburgers

De jeugd 

      vermaakt zich prima

Gezellig 
in de poetshal
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Deel 3 
Bedrijfswagens als aparte 
bedrijfstak
Bedrijfswagens zijn groter en zwaarder dan perso-
nenauto’s en trekken automatisch diepere en brede-
re sporen. Je ziet ze nogal eens op modderig terrein 
waar je met je gewone autootje maar liever niet komt. 
Nóg diepere sporen. Om over een aanhanger maar te 
zwijgen. Dubbele sporen. Bedrijfswagens moeten op 
alle fronten goed uitgerust zijn om optimaal werk te 
leveren. Toch vormen ze bij veel bedrijven geen core-
business. Te ingewikkeld misschien? Te specialistisch? 
Te lastig? ’t Kan zomaar waar zijn.

Jilis ziet die complexiteit juist als een uitdaging. Hij 
raakt helemaal enthousiast over bedrijfswagens. Hoe 
complexer, hoe liever. Hij komt met prima concepten 
en brengt gouden ideeën naar boven, waar onderne-
mers direct hun winst mee doen. Terwijl collega’s met 
pijn en moeite wat bussen verkopen, schieten bij Jilis 
de verkopen omhoog. Zijn nieuwe hal is er helemaal 
voor ingericht. Zijn geheim? Zelf de aanpassingen 
doen, de inrichting en de hele uitrusting verzorgen. 
Compleet, betrouwbaar en veilig. Met maximaal voor-
deel voor de klant. Die auto’s laten mooie sporen na. 
Mooi!
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Elke garage verkoopt wel eens een bedrijfswagen. 
Een leuke Caddy, een handige Sprinter of stoere 
Transporter. En daar blijft het bij. Leuk. Alleen Jilis 
steekt zijn antennes verder uit. Hij ontdekt wat on-
dernemers willen, speelt er handig op in, en maakt 
er zelfs een aparte bedrijfstak van. Een bloeiende 
tak, die hem veel persoonlijk genoegen en reeksen 
nieuwe klanten bezorgt. Hij levert geschikte bus-
sen met onmisbare accessoires, toegesneden op de 
klant, snel en kundig gemonteerd. In een mum van 
tijd de weg weer op. ‘Bedrijfswagens is inmiddels 
een aparte tak geworden, waar ik veel energie uit 
haal.’

Het leek me wel leuk om wat meer met bedrijfsauto’s 
te gaan doen, want ik merkte dat daar behoefte aan 
was. Regionale klanten gingen vaak wat verder weg om 
een bus te kopen. Naar Kleyn Trucks of andere bedrij-
ven. Ik heb voor verkoop van die bussen daarom in ok-
tober 2007 een ervaren verkoper aangenomen. We gin-
gen van één bus naar drie, van drie naar vijf, en na twee 

maanden hadden we er al twintig staan. Die verkoper 
had er verstand van. Hij wist wat een goede uitvoering 
was en waar je op moet letten. Ik heb veel van hem ge-
leerd. 

HOOFDSTUK 3.1 

Jilis: ‘We hebben een hal omgebouwd 
tot een soort bedrijfswagencentrum en 

de groei zette door’
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 Forse groei
We hebben die handel in de loop 

der jaren steeds meer uitgebouwd. 
Die verkoper is weggegaan en ik ben 

zelf met de verkoop doorgegaan. Eerst 
had ik alleen buiten een rijtje bussen 

staan, maar op de duur wilde ik ze liever 
binnen hebben, niet meer in regen en kou. 

Dat kon prima, toen er een verhuurde hal 
vrijkwam. We hebben die hal omgebouwd tot 

een soort bedrijfswagencentrum en de groei 
zette onverminderd door. We verkochten ook 

steeds meer luxere bussen. 

We hebben die hal 
omgebouwd tot een soort 

bedrijfswagencentrum 
en de groei zette 

onverminderd door.

Eerste hal voor bedrijfswagens
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Snelle levering
Ondernemers willen direct geholpen worden, want een 
kapotte of stilstaande bus kost geld. En de aanvragen 
komen vaak heel onverwacht. Als een bus schade rijdt 
en niet meer kan worden gemaakt, moeten ze elders op 
een nieuwe bus soms wel drie maanden wachten. Dat 
is erg vervelend, want dan ligt een deel van het werk 
stil. Ik ging dus steeds meer nieuwe bussen op voorraad 
zetten. Dat was best spannend, want er zit een hoop 
kapitaal in. En als je hem niet snel verkoopt, wordt hij 
alsmaar ouder. Maar dat pakte heel goed uit. De gang 
kwam erin en ik bestelde ze algauw met tien tegelijk. Ik 
kon die bussen direct leveren: daar kwamen de klanten 
op af. Het is nu door de nasleep van corona en door de 
oorlogssancties rond Oekraïne overigens wel een ande-
re tijd geworden. De leveringen verlopen moeizamer, al 
kan ik door mijn goede contacten nog wel aan nieuwe 
bussen komen. De mensen weten dat. Ze komen van 
heinde en ver omdat ze elders soms wel langer dan een 
jaar moeten wachten.

Auto op maat 
Een bus met openslaande achterdeuren is anders dan 
een bus met een achterklep. Een bus van een grond-
bedrijf moet een zware kar kunnen trekken. En een 
bezorgbakker kan onder een achterklep lekker droog 
staan. Zo heeft elke ondernemer zijn eigen voorkeuren. 
Het is zaak om daar goed op in te spelen en de juiste 
vragen te stellen. Het zijn meest zakelijke klanten, die 
met zo’n bedrijfswagen de kost moeten verdienen. Die 
vinden het belangrijk dat ze een góede bus kopen. Een 
betrouwbare. En met goede service. Speciaal voor het 
werk dat ze ermee moeten doen. Ze komen vervolgens 
ook in de werkplaats om de auto ’s avonds of ’s zater-
dags een onderhoudsbeurt laten geven. Dan hoeven ze 
overdag niet te verletten. Bij ons kan dat allemaal. Ook 
hiermee ontzorgen we de klanten. Bedrijfswagens is in-
middels een aparte tak geworden, waar ik veel energie 
uit haal.
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Accessoires op maat
We leverden een bus aan een bouwbedrijf en ik vroeg 
of hij ook een imperiaal nodig had. Hij bevestigde dat 
en was blij dat ik dat kon regelen. Makkelijk en direct. 
We moesten ook een houten vloer in de laadruimte 
leggen, een achteruitrijcamera inbouwen en de be-

drijfsreclame erop laten plakken. De klant vond het 
geweldig om zo ontzorgd te worden. Die bus stond 
binnen een week helemaal opgetuigd; ze konden 
er direct mee aan het werk. Dat is mooi. Ik kan goed 
overweg met deze zakelijke klanten en help ze vaak 
zelf. 

De kapotte stoel
Ook onze wasstraat is geschikt voor 

bussen, voor hoge bussen zelfs. Onze 
wasstraatmedewerker attendeerde een 

klant eens op de kapotte stoel. Die zei: 
‘Ja, ik erger me eraan, maar een nieuwe 

stoel is duur.’ De medewerker zei dat we die 
makkelijk konden herstellen. We hebben dat 

ook gedaan. We mochten vervolgens ook een 
kapotte stoel van zijn shovel repareren en later 

een kapotte lamp. De volgende keer zei hij: ‘Mijn 
remblokken zijn versleten.’ Ik zei: ‘Dan zetten we er 

vanavond nieuwe onder, dan kun je morgen weer 
rijden.’ Zo werd die man klant bij ons: ook voor onder-

Als ik zo’n bus verkoop, 
maak ik een werkorder 

met alle toevoegingen erop: 
vloer, trekhaak, sidebars 

enzovoort.

Max van Gessel

Opbouwen accessoires
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houd en APK. Later kocht hij een nieuwe bus en nu is hij 
volledig klant bij ons. Hij reed altijd voor reparaties naar 
Tiel, niet wetend dat hij ook bij ons terecht kon: dicht bij 
huis, avondopening en prima service. 

Toegespitst op de ondernemer
Een koper van een bedrijfswagen wil ontzorgd worden. 
We hebben daarom heel wat toevoegingen en acces-
soires op voorraad genomen. Dat zijn bijvoorbeeld vel-
gen, houten vloeren, werklampen en sidebars, dat zijn 
een soort buizen langs een bus. We hebben ons hele-
maal toegespitst op zo’n ondernemer. Als ik zo’n bus 
verkoop, maak ik een werkorder met alle toevoegingen 
erop: vloer, trekhaak, sidebars enzovoort. Bart-Jan pakt 
de spullen uit het magazijn en gaat er direct mee aan 

Voorraad nieuwe Sprinters
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de gang, zodat de klant snel kan rijden. Mede hierom 
is het zo leuk om voor die ondernemers te werken. Het 
zijn vaak harde werkers, mensen uit de bouw of stra-
tenmakers, die bij een kapotte bus direct willen worden 
geholpen. Inclusief alle accessoires van dien. Die willen 
geen gezeur aan hun hoofd hebben, maar lekker met 
hun werk bezig zijn. Een dealer is vaak minder flexibel 
bij zulke toevoegingen. Die besteedt dat vaak allemaal 
uit; dat kost veel meer tijd en het is veel duurder. 

In de bedrijfskleuren
We hebben wel eens auto’s in de bedrijfskleur gespoten, 
maar dat is kostbaar en we proberen dat wel te voorko-
men. Als het dan tóch moet, probeer ik eerst zo’n bus in 
de gewenste kleur te kopen. Soms lukt het en soms lukt 

het niet. Als ik die bus moet laten spuiten, wordt het voor 
de klant best wel duur. We hebben het eens gedaan bij 
een speciale bus, een Mercedes Sprinter zescilinder, die 
waren bijna niet meer te koop. Ik had een zwarte staan, 
maar de bedrijfskleur van de klant was grijs. Ik moest 
hem overspuiten, maar zoiets is wel een uitzondering.

Van mond-tot-mond
Ik vraag aan iedere klant hoe hij bij me terechtkomt. De 
een via de website, de ander via Marktplaats, een derde 
via AutoScout24 en weer een ander komt zomaar langs-
gereden. Voor bedrijfswagens is dat heel vaak doordat 
ondernemers dat aan anderen doorgeven. Dus recla-
me van mond-tot-mond. Ze komen ook vaak ’s avonds 
langs voor een nieuwe bus, dan hebben ze meer tijd 

dan overdag. We gaan daar 
best ver in. Ook in de service. 
Meerdere bedrijven hebben 
speciale apparatuur in hun 
bus. Die kun je wel een leen-
auto meegeven, maar dan 
hebben ze die eigen appa-
ratuur niet en kunnen ze 
hun werk niet doen. Het ge-
beurt daarom wel dat onze 
jongens een halve nacht 
doorwerken, zodat de klant 
de volgende dag weer aan 
het werk kan. De klanten 
waarderen dat en weten ons 
steeds beter te vinden. Ik zet 
nu ook steeds meer bussen 
langs de weg neer, zodat ie-
dereen ziet dat we die ver-
kopen. Het heeft iets weg 
van een sneeuwbaleffect. Nieuwe showroom bedrijfswagens
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‘Ons bedrijf De VerandaSpecialist bouwt onder 
drie handelsnamen veranda’s, serres en lichtstra-
ten. Wij werken met een team van dertig mensen 
voor klanten uit heel Nederland. Ons wagenpark 
bestond voornamelijk uit Opel Vivaro en Renault 

Master. Wij zijn door de jaren heen hard gegroeid 
en deden daarom een behoorlijke investering in het 
wagenpark. Eerder kochten wij vaak redelijk jonge 
gebruikte bussen. Onlangs leverde Jilis vijf nieuwe.’

HOOFDSTUK 3.2

De Verandaspecialist in Barneveld 
kocht vijf nieuwe Sprinters
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Waarom zoveel bussen ineens?
In het jaar 2021 waren er twee bussen versleten en wil-
den we in één keer vijf bussen tegelijk kopen. Het was 
inkooptechnisch een goed idee en met dezelfde bus-
sen stralen wij tevens eenheid uit. Deze inkoopactie kon 
mooi samengaan met de invoering van onze compleet 
nieuwe huisstijl en de belettering van de bedrijfsauto’s. 
Uiteindelijk zijn enkele oude versleten bussen verkocht 
en dus vijf nieuwe aangekocht.

Hoe kwamen jullie bij Jilis terecht?
Eerst hadden wij lokaal wat prijzen, mogelijkheden en 
levertijden vergeleken. Zo kwamen wij via het internet 
terecht bij Jilis. Ik had direct een klik met Jilis en zat bin-
nen een paar dagen om de tafel. Het gesprek verliep 
prima. Er was sprake van wederzijds vertrouwen, dat 
vormde de onmisbare basis om een mooie deal te slui-
ten. Wij wilden ontzorgd worden. We deden dat door vijf 
exact dezelfde bussen af te nemen, die ook qua opties 
en afwerking identiek waren. Onze nieuwe Sprinters 
zijn uitgerust met sidebars, een imperiaal en een ladder 
op de achterdeur. Ook hebben ze twee schuifdeuren, 
een businesspakket, zonneklep en inbraakalarm. Hierin 
waarderen we de adviezen van Jilis bijzonder. 

Hoe verliep de levering?
De levering zou rond juli/augustus 2021 zijn. Rond die 
periode worstelden de leveranciers van Mercedes al 
met leveringsproblemen. Jilis had vooraf al duidelijk 

aangegeven alles te doen wat mogelijk 
was, maar dat er ook voor hem sprake 
was van overmacht. We waarderen zijn 

heldere communicatie; die was vriende-
lijk, zakelijk en duidelijk.

Hoe doe je het onderhoud?
Wij kunnen voor eventuele problemen ge-

woon terecht bij de Mercedes-dealer in de regio. 
Problemen buiten de garantie lossen we op met 

een wat kleiner autobedrijf in de buurt. Dat is ove-
rigens nog niet voorgekomen.

Ik had direct een klik 
met Jilis en zat binnen een 

paar dagen met hem 
om de tafel.
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Service die bijblijft
De slogan ‘Service die bijblijft’ is absoluut sterk. Service 
blijft alleen bij als die service ook daadwerkelijk goed is. 
Onze jongens waarderen de bussen bijzonder. Ze waar-
deren de ruimte, het rijcomfort en het motorvermogen 
voor de zware aanhangers erachter. Hij bracht op zater-
dagavond nog een paar kentekenplaten naar Barne-
veld, zodat we maandag met een paar bussen de weg 
op konden. Dat werd keurig geregeld. Zoiets blijft je bij. 
Ook de aflevering was prettig. Jilis had voor alle perso-
neelsleden een aardigheidje: een schaalmodel van de 
Sprinter.

Wat wens je Jilis toe?
Ik wens Jilis met zijn bedrijf en medewerkers het aller-
beste toe. Ook dit jaar zullen we nog enkele bussen no-
dig hebben. En ja, ook hiervoor hebben we hem weer 
ingeschakeld. 

Meer over dit mooie bedrijf op:
www.deverandaspecialist.com
www.deserrespecialist.com
www.delichtstraatexpert.nl 
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Den Hartog Riet uit Leerbroek is een familiebedrijf 
dat bestaat sinds 1925. Een belangrijke specialist 
voor gedroomde bijgebouwen en stijlvolle rieten 
kappen. Traditioneel en ambachtelijk. Alle mede-
werkers, rietdekkers en timmerlieden zijn gedi-
plomeerd en volledig gespecialiseerd in hun vak-
gebied. Ze verwerken alleen hoogwaardig riet en 
plaatsen dat vakkundig en snel. Een rieten dak gaat 
daarom tot wel dertig jaar mee. Het bedrijf scoort 
een klanttevredenheid van 9,3 op basis van 140 af-
geronde projecten (per 1 mei 2022). Bijna 100 jaar 
perfectie tot in de kleinste details. Het visitekaartje 
van woning of buitenverblijf. Puur. Natuurlijk!

Hoe kwam u met Jilis in contact?
Mijn broer ontmoette Jilis op vakantie. Ze hadden direct 
een klik. 

Wat levert Jilis aan u?
We kopen vooral bedrijfsauto’s. We hebben twintig be-
drijfsauto’s in onderhoud bij hem. Hij ontzorgt ons to-
taal: in aankoop en onderhoud. 

Waarom koos u voor Jilis?
We vinden het erg belangrijk dat we het bedrijf kunnen 
vertrouwen. Ze zijn eerlijk en ze rekenen eerlijke prij-
zen. Ze geven ook eerlijk aan dat iets vervangen moet 

worden. Zo komen de auto’s en dus het bedrijf 
nooit stil te staan. 

Waarom gaat u niet naar de dealer?
Ik zie geen voordelen van een dealer. Ik vind het 

prettig dat Jilis meerdere merken in huis heeft én 
een forse schaalgrootte heeft. Ze hebben dus vol-

doende monteurs met verstand van al die merken. 
En als je meer mensen in dienst hebt, bouw je ook 

meer ervaring op.

HOOFDSTUK 3.3

Willem den Hartog: 
‘Jilis kan over alle merken bedrijfswagens 

meedenken; snel en direct’

De tarieven van Jilis 
zijn lager dan die van 

andere garages.
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Hoe beschrijft u Jilis’ bedrijf in kernwoorden? 
Goed georganiseerd. Snelle reactietijd op vragen. Nette 
en overzichtelijke facturen. Goede service tegen concur-
rerende tarieven. De medewerkers maken het verschil. 
Veel waardering voor de contacten met Ruben en Arjan; 
die zijn persoonlijk en deskundig. We zijn geen nummer 
bij hen. Ze zijn direct bereikbaar en pakken zaken vlot 
op. 

Wat verwacht u van Jilis’ toekomst?
Jilis Autobedrijven mag wel groter worden, maar … wel 
door klein te blijven. Het moet niet ten koste gaan van 
bovengenoemde punten. Anders raakt Jilis zijn meer-
waarde als bedrijf kwijt. Dus geen kleine dingen laten 
liggen en het persoonlijke element erin houden.

Wat is voor u zo belangrijk?
Persoonlijk contact en betrouwbaar-
heid. En dus geen spelletjes. Alles moet 
eerlijk en betrouwbaar gebeuren. Dat 
gevoel heb ik bij Jilis Autobedrijven heel 
sterk. Hun tarieven zijn ook nog eens la-
ger dan die van andere garages. Succes 
komt te voet en het gaat te paard. 

Wat onderscheidt Jilis van ande-
ren?
Jilis denkt heel erg mee. Hij schakelt 
erg snel en direct. Hij kan over alle mer-
ken bedrijfswagens meedenken. En hij 
biedt uitstekende service. Desnoods 
gebeurt dat ’s avonds laat. Het wordt 
allemaal geregeld.

Wat zijn de verbeterpunten?
Ik heb weinig bijzonderheden. Ik zou 

een online portal voor zakelijke klanten wel prettig vin-
den. Een portal, met daarin van elke auto de historie en 
de reparaties. Dat inzicht is voor mij als ondernemer 
heel belangrijk. 

Wat vindt u van de overname van Leerdam?
Ons bedrijf is gevestigd in Leerbroek, dus dicht bij Leer-
dam, maar we gaan met onze auto’s nog steeds naar 
Geldermalsen. Dat komt omdat Ruben dicht bij ons be-
drijf woont en in Geldermalsen werkt. Zodoende kan hij 
onze auto’s eenvoudig omwisselen. We hoeven dus niet 
naar Leerdam. Anders zou Leerdam qua locatie wel aan-
trekkelijker voor ons zijn.

Meer over dit mooie bedrijf op: www.hartogriet.nl
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Deel 4 
Medewerkers en klanten aan 
het woord
Centraal in dit hoofddeel staat het bedrijfs-DNA. Dat unieke 
spoor kom je overal tegen: in de garage en bij de verkoop, 
in de showroom en in de kantine. In het bandenhotel, in de 
poetsruimte, op het garageterrein en in de carwash. En ver-
geet de receptie niet, waar vriendelijke visitekaartjes de klan-
ten verwelkomen en tekst en uitleg geven. Je komt het tegen 
in de strategie, in de processen, in de christelijke waarden en 
de communicatie. Alles volgens dat DNA-spoor, dat is uitge-
zet door vader Cor en verder uitgedokterd door Jilis. Kortweg: 
streven naar de hoogste mate van kwaliteit en klanttevreden-
heid. Een beproefd spoor. 

Alle medewerkers kennen dit DNA. Ze vormen niet zomaar 
de motoren van dit bedrijf. Allemaal gedreven vaklui vol be-
vlogenheid, die op hun eigen manier werken aan een brede 
wereld vol techniek. De drang om vakwerk te leveren is altijd 
aanwezig. Op alle vitale punten: check en dubbelcheck. Ze 
kunnen daarom heel serieus zijn, maar maken ook wel eens 
tijd voor een grapje. Ze moeten met iedereen overweg kun-
nen en ze mogen nooit ‘nee’ zeggen. Soms moeten ze halve 
psychologen zijn, dan weer moeten ze gezag uitstralen of re-
lativerend voor wat humor zorgen. Maar altijd en altijd volgens 
het bedrijfs-DNA: correct en eerlijk, zodat een droomauto niet 
in een nachtmerrie verandert. Het past allemaal in dit unieke 
spoor. Alleen en alleen dat spoor. Altijd. Bij medewerkers en 
klanten. U komt het allemaal tegen. Overal. 
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Arjan Braspenning en Ruben Heikoop zijn gezamen-
lijk verantwoordelijk voor de werkplaats; het klop-
pend hart van het garagegebeuren. Ze vormen de 
onmisbare schakel tussen de klant en de techniek. 
Ze kennen het vak als weinig anderen en ze advi-
seren in uiteenlopende situaties. Ze bewaren het 
overzicht in piekmomenten, die nooit ver weg zijn. 
Ze vertellen over de geheimen en het belang van 
goed onderhoud. Voor de klanten van nu. En voor 
die van morgen. Ze zetten speciaal voor dit boek de 
garagedeuren eens wijd open. Vandaag mogen we 
alles vragen en opschrijven. En u mag het allemaal 
weten. Alleen vandaag, dus leest u snel verder. Hun 
motto? ‘We doen er alles aan om de klant koning te 
laten zijn.’

Ruben werkt tien jaar als technicus bij vrachtautodealer 
Volvo in Gorkum. Het is zijn vak en zijn passie. Hij raakt 
wat uitgekeken op alleen techniek en wil meer klant-
contact. Hij heeft een fijne neus voor planning en rela-

ties, maar die droomfunctie kan zijn baas hem niet bie-
den. Ruben gaat daarom op ontdekkingstocht en komt 
in contact met Jilis, die hem de begeerde functie ruim-
hartig aanbiedt. Ruben werkt inmiddels bijna vier jaar 
als receptionist, planner en vraagbaak, en heeft het in 
dat werk- en leefgebied van de autowereld prima naar 
de zin. 

Arjans verhaal is maar weinig anders. Hij begint zijn 
loopbaan als monteur bij drie garages en werkt vervol-
gens vijf jaar bij een universeel bedrijf. Hij kent het vak 
van binnenuit en gaat op zoek naar meer verantwoor-
ding. Een zwager die wat bestikkering voor Jilis verzorgt, 
wijst hem de weg naar Jilis. Die ontdekt Arjans kwali-
teiten en bombardeert hem direct tot chef-werkplaats. 
Arjan zit nu zo’n zes jaar op zijn post en werkt er met 
evenveel plezier als Ruben: als spinnen in het web. 
Beide mannen kennen de klanten, de grillen van auto’s 
en de flexibiliteit en betrekkelijkheid van planningen. Ze 
hebben luisterende oren, bakken vol weetjes en stapels 

HOOFDSTUK 4.1 

Arjan en Ruben: ‘Een klant kan bij 
ons voor alles terecht, wij bedenken altijd 

een passende oplossing’
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psychologische handigheidjes. 
Ze stralen vertrouwen uit en stel-
len de klanten op hun gemak. Ze 
zorgen voor een goede en begrij-
pelijke factuur met uitleg. Samen 
helpen ze de mensen met hun 
‘heilige koetjes’ de weg weer op.

Wat is bijzonder aan jullie 
onderhoud?
Wij zijn scherp op preventief on-
derhoud en bieden dat gemoti-
veerd aan de klant aan. Zo kun-
nen we veel problemen en dus 
onnodige kosten voorkomen. Bij 
het inplannen van een auto, zien 
we al wat er vorig jaar gebeurd 
is. Dan weten we direct: dit moet 
er nú gebeuren. Iedereen vindt 
het normaal om de motorolie te 
verversen, en dat gebeurt om de 
motor niet kapot te laten gaan. Zo 
kun je ook aircoservice bieden om problemen met de 
airco te voorkomen. Dat onderhoud gebeurt niet over-

al. Wij kunnen ook de automatische versnellingsbak 
spoelen. Ook dat is elders bepaald geen standaard. We 

doen dat exact volgens de voorschriften 
van de fabrikant. Die voorschriften zijn 
bij elk merk anders, maar wij kunnen alle 

merken spoelen. Meestal gebeurt dat om 
de 100.000 kilometer. Veel garages doen 

dat alleen bij problemen, maar dan ben je 
natuurlijk te laat, en moet je later onnodige 

reparatiekosten maken. Klanten hebben vaak 
geen weet van de waarde van dit preventie-

ve onderhoud. Wij zijn er vast van overtuigd dat 
goed onderhoud loont.

Wij zijn scherp op 
preventief onderhoud en 

bieden dat gemotiveerd aan 
de klant aan.

Ruben adviseert een klant
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Werkt dat voor alle onderdelen?
Nee, dat is niet mogelijk. Ruitenwissers bijvoorbeeld 
gaan ongeveer twee jaar mee. Je kunt dat als monteur 
in de werkplaats niet altijd zien. Je kunt ze wel contro-
leren, maar niet ervaren hoe die dingen werken in de 
regen. Zoiets moet je dus aan de klant vragen. We krij-
gen bij het plannen al een mail met aandachtspunten 
voor de auto’s die de volgende dag komen. Zo ook voor 
de remschijven, die afhankelijk zijn van de gereden ki-
lometers en het gebruik van de remmen. Ons systeem 
houdt dat in grote lijnen bij. Het is niet zo dat we altijd 
onderdelen vervangen, maar we besteden er wel aan-
dacht aan en geven de klant eerlijk advies. Uiteindelijk 
beslist de klant wat we wel en niet doen.

Hoe werkt jullie procedure? 
Een auto heeft de ene keer een 
grote beurt nodig en de ande-
re keer een kleine. Wij adviseren 
onze klanten het onderhoud uit 
te voeren zoals door de fabrikant 
is voorgeschreven. Dat is bij elk 
merk en bij elk model verschil-
lend. Als een auto nog in de fa-
brieksgarantie zit, is het extra be-
langrijk om het onderhoud uit te 
voeren volgens de richtlijnen van 
de fabrikant: vooral ook om de ga-
rantie te behouden. Wij zijn hier 
heel secuur in. We werken intern 
volgens een vaste structuur en 
het hele proces is keurig in kaart 
gebracht. Als de klant belt voor 
een afspraak, maakt Ruben di-
rect een werkorder en bespreekt 
hij waar de klant voor komt. Hij 
vraagt ook of er bijzonderheden 

zijn: een rammeltje of een kapotte lamp of zoiets. Hij zet 
hem in de planning en koppelt er soms een leenauto 
aan. Een dag voor de beurt print de chef-werkplaats, Ar-
jan, alle werkorders uit en zet ze in het planbord bij de 
receptie. Hij bestelt de benodigde onderdelen en zorgt 
ervoor, dat die al dezelfde dag binnenkomen. We ge-
bruiken daar natuurlijk de juiste onderdelen voor, origi-
neel of gelijkwaardig aan origineel. Arjan verzamelt die 
in bakken met het kenteken erop, zodat de monteur de 
volgende dag direct aan de slag kan. 
Zodra de klant met z’n auto komt, pakt Ruben de           
werkorder en neemt die met de klant door. Arjan plant 
de juiste monteur in. Die gaat de auto eerst goed na-
kijken. Die controle is de basis van een APK of grote 

Arjan en Paul
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of kleine beurt. De monteur loopt na de controle met 
de werkorder naar Arjan. Die neemt hem door met de 
monteur, bespreekt onvoorziene reparaties en overlegt 
met Ruben. Ruben maakt een offerte, belt de klant over 
eventueel meerwerk en overlegt wat moet gebeuren en 
wat niet. Als de auto klaar is, komt de werkorder weer 
terug bij Arjan. De auto wordt na de beurt direct gewas-
sen. Vroeger gebeurde dat alleen bij grotere reparaties, 
nu wassen we vrijwel elke auto. Veel mensen waarderen 

dat bijzonder. De klant wordt op de hoogte gebracht en 
de factuur wordt klaargemaakt. Bij het ophalen van de 
auto geeft Ruben een toelichting op de factuur. Ook dat 
maakt ons uniek, omdat we duidelijk en transparant 
zijn naar de klanten. We leggen uit wat we doen: de fac-
tuur klopt altijd met wat we verteld hebben. Dat is heel 
belangrijk. 

En als er meer onderdelen nodig zijn?
Als tijdens het werk tóch meer onderdelen 
nodig zijn, overlegt Ruben dat eerst met de 
klant en vraagt om toestemming. We hebben 

meerdere leveranciers voor de levering van 
de onderdelen. Een van hen komt wel vijf keer 

per dag langs. De onderdelen zijn vaak twee uur 
na de bestelling in huis, en de monteur kan dus 

ongestoord doorwerken. We proberen de auto de-
zelfde dag klaar te maken. In veel gevallen lukt dat, 

maar helaas niet altijd. Het kan gebeuren dat een on-
derdeel slecht te leveren is of dat een reparatie uitloopt.

We leggen uit wat we doen: 
de factuur klopt altijd met wat 

we verteld hebben.

Bart-Jan 

Arjan Braspenning
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Hebben jullie alle apparatuur in eigen huis? 
Ja, we doen echt alles. We hebben uitleesappara-
tuur voor elke auto. Ook uitlijnen doen we in eigen 
beheer. Dat heeft lang niet elke garage. Ook be-
schikt niet elke garage over aircoservice appara-
tuur, zeker niet voor het nieuwe type aircogas. 
Wij hebben voor beide de apparatuur in huis. 
We hebben ook apparatuur om de automa-
tische versnellingsbak te spoelen. We doen 
ook walnutbehandeling, dat is een methode 
voor het reinigen van het inlaattraject van 
de motor. Een goed middel om vervuilde 
kleppen weer schoon te maken door die te 
stralen met een bepaald soort grit. Speciale apparatuur 
dus; we hebben het allemaal. Goed gereedschap is het 
halve werk, vinden wij. Soms zijn er garantiewerkzaam-
heden die bij de dealer moeten gebeuren. We overleg-
gen dan met de dealer: soms mogen we het werk zelf 
uitvoeren, soms gaan we even met die auto naar hen 
toe. Zo ontzorgen wij de klant en regelen het met de 
dealer. We helpen elke klant: van een oude kever tot een 
nieuwe Mercedes. Ook daar kunnen we met testappa-

ratuur in. Voor software-aanpassingen kunnen we ook 
een verbinding maken met een extern bedrijf. We rege-
len alles. Echt. Alles. 

Werken jullie met verschillende soorten olie?
Jazeker, dit is enorm belangrijk. We hebben wel twintig 
verschillende soorten motorolie op voorraad. Vroeger 
was het gemakkelijk: toen had je maar een paar soorten. 
Die tijd is voorbij. Je hebt natuurlijk nog steeds de bulk, 

Wij regelen alles met 
de verzekering, de volledige 

afwikkeling inclusief 
vervangend vervoer.

Ruben

Bart-Jan
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maar veel auto’s hebben specifieke olie. Zo veel soorten 
heeft beslist niet elke garage. Wij garanderen bij elke 
auto de juiste olie en hebben dit volledig geautomati-
seerd. Op de werkorder wordt afgedrukt welke soort olie 
en welke hoeveelheid er in de motor gaat. Door bij elke 
motor de juiste olie te gebruiken, zien we veel minder 
motorische onderdelen defect gaan. Zo’n speciale olie 
kan wel vijf euro per liter duurder zijn, maar dat is één 
keer per jaar, en het scheelt misschien een paar tien-
tjes, maar het bevordert de levensduur van de motor en 
je voorkomt hoge kosten. Ook deze bijzonderheid is bij 
ons standaard.

En autoschades?
Je kunt bij ons ook voor schade terecht. Voor alle scha-
des! We handelen de taxatie zelf af met de schade-ex-
pert. De technische schade repareren we zelf. Voor het 
spuitwerk doen we zaken met verschillende spuiterij-
en. Een specialist komt bij ons voor ‘uitdeuken zonder 
spuiten’. Dat gebeurt dus op locatie. We hebben ook 
iemand die spotrepair doet, dus kleine plekjes, een klei-
ne kras of deuk, zonder dat een compleet deel van een 
auto opnieuw wordt gespoten. Wij vervangen ook au-
toruiten en sturen de klant niet door naar een reparatie-
bedrijf. Ook zijn bij ons een paar technici opgeleid voor 
sterreparatie. Veel garages sturen de klanten naar een 
schadebedrijf, dan zijn ze ervanaf. Wij regelen ook alles 
met de verzekering, de volledige afwikkeling inclusief 
vervangend vervoer. Wij regelen het, alles, echt alles. 

Werken jullie sneller dan een dealer?
Merkdealers hebben meest jonge auto’s van één merk 
in onderhoud en ze hebben daardoor minder ervaring 
met het oplossen van moeilijke storingen. Ze zijn meer 
gericht op olie en filters en banden. Ze moeten ingewik-
kelde storingen altijd volgens hun eigen protocollen op-

lossen. Stap voor stap allerlei schema’s volgen. Dat kost 
vaak veel tijd. Wij hebben ervaring met alle merken en 
hebben een logische manier van diagnosestellen ont-
wikkeld. Zo sluiten wij stap voor stap dingen uit en gaan 
we via een kortere weg naar de oplossing van de storing. 

Wat doe je met een ‘foute’ auto?
Die zitten er helaas ook tussen. Onlangs had een ver-
kochte auto onverwacht een grote storing. We sturen 
die klant niet met een smoesje weg, maar nemen de 
auto terug en zoeken een andere auto voor hem op. 
Soms is een reparatie zo duur, dat een auto geen re-
paratie meer waard is. We kunnen een auto wel goed 
controleren, maar we kunnen niet met elke auto 100 km 
gaan proefrijden. Er kunnen dus altijd dingen ontstaan 
die wij niet konden voorzien. We hebben van Jilis de op-
dracht om het altijd eerlijk op te lossen. Dat soort auto’s 
komen op ons handelsterrein terecht, er zijn altijd wel 
weer handelaars die zulke auto’s graag kopen.

Bart-Jan, Max en Evert 
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Maken jullie vaak proefritten?
We besteden veel aandacht aan proefritten. Als een 
auto voor een storing komt, gaat een monteur er voor-
af mee rijden. Ook voor een bijgeluid of een kraakje of 
iets dergelijks. Die monteur lost het op en rijdt er op-
nieuw mee om te kijken of het probleem verholpen is. 
Als hij aan iets twijfelt, rijdt Arjan een tweede proefrit. 
Als het grote reparaties zijn, is hij extra alert op bepaalde 
dingen. Een monteur is goed in zijn vak, maar besteedt 
misschien wat minder aandacht aan uiterlijkheden, zo-
als een streep of een veeg die er niet hoort. Dat probe-
ren we allemaal te tackelen. 

Hoe staat het met elektronica?
Jilis heeft hiervoor speciale apparatuur aangeschaft. 
We hebben ook een oscilloscoop (kortweg: scoop) een 
schrijvend meetinstrument waarmee we signalen van 
bepaalde sensoren kunnen controleren en cyclische 
variaties in een elektrische grootheid goed zichtbaar 
maken. Zo’n scoop heeft echt niet iedereen. Qua elek-
tronica lopen we zeker wel voorop. We krijgen regel-
matig trainingen van GMTO, een gerenommeerd oplei-
dingsorgaan. Het betreft technische kennis, metingen 
en diagnosetrainingen. Ze hebben ook een hulplijn om 
schema’s en technische gegevens op te vragen. Ook 
programmeerwerk doen we in eigen beheer. Stel dat 
wij een trekhaak onder een auto zetten, dan is het heel 
belangrijk om dat in de wagenkaart van de auto bij te 
werken. In een auto zitten soms tientallen modules, die 
allemaal met elkaar communiceren. Als je er één toe-
voegt en dat niet in de computer bijwerkt, dan kan het 
helemaal misgaan. Misschien niet direct, maar wel na 
verloop van tijd. Bij ons gaat een auto altijd met de juiste 
codering de deur uit. Ook hebben we speciale appara-
tuur om motoren van hybrideauto’s door te meten. De 
jongens krijgen er ook specifieke cursussen voor.

Arjan
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Hoe kun je alle merken repareren?
Het belangrijkste is dat je de juiste informatie van 
een auto hebt. Als je die niet hebt, kun je hem niet 
goed repareren. Als je niet weet op welke manier je 
de werkzaamheden moet uitvoeren, kun je het niet 
op de juiste manier doen. En je hebt soms ook het 
juiste speciale gereedschap nodig. Wij hebben in de 
garage heel veel gereedschap en de onderdelenle-
verancier kan ook speciaal gereedschap meeleve-
ren. Zo kunnen we alles op de juiste manier uitvoe-
ren. Alle merken. Met de juiste kennis en het goede 
gereedschap is het geen enkel probleem.

Hoe werkt de procedure intern? 
Ook intern is het heel goed georganiseerd. We ge-
bruiken rode orders voor garantiewerk, zwarte or-
ders voor particulier klantenwerk, gele orders voor 
schade en als er tijd over is, groene voor extern werk 
van een collega, en blauwe voor de verkoop. We be-
oordelen die auto’s verschillend. Bij blauw willen 
we zo’n auto netjes afleveren en kijken we bijvoor-
beeld extra kritisch naar een beschadiging van de 
vloermat; bij een groene order, een opdracht van 
een collega-garage, doen we dat uiteraard niet. Het 
siert onze organisatie dat we ook daarin een heldere 
structuur hebben. 

Wat vind je zo mooi in dit bedrijf?
Dat de klant daadwerkelijk krijgt waar hij voor be-
taalt. Dat is niet in elke garage zo; wij zouden ons 
daar niet goed bij voelen. Bij Jilis is dat allemaal    
goudeerlijk. We kunnen elke klant recht in de ogen 
kijken. Dat vinden we allebei heel belangrijk. Eerlijk 
en transparant. Naar de klanten en ook onderling. 
En dat in een prettige werksfeer. 

Ruben
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Is de klant altijd koning? 
Ja, we doen er alles aan om de klant koning 

te laten zijn; echt alles om hem tevreden te 
stellen. Houdt dat nooit op? Het lijkt soms van 

niet! We proberen er alles aan te doen om een 
klant te helpen voordat we ‘nee’ verkopen. 

Geef eens een voorbeeld
Een klant was op weg naar Oostenrijk. Hij was een 

goed halfuur hier vandaan en kreeg een lekke band. 
Hij belde Arjan ’s avonds om een uur of tien en reed te-
rug naar onze garage. Ook Arjan stapte in de auto en 
reed naar het bedrijf om er een nieuwe band onder te 
zetten. Zo is de klant opnieuw naar Oostenrijk vertrok-
ken om te genieten van een heerlijke vakantie.

Zou je iets willen veranderen? 
We besteden het maken of inregelen van nieuwe sleu-
tels nu nog uit. Ook chiptuning doen we nog niet in ei-
gen beheer. Dat willen we ook zelf gaan doen. En het is 
tijd voor een verbouwing, want de receptie is best klein.

Werken jullie wel eens ’s avonds?
We hebben de eerste maandagavond van de maand 
werkoverleg. Dan nemen we lopende zaken door en be-
spreken bepaalde voorvallen of reparaties. Zo kun je van 
elkaar leren. Ook op woensdagavond en donderdag-
avond is de zaak open. Arjan is er op woensdagavond 
en Bart-Jan op donderdagavond, als leidinggevenden, 
en dan lopen er ook enkele monteurs. De klanten waar-
deren dat bijzonder.

Wat wensen jullie je de zaak toe? 
Gewoon verdergaan met wat we nu doen. Ik denk dat 
we het nu heel goed doen. Blijven investeren, blijven op-
letten. En onze nieuwe slogan volgen: service die bijblijft. 

Ja, we doen er alles aan 
om de klant koning 

te laten zijn

Arjan
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Mijn naam is Erik Koemans, ik 
kom uit Geldermalsen. Ik ben 
getrouwd en vader van vier kin-
deren. In het dagelijks leven ben 
ik werkzaam als werkvoorbe-
reider in de procestechniek in 
Groot-Ammers. Daarbij ben ik 
samen met mijn zoon Daniël een 
liefhebber van auto’s.

Hoe ben je bij Jilis gekomen?
We kennen elkaar al uit de tijd 
toen Jilis nog niet voor zichzelf 
werkte. Hij is bij garage Honders 
begonnen. Ik werkte daar ook in 
de avonduren. Jilis onderhield 
mijn auto toen al. Hij had thuis bij 

zijn ouders een schuur met een 
brug. Jilis is een self-made man. 
Hij heeft in enkele jaren een auto-
bedrijf neergezet. Hij heeft geen 
bedrijf overgenomen, maar zijn 
eigen bedrijf vanaf het begin op-
gebouwd. Dat maakt het extra 
bijzonder.

Wat levert hij aan jou?
Onderhoud, aankoop van nieuwe 
auto’s en soms het wassen ervan. 
Meestal heb ik de auto zelf gevon-
den en zeg ik tegen Jilis: ‘Wil je 
hem voor mij gaan halen?’ Onze 
laatste auto heeft hij ook voor me 
opgehaald. Jilis zei: ‘Je hoeft hem 

HOOFDSTUK 4.2

Erik Koemans: 
‘Jilis is gepassioneerd. Vroeger in auto’s 

en nu in auto’s én in bedrijfsvoering’
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niet te nemen, want dan verkoop ik de auto zelf wel.’ De 
nieuwe auto van mijn vrouw heb ik via Jilis bij een dealer 
gekocht. De factuur, het onderhoud en de garantie lo-
pen dan via hem. Ik wil niet met de auto van mijn vrouw 
naar een andere garage. Pas was er iets met de auto wat 
nog binnen de garantie viel, maar daar kreeg ik geen re-
kening van, hoewel het twintig minuten rijden is van en 
naar Tiel. Dat is service die we erg waarderen.

Leenauto en leenfiets
Ik weet dat Jilis’ manier van ondernemen veel geld 
kost. Klanten kunnen bijvoorbeeld gratis een leenauto 
meekrijgen. Je moet de auto natuurlijk wel aftanken, 
maar dat is normaal. Jilis heeft nu tien leenauto’s staan; 
dat kost hem dus heel wat. Het heeft allemaal met klan-
tenbinding te maken. Enige tijd geleden heeft Jilis fiet-
sen gekocht met een grote mand voorop en in de be-
drijfskleuren gespoten. Echt een pluspunt in deze tijd: 
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vanuit je werk de auto bij Jilis brengen en daarna op de 
fiets naar huis.

De wasstraat
Ook de wasstraat kost hem veel geld. Auto’s van klanten 
krijgen na elke onderhoudsbeurt een gratis wasbeurt. 
Mensen die hun auto bij hem wassen, betalen natuurlijk 
wel. Maar er moet heel veel gebeuren om zo’n wasstraat 
terug te verdienen. 

Hoe beschrijf je het bedrijf?
Het is een net en goed verzorgd autobedrijf 

waar je door iedereen heel netjes wordt ge-
holpen. Het bedrijf ziet er keurig en verzorgd 

uit. De mensen kennen me allemaal bij naam. 
Ruben belt wel eens op bij onderhoud: ‘Dit en 

dat hebben we gevonden en dat gaat ongeveer 
zoveel kosten.’ Dan kan ik het laten vervangen of 

laten zitten. Dat zijn dingen die ik heel fijn vind. Jilis 
is vanaf nul begonnen en heeft in tien jaar twee for-

se bedrijven opgebouwd. Een grote uitdaging! Ik vind 
het mooi om te zien dat hij dit samen met zijn team 

heeft bereikt en ook zichtbaar geniet van zijn werk. 

Noem eens een bijzondere service?
Ik mag zelf mijn winter- en zomerbanden wisselen en 
krijg daarvoor een brug tot mijn beschikking. Dat is best 
bijzonder, want zoiets kunnen ze niet aan iedereen toe-
staan. Ze draaien zelfs de stickers voor op de banden 
voor me uit, en sturen er geen rekening van.

Hoe vind je de overname van Leerdam?
Zakelijk gezien vind ik het een heel slimme zet. Jilis ver-
telde me dat het zomaar op zijn pad kwam. Het is wel 
belangrijk dat hij de identiteit bewaakt. Dus dat hij blijft 
wie hij is. Dat is de uitdaging voor de komende tijd. Als je 
de focus op twee bedrijven gaat leggen, kun je belang-
rijke dingen uit het oog verliezen.

Hoe is Jilis nu?
Jilis is gepassioneerd. Vroeger in auto’s en nu in auto’s 
én in bedrijfsvoering. Zijn rol is daardoor echt veranderd. 
Het is een groot verschil of je als monteur bij een auto 
staat óf dat je de grote lijnen van het bedrijf bepaalt. En 
dat doet Jilis goed! Daarbij blijft hij altijd vriendelijk en 
dat is heel belangrijk.

Het is een net en goed 
verzorgd autobedrijf waar 

je door iedereen heel netjes 
wordt geholpen.
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Mijn naam is Mathijs Udo. Ik ben 
57 jaar, geboren en getogen in 
Geldermalsen, getrouwd, en heb 
twee volwassen kinderen. Ik werk 
als ZZP’er en moet als sr. mana-
ging consultant vaak naar klan-
ten. Hiervoor is betrouwbaar ver-
voer erg belangrijk. In het kader 
van duurzaamheid heb ik een Ford 
Mustang Mach-E bij Jilis gekocht.

Hoe en wanneer bent u bij Jilis 
gekomen? 
Mijn vader had vroeger een Ford-ga-
rage in Geldermalsen. Later werd ik 
vaste klant bij Honders. Jilis werkte 
daar als leerling; zo heb ik hem leren 
kennen. Zo is onze relatie ontstaan, 
dus toen hij nog vrij jong was. Toen 

hij een eigen garage startte, ben ik 
klant bij hem geworden.

Wat doet Jilis  voor u? 
We hebben al onze auto’s in on-
derhoud bij hem. Mijn eigen auto 
en die van mijn vrouw en dochter. 
Het gaat om winter- en zomerban-
den, onderhoud en reparatie en 
het gebruik van de wasstraat. Mijn 
zoon woont niet meer thuis, maar 
heeft zijn auto ook in onderhoud 
bij Jilis. Voor ons geldt dat ener-
zijds de kwaliteit en anderzijds het 
prettige contact zorgen voor een 
hoge gunfactor.

Noem eens een sterk punt
Er zijn er meerdere, maar ik vind de 

HOOFDSTUK 4.3

Mathijs Udo:
‘Jilis heeft vakmensen als een Arjan en een 
Ruben voor de frontdesk in Geldermalsen’
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radicale transparantie onderscheidend ten opzichte 
van andere bedrijven. Mijn vrouw ruilde een auto in 
en Jilis gaf maximale transparantie in de inruilprijs. 
Door die uitleg denk je bij de prijs waarmee de auto 
vervolgens te koop wordt aangeboden: ja, het klopt, 
dat bedrag is logisch. Onder transparantie versta ik 

ook dat ze me bellen voordat er kosten worden ge-
maakt. Hierdoor sta ik nooit voor verrassingen en heb 
ik het gevoel dat ik in control ben.
 
Waarom koos u voor Jilis? 
In eerste instantie koos ik voor Jilis omdat ik hem 

vanuit het verleden kende. Ik ben bij hem 
gebleven vanwege de sfeer en de manier 
waarop met klanten wordt omgegaan. Als 

ik bij Jilis kom, dan ben ik niet klantnummer 
450. Hij kent mij, en Ruben en Arjan kennen 

me ook. Als ik bel, dan klinkt herkenning door: 
ze weten waarover ik bel. Dat stukje aandacht 

maakt dat ik bij Jilis blijf. Wat bijdraagt aan de 
sfeer, is dat er altijd tijd en ruimte is voor een kop-

je koffie. En voor snoep in plaats van bonbons op 
de balie: doe maar normaal, dan doe je al gek ge-

noeg. Die cultuur zit door het hele bedrijf geweven 
en maakt dat ik me op mijn gemak voel. 

Mijn vrouw ruilde een 
auto in en Jilis gaf maximale 

transparantie in de 
inruilprijs.

Hester Zondag
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Hoe ervaart u een bezoek? 
Ik merk warmte, aandacht en attentie. Dat is wel bij-
zonder. Een auto is natuurlijk gewoon een ding, maar 
ik heb een binding met het bedrijf op basis van de 
zachte kant. Daar kom ik voor terug. Ik haal er soms 
gewoon een kop koffie. Dan ben ik in de buurt en rij 
ik even langs. Ze zijn wel druk, maar nemen bijna al-
tijd tóch de tijd voor me: hoe gaat het? Soms zijn Jilis, 
Ruben en Arjan zo druk dat het niet uitkomt, dat is 
geen probleem, dan ga ik weer.

Wat maakt Jilis Autobedrijven bijzonder? 
In vergelijking met andere bedrijven vooral het per-
soonlijk contact. Daarnaast de voorspelbaarheid. Als 

ik de auto wegbreng, dan weet ik hoelang het onder-
houd of de reparatie gaat duren. Mocht dat voor mij 
te lang zijn, of is er een tegenvaller, dan zijn er altijd 
leenauto’s. Ik voel me hierdoor goed ontzorgd. De 
bekende service van Jilis is hiermee voor mij vanzelf-
sprekend.

Wat vindt u van de overname van Leerdam?
Dat vind ik slim, want je moet groeien om te overle-
ven. Het is goed dat Jilis aan risicospreiding en busi-
ness development doet. Jilis heeft vakmensen als 
een Arjan en een Ruben voor de frontdesk in Gelder-
malsen. De band met Jilis is er ook met hen. Ook als 
Jilis er niet is, dan heerst dezelfde sfeer en is er de-

zelfde aandacht. Die 
sfeer en manier van 
werken zou Jilis ook 
in Leerdam moe-
ten creëren. Als dat 
gelukt is dan gaat 
hij voor een derde 
vestiging, let maar 
op. Dat heeft dan 
geen invloed op de 
sfeer en manier van 
werken bij de ande-
re vestigingen. Jilis 
zorgt ervoor dat dit 
onderdeel wordt van 
het DNA in alle vesti-
gingen.

Bandendrukte tijdens de winterwissel



Hoofdstuk 4.4

Werkplaats motorreparaties

Het kan zomaar gebeuren dat ergens in een verla-
ten Hollandse dreef het lampje ‘check engine’ gaat 
branden. Je rijdt dan gewoon rustig door, want dat 
branden kan niet meer dan een simpele waarschu-
wing zijn. Het kan ook zomaar gebeuren dat je kort 
erna het tikkend geluid onder de motorkap niet 
hoort of dat zomaar argeloos negeert. En ook dat 
je twee kilometer verder denkt dat blauwe rook uit 
je uitlaat normaal is. Tja. Totdat je een paar hon-
derd meter verder geraas, gerammel, gesis en ge-

plof hoort. Ja, dan wil je wel stoppen, als je daar in 
de paniek nog kans voor ziet. De krukas breekt af, 
draait nog een paar keer rond en slaat het hele mo-
torblok aan diggelen. Het vermogen valt weg, de 
motor spuit olie en de auto verdwijnt in een rook-
wolk. Dat is slecht nieuws: voor je auto, voor jou en 
je portemonnee. Maar Jilis is er ook nog. Otto rukt 
uit met zijn ambulance, Ruben met zijn meldkamer, 
Arjan met zijn planningsbord en de techneut met 
zijn technieken. En de fotograaf met zijn camera.
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Deel 5 
De klassiekers van 
autoliefhebber Jilis
Sporen van klassiekers. Tja, wat is een klassieker eigenlijk? Een 
klassieke auto is een uniek symbool van een vergane tijd, vaak 
beschouwd met gevoel van nostalgie. Een pareltje, dat in een 
garage of showroom staat en tot in de puntjes wordt onder-
houden met hart, gevoel en handen. Dat eigenaars en geïnte-
resseerden doet glimmen. Sommige auto’s hebben jaren stof 
staan vangen. De historie, de sporen uit het verleden, zijn voor 
liefhebbers belangrijker dan de staat van de klassieker. Afkom-
stig van de eerste eigenaar en origineel in Nederland geleverd. 
En als de sporen ook nog eens gedocumenteerd zijn, gaat het 
hart van menig autoliefhebber nóg sneller kloppen. Liefhebbers 
genieten hiervan, deze klassiekers hebben letterlijk hun sporen 
verdiend. Soms vertoont een auto sporen van roest of beschadi-
ging. Ook de tand des tijds kan zichtbare en onzichtbare sporen 
achterlaten, maar zoiets is te restaureren. Juist de gedocumen-
teerde sporen uit het verleden maken een klassieker uniek. Het 
gaat er niet om welke weg ze inslaan, maar welk spoor ze ach-
terlaten. Sommige oude beestjes kun je nog prima de sporen 
geven, zelfs als de sporing niet klopt. 
Op de volgende bladzijden leiden de sporen naar de collectie 
van Jilis. Naar zijn klassiekers, naar hun sporen en hun verhalen. 
Hij geniet van unieke auto’s uit de jaren tachtig en negentig, 
auto’s die hij als jochie bewonderde, vaak de snelste en uniek-
ste uit een serie. Menig spoor van zo’n klassieker leidt op een 
bijzondere manier naar de showroom in Geldermalsen. Hij ge-
niet ervan als showroombezoekers van zijn collectie genieten. 
En van de sporen.
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BMW M3 ophalen met een omweg

Op mijn altijd voortdurende zoektocht naar exclusieve 
klassiekers, ontdekte ik een zeldzame BMW M3 van de 
eerste generatie uit 1986. De auto stond te koop in Krab-
bendijke en ik wilde hem graag hebben. De eigenaar 
vroeg een eerlijke prijs, maar had al heel veel gegadig-
den. Ik vertelde hem dat ik liefhebber ben, en de auto 
niet zou kopen voor de handel, maar voor mijn eigen 
verzameling in de showroom. De auto was van zijn in-
middels overleden broer geweest. Hij vond het daarom 
fijn, dat de auto deze mooie bestemming zou krijgen en 
verkocht hem aan mij. Ik moest er zelf heen om de auto 
op te halen. Dus ik naar de Krabbendijk in Brouwersha-
ven. Ik toetste dat in de navigatie in en ging op weg met 

Klassiekers zijn een feest voor eigenaren en lief-
hebbers die dit weten te waarderen. Elke liefhebber 
heeft wel een droomauto. De één een sportieve Fer-
rari, de ander droomt van een klassieke Jaguar. Of 
van een dikke Amerikaan met een grommende V8. 
Zo ook autoliefhebber Jilis. Hij richt zijn aandacht 

op sportieve auto’s uit de jaren tachtig en negen-
tig. Het blijft niet bij dromen, want menig exclusief 
exemplaar vindt zijn weg naar Geldermalsen. Hij is 
altijd op zoek naar speciale auto’s. Als zo’n parel  
tevoorschijn komt, bijvoorbeeld op internet, dan 
koopt hij die. Auto’s met een verhaal.

HOOFDSTUK 5.1 

Jilis de autoliefhebber
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mijn zoon Cor naast me. We reden met de oprijwagen 
om de auto direct te kunnen meenemen. We kwamen 
op onze bestemming en belden de man op. Hij vroeg: 
‘Waar sta je.’ Ik zei: ‘Op de Krabbendijk in Brouwersha-
ven.’ Hij zei: ‘Nee toch zeker, je moet in Krabbendijke 
zijn.’ Ik had de namen omgedraaid. We voerden nu het 
juiste adres in en vertrokken naar een ander deel van 
Zeeland. We hadden nogal haast en reden stevig door. 
Opeens verscheen een politiewagen voor ons en we 
moesten stoppen. Ik vertelde het verhaal en verzuchtte: 
‘Ik heb vandaag al zo veel pech gehad…’ Ik kreeg geluk-
kig geen bekeuring, maar alleen een waarschuwing om 
toch vooral rustig aan te doen. We hebben de auto be-
taald en opgeladen. En deze Zeeuwse BMW staat nog 
steeds in de showroom te blinken.
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Een snelle Kadett van een 
92-jarige vrouw 
Ik wilde graag een Opel Kadett GSI hebben: de snel-
ste uitvoering van de Kadett uit de jaren tachtig. Op 
een gegeven moment stond er een te koop, in Maars-
sen, met slechts 73.000 km op de teller. Ik belde naar 
aanleiding van een advertentie en een man zei: ‘Die 
auto is van een oude 
vrouw van 92 jaar, die niet 
meer mag rijden. De auto 
is nieuw gekocht en staat 
al vijf jaar in de tuin.’ Zo-
iets is heel bijzonder en 
we maakten een afspraak 
om te komen kijken. We 
zaten bij de vrouw aan de 
keukentafel en ze vertelde 
ons het hele verhaal over 
haar auto. Het is bijna on-
geloofwaardig, dat je zo’n 
snelle Kadett kunt kopen 
van een vrouw van 92. Ze 
zei dat ze de auto in 1987 
nieuw had gekocht, en 
dat haar man bij de aan-
koop ervan in het zieken-
huis lag. Haar eigen auto 
was in die tijd kapotge-
gaan en ze was snel naar 
de Opel-dealer gegaan. Ze 
vond deze auto zo mooi, 
een fel rode, dat ze die di-
rect kocht. Ze zei: ‘Ik haal-
de mijn man met deze 
auto uit het ziekenhuis en 

die zei verbaasd: wat heb je nou toch voor een raceau-
to gekocht!’ Ze heeft de auto altijd gehouden. De man 
was inmiddels overleden en ze is altijd met deze auto 
blijven rijden; jaar in en jaar uit. Ze heeft er uiteindelijk 
maar weinig mee gereden en de auto is in een hoek 
van de tuin terechtgekomen. De auto stond open en 
bloot in de tuin met alleen een zeil eroverheen. De 
tuinman vroeg op een gegeven moment: ‘Wat ga je 



62

met die auto doen?’ Ze zei: ‘Verkoop hem maar.’ 
Dus ik ernaartoe en die auto gekocht. Van zoiets 
kan ik echt heel blij worden: een auto van de eerste 
eigenaar, slechts 73.000 kilometer gereden, origi-
neel in Nederland geleverd, en een prachtig ver-
haal erachter. Ik heb met de garage gebeld waar de 
auto in onderhoud was en jawel, alles klopte. Som-
mige auto’s zijn geld waard door de leeftijd, de ki-
lometerstand en de staat, maar dit is een auto met 
een verhaal. Vooral door het verhaal is deze auto 
geld waard, althans bij mij. De staat is dan niet zo 
belangrijk. Ik zou bij wijze van spreken een mooier 
exemplaar, maar zonder dit verhaal, niet hebben 
gekocht. Dat die vrouw hem in die omstandighe-
den heeft gekocht, en de auto zo weinig heeft ge-
reden, maakt voor mij het verhaal echt apart. 

Ik ben zelf ooit be-
gonnen om de auto 
op te knappen, en 
dat is de reden dat 
hij nog steeds niet 
af is. Ik heb hem          
gedemonteerd, alle 
onderdelen er afge-
haald, en hij moet 
nog naar de spuiter. 
Ik wilde de auto door 
een monteur laten 
repareren, maar door 
allerlei drukten is het 
er nog niet van geko-
men. Toch wil ik hem 
liefst zelf opknappen, 
deze auto met dat 
prachtige verhaal. Cor en de eerste eigenares
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Golf via Linkedin:
De meeste auto’s die ik heb gekocht, hebben een ver-
haal. Zo ook deze unieke, gele Golf. De uitvoering is vrij 
uniek, maar zeker ook het verhaal erachter. Iemand 
vroeg op Linkedin hoe hij een eerlijke prijs en vooral een 
echte autoliefhebber kon vinden voor de Golf van zijn 
vader. Een in Nederland geleverde auto, van de eerste 

eigenaar en in een bijzondere uitvoering. Ik was direct 
getriggerd en nam contact op met de zoon. Ik legde uit 
dat ik altijd op zoek ben naar auto’s met een verhaal. We 
hadden een goed gesprek en hij bracht mij in contact 
met zijn vader. Die zei dat hij de auto nieuw had gekocht 
bij de Volkswagen-dealer. Hij had zelfs airconditioning 
laten inbouwen, wat in die tijd bijzonder was. Het onder-
houd was altijd uitstekend uitgevoerd. Hij had de auto 
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recent helemaal laten spuiten omdat de fabriekslak niet 
was voorzien van blanke lak en daarom dof was gewor-
den. De auto was na de spuitbeurt weer in nieuwstaat. 
Hij wilde de auto – heel begrijpelijk – alleen verkopen aan 
iemand die de auto waardeerde. Hij zag in mij de juiste 
koper en we waren het snel eens over de prijs. Hij bracht 
de auto samen met zijn zoon bij ons thuis en vertelde 
hele verhalen over de auto en de historie. En natuurlijk 

zetten we hem bij de 
auto op de foto. Hij 
had nog enkele oude 
documenten, die het 
verhaal nóg meer 
compleet maakten. 
Beide mannen ver-
trokken en de Golf 
met zijn verhalen 
bleef in Geldermal-
sen.

Astra misgelopen en 
tóch gekocht
In mijn zoektocht naar unieke auto’s had ik 
mijn zinnen gezet op een Opel Astra GSI. De 
meeste aangeboden auto’s van dat type spra-
ken me niet aan vanwege de afkomst of de 
uitvoering. Op zekere dag vond ik op Markt-
plaats de juiste Astra GSI zoals ik die graag 
wilde. Origineel in Nederland geleverd, van 
de eerste eigenaar, prachtig blauwe kleur, 
en goed gedocumenteerd. Dit was hem! Een 
telefoontje wees uit dat de auto zojuist ver-
kocht was. Jammer. Ik vroeg het autobedrijf 
om mijn telefoonnummer aan de koper te 
geven, om mij bij eventuele verkoop te bel-
len. Mijn zoektocht ging verder, maar de ge-
zochte GSI kwam niet in beeld. Een jaar later 
belde de eigenaar van de betreffende unie-

Orginele
aankoopfactuur
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ke Astra. Hij had het briefje met mijn nummer bewaard 
en zei dat hij de auto door tijd- en ruimtegebrek weer 
wilde verkopen. We maakten een afspraak en mochten 
de auto in Zeeland ophalen. De Astra was helemaal zo-

als omschreven en uitzonderlijk compleet gedocumen-
teerd. Alle facturen en zelfs de aankoopfactuur zaten er 
keurig bij. De auto staat te glimmen in de showroom. 

JILIS’  AUTOSPOREN



Hoofdstuk 5.2

Een greep uit de collectie (toekomstige) 
klassiekers

Klassiekers in beeld, in alle soorten en maten. Meer-
dere auto’s zijn toekomstige klassiekers. Het zijn se-
ries van meerdere modeljaren. Zo hebben we van 
de BMW M3 een reeks tussen 1986 en 2007. En van 
Ford staat er van de Escort/Focus RS een reeks van 

1988 tot 2009. Enzovoort enzovoort. Dus van zeer 
exclusief tot toekomstig klassieker. Komt u gerust 
eens kijken in onze showroom in Geldermalsen. De 
auto’s staan er speciaal voor u. Van harte welkom.
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Hoofdstuk 5.3

Brommertjes in de showroom

Wie doet dat nog? Jilis. En waarom? Hij legt het 
uit. ‘Ik heb aardigheid in brommertjes. Maar dat is 
niet het enige. Brommertjes maken de sfeer ont-
spannen. Je creëert er een bepaalde sfeer mee. 
Met brommertjes erbij is het niet zomaar tien au-
to’s op een rij. Er gebeurt wat, dat is leuk. Ons doel 
is niet om snel een auto te verkopen. De klant voelt 
zich welkom en gewaardeerd. En op zijn gemak. Er 

is iets speciaals voor hem of haar gedaan. Mensen 
vinden het leuk om te zien en je hebt gelijk een 
praatje. Het doet iets met je bedrijf. Je kunt een 
hele hal strak vol met auto’s zetten, maar ik breng 
graag wat extra sfeer aan. Dat doe ik met die oude 
brommers. Sommige klanten zeggen: daar heb ik 
nog op gereden. En dan komen de verhalen. Extra 
gezellig. Service die bijblijft!’
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Jilis met
jongste zoon Herman
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Deel 6 
Nieuwe vestiging in Leerdam
Een nieuw spoor: naar een tweede vestiging. En tegelijk een 
tweede spoor naar een bedrijfsleider voor die vestiging. Dat 
laatste is natuurlijk direct duidelijk: die man is minstens eer-
ste monteur en tegelijk diagnosetechnicus met bergen APK- 
ervaring. En de nieuwe vestiging is een product van een lang 
voorgekookte strategische stap. Maar nee, die sporen lopen 
anders. 

De aankoop is meer een bijzondere samenloop van omstan-
digheden, een tikkeltje impulsief misschien. De aanstelling 
van de bedrijfsleider lijkt daar ook wel op. Technisch speci-
alist? Zeker niet. Veel monteurservaring hoef je in die baan 
niet te hebben en iedere technicus staat te springen om vra-
gen te beantwoorden. Bovendien weet de leider hobbymatig 
nogal wat van auto’s. Ook van kopen en verkopen. Leerdam 
krijgt een doorgewinterde bedrijfsleider, een specialist in op-
timalisatie van bedrijfsprocessen. Net wat Leerdam nodig 
heeft. Een man die in zijn vrije tijd een en al auto is. Ook niet 
verkeerd. Iemand die van uitdaging houdt, van kansen pak-
ken en resultaten boeken. Altijd oplossingsgericht, ook dat 
is meegenomen. Een man van het goede spoor kiezen, en 
zorgen dat alles daarop wordt afgestemd, zodat het spoor tot 
zijn recht komt. Een sollicitatiebrief hoeft hij niet te schrijven 
en een psychologische test is weggegooid geld. Jan begint 
maar direct. En het werkt. De naam Leerdam wordt steeds 
bekender. Leerdam: glas. Leerdam: kaas. En nu: Leerdam: au-
to’s. Jilis en Jan zetten de Leerdammer deuren wijd open.
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Eerlijk is eerlijk: Jilis had wel eens 
nagedacht over een tweede ves-
tiging. Niet omdat Geldermalsen 
te klein zou zijn, maar omdat Jilis 
ondernemer is. En ondernemers 
doen dat. Hij overwoog: ‘In Leer-
dam zitten weinig autobedrijven, 
terwijl veel klanten van Gelder-
malsen juist uit die regio komen; 
Leerdam zou dus een goede plek 
zijn voor een tweede garage.’ Te-
gelijk speelde in zijn hoofd: ‘Maar 
dat doe ik niet ...’ Echter. Op een 
mooie dag dacht hij op het indus-
trieterrein van Leerdam: ‘Dat zou 
toch wel een mooie plek zijn voor 
een garage.’ En weer spontaan er-
achter: ‘Maar dat doe ik niet, want 
waarom zou ik het doen!’ Welles. 
Nietes. En het werd: welles. Jilis 
legt het allemaal uit.

HOOFDSTUK 6.1 

Jilis: ‘De aankoop van Leerdam 
ging vrij snel, want het is een leuke garage 

en groter dan ik had verwacht’

Jilis van Mourik en Henk Visscher beklinken de deal
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Tiel of Leerdam
Ik hoorde onverwacht dat Henk 
Visscher zijn autobedrijven aan 
het verkopen was. Henk had 
een aantal dealervestigingen, en 
ook een universeel autobedrijf 
in Leerdam. Eén vestiging was al 
verkocht, dat hoorde ik vrij snel. 
Iemand zei: ‘Ik heb begrepen dat 
hij alles gaat verkopen.’ Ik over-
woog: ‘Het lijkt erop dat ook Leer-
dam beschikbaar komt en dat 
bedrijf is al helemaal ingericht.’ 
Ik belde Henk erover op, maar hij 
wilde Leerdam niet verkopen. Hij 
wilde juist Tiel aan me verkopen. 
Ik zei: ‘Met Tiel heb ik niets, en 
daar zit genoeg, en ik weet eigen-
lijk niet of ik ook Leerdam nog wel 
zou willen.’ Na een maand belde 
Henk me en zei: ‘Jilis, we moeten toch eens over Leer-
dam praten.’ Het ging allemaal vrij snel, want het is een 
leuke garage en groter dan ik had verwacht. Er zijn tien 
bruggen, er lopen ervaren monteurs en er is een leuke 
showroom. De overnameprijs was reëel en we hadden 
vrij snel een deal. Die kans kon ik niet laten liggen. Het 
bedrijf is geen tweederangs vestiging, helemaal niet: ze 
zijn net zo belangrijk als Geldermalsen. 

‘Jan is de Jilis van Leerdam’
De aankoop was misschien wat impulsief en ik moest er 
wel voor zorgen dat het bedrijf bleef draaien en liefst be-
ter dan voorheen. Dat was aanvankelijk niet het geval. Ik 
merkte ook dat ik mezelf niet in tweeën kan splitsen. Nu 
had ik in Geldermalsen net Jan Arends aangenomen als 
mijn rechterhand, en dat werkte prima. Ik vroeg daarom 
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aan Jan of hij Leerdam zou willen leiden. Jan is een au-
toliefhebber. Als ik eens een mooie Audi inruilde, appte 
ik Jan een foto en kwam hij ’s avonds kijken. Ik dacht: 
‘Jan is capabel, ik moet hem alle vrijheid geven en dan 
gaat het wel goedkomen.’ Ik weet goed wat er gebeurt, 

want alles komt openbaar in de cijfers. En die cijfers zijn 
inmiddels boven verwachting. Aan dat bedrijf hoef ik 
nauwelijks iets te doen. Geldermalsen is en blijft mijn 
garage, want daar ken ik mijn klanten. Jan is de Jilis van 
Leerdam, en ik ben het van Geldermalsen. 

Eigen identiteit 
Jan is ook een goede sparringpartner van 

me. Ik heb nooit een compagnon gehad, 
want zoiets gaat vaak mis, maar met Jan gaat 

zoiets heel goed. Karakter en inborst gaan al-
tijd boven kennis, want kennis kun je leren, maar 

karakter kun je niet of nauwelijks aanpassen. Jan 
heeft een autohart. Hij kocht ook zelf wel eens wat, 

dus stiekem wist hij best wat, hobbymatig natuurlijk. 
Als je interesse hebt, dan leer je snel. Ik wil van Leer-

Jan is de Jilis van 
Leerdam en ik ben het van 

Geldermalsen. 
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dam graag een kopie maken 
van Geldermalsen. De univer-
sele garage van Leerdam, een 
vertrouwd adres waar je veilig 
je auto kunt kopen, goed te-
rechtkunt voor onderhoud en 
reparatie, en ook een leenauto 
meekrijgt. Stap voor stap de 
identiteit van Geldermalsen 
overbrengen. We doen dat op 
verschillende manieren. Jan 
weet goed hoe het in Gelder-
malsen gaat. Mijn zoon Cor 
gaat er binnenkort als leerling 
monteur werken, hij is ook 
iemand met een bepaalde      
drive. Zo gaat dat stapsgewijs, 
net als in Geldermalsen, waar 
we met niets zijn begonnen. 
Steeds een stapje verder naar 
onze identiteit. 

Nieuwe start 
Het eerste wat ik deed, was om 17.00 uur het licht la-
ten branden in de werkplaats. Ik ben altijd tot 18.00 uur 
open, dat is uitnodigend. En als er iemand komt, dan 
help ik hem dan nog graag. De radio stond aan en er 
hingen kalenders met vrouwen aan de muur. Ik heb het 
bedrijf per 1 juli overgenomen en was er ’s morgens om 
halfacht. Ik heb het personeel bij elkaar geroepen en ge-
zegd: ‘We gaan er samen wat van maken, de komende 
weken of maanden gaan we een aantal dingen rustig 
bespreken en bepalen, maar een paar dingen zijn voor 
mij nu al cruciaal. Ten eerste is dat de radio: in het be-
drijf gaat geen radio aan. Er hangen ook geen vrouwen-     
kalenders aan de muur, die ga ik nu dus weghalen.’ Dat 

was voor mij geen discussie. Eén keer had een leveran-
cier later zoiets opgehangen, zeiden ze, maar die ging 
dus hup de container in. Dat is voor ons onbespreekbaar. 
Maar die jongens merkten algauw dat andere dingen 
wél konden. Ze vonden het een enorme verbetering, dat 
er ineens weer volop werk was. We hadden afgespro-
ken dat er werk uit Geldermalsen zou komen als ze in 
Leerdam tijd overhadden, dan zou ik auto’s doorschui-
ven. Dat was heel even nodig, maar nu allang niet meer. 
Er is meer dan voldoende werk. We hebben nu enkele 
personeelsleden minder, maar we werken productiever 
dan voorheen.
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HOOFDSTUK 6.2 

Jan Arends: ‘Jilis ging op 
vakantie en hij vertrouwde me de leiding 

van Leerdam blijkbaar wel toe’

Jan Arends start in het najaar 
van 2021 als bedrijfsleider in de 
nieuwe vestiging Leerdam. Een 
recent overgenomen bedrijf, dat 
wel wat management kan ge-
bruiken. Qua efficiëntie kan het 
niet tippen aan het als een tiere-
lier draaiende Geldermalsen. Jan 
is een ervaren bedrijfsleider, die 
bruist van ondernemingsgeest. 
Hij komt niet uit de autowereld, 
maar het gemis aan technische 
kennis hindert hem nauwelijks. 
Hij is altijd op zoek naar uitda-
ging. En hij zet Leerdam in de 
juiste versnelling om een twee-
de Geldermalsen te worden. ‘Ik 
kan niet zo groot worden, want 
die ruimte is er niet, maar ik wil 
wel net zo efficiënt werken en 
gelijkwaardige resultaten beha-
len. En dat ga ik ook redden.’

Jan Arends
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Jan Arends begint zijn werkzame leventje als een soort 
dynamische jobhopper. Hij werkt bij zijn vader als groen-
teboer, volgt administratieve opleidingen, verkoopt au-
to’s samen met zijn broer, en werkt een tijdje voor een 
vermaarde keukengigant. En dat allemaal in Rijssen. 
Calculator bij een staalbedrijf is een mooi vervolg. Hij 
kent zijn vrouw, Elise, al vanaf de schoolbanken van het 
Hoornbeeck College in Amersfoort. Ze wonen na hun 
trouwen in Rijssen, maar Elise wil terug naar de familie 
in Geldermalsen. En dat doen ze. Een baan in het tus-

senliggende Kootwijkerbroek, in isolatie en wandbepla-
ting, is een mooie tussenstop. Jan houdt het er elf jaar 
uit en schopt het tot calculator, projectleider en zelfs be-
drijfsleider. Ondertussen woont hij met vrouw en kroost 
al lang en breed in het begeerde Geldermalsen. 

Hoe heb je Jilis leren kennen?
Mijn vrouw Elise was vriendin met een zus van Jilis, met 
Elize van Mourik. We kwamen daar ook op verjaardagen. 
Ik heb Jilis jaren eerder ook geholpen om nieuwe be-
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plating aan het pand in Geldermalsen te bevestigen. En 
mijn auto was er in onderhoud. Ondertussen kwam ik 
ook ’s avonds bij Jilis om over zakelijke dingen te spre-
ken. Ik zei dat ik het bij mijn baas niet meer naar de zin 
had en Jilis bood aan: ‘Als je wat anders zoekt, moet je 
het maar zeggen.’ Ik ging dus bij hem aan het werk, op 
1 augustus 2021, als zijn rechterhand.

Wat was je eerste werk? 
Leerdam was bij mij nog helemaal niet in beeld, al wist ik 

wel dat Jilis ermee bezig was. Ik zou auto’s gaan impor-
teren en personeelszaken doen in Geldermalsen, want 
Jilis was er zelf te druk mee. Leerdam is per 1 juli overge-
nomen, maar daar was heel veel niet in orde. Adminis-
tratie was niet op de rit, contracten misten handteke-
ningen, mensen waren niet zo gemotiveerd. Dat leverde 
ontevreden klanten op en oude leiding kreeg het blijk-
baar niet voor elkaar. Ik werkte er alleen ’s maandags 
en had nog weinig verstand van autogarages. Maar ik 
kon er niet tegen dat dingen niet goed op de rit waren. 

Jilis ging op vakantie 
en hij vertrouwde me 
de leiding van Leer-
dam blijkbaar wel toe. 
Ik heb dus de draad 
maar opgepakt. Ik 
wilde Jilis bij die ver-
kopen niet storen en 
regelde daarom al-
les zelf maar. Het liep 
eigenlijk vanzelf en 
Jilis vond het prima. 
In een paar weken 
was ik al aardig inge-
werkt. Ik had natuur-
lijk wel ervaring met 
zakendoen, maar dit 
was een totaal ande-
re wereld. We hebben 
toen maatregelen ge-
nomen en alles net-
jes op orde gebracht. 
Enkele monteurs ver-
trokken, maar aan 
het eind van het jaar 
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hadden we met drie man minder tóch dezelfde omzet. 
De verkoop was verdrievoudigd. Jilis had wel door dat 
het allemaal heel snel ging. Op de duur ging ik zelf ook 
de inkoop doen en kort erna heeft Jilis in Leerdam alles 
losgelaten.

Kun je goed onder een baas werken?
Ik heb mijn vrouw ooit beloofd, dat ik geen eigen zaak 
zou gaan beginnen, maar nu doe ik het voor Jilis. Dat 
zit er gewoon in. Ik kan eigenlijk niet makkelijk onder 
een baas werken. Ik werk best veel, zo’n 70 of 80 uur in 
de week, maar ik moet het op mijn eigen manier doen. 
Ik kan niet op de manier van de baas werken, omdat ik 
zo niet ben. En als de cijfers en het beleid goed zijn, dan 
moet het goed zijn. Niemand had ooit verwacht dat het 
zo zou lopen, Jilis ook niet. Jilis is een pietje-precies, hij 
weet overal van en hij moet per se iets afhebben. Dat 
heb ik totaal niet; als het vandaag niet kan, dan zie ik 
morgen wel. Jilis en ik zijn voor 90% hetzelfde, maar ik 
ben iets makkelijker. Dat gaat prima samen.

Hoe weet je autoprijzen?
Gewoon in verdiepen. Op internet vergelijken. En uit-
zoeken. Ik had het vrij snel onder de knie. 

Hoe reageerde de oude bemanning?
Heel positief, we kunnen het goed met elkaar vinden. 
We hebben weer een leerling monteur aangenomen en 
Cor, de zoon van Jilis, komt hier ook werken. 

En de radio?
We zijn gestopt met de radio in de werk-

plaats. Dat was direct klaar. Die is vanaf het 
eerste uur uitgegaan. Ook geen klassieke mu-

ziek. 

En de werktijden?
Ik houd niet van te laat komen, daar kan ik niet te-

gen. Ieder moet op tijd zijn. Elke maandagmorgen 
om zes uur zit ik bij Jilis om de cijfers door te nemen 

Niemand had ooit 
verwacht dat het zo zou lopen, 

Jilis ook niet.

Jozef Roest
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en de geklokte uren te bekijken. Als er niet genoeg uren 
worden geklokt, kun je die ook niet factureren, dan laat 
je geld liggen. Dat gebeurde voorheen echt wel. Als 
je per week tien uur laat liggen, ligt er meer dan 600 
euro op straat. Ik heb tegen het personeel gezegd: ‘Als 
je geen plezier hebt in je werk, kun je beter ander werk 
gaan zoeken.’ Ooit vroeg iemand me: ‘Hoeveel kan ik 
verdienen?’ Ik zei: ‘Dat ga ik je niet vertellen, want dat 
vind ik niet belangrijk. Ik wil eerst weten of je plezier in 
je werk hebt.’

Mis je de technische kennis?
Ja, ik mis wel de technische kennis en loop daar re-
gelmatig tegenaan. Maar ik ga dat wel leren; ik vind 
het ook echt leuk. Net als die elektrische auto’s. Ik 

houd niet zo van die auto’s, maar wel van de tech-
niek eromheen. Ik wil daarin iedereen voor zijn, want 
het werk aan die auto’s gaat komen. We zorgen er-
voor dat de monteurs goed geschoold zijn en dat wij 
een keuringsstation worden in de buurt. Het is een 
heel ander soort auto’s, want de motoren zijn er gro-
tendeels uit. We hebben weinig elektrische auto’s in 
onderhoud, maar wel veel hybride. We verkopen ook 
veel hybride auto’s; die ontwikkelingen vind ik erg in-
teressant. 

Hoe gaat het met de verkoop?
Ik doe nu zelf de verkoop, maar we hebben inmiddels 
ook een verkoper aangenomen. Gelukkig zit daar een 
stijgende lijn in.

Waarin ben je anders dan 
Jilis?
We denken voor 90 procent 
hetzelfde, maar we doen 
sommige dingen iets anders. 
Ik ben meestal wat vrijer. Ji-
lis en ik zitten op dezelfde lijn 
en kunnen veel van elkaar le-
ren. Dat zegt hij ook. Ik ben 
soms te makkelijk en hij is te 
precies. Zo kun je naar elkaar 
toe werken.

Hoe reageren de klanten 
op de overname? 
Wij gebruiken nog de oude 
naam en we gaan de over-
name er nu pas inbrengen 
met de nieuwe naam en het 

Pieter
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nieuwe logo. We hebben er dus nog weinig ruchtbaar-
heid aan gegeven. Het was allemaal nog: Visscher in 
Leerdam. Die naam wordt nog steeds gevoerd. De over-
gang gaat dus heel geleidelijk. We gaan er binnenkort 
bekendheid aan geven dat we zijn overgenomen door 
Jilis Autobedrijven. We brengen dat heel rustig. Als je er 
in één keer schreeuwend op gaat zetten ‘we zijn overge-
nomen’, dan gaat dat niet werken. 

Wat doe je in de showroom?
We zetten wel eens een bijzondere auto in de showroom. 
Dan zeggen allerlei mensen: wat hebben jullie een 
mooie auto staan! We zitten aan een doorgaande weg, 

met een tankstation ervoor dat trouwens niet van ons is, 
maar via dat tankstation kun je de showroom in. Soms 
zet ik er een sportwagen in, dan rennen veel kinderen 
naar binnen. We gaan het pand helemaal modernise-
ren. De nieuwe beplating van de buitenkant had ik bij 
mijn vorige baas nog snel even geregeld. Pas wilde ie-
mand de monteursopleiding gaan volgen omdat we 
zulke mooie auto’s in de showroom hebben. Daarom wil 
hij bij ons komen werken. Mooi toch?

Is de klant altijd koning?
 De klant is níet altijd koning. Als iemand niet eerlijk is, 
dan heb ik er wel moeite mee. Als hier een auto de deur 

uit gaat, moet die ge-
woon goed zijn, anders 
moet die terugkomen. 
Ik hoef niet altijd garan-
tie te geven, maar wat ik 
zeg moet wáár wezen. 
Dat zet ik ook op papier. 
En als iemand inruilt en 
een gebrek verzwijgt, en 
er bijna direct een lamp-
je gaat branden, dan bel 
ik die klant op om te 
vragen hoe dat zit. Dat 
weet Jilis ook wel. Ik ga 
er niet omheen praten. 
Dus de klant is koning 
als hij eerlijk is. Lachend: 
meestal is de klant wel 
eerlijk hoor … Als er iets 
mee aan de hand is, kij-
ken we het na en lossen 
we het op. 
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Geef er eens een voorbeeld van
Ik verkocht pas een auto zonder garantie, en de motor 
bleek bij een bepaald toerental niet regelmatig te lo-
pen. De koper kwam ermee terug en we onderzochten 
het en maakten het in orde. Hij vroeg: ‘Wat kost het?’ Ik 
zei: ‘Niets, want we hadden gezegd dat we een goede 
auto zouden afleveren.’ Het mag me dan best wat geld 

kosten, daar gaat het me niet om. Die man bracht de 
volgende dag een kratje bier en een taart. Kijk, ik vind 
zoiets veel mooier dan geld. 

En een minder fraai voorbeeld?
Pas had iemand een auto contant betaald en hij wilde 
hem terugbrengen en het geld over de bank terug-    
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gestort krijgen. We hadden dat natuurlijk wel door en 
weigerden de transactie, met als gevolg een slechte re-
view met de vermelding dat ik een oplichter ben. Zoiets 
voel je gewoon aankomen. 

In welke auto rijd je zelf?
Ik heb nu een Mercedes G-Klasse, zo’n hoge vierkante, 
die heb ik voor mijn vrouw, die wilde een hogere. De 
eerste auto’s van dat type dateren uit 1979. Het ding 
rijdt niet bijzonder, maar het hééft wat. Het was echt 
een droom van me. Deze auto kom je bijna niet tegen 
en hij  is erg waardevast. Ik rijd er een jaar mee en ver-
wacht dat ik hem dan goed kan verkopen. Ja, ik koop 
altijd een auto waar ik wat aan kan verdienen. Hij is 
niet zo comfortabel, maar wél mooi. Ik ben een lief-
hebber van auto’s. Jilis is een BMW-man en ik ben een 
Audi-fanaat.

Hoe ziet de toekomst eruit? 
Ik wil dit jaar in verhouding hetzelfde aantal auto’s ver-
kopen als Geldermalsen. Ik kan niet zo groot worden, 
want de ruimte is er niet, maar ik wil wel net zo efficiënt 

werken en in verhouding dezelfde resul-
taten behalen. En dat ga ik ook redden. 

Als ik het tóch niet haal, is het ook goed, 
maar dan weet ik dat ik het maximale eruit 

heb gehaald. Dan was het misschien te hoog 
gegrepen en moet ik het bijstellen. Een mens 

moet altijd een streven hebben, maar als ik nu 
zie hoe hard ons team op weg is, dan kom ik een 

heel eind, denk ik. 

Wat is service die bijblijft? 
Over die slogan is echt nagedacht. Dat is gewoon 100% 

Ik wil dit jaar in 
verhouding hetzelfde 

aantal auto’s verkopen als 
Geldermalsen.
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service geven. Als de accu defect is, gaan we dat di-
rect regelen. Heb je een lekke band, kom maar bin-
nen en we plakken hem direct. Geen gezeur, dat 
doen we direct. Ik had pas een klant in Enschede 
met een kapotte luchtvering. Die krijgt een leen-
auto en we halen de auto op. Da’s ruim anderhalf 
uur rijden en het kost misschien 200 euro, maar 
die service verlenen we gewoon. Die service 
betekent ook: goede auto’s inkopen, met 
boekjes en alles erbij, de hele historie. 
Als iets ontbreekt, ga ik de vorige ei-
genaar bellen, zodat ik weet hoe 
de auto echt is. En we leveren 
alle soorten auto’s. Als we die 
niet direct in voorraad heb-
ben, zoeken we hem op. We 
verkopen natuurlijk nooit ‘nee’. 
De werkplaats is voorzien van 
de meest moderne apparatuur 
en ook het personeel moet altijd 
openstaan naar de mensen. Ze zijn 
goed geschoold en weten waar we 
het over hebben. Ze staan klaar voor 
iedereen. En ze staan allemaal achter de 
slogan: service die bijblijft. Dus in Leerdam 
komt het zeker goed!

Jozef en Jan,
de verkopers van

Leerdam



Hoofdstuk 6.3

Uitje met beide teams kort na de 
overname van Leerdam

Een vestiging erbij betekent twee groepen vak-
mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen, 
maar die wel met elkaar gaan samenwerken. Een 
teamuitje draagt dan bij aan de onderlinge band, 
zowel binnen als buiten de groepen. Je leert elkaar 
kennen in een heel andere omgeving. Onder de 
bruggen gaat dat eenvoudig niet. Bij de receptie 
ook niet en in de kantine schiet het ook niet op. Een 
uitje werkt beter. Een barre overtocht over een wa-

tertje zorgt voor spanning, een nat pak zorgt voor 
hilariteit en tegelijk voor meeleven. Mensen die el-
kaar niet kennen, moedigen elkaar aan, zo hard als 
ze kunnen. Bij een barbecue komen ze nog meer 
los en ontstaan spannende verhalen. Ook een ui-
tje is iets dat bijblijft. Medewerkers voelen zich nóg 
meer verbonden met elkaar en met de organisatie. 
Ze zetten vaker een stapje extra. Extra service die 
bijblijft. 
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Deel 7 
Service die bijblijft
Sporen, sporen, sporen, allemaal sporen van en naar 
alle kanten. Dit boek is eigenlijk één groot spoor rond 
Jilis Autobedrijven. U was dat vast al op het spoor 
gekomen. Ten slotte nog iets over het langste spoor, 
dat meer dan 800 kilometer lang is en in Polen pas 
stopt. In Gorzów Wielkopolski om precies te zijn, er-
gens langs een hete snelweg en een halfuur lopen 
van het sanitair. Dat spoor diende om een huwelijks-
reis te redden. Nee, geen huwelijk redden, die ser-
vice biedt Jilis nog niet, maar wel een reis. Dat kan 
alleen een professional, die doet wat hij belooft, ook 
als het een boel geld kost. Die stuurt een autoambu-
lance met twee chauffeurs met een reddings-Caddy 
op maat. Ook in Polen praten ze nog over dat avon-
tuur en de service die bijblijft.
 
Service die bijblijft. Stapt u ook eens naar onze recep-
tie en ervaar wat dat is. Loop eens door de garages 
van Geldermalsen en Leerdam, en laat u voorlichten 
over de preventieve onderhoudsservice die u in dit 
hoofdstuk tegenkomt en die u veel geld kan bespa-
ren. Die service moet u meemaken, voelen en bele-
ven. Hopelijk doet u dat ook op de volgende bladzij-
den. Of misschien ervaart u het straks bij de receptie: 
dat thuisgevoel, die kwaliteit en dat meesterschap. 
Dat vertrouwde. Zo geniet u al bij voorbaat van de 
service die bijblijft. Dat wilt u toch ook?



87JUBILEUMMAGAZINE

Van gevoel naar verhaal
Jilis vertelt: Onze huisstijl kon na 12½ jaar 
wel een opfrisbeurt gebruiken. Ik had 
hierover al eerder nagedacht, maar het 
was er niet van gekomen. Het 12½-jarig 
jubileum en de overname van Leerdam 
waren hiervoor een mooie gelegenheid 
en we konden de huisstijl dan voor beide 
vestigingen tegelijk invoeren. De voor-
gaande jaren hebben we ons werk voor-
al op het gevoel gedaan. Vooral door de 
bedrijfsgroei en het overnemen van een 
tweede vestiging, is het belangrijk om 
aan iedereen helder te kunnen uitleg-
gen wie we zijn en waarvoor we staan. 
Ik wist dat natuurlijk best, maar het was 
lastig om dat goed te verwoorden. Ik 
heb ervoor gekozen om het grondig aan 
te pakken en daarom communicatie- 
bureau MooiMerk uit Kootwijkerbroek 

HOOFDSTUK 7.1 

Jilis: ‘Onze nieuwe slogan is 
‘‘Service die bijblijft’’. Slechts drie woorden, 

maar met een bijzonder diepe inhoud’
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ingeschakeld. Dat bedrijf heeft gedegen onderzoek 
naar ons bedrijf gedaan, medewerkers geïnterviewd, 
klanten geïnterviewd, en ook mij het hemd van het lijf 
gevraagd. En … met verbluffend resultaat! Ze boden een 
helder verhaal met merkwaarden, die ons verrassend 
goed omschrijven. We konden niet anders zeggen dan: 
‘Dit klopt, dit zijn wij!’ Het mooie hiervan is, dat het niet 
meer alleen een gevoel is, maar een helder verhaal. Het 
geeft duidelijkheid naar onze medewerkers en klanten 
in beide vestigingen. 

Bedrijfsnaam gewijzigd
Ook onze bedrijfsnaam was onderdeel van het onder-
zoek. Die naam was voorheen: Jilis van Mourik Auto’s. 
Dus mijn volledige voor- en achternaam, gevolgd door 
het woord ‘auto’s’, waar het bij ons allemaal om draait. 
Uit het onderzoek is gebleken, dat vrijwel alle klanten 
spreken over ‘Jilis’. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb mijn auto in on-
derhoud bij Jilis, ik heb mijn auto gekocht bij Jilis, het is 
goed geregeld bij Jilis’ enzovoort. Regionaal bleek ‘Jilis’ 
onze merknaam te zijn. Onze nieuwe naam is daarom 
‘Jilis Autobedrijven’. Jilis is regionaal al een begrip, en 
voor de online klant die ons nog niet kent, geeft de toe-
voeging ‘Autobedrijven’ vertrouwen en een bepaalde 
schaalgrootte aan.

Nieuw logo en nieuwe huisstijl
In aansluiting op het voorgaande onderzoek en de 
naamswijziging, is ook een nieuw logo ontwikkeld. Een 
fris en professioneel logo, volledig in aansluiting met wie 
we zijn. Het nieuwe logo bevat de letter ‘J’ (van Jilis) met 
ervoor twee afgeschuinde liggende streepjes, die voor-
uitgang, snelheid en beweging afbeelden. De volledige 

Opa Cor met Wilco



89JUBILEUMMAGAZINE

huisstijl is hierop aangepast. Deze nieuwe uitstraling is 
overal in doorgevoerd: op de kleding, op de panden, op 
de leenauto’s enzovoort. We hebben hierdoor op beide 
vestigingen een gelijke en vertrouwde uitstraling.

Service die bijblijft
Onze nieuwe slogan is ‘Service die bijblijft’. Slechts drie 
woorden, maar met een bijzonder diepe inhoud. Dit is 
wat we dagelijks doen, service verlenen die bijblijft: net 
dat stapje extra zetten dat de klant bijblijft. Ook in de 

werkplaats moet de service bijblijven. We moeten voort-
durend investeren om te zorgen dat onze service bijblijft. 
Ook onze monteurs moeten bijblijven; zij volgen conti-
nu opleidingen om bij te blijven. Ook onze bedrijfsvoe-
ring en onze processen moeten bijblijven om efficiënt 
te kunnen werken. Kortom, alles draait bij ons om ser-
vice, en die moet op alle gebied bijblijven. Een bijzonder 
passende en alles bevattende nieuwe slogan: service die 
bijblijft! Altijd. Compleet. Overal en voor iedereen.

Herman



Hoofdstuk 7.2

Introductie logo en huisstijl

De nieuwe huisstijl is op vrijdagavond 20 mei 2022 
intern gepresenteerd aan alle betrokkenen. Op 
deze gezellige avond hebben de teams van Gel-
dermalsen en Leerdam voor het eerst de nieuwe 
kleding aangetrokken. Een professionele fotograaf 
legde de grote gebeurtenis en alle medewerkers 
afzonderlijk keurig vast. Met als resultaat: alle spe-
cialisten in beeld met hun gloednieuwe outfit. En 
natuurlijk volgde een heerlijke maaltijd.
De tweede helft van de avond heeft gastspreker 
Johan Lammers ons bijgepraat over de kunst van 

gastvrijheid, een bijzonder passend onderwerp. 
Het was voor allen een leerzame en vooral ook ge-
zellige avond. Alle medewerkers kregen na afloop 
een rugtas met gepersonaliseerde broodtrommel, 
een drinkfles en een voetbal mee naar huis. Uiter-
aard alles in de nieuwe huisstijl. Hiermee was de 
aftrap gemaakt om de uitstraling naar buiten toe 
te presenteren. Die uitstraling is goed ontvangen 
en is na enkele weken, nog voor de verschijning 
van dit boek, al helemaal ingevoerd. 
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Ik ben Gert Kievit en sinds 2018 klant bij Jilis. Een 
vriend van mij heeft Jilis aanbevolen en zodoende ben 
ik daar klant geworden. Ik heb er tot op de dag van 
vandaag geen spijt van gekregen! Service staat bij Jilis 
heel hoog in het vaandel, soms tot het extreme toe. 
Het is echt service die bijblijft. Dat blijkt wel uit de vol-
gende gebeurtenis.

Op huwelijksreis 
In 2020 zijn we getrouwd en kort ervoor 
was ik nog even bij Jilis langsgereden 
omdat mijn auto ergens een rubbertje 
miste. Jilis zei: ‘Kom maar langs, want het 
zou niet goed zijn als je met je huwelijks-
reis stil komt te staan.’ Dat werd direct 
gefikst en wij konden met een goed ge-
voel op huwelijksreis.
We gingen op reis met mijn busje met 
een daktent erop. Toen wij Polen binnen-
reden, liep de temperatuur van de motor 
ineens hoog op. We belandden uiteinde-
lijk met pijn en moeite voor de deur van 
een Ford-dealer in Gorzów Wielkopolski, 
bijna 250 kilometer ten oosten van Ber-
lijn. Deze garage kon ons helaas pas na 
drie weken helpen. Ook de ANWB liet 

ons op z’n zachtst gezegd in de steek. Daar stonden we 
dan, in een berm, langs een drukke weg, in de hitte, een 
halfuur lopen van sanitair.

Hulpacties Jilis
We belden ten einde raad naar Jilis en legden hem het 
probleem uit. Zijn reactie was: ‘Gert, hoe ik het ga doen 
weet ik nog niet precies, maar ik ga jullie niet in de 

HOOFDSTUK 7.3 

Huwelijksreis gered
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steek laten. Ik ga iets bedenken en je hoort van mij. 
Ik heb wel een chauffeur, maar die is net met vakan-
tie, dus dat is nog even een dingetje.’ Na kort overleg 
bleek dat de vriend die mij ooit naar Jilis had verwe-
zen, bereid was om met de autoambulance van Jilis 
naar Polen te rijden.  
Jilis belde korte tijd later terug. Hij had een eigen leen-
auto, Volkswagen Caddy, geregeld. Bijkomend pro-
bleem was dat op onze auto een imperiaal zat voor 
de daktent. Dit imperiaal was dus onmisbaar om de 
daktent te kunnen plaatsen. Jilis kon zo snel geen dak-
dragers geleverd krijgen en een imperiaal uit voorraad 
bleek helaas niet geschikt. Hij zei: ‘Ik ga even verder 
kijken, desnoods slijp ik een stuk van een imperiaal af, 
Gert, het komt goed!’

De reddende Caddy
Jilis belde terug om te zeggen dat hij geschik-
te dakdragers had gevonden en die op zijn 
Caddy zou laten monteren. Eind van de mid-
dag stond de leenauto inclusief dakdragers 
klaar en vertrokken twee vrienden met de 
autoambulance, met daarop de Caddy, naar 
Polen. Ze stonden rond middernacht voor 
onze neus. Wij laadden de daktent over op de 
Caddy, trokken onze kapotte bus op de auto- 
ambulance en konden de huwelijksreis ver-
volgen. De Caddy klonk als een tractor, reed 
vergelijkbaar, maar deed het! Hij ging zelfs 
steeds beter rijden! Hij had ongeveer 370.000 
kilometer op de teller. Aan het begin van de 
rit zorgde de trillende naald van de olietem-
peratuur nog voor wat angst, maar dat was 
waarschijnlijk om mij scherp te houden, want 
de motor bleef lopen. De auto bracht ons via 
Polen, Litouwen, Letland, Estland, Hongarije, 

Slowakije, Kroatië, Italië en Oostenrijk 6.000 kilometer 
later weer terug in Nederland. Dit is typisch Jilis. Niets is 
te gek; hij zal altijd alles voor iemand doen.

Service die bijblijft
Deze reddingsactie is natuurlijk extreem, want bijna 
1700 kilometer rijden met een autoambulance is niet 
niks natuurlijk. Maar ook thuis heb ik vaak genoeg er-
varen dat hij en zijn team alles doen om mij als klant te 
helpen! Dit zal ik nooit vergeten en het is dan ook letter-
lijk service die bijblijft. Een bijzonder passende slogan. 
De service is niet alleen om een klant binnen te halen, 
maar zeker ook voor bestaande klanten. Ook nu het be-
drijf behoorlijk is gegroeid, werken ze hard om die ser-
vice te blijven leveren. Als het een keer niet lukt, doen ze 
er alles aan om het alsnog op te lossen. En zo wordt de 
service dus tóch weer geleverd.



Hoofdstuk 7.4

Verrassingslevering oldtimer op locatie

Willem Willemse is autoliefhebber met vooral be-
langstelling voor oldtimers. Zijn vrouw wilde hem 
dan ook op zijn laatste werkdag voor zijn pensioen 
verrassen met een oldtimer. Ze was al een tijdje op 
zoek naar een mooi exemplaar en zag plots deze 
auto, een Opel Rekord, voorbijkomen. Ze hadden 
samen wel eens over een oldtimer 

gesproken, maar zo’n parel was altijd een droom 
gebleven. Het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd was een mooie gelegenheid om die 
droom werkelijkheid te laten worden. Mevrouw 
kwam de auto in Geldermalsen bekijken en was 
er meteen weg van. Het was nog wel een uitda-

ging om de auto in Zeeland te krijgen. Een lan-
ge rit maken zonder rijervaring met een oldti-
mer, is bepaald niet ideaal. En manlief mocht 
vooraf natuurlijk nergens van weten. Tot grote 
vreugde van mevrouw bood Jilis aan om de 
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auto op locatie te leveren. Verpakt als cadeau, met 
een grote, rode strik eromheen, bracht chauffeur 
Otto de auto weg. De verrassing was enorm: Wil-
lem kon het bijna niet geloven en is enorm in zijn 
sas met de auto. De auto trekt aandacht, overal 
waar Willem ermee komt. Hij krijgt er ook veel 
aanspraak door en tijdens het rijden draaien veel 
mensen zich nog eens om. Het is ook echt een 
leuke auto. De aanbiedingen om mee 

te doen met oldtimerdagen, stromen binnen. Ook 
de Historische Opel Club Nederland zocht contact 
na alle aandacht in de pers. Willem kreeg een gra-
tis jaarabonnement op het clubblad Opel Klassiek. 
Hij heeft al heel wat gesleuteld aan de Opel. Dat 
was ook de bedoeling, want het is zijn hobby en hij 
heeft verstand van auto’s uit die tijd. Dat moderne 
hoeft voor hem niet zozeer. Een gespecialiseerd 

bedrijf gaat er een nieu-
we hemel in hangen. Auto 
en bestuurder beginnen 
steeds meer aan elkaar te 

wennen. Willem en zijn 
vrouw zullen deze service 

van Jilis Autobedrijven 
niet snel vergeten: het 

is letterlijk service 
die bijblijft.

Nannie uit Dreischor schenkt man Willem 

op zijn laatste werkdag een oldtimer: ‘Hij 

moet wel een hobby hebben!’

Wat doe je als je man met pensioen gaat? 

Dan geef je hem een oldtimer! Nannie Dorst 

uit Dreischor verraste vrijdagmiddag haar 

echtgenoot Willem met een Opel Rekord 

uit 1957. ‘Hij moet straks wel een hobby 

hebben!’

Op zijn laatste werkdag bij Geijtenbeek 

Verhuizers in Goes staat de 65-jarige Wil-

lem Willemse met zijn mond vol tanden. 

Niet alleen de mobiele frietkraam waar-

mee zijn werkgever zijn afscheid opluistert, 

is een verrassing. De kers op de taart is 

de glimmende donkergrijze Opel Rekord 

Berlina, die zijn stralende eega voor de 

bedrijfsloods parkeert. Compleet met don-

kerrode strik op de motorkap en een ken-

tekenplaat met de letters ‘pensioen’. ‘Alsje-

blieft! Voor jou schat!’

De gelukkige eigenaar Willem Willem-

se staat er perplex van. Hij omhelst zijn 

vrouw innig, die nu drie luxe vakanties ar-

mer is: ‘Dit had ik totaal niet verwacht. 

Deze verrassing hebben ze wel erg goed 

stilgehouden. Ik vermoedde wel dat er iets 

speelde omdat de loods niet open mocht. 

Maar dat mijn lieve vrouw me een oldtimer 

zou schenken, komt als een donderslag bij 

heldere hemel. Een prachtig cadeau. 

De Opel Record is 64 jaar oud. Een jaartje 

jonger dan Willemse, die na 35 jaar verhui-

zingen met vervroegd pensioen mag. (…)

Nannie Dorst verkneukelt zich. Maanden-

lang heeft ze stad en land afgezocht naar 

de juiste klassieker. ‘Te veel auto’s waren 

roestig of de remmen deden het niet. Toen 

ik deze Opel Record uit 1957 bij een auto-

bedrijf in Geldermalsen zag, was ik op slag 

verliefd. Het ‘petje’ noemen ze dit model. 

De auto komt oorspronkelijk uit België. Er 

staat 82.000 kilometer op de teller. Het was 

een toer om de auto op tijd in Goes te krij-

gen. De auto moest nog op kenteken wor-

den gezet. Dat duurde langer dan verwacht.

‘Het autobedrijf uit Geldermalsen bood 

aan om de auto met een trailer naar Goes 

te vervoeren. Zo kon ik toch nog het erf 

van Geijtenbeek oprijden. Zo’n klassieke 

auto is best wennen, ik moest choken. Wie 

kent dat nog?’

Nannie uit Dreischor schenkt 

man Willem op zijn laatste werkdag 

een oldtimer
Frank Balkenende 11 dec. 2021 Laatste update: 15-12-21, 09:20

Provinciale Zeeuwse Courant 11 december 2021
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Werkplaats die bijblijft

Wat heb je aan goede monteurs zonder goede ap-
paratuur! Een goede monteur moet over de juiste 
equipment of uitrusting beschikken om goed en 
efficiënt te kunnen werken. We weten dat als geen 
ander en investeren daarom continu in nieuwe en 
moderne werkplaatsapparatuur. We hebben in-
middels geïnvesteerd in moderne diagnose-appa-
ratuur met een labscope. Ook hebben we als een 
van de eerste werkplaatsen in de regio aircoser-
vice-apparatuur voor het nieuwste koudemiddel 

R1234YF. We beschikken over een geavanceerd 
3D-uitlijnsysteem. Ook hebben we geïnvesteerd 
in vier extra bruggen waaronder een extra zware 
tweekolommer voor zware bedrijfswagens. We 
hebben ook een modern kloksysteem met een ef-
ficiënt werkend onderdelenbakkensysteem uitge-
dacht. En ten slotte hebben we voor de opslag van 
winterbanden een bandenhotel gebouwd. Met dit 
alles zorgen we ook in onze werkplaats voor uitste-
kende service. Service … die … bijblijft. 
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Vier extra bruggen 
geplaatst

Bandenhotel
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Nieuwste
aircoapparatuur

Efficiënt planning- en 
urenregistratiesysteem

Investering
3D-uitlijnapparatuur



Hoofdstuk 7.6

Personeel dat (technisch) bijblijft

Service die bijblijft. Die service is vanzelfsprekend 
ook enorm belangrijk voor onze jongens in de 
werkplaats. Door de razendsnelle ontwikkelingen 
van nieuwe auto’s, is het cruciaal om de kennis van 
onze techneuten op peil te houden. We hebben 
hiervoor een samenwerking met GMTO, een sta-
biele en bekende partner in de Automotive. GMTO 
verzorgt de opleidingen bij ons intern. De monteurs 
volgen meerdere keren per jaar trainingen over uit-

eenlopende onderwerpen. De trainingen leiden tot 
de onderscheiding van diagnose-expert. Een zwa-
re opleiding, die zeker niet voor iedereen haalbaar 
is! We zijn daarom extra trots dat maar liefst vijf 
monteurs deze trainingen succesvol hebben afge-
rond. Zij mogen zich diagnose-expert noemen. Zo 
houden we onze werkplaats toekomstbestendig. 
En zo kunnen we de klanten van dienst zijn met de 
nieuwste technieken.

98



JUBILEUMMAGAZINE 99



Hoofdstuk 7.7

Personeel dat (sociaal) bijblijft

De werkplaats en de monteurs moeten niet alleen 
technisch bijblijven en vooruitlopen. De teams vol-
gen ook gerichte opleidingen in communicatie, 
gastvrijheid, efficiency en processen. In de bedrij-
ven van Jilis speelt communicatie een grote rol, 
zowel intern als naar buiten toe. Hiermee brengen 

we de klanten en ons bedrijf steeds beter bij elkaar. 
De trainingsavonden zijn leerzaam en gezellig en 
de onderwerpen interessant. Zo gaan we als team 
nóg beter functioneren. En zorgen we gezamenlijk 
- steeds beter - voor service die bijblijft. 
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Hoofdstuk 7.8

Online presentatie die bijblijft

Online auto’s presenteren is in deze tijd niet meer 
weg te denken. De komst van internet heeft Ne-
derland nog kleiner gemaakt. Wij kopen soms 
auto’s in uit het verre Groningen, en een klant uit 
het eveneens verre Vlissingen komt bij ons zijn 
droomauto ophalen. Allemaal mogelijk gemaakt 
door het zoeken op internet. Wij willen de auto’s 
nog beter presenteren en hebben daarom recent 
geïnvesteerd in een 360-graden-fotostudio en een 
nieuwe website. De studio en de site zijn bij het 
sluiten van de copy van dit boek nog in aanbouw. 
De nieuwe studio is heel ruim opgezet en ook ge-
schikt voor (verlengde) bedrijfswagens. De studio 
is voorzien van de nieuwste technieken, zoals een 
ledlicht-plafond en een volledig geautomatiseerd 

draaiplateau. Zo kunnen belangstellenden de hele 
auto vanuit alle invalshoeken bekijken. Een goede 
website is voor ons dus cruciaal. Mensen uit heel 
Nederland bezoeken vanaf de bank of vanuit de 
luie stoel onze online showroom. En een eerste 
indruk komt maar één keer langs. Aan het bou-
wen van onze nieuwe website is dan ook een hele 
studie voorafgegaan. De site is ontwikkeld vanuit 
de klantreis: de weg die de klant aflegt bij de aan-
schaf van een auto. Met als resultaat een bijzonder 
praktische en klantvriendelijke website, die met 
de 360-graden-foto’s vanuit de studio zorgt voor 
een optimale presentatie van ons occasionaanbod 
op internet. Zo zorgen we ook online voor service 
die bijblijft.
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Vloer poetshal gestraald

Buitenwanden fotostudio 
plaatsen

Kozijnen wachtruimte
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Wachtruimte in aanbouw

Led lichtlijnen plafond

Ledverlichting plafond 
aanbrengen

Afwerken verhoogde vloer

Uitvullen vloer

Buitenzijde
       fotostudio

Draaischijf in aanbouw

Studio met draaiplateau

Aanbrengen verhoogde vloer
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Wij beschikken over de nieuwste apparatuur en geavan-
ceerde technieken om auto’s optimaal uit te lijnen. Een vaak 
onderschat onderwerp, maar juist enorm belangrijk. Hier- 
onder vier belangrijke redenen om de uitlijning tijdig te la-
ten controleren.

1. Beperking van de slijtage van de banden.
2. Besparing brandstof.
3. Verbeterde wegligging.
4. Optimale veiligheid tijdens het rijden.

Hoe het werkt 
Bij het uitlijnen worden de ophangingsdelen aan de voor- en 
achterkant van de auto exact op elkaar afgestemd. Dit zorgt 
ervoor dat de banden in de juiste stand op de weg staan en 
niet naar buiten of naar binnen gedraaid. Als de banden op-
timaal op de weg staan, is de weerstand tussen de banden 
en de weg minimaal en rolt de auto optimaal. De banden 

slijten hierdoor gelijkmatig en minimaal. Het bespaart ook 
brandstof, want de motor hoeft minder hard te werken.

Veiligheid
Een ander logisch gevolg hiervan is, dat de wegligging sterk 
verbetert. U houdt betere controle over de auto, vooral in 
bochten en onvoorziene situaties. Zo verbetert automatisch 
de veiligheid in het verkeer.

Wanneer uitlijnen
Hieronder de vijf belangrijkste redenen.
1. Als de auto betrokken is geweest bij een aanrijding.
2. Als de banden onregelmatig slijten.
3. Als de auto naar links of rechts trekt.
4. Als het stuur niet recht staat bij rechtuit rijden.
5. Als een onderdeel van de wielophanging is vervangen.

Verschil tussen uitlijnen en balanceren
De begrippen uitlijnen en balanceren worden vaak met 
elkaar verward, maar zijn totaal verschillend. Bij uitlijnen 
wordt de stand van de wielen bijgesteld zodat ze in de juiste 
stand onder de auto staan. Balanceren betekent dat het wiel 
in evenwicht wordt gebracht en daardoor vervelende trillin-
gen voorkomt bij het rijden. Ook voor balanceren hebben 
we geavanceerde apparatuur. Balanceren betreft dus alleen 
het wiel, en uitlijnen gaat over de ophanging van de auto.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met 
onze werkplaats 0345-820300 (Geldermalsen) of 0345-
636020 (Leerdam) of werkplaats@jilisautobedrijven.nl

HOOFDSTUK 7.9 

Wieluitlijning wordt vaak onderschat!

Evert van der Schans
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Wij hebben professionele apparatuur om automatische 
versnellingsbakken te spoelen. Steeds meer fabrikanten 
adviseren dit of schrijven het voor. Het wordt ook wel 
flushen genoemd en het voorkomt hoge reparatiekos-
ten. Het belang ervan wordt vaak pas duidelijk als er 
problemen zijn ontstaan. 

Hoe het werkt
Eerst wordt een reinigingsmiddel aan de olie toegevoegd. 
Dit middel weekt het vuil en slib uit de automaat los. Daarna 
wordt de oude olie met de losgeweekte vuil- en slibresten 
eruit gepompt en tegelijk wordt de nieuwe olie ervoor in de 
plaats gepompt. Door extra liters nieuwe olie rond te pom-
pen, verdwijnen ook alle laatste vuil- en slibresten en is de 

transmissie weer volledig schoon. We vervangen uiteraard 
ook het transmissiefilter. 

Wanneer nodig
Een automaat spoelen is een prachtig voorbeeld van preven-
tief onderhoud. Bij regelmatig spoelen verkleint de kans op 
technische problemen aanzienlijk. Wij adviseren het voor-
geschreven interval van de fabrikant te hanteren. Bij geen 
opgegeven interval adviseren wij om elke 100.000 kilometer 
een spoeling uit te voeren. Het is ook nuttig om te spoelen 
als er problemen zijn met schakelen, zoals bonken, slippen, 
een schommelend toerental enzovoort. Veel van deze pro-
blemen kunnen met spoelen worden opgelost. 

Misverstand
Sommige fabrikanten en dealers beweren dat het spoelen 
van de automaat niet nodig is, omdat de olie nooit hoeft te 
worden ververst. Maar het is een vaststaand feit, dat door 
vervuiling van de automaatolie ook de oliekanalen en lamel-
len vervuilen. Dit kan ertoe leiden dat de automaat moet 
worden vernieuwd, gereviseerd of gerepareerd. 

Voorkomen is beter dan genezen
Spoelen van de automaat kost een fractie van de prijs van 
een reparatie of revisie. Ook hiervoor geldt dus dat goed on-
derhoud loont!

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met 
onze werkplaats 0345-820300 (Geldermalsen) of 0345-
636020 (Leerdam) of werkplaats@jilisautobedrijven.nl

HOOFDSTUK 7.10 

Automaat spoelen voorkomt problemen
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Wij hebben moderne apparatuur om aircosystemen te reini-
gen, te repareren en te onderhouden. Dit onderhoud wordt 
steeds belangrijker en voorkomt hoge reparatiekosten.

Waarom nodig
De airco regelt de temperatuur en reguleert de luchtvoch-
tigheid in de auto. Het koudemiddel in het aircosysteem kan 
echter door de jaren heen verdampen of weglekken. Het 
peil van het koudemiddel daalt elk jaar met 8 tot 10%. Hier-
door ontstaat drukverlies, waardoor de airco niet optimaal 
meer koelt. Wanneer het koelmiddel tot minder dan 70% is 
gedaald, neemt de kans op problemen toe. Ook de olie in 
het aircosysteem moet regelmatig worden gecontroleerd. 
Die olie zorgt voor de smering van o.a. de compressor. Het is 
dus belangrijk dat deze controles regelmatig worden uitge-
voerd. Zo voorkomt u schade aan het systeem en dus repa-
ratiekosten. Een slecht werkend aircosysteem veroorzaakt 
tegelijk een hoger brandstofverbruik.

Wanneer aircoservice 
Een aircosysteem wordt 
vaak pas nagekeken als 
de koelende werking is 
afgenomen. Wij adviseren 
juist om de airco jaarlijks 
te controleren en elke drie 
jaar preventief onderhoud 
te laten uitvoeren. De 
meeste fabrikanten advi-
seren dat ook. 

Hybride auto’s 
Bij veel hybride auto’s koelt het aircosysteem tevens onder-
delen van de elektrische aandrijving. De airco is dan niet 
alleen een comfortsysteem, maar tegelijk een cruciaal on-
derdeel van het elektrische circuit. Onvoldoende onderhoud 
veroorzaakt dan tevens schade aan het elektrische systeem. 
Met vaak hoge reparatiekosten tot gevolg.

Nare geuren
Het aircosysteem kan ook een nare geur of een muffe lucht 
verspreiden. Dan is reinigen noodzakelijk. Ook de verdam-
per wordt dan grondig gereinigd, waardoor schimmels en 
bacteriën minder kans hebben. 

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met 
onze werkplaats 0345-820300 (Geldermalsen) of 0345-
636020 (Leerdam) of werkplaats@jilisautobedrijven.nl

HOOFDSTUK 7.11 

Onderhoud airco steeds belangrijker

Max van Gessel
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Moderne motoren worden qua uitstoot steeds schoner. Dat 
is goed voor het milieu, maar helaas … slecht voor de motor. 
Fabrikanten moeten allerlei vernuftige systemen bedenken 
om aan de strengste milieueisen te voldoen. Ze maken hier-
bij onder andere gebruik van uitlaatgas-recirculatie. Hier-
bij worden uitlaatgassen teruggevoerd de motor in. Het is 
duidelijk, dat die vieze uitlaatgassen het inlaattraject van de 
motor erg vervuilen. Vroeger ging schone lucht de motor in, 
nu vervuilde uitlaatgassen.
Deze vorm van vervuiling vraagt meer onderhoud aan de 
motor. Dat is erg belangrijk! Wij zorgen ervoor dat de motor 
schoon blijft. Wij doen dit door preventief tijdens een onder-
houdsbeurt een brandstofreiniger aan de brandstof toe te 
voegen. Die verwijdert afzettingen van de injectoren en de 
inlaatkleppen. Het is belangrijk om dit regelmatig te doen. 
Zo blijft het inlaattraject schoon en voorkomt u reparatie-
kosten.
Het kan zijn dat inlaattrajecten zo vervuild zijn dat een 
brandstofreiniger ze niet meer schoon krijgt. Maar geen 
nood. Wij hebben speciale apparatuur om inlaatpoorten en 
kleppen te reinigen met walnootgranulaat. Die behandeling 
heet walnut-blasting. Die maakt de motor weer helemaal 
schoon. De motor loopt weer als een zonnetje en kan in het 
vervolg weer met een bandstofreiniger worden schoonge-
houden. Ook hiervoor geldt: goed onderhoud loont!

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met 
onze werkplaats 0345-820300 (Geldermalsen) of 0345-
636020 (Leerdam) of werkplaats@jilisautobedrijven.nl

HOOFDSTUK 7.12 

Motor reinigen, het nieuwe onderhoud

Marc Dekker
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Autopuzzeltocht voor het goede doel

Bij ons voortdurend perfectioneren van de ser-
vice die bijblijft, kwam een collega op het idee 
een autopuzzeltocht te organiseren voor de ge-
handicaptenzorg. Een goed plan waarover we di-
rect allemaal enthousiast waren. We dachten het 
even te regelen, maar … dat hebben we geweten. 
Zoiets vergt een enorme voorbereiding, zoals de 
route uitstippelen en controleren, en het route-
boek opstellen enzovoort. Met alles erop en eraan. 

Het werd een race tegen de klok en het lukte uit-
eindelijk op de valreep. Het enthousiasme van de 
deelnemers en de mooie opbrengst voor de ge-
handicapten hebben onze inspanningen bijzonder 
beloond. Mogelijk wordt het een jaarlijkse traditie, 
want de gehandicaptenzorg heeft veel geld nodig. 
En voor onze klanten en autoliefhebbers: een extra 
service die bijblijft.
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Alle auto’s voorzien
van een vlaggetje

In de rij voor vertrek
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Activiteiten
bij terugkomst

Routebeschrijving

Een hapje
en een drankje
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Meester D. Buwalda bracht twee keer met een school-
klas van groep 7 een bezoek aan onze garage in Gelder-
malsen. Het betreft kinderen van de Rehobothschool, 
een reformatorische basisschool in Geldermalsen. De 
kinderen hadden een leerzame middag en praatten 
honderduit over wat ze allemaal zagen, kregen en 
mochten doen. Vooral de sportwagens stonden in de 
belangstelling. Zo leerden ze spelenderwijs over de 
wereld van de auto’s. Ze kwamen niet alleen kijken, 

maar waanden zich zelfs een beetje monteur. De mon-
teurs van de toekomst. Meester Jilis gaf overal tekst en 
uitleg om dit schoolbezoek tot een succes te maken. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Goede mon-
teurs kunnen altijd bij hem terecht. Een onvergetelijke 
ervaring dus, die de kinderen hun hele leven bijblijft. 
Meester Buwalda was direct bereid om voor dit boek 
wat vragen te beantwoorden.

HOOFDSTUK 7.14

Geslaagd schoolbezoek met Jilis als gids
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- Hoe kwam u op het idee om naar ons bedrijf op 
excursie te gaan?

We bespraken tijdens een les aardrijkskunde wat onder-
werpen over de auto-industrie en alles wat daarbij komt 
kijken. Dat kreeg Jilis te horen via zijn zoon, en hij nodig-
de ons hartelijk uit om met de klas eens langs te komen. 
We lieten ons dat geen twee keer zeggen.

- Hoe hebt u die bezoeken ervaren? 
Het waren erg fijne en leerzame bezoeken. De kinde-
ren hebben er bijzonder van genoten. Even niet met de 
neus in de boeken, maar met de neus onder de auto’s.

- Wat vond u het leerzaamste?
De uitleg van de monteurs onder de brug. Ze benoem-
den onderdelen van auto’s en legden functies uit.

- Wat mochten de kinderen in de garage doen?
Ze kregen een soort werkblad met vragen over logo’s 
van automerken. Ze kregen ook een rondleiding door 
de garage en mochten onder de bruggen kijken. Ook 
keken we even in de showroom naar de sportauto’s. Dat 
was natuurlijk helemaal fantastisch!

- Wat vonden de kinderen het leukst?
Ze vonden het vooral heel leuk, dat ze met eigen ogen 
konden zien wat we op school hadden geleerd. Dat er 
ook een prijs werd gewonnen, was natuurlijk wel het al-
lerleukste.

- Wat vindt u van onze nieuwe slogan: service die 
bijblijft?

Mooie slogan denk ik! Hij is lekker kort, goed te onthou-
den en iedereen begrijpt hem. 
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Deel 8 
Jilis Autobedrijven 
anno 2022
Het laatste hoofdstuk betekent niet automatisch 
het einde van de sporen. De hoofdstukken zijn op 
en de bladzijden raken vol, maar de sporen lopen 
gewoon door. Het bedrijf is springlevend en op 
alle afdelingen en bij alle medewerkers ontstaan 
nieuwe sporen. Denk hierbij alleen al aan de splin-
ternieuwe fotostudio, die nog net niet af is. De 
wachtruimte bij de carwash idem dito. De nieuwe 
website. En nog veel meer. 

Al dat moois, die nieuwe sporenwereld bewaren 
we wellicht voor een volgend boek. De toekomst is 
onbekend, maar de mensen van Jilis gaan de nieu-
we uitdagingen met positieve energie aan: hybride, 
elektrisch en waterstof. Compleet nieuwe mobili-
teitsconcepten. Veranderende klantbehoeften. Co-
vid-19 en chiptekorten. Aan invloeden geen gebrek, 
zie dan als garage het goede spoor maar te vinden. 
Ja, de autowereld leeft en wordt alleen maar inge-
wikkelder. Dat betekent compleet andere sporen. 
Elke keer opnieuw. De sporen veranderen, maar 
het bedrijf blijft wat het is. Allemaal mensen die de 
uitdagingen met positieve energie aangaan. Ieder 
in z’n specialisme. En allemaal in hun spoor. 
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Jilis kijkt terug naar 12½ jaar geleden. Hij zat toen 
in een houten schuur, behoorlijk primitief. Dat is nu 
wel veranderd. En hele dagen schroeven doet hij ook 
niet meer. Wel is hij nog steeds volop betrokken bij 
de werkplaats. Met een moeilijke storing, om een 
nieuwigheidje te bespreken of met het bijstellen van 
de planning. De mannen en de vrouwen weten hem 
goed te vinden. ‘Dat vind ik alleen maar fijn, want ik 
blijf graag betrokken.’ Vanuit die betrokkenheid kijkt 
hij naar het heden en blikt hij vooruit op de toekomst. 
U leest het allemaal in het slothoofdstuk van dit boek. 

HOOFDSTUK 8.1 

Jilis: ‘Mijn taak 
is nu om samen met 
de leidinggevenden 

de processen te 
bedenken, de 

kwaliteit te bewaken 
en de cijfers te 

bespreken’
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Waar is je werkplek?
Mijn werkplek is nog steeds het kantoor bij de recep-
tie. Als ik geen bezoek heb, staat de deur altijd open. 
Zo blijf ik betrokken bij de klanten die hun auto komen 
brengen en halen. Dat is gezellig en ik maak met menig 
klant een praatje. Mijn werk is overigens wel behoorlijk 
veranderd. Het is nu met ruim dertig man personeel, 
verdeeld over twee vestigingen, totaal anders dan 12½ 
jaar geleden. Mijn taak is nu om ervoor te zorgen dat de 
juiste mensen op de juiste plaats zitten. En om samen 

met de leidinggevenden de processen te bedenken, de 
kwaliteit te bewaken en de cijfers te bespreken.

Hoe kun je leidinggeven?
Ik vind leidinggeven heel mooi, hoewel het niet altijd 
makkelijk is. Ik heb voor deze functie geen schooloplei-
ding gevolgd, maar de afgelopen jaren wel meerdere 
leiderschaps- en managementtrainingen gevolgd. Dat 
heeft mij enorm geholpen om leiding te geven aan het 
bedrijf. Ik ben niet snel tevreden, maar streef continu 
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naar verbeteringen. Ik motiveer mijn mensen om dat 
ook te doen. Wel heb ik de lat tegenwoordig wat lager 
gelegd, want we moeten het wel kunnen volhouden en 
tevens plezier houden in ons werk.

In welke opzichten is de werkplaats veranderd?
Wij hebben gekozen voor kwaliteit! Dat is op lange ter-
mijn voordelig voor de klanten, want goed onderhoud 
voorkomt dure reparaties. Nieuwe auto’s hebben totaal 
andere technieken dan 12½ jaar geleden. Toen vulden 
we de airco alleen als hij ermee was gestopt of als de 

klant erom vroeg. Veel hybride auto’s gebruiken het air-
cosysteem tegenwoordig ook voor de koeling van het 
accupakket. De airco is daarmee cruciaal geworden om 
het elektrische gedeelte van de auto te laten functione-
ren. 
Ik zou nog tal van voorbeelden kunnen noemen van 
hoogwaardig onderhoud. Neem bijvoorbeeld de mo-
torolie. Vroeger hadden we één soort, die in vrijwel elke 
auto kon, maar tegenwoordig hebben we wel zo’n twin-
tig soorten in voorraad. We gaan hier heel secuur mee 
om en vullen elke auto met de voorgeschreven olie. 

Werkplaats Geldermalsen
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Hierdoor neemt de kans op mechanische motorschade 
sterk af. Wij vergelijken onze werkplaatsresultaten met 
landelijke werkplaatsgegevens en zien dat hier duidelijk 
in terug. Goed onderhoud loont dus echt! De klant mag 
hier natuurlijk altijd zelf over beslissen. Wij controleren 
de auto grondig, ook op preventief onderhoud, en ge-
ven eerlijk en deskundig 
advies. Pas na toestem-
ming van de klant, gaan 
we aan het werk. Als het 
financieel eens wat min-
der goed uitkomt, bekij-
ken we wat direct nodig 
is en wat kan worden 
uitgesteld. We denken er 
graag in mee.

Wat vind je het mooi-
ste aan je werk?
De diversiteit en de klan-
tencontacten. Het is ont-
zettend mooi en dank-
baar werk om mensen 
te helpen. Dat kan in de 
werkplaats zijn, bij de 
verkoop, of bij een advies 
in de wandelgangen. 
Goed adviseren is prach-
tig werk. Ook geniet ik 
enorm van het inkopen 
van auto’s. De sport is om 
de juiste auto te kopen voor de beste prijs. Een prachtig 
spel! Ook denk ik nog graag mee in de werkplaats over 
problemen en planning. Tja, eigenlijk vind ik alles wel 
mooi.

Wat vind je het minst leuk aan je werk?
Onredelijke klanten vind ik erg lastig. Ik wil iedereen hel-
pen en ik zoek altijd naar een oplossing, maar een onre-
delijke klant kan mij veel werkplezier ontnemen. Geluk-
kig komt dat niet vaak voor. Er komt de hele dag heel 
veel werk op me af, en daardoor kom ik aan mijn eigen 

geplande werk soms bij-
na niet toe. Ik krijg steeds 
meer mensen om me 
heen, maar het werk 
vult zich automatisch op 
met nieuwe taken. Dat 
kan ook aan mij liggen, 
want ik ben niet snel te-
vreden en steeds op zoek 
naar verbeteringen. Hier-
door is het lastig om een 
goede balans te vinden 
tussen werk en privé. Ik 
maak veel uren, maar het 
lukt me niet om dat te 
verbeteren. Ik doe mijn 
werk met passie en voel 
het als mijn plicht om 
daar mijn uiterste best 
voor te doen.

Hoe zie je de toekomst 
van de autobranche?
Er is de laatste jaren veel 
veranderd en er komen 

nog veel meer veranderingen aan. Hiervan is elektri-
ficatie natuurlijk de belangrijkste. De overheid stuurt 
hier nadrukkelijk op aan. Dieselauto’s worden steeds 
meer ontmoedigd en elektrische auto’s juist aange-
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moedigd. Een elektri-
sche auto heeft geen 
verbrandingsmotor en 
daardoor minder on-
derhoud nodig, maar 
ik maak me geen zor-
gen voor de vulling van 
onze werkplaats. Er is 
voldoende ander werk 
aan deze auto’s, zoals 
onderstel, banden en 
elektronica. Vooral dat 
laatste geeft kansen. 
Natuurlijk zullen er au-
tobedrijven wegvallen, 
die niet met de laatste 
technieken mee kun-
nen of willen. Dat geeft 
lucht op de markt voor 
bedrijven zoals wij, die 
dit juist als een uitda-
ging zien en hier nu al 
op voorsorteren door 
te investeren in ken-
nis en techniek. Voor 
de verkoopafdeling maakt het sowieso geen verschil, 
want het blijft verhandelen van auto’s. Het maakt geen 
verschil of die benzine-, diesel- of elektrische aandrij-
ving hebben. De inkoop blijft hiervoor bepalend: de 
juiste contacten, kennis van de markt, oog voor die 
ene unieke auto enzovoort. Dat is en blijft mijn hobby. 
Ik koop voor Geldermalsen vrijwel elke auto zelf in, zo-
maar tussen mijn werk door. Ik heb heel veel contac-
ten en krijg dagelijks auto’s aangeboden. Inkopen is 
een van mijn mooiste werkzaamheden.

Hoe zie je de toekomst van Jilis Autobedrijven?
We kunnen niet in de toekomst kijken. We hebben nu 
twee stabiele autobedrijven, maar we zien dat alles be-
trekkelijk is. Denk maar aan de corona-epidemie, de oor-
log in Oekraïne en allerlei ernstige ziekten. We moeten 
dankbaar zijn dat we de gezondheid hebben gekregen 
en dat ons werk de afgelopen jaren is gezegend. Ik hoop 
dat we ook in de komende jaren de gezondheid krijgen 
om ons werk te doen en dat het steeds gezegend mag 
worden.
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Heb je al nagedacht over opvolging?
Het zou natuurlijk mooi zijn als mijn kinderen het bedrijf 
willen overnemen. Het is nu nog te vroeg om daar iets 
van te zeggen. Dit jaar hoopt mijn oudste zoon Cor in 
Leerdam als leerling monteur te gaan werken. De inte-
resse voor techniek en handel zit er bij hem wel in. En ik 
heb nog drie andere zoons. Je zou denken: er is er allicht 
één geschikt.

Na Leerdam nog een derde vestiging?
Ik ben geneigd direct ‘nee’ te zeggen, maar een bekend ge-
zegde luidt: zeg nooit nooit. Ook Leerdam was niet gepland, 
maar kwam op mijn pad. Ik heb geen ambities om door te 
groeien naar meer vestigingen. Ik vind het veel belangrijker 
om op beide vestigingen de gezichten allemaal dezelfde kant 
op te houden en de kwaliteit en de klanttevredenheid hoog 
te houden. Ik ben sowieso geen ondernemer met langeter-
mijnvisies, maar meer van opletten en kansen waarnemen. 

Hoe geef je invulling aan jullie slogan ‘Service die bij-
blijft’?
Dat is enorm breed, het is mijn taak om hier in de volle breed-
te op toe te zien. Wij willen onze klanten helpen op een ma-
nier die bijblijft. Dat geldt voor de werkplaats, de verkoop en 
de carwash. Net dat stapje extra zetten dat bijblijft. Ook willen 
we met kennis en apparatuur bijblijven en zorgen dat onze 
dienstverlening bijblijft. Klanten willen steeds meer worden 
ontzorgd. We moeten hierop inspelen door met onze dienst-
verlening bij te blijven. Het kan zijn dat we hiervoor in de 
breedte moeten groeien; daar zie ik nog wel kansen. Onze 
nieuwe slogan helpt ons om hierop scherp te blijven. 

Julia, Wendy en Herman van Mourik
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Hoofdstuk 8.2

De motoren achter de service die bijblijft
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De mensen, de mensen en de mensen. Jilis weet als 
geen ander dat hij deze mensen nodig heeft voor 
zijn bedrijf. Al deze mensen zijn onmisbare scha-
kels binnen het team van Jilis Autobedrijven. Niet 
alleen de leidinggevenden, maar alle werkers in 
alle functies. Stuk voor stuk vakmensen, die weten 
waar hun krachten en kwaliteiten liggen. Achter 
elk gezicht zit een verhaal. Gemotiveerde mensen 
met dito eigenschappen, die houden van alles wat 
met auto’s te maken heeft en die dag op dag een 

teamprestatie neerzetten. Autofanaten, die alles 
weten van merken, types en accessoires. Specialis-
ten met kostbare talenten en interesses, niet alleen 
voor het bedrijf, maar ook voor elkaar. Ze kennen 
elkaar en helpen elkaar: om vriendschappen te on-
derhouden, geheimen met elkaar te delen, proble-
men op te lossen en er later samen om te lachen. 
De drive om vakwerk te leveren is zichtbaar. Mede-
werkers, het kloppend hart van Jilis Autobedrijven. 
De motoren achter de service die bijblijft.



122

Jan van Belle Arjan Braspenning Marc Dekker Robin van Doorn Max van Gessel

Didier van der Hall Jeroen Hartgers Ruben Heikoop Corné van Horssen Arie de Jong Jaco de Jong

Joanne Kemp Cor van Mourik jr. Cor van Mourik sr. Jilis van Mourik Stefie van Mourik Wilco van Mourik

Alexander Nout Bart-Jan van Oossanen Julian van Oudheusden Jesse Roest Arjan de Ruiter Evert van der Schans

Team
Gelder-
malsen
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Nicole Versteeg David Visser Wendy Visser Otto van Zanten Hester Zondag

Jan Arends Jan Bogerd Remi van Bruchem Frits van der Ham Martin Huigen

Tadeo Kelder Ron Keuken Marco Morang Arie van Mourik Theo Nap Pieter Niesing

Paul Teeuwen

Jozef Roest Anne Schouten Ismail Tufan

Team
Leerdam



Hoofdstuk 8.3

Exclusieve auto’s in beeld

Je krijgt als groeiend universeel bedrijf heel wat 
auto’s binnen. De meeste worden gekocht, gewas-
sen, gecontroleerd en gepoetst, en gaan zonder 
sporen of foto’s na te laten keurig en gehoorzaam 
de deur weer uit. Als warme broodjes op weg naar 
tevreden klanten. Prima, niks mis mee, goede reis. 
Jilis heeft ook heel wat luxere binnen de poorten 
gehad waarvan je denkt of zegt: wauw. Ter afslui-
ting van dit boek een paar bladzijden vol met au-
to’s die zijn interesse hebben getriggerd. Allemaal 
keurig gepoetst en een lust voor oog en oor. Zorg-
vuldig op beeld gezet door een autolievend foto-

kunstenaar die op de mooiste plekjes rond Gel-
dermalsen, in het fruithart van Nederland, mooie 
plaatjes schiet. Jilis heeft er liefhebberij in en vindt 
exclusieve auto’s toch wel heel bijzonder. Hij doet 
die verkoop er daarom graag bij, niet voor het snel-
le geld, maar om zijn bedrijf nog meer compleet 
te maken. Als zo’n topstuk gelost wordt, stuiven 
monteurs en verkopers collectief naar buiten om 
al pratend aan het analyseren te slaan. Zo’n auto-
mobiel geeft extra glans aan het werk. Jilis doet 
het voor de klanten en de medewerkers. En voor 
de eigen liefhebberij. Service die bijblijft.
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G E L D E R M A L S E N   •   L E E R D A M

w w w . j i l i s a u t o b e d r i j v e n . n l

Vestiging Geldermalsen:

Gerdina’s Hof 33
4191 MX Geldermalsen

0345 - 82 03 00
Geldermalsen@jilisautobedrijven.nl

Vestiging Leerdam:

Sperwerlaan 118
4143 AW Leerdam
0345 - 63 60 20
Leerdam@jilisautobedrijven.nl
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Wij hebben gemiddeld zo’n tweehonderd occasions op voorraad 
staan. In alle prijsklassen en segmenten. Van een eenvoudige bood-
schappenauto tot een exclusieve sportauto en van een compacte be-
stelwagen tot een extra lange bestelbus. Al deze occasions zijn stuk 
voor stuk zorgvuldig geselecteerd met een gegarandeerde kilome-
terstand, sluitende historie en altijd tegen een eerlijke prijs. Keurig 
gepoetst en tiptop in orde staan deze auto’s voor u klaar. Mocht uw 
favoriete auto er niet tussen staan, dan gaan we graag voor u op zoek; 

door onze vele contacten kunnen we vrijwel elke auto snel leveren.
U kunt onze auto’s ook online bekijken en er zelfs online omheen 
lopen, dankzij onze nieuwe 360-graden-fotostudio. Een auto kopen 
kunt u overal, maar wij maken het verschil in service. U ziet het direct 
als u ons bezoekt: een verzorgd bedrijf, een keurige receptie, een pro-
fessionele werkplaats en een erg ruime showroom. U weet zeker dat 
u op het juiste adres bent. Onze slogan is niet voor niets: service … die 
… bijblijft. Van harte welkom!


