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VOORWOORD
In ons vorige jubileummagazine, toen DEMAC Accountants / Consultants (DEMAC) haar 
10-jarig jubileum vierde, sloten de vier partners hun voorwoord als volgt af: “Met veel 
elan gaan we ons tweede decennium tegemoet”. Nu ligt ook dat decennium alweer 
achter ons. Een mooi moment om bij deze nieuwe mijlpaal stil te staan. Dat doen we 
door het uitgeven van een tweede jubileummagazine. Met de verhalen in dit magazine 
kunnen wij uitdragen waar we met DEMAC voor staan en hoe we ons inzetten voor de 
automotive branche. 

Ons jubileum is ook een uitgelezen kans om onze cliënten en samenwerkingspartners te 
bedanken en ze waardering te geven. Daarom hebben wij gekozen voor een magazine 
waarin ook verhalen van deze samenwerkingspartners en onze cliënten staan. 

We kozen bewust voor een selectie van zes verschillende ondernemers, omdat het weer-
geeft hoe divers ons klantenbestand is. U leest het verhaal achter de ondernemers en 
met hoeveel enthousiasme ze zich, ook in roerige tijden, inzetten voor hun bedrijf. 

Ingrid Bouwmeester vertelt het verhaal van ‘de lokale ondernemer’ die dé Toyota- 
dealer in de Zaanstreek is. U kunt lezen waarom Rebecca in het bedrijf van haar vader 
stapte en aan het roer staat van Flagshipstore van Honda in Amsterdam. Multimerk- 
dealer Herman Driessen vertelt over zijn imposante familiebedrijf. Rob van den Boogaard 
belicht een andere tak van sport: zijn mobiliteitscentra, bestaande uit tankstations met 
shop, autowasstraat en autoverhuur. Martin van Vliet heeft een netwerk van verkoop-
punten waar hij handelt in gebruikte wagens en hij licht een uniek internetconcept toe. 
Tot slot laten we ook Derk de Haas van Indumij aan het woord. Als vierde generatie  
vierde hij in 2014 het 125-jarig bestaan. 

De diverse partners vertellen over onze samenwerking die ertoe leidt dat wij u nog beter 
van dienst kunnen zijn.

Met zekere trots presenteren wij in dit jubileummagazine ook onze nieuwe huisstijl.  
De vertrouwde kleur groen is gebleven, het logo en de website hebben een update  
gekregen. Zo gaan we verfrissend de volgende 20 jaar tegemoet. 

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, een dank je wel aan onze medewerkers. 
Zonder hen kunnen we de doelstellingen van DEMAC niet realiseren. Met hun gewel-
dige inzet en toewijding aan onze klanten hebben zij mede DEMAC gemaakt tot wat 
het nu is: een onderneming waar wij trots op zijn. Vol vertrouwen kijken wij met hen 
naar de toekomst waarin we ‘het ontzorgen van onze klant’ onverminderd hoog in het  
vaandel houden.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Peter Beelen en Gregor Kruijssen
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“Na mijn afstuderen in 1974 startte ik mijn 
loopbaan bij de Nederlandse Accountants 
Maatschap. Later veranderde de namen 
van die organisatie en haar rechtsopvol-
gers vele malen naar nu: Deloitte, waar ik 
twintig jaar heb gewerkt. Ik vond dat een 
voorrecht, omdat ik zowel werkte voor ‘de 
slager om de hoek’ als voor grote onder-
nemingen in de regio Eindhoven. Zo heb 
ik een brede kennis en ervaring opgedaan.

Met veel voldoening kijk ik terug op mijn 
korte uitstapje naar het bedrijfsleven. Bij-
na twee jaar werkte ik als financieel direc-
teur bij een grote landelijk bekende hore-
cazaak. In 1998 kwam ik met DEMAC in 
contact. Op dat moment was er behoefte 
aan uitbreiding. DEMAC wilde een extra 
accountant aantrekken die de zaak mee 
ging trekken. Omdat het zelfstandig on-
dernemerschap mij altijd al trok, vond ik 
dit een mooie gelegenheid. Ik maakte dus 
een overstap. Het specialisme van DEMAC 
maakte ik me snel eigen door te spreken 
met collega’s en mijn gezonde verstand te 
gebruiken.

MIJN AFFINITEIT MET DE AUTO- 
MOTIVE BRANCHE? NATUURLIJK 
VIND IK AUTO’S MOOI EN LEUK. 
IN DE SHOWROOM LOOP IK ALTIJD 
WEL EEN RONDJE EN GENIET IK  
VAN DE MOOIE PRODUCTEN

Eerste ervaring met cliënten
Mijn eerste ervaring met cliënten van  
DEMAC weet ik nog goed. Het waren twee 
ondernemers van wie de oudste wilde 
stoppen. Met hun accountant kwamen ze 
niet tot een oplossing. Ik heb een avond 
met hen aan de keukentafel gezeten en in 
een begrijpelijk verhaal mijn visie op hun 
vraagstuk gegeven. Beide ondernemers 
begrepen daaruit dat ze op een redelij-
ke en simpele manier afscheid van elkaar  
konden nemen. Binnen een maand was 
het plan uitgevoerd. 

In 2001 nam ik het stokje over van mijn 
voorganger Peter van Broekhoven en kreeg 
ik directietaken toebedeeld. Eind 2006 
ontmoette ik Gregor en vroeg hem of hij 
bij DEMAC wilde komen werken. Door de 

veranderende en strengere wetgeving die 
eraan kwam, ontstond de behoefte aan 
iemand die de vaktechniek beheerste, 
zorg kon dragen voor de naleving van de  
regelgeving en de automatisering kon be-
geleiden. Gregor was voor mij dé geschik-
te persoon om dat op zich te nemen. Ik 
behield mijn bestaande directietaken. Elke 
maand komen Gregor en ik officieel bij el-
kaar om belangrijke zaken door te spreken. 
Maar we zijn altijd bereikbaar voor elkaar.

Plezier in het werk
Het plezier in mijn werk haal ik uit de con-
tacten met onze relaties en de diversiteit 
van werkzaamheden. Ik kom in alle wind-
streken van Nederland en merk duidelijk 
de verschillende mentaliteiten. Dat is soms 
best wennen. Toch merk ik dat iedere rela-
tie blij is met een duidelijk advies en to the 
point zijn. Ook leer ik nog steeds van hen. 
Vooral de bedrijfsopvolgingen vind ik een 
uitdaging, ook vanwege de emoties die 
daarbij om de hoek komen kijken. Ik kies 
samen met de betrokkenen voor een sim-
pele oplossing richting de toekomst, waar-
bij alle partijen tevreden zijn.”

PETER BEELEN

“ Iedere relatie  
is blij met  
een duidelijk  
advies”
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DE AUTOMOTIVE BRANCHE PAST 
MIJ ALS EEN JAS. IK BEN EEN ECHTE 
AUTOFREAK. STUUR MIJ NAAR EEN 
BEURS IN GENÈVE EN IK PRAAT ME 
BIJ ALLE STANDS MET DE DUURSTE 
AUTO’S BINNEN. IK NOEM MEZELF 
GEEN SNELHEIDSDUIVEL, MAAR IK 
HOUD WEL VAN OPSCHIETEN.  
ONDERWEG KAN IK VERLEKKERD 
NAAR MOOIE AUTO’S KIJKEN.

“Eind 2006 ontmoette ik Peter Beelen 
weer tijdens de jaarlijkse Accountantsdag. 
Toen wist ik niet dat ik op een keerpunt in  
mijn carrière zou komen. Wij kenden  
elkaar vanaf 1980, toen ik startte bij de 
Nederlandse Accountants Maatschap.  
Peter was er controleleider. Ik werkte nog 
steeds bij Deloitte, de rechtsopvolger van  
de Nederlandse Accountants Maatschap. 
Tijdens onze ontmoeting vertelde ik 
hem dat ik weer terug de mkb-praktijk 
in zou gaan. Daar had ik best veel zin in,  
hoewel de toebedeelde taken een niet 
werkbare combinatie zou worden. Peter 
vroeg of ik bij DEMAC zou willen komen 
werken. Er was behoefte aan mijn exper-
tise op het gebied van de vaktechniek. 
Dat was waar ik mijn kennis en ervaring 
de afgelopen 10 jaar wel had opgedaan. 
Zijn vraag, het eigen ondernemerschap en 
doen waar mijn ambitie lag, lonkten. Ad 
Beex, aandeelhouder bij DEMAC en om 
gezondheidsredenen wilde defungeren, 
sprak zijn vertrouwen in mij uit. Binnen 
enkele weken was het geregeld. Ik nam 
zijn aandelenpakket over en werd, net als 
Peter, algemeen directeur. Mijn belangrijk-

ste taken werden het binnenhalen van de 
AFM-vergunning, moderniseren van de 
backoffice en de controlepraktijk nieuw 
leven inblazen.

Expertise
Mijn expertise heb ik vanaf 1980 stap voor 
stap opgebouwd. Negen jaar werkte ik  
in Eindhoven in de mkb-praktijk bij de  
Nederlandse Accountants Maatschap en 
haar rechtsopvolgers. Als accountant- 
manager heb ik vervolgens vier jaar in de 
mkb-praktijk van kantoor Tilburg gewerkt, 
waar ik al deels voor de nationale organi-
satie werkte op het gebied van vaktech-
niek en opleidingen. Ik stapte over naar 
het Bestuurscentrum en werd er hoofd van 
het vaktechnisch bureau. Ik was betrokken 
bij de ontwikkeling van en de implemen-
tatie van het elektronisch accountants- 
dossier voor de controlepraktijk en de 
afdeling Learning mocht ik vormgeven 
en leiden. Ook was ik ruim tien jaar in-
ternationaal actief, mocht cursussen in  
Griekenland organiseren, vormgeven 
en faciliteren en leidde er assistent- 
accountants op in de controleaanpak van 
Deloitte International. Het lesgeven vond 
ik prachtig. In 2006 kwam een keerpunt en 
zou ik, zoals hiervoor al verteld, teruggaan 
naar de mkb-praktijk.

Binnenhalen AFM-vergunning
Om de AFM-vergunning binnen te halen, 
ging ik voor ons kantoor in overleg met de 
vertegenwoordigers van de AFM. Ook van-
wege onze specifieke branche. We spraken 
in vele en uitgebreide open discussies met 
als resultaat een duidelijke controleaanpak 
voor de automotive branche. Er kwamen 

diverse sjablonen voor de dossiervorming, 
gebaseerd op onze risicoanalyse. Iets 
waarin Peter en ik allebei, ook voor onze 
klanten, een hele duidelijke meerwaarde 
zien.

Overige taken
Om medewerkers beter te ondersteu-
nen bij hun werkzaamheden, pakte ik  
de automatisering van de dossiervorming 
ook op. Daarnaast kwamen diverse ande-
re interessante projecten voorbij, zoals de 
ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, de 
marketingstrategie bepalen en een nieuwe 
website. Pas in mijn tweede jaar bij DEMAC 
draaide ik vol mee met een eigen klanten-
portefeuille. DEMAC heeft dus fors geïn-
vesteerd in kwaliteit en toekomst door de 
wijze waarop ik, met name het eerste jaar, 
heb kunnen werken en geleidelijk aan de 
klanten heb kunnen leren kennen.
In 2011 werd ik lid van de Raad van  
Bestuur van de Lodder Groep. Vanaf 
het begin van de samenwerking met de  
Lodder Groep ben ik mede verantwoorde-
lijk voor de vaktechniek accountancy. 

Recent heb ik met een andere enthousiaste 
collega uit de Lodder Groep, Robbin Borst, 
de opleiding tot Certified Information  
Systems Auditor (CISA) met goed gevolg 
afgerond. Heel interessant vond ik dat. Die 
training past helemaal bij de aanvullende 
dienstverlening die ik met Robbin van-
uit UTAH IT & Data Consulting vormgeef. 
Omdat het mkb in een snel tempo digi-
taliseert, ben ik ervan overtuigd dat deze 
dienstverlening een aanvullende waarde 
voor onze klanten heeft.” 

GREGOR KRUIJSSEN

“ Mijn expertise  
heb ik stap 
voor stap  
opgebouwd”
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Peter: “Als je alleen al naar de laatste vijf 
jaar kijkt, dan moet je constateren dat de 
gevestigde orde is omgevallen. Er is geen 
sprake meer van traditionele seizoenspa-
tronen en het koopgedrag is dankzij de 
crisis volledig veranderd. Er wordt wel 
eens geroepen dat in de toekomst ieder-
een via internet een auto koopt. Persoon-
lijk zie ik dat niet gebeuren. Wel gaat de 
klant anders om met het aanschaffen van 
een auto. Voorheen ging hij rustig diverse 
showrooms af om zich te oriënteren. Nu 
gaat hij zich, ik schat in toch voor 60%, 
eerst op het internet oriënteren. Leest 
daar alles over het merk en kent veelal alle  
details. Daarna gaat hij naar de showroom 
en bestelt wat hij wil. Dat vraagt om een 
ander soort autoverkoper. Een die mobili-
teit verkoopt, meer van alle markten thuis 
is en de koper in de watten legt. Ik denk 
dus wel dat de showroom een belangrijke 
rol blijft spelen bij de verkoop van auto’s.” 
Gregor licht toe wat hij ziet gebeuren in 
de branche: “Fabrikanten hebben het voor 
het zeggen. Zij bepalen nog steeds welke 
modellen er naar Nederland komen. De 
importeur voert dit uit. Daarnaast zijn er 
heel veel overheidsmaatregelen waar aan 
voldaan moet worden. Denk aan de emis-
sie-eisen, de subsidies en bijtellingspercen-
tages. Die eisen gaan zo ver, dat ze markt-
verstorend werken.” 
De markt gaat wel veranderen. Dat staat 
als een paal boven water. Denk aan de 
elektronica die al toegepast wordt. Of 
dat betekent dat we over tien jaar alle-
maal zonder handen aan het stuur kunnen  

rijden? Dat verwachten de heren toch nog 
niet. Hun verwachting met betrekking 
tot de verkoop van auto’s hebben ze ook  
bijgesteld. Gregor: “Ik verwacht dat het 
verkoopaantal niet meer terugkomt op de 
500.000 per jaar zoals dat voorheen het 
geval is geweest. Ik denk dat we met het 
volume van 2014, van rond de 400.000 
stuks, meer in de richting zitten.” 

Dealerschap
Het gesprek komt op het dealerschap, 
universeelbedrijven en tankstations. Ze 
zoomen eerst in op het dealerschap. Peter 
gelooft in de toekomst ervan. Gregor ziet 
dat importeurs hun netwerk verkleinen en 
minder contractpartijen willen. Met als 
gevolg meer grote dealers. Dit betekent 
dat er dealers afvallen, subdealer worden 
of overgenomen worden. “Ik betwijfel of 
dit een goede ontwikkeling is. Het nadeel 
is dat er minder showrooms komen en de 
klant verder moet rijden. Bovendien heeft 
het effect op de verkoop van het merk 
als er minder verkooppunten zijn”, aldus  
Peter. Gregor vult aan: “Vaak gaat het om 
familiebedrijven. Door de groei van de 
onderneming komt de ondernemer ver-
der van de werkvloer en zijn klanten af te 
staan. Daar ligt mijn zorg, omdat ik me 
afvraag of dat een goede ontwikkeling 
is. Uit eerder onderzoek van de BOVAG 
blijkt namelijk dat een klant juist terug 
zou moeten gaan naar de dealer vanwege 
het contact en de service – retailen dus in 
optima forma. Het gaat niet meer om het 
automerk, maar om jou, de ondernemer. 

Daarom moet de ondernemer bij uitstek 
een retailer zijn. Dat wordt hem ontnomen 
als zijn bedrijf te groot wordt. De onder-
nemer moet dicht bij zijn klanten staan én 
klantgericht zijn.” Peter: “Dat is waar het 
om draait. Merkentrouw verdwijnt steeds 
meer.” Beiden zien wel bestaansrecht voor 
de middelgrote dealer. 
Het is al even genoemd dat er in de au-
tomotive branche veel familiebedrijven 
zijn. Vaak wordt aan de heren gevraagd 
of het goed is als een zoon of dochter in 
het familiebedrijf stapt. Peter: “Ik vind dat 
je dat nooit uit moet sluiten. Er is naar 
mijn idee nog steeds bestaansrecht voor 
deze bedrijven. Wel is belangrijk dat ook  
gekeken wordt naar de capaciteiten van 
deze potentiële ondernemers. De begelei-
ding en een zorgvuldig overnametraject 
zijn van belang.”

Universeelbedrijf
Peter en Gregor zien meer universeelbe-
drijven verschijnen. Ze professionaliseren 
zich en groeien in omvang. “Ketens als 
Bosch Car Service en James groeien”, licht 
Gregor de ontwikkeling toe. “Deze be-
drijven hebben bestaansrecht. Ze richten 
zich voornamelijk op after sales met een 
mix van verkoop. Hun voordeel is dat ze 
niet vastzitten aan van bovenaf opgelegde  
eisen voor huisvesting en marketing. Ze 
kunnen concurrerender werken. Wel zijn 
ze hun informatielijn via de importeur 
kwijt. Vanuit DEMAC kunnen wij die info 
geven en ze ondersteunen bij het sturen 
op hun cijfers.” 

EEN BLIK OP DE 
WEG VAN DEMAC

INTERVIEW MET 

GREGOR KRUIJSSEN 

EN PETER BEELEN

Aan een voorspelling over hoe de automotive er over 
tien of twintig jaar uitziet, durven Gregor Kruijssen en 
Peter Beelen zich niet te wagen. De ontwikkelingen gaan 
zo hard. Wel hebben ze een duidelijke visie. Tijdens een  
interview passeren de diverse onderwerpen waar de  
automotive branche mee te maken heeft. 
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Tankstations
DEMAC is van oudsher hofleverancier van 
de BOVAG voor tankstations. Alle ken-
nis, ins en outs van de tankstations heeft  
DEMAC in huis. Ook in deze markt ziet Pe-
ter van alles gebeuren: “Wij merken dat 
het brandstofvolume dalende is. Auto’s 
worden zuiniger en er komen steeds meer 
elektrische auto’s. Hierdoor staan de mar-
ges onder druk. Het aantal verkooppunten 
slinkt. Een nieuwe brandstof, waterstof, is 
in opkomst. Op dit moment is er nog maar 
een tankstation waar je waterstof kunt 
tanken, maar er komen er meer.” 
Aanvullende diensten zoals een wasstraat 
en/of een shop zijn voor tankstationhou-
ders steeds belangrijker. Ze schenken er 
meer aandacht aan. Een recente ontwik-
keling is dat een groep van honderd zelf-
standige pomphouders in november van 
dit jaar een nieuwe keten van tankstations 
begonnen is, met de naam Peut. Begin 
november is de eerste vestiging in Moor-
drecht geopend. Het is de bedoeling dat 
Peut over een paar jaar zeker driehonderd 
tankstations telt.

Kostenbeheersing
De markt voor dealers groeit niet meer; zal 
zelfs verder inkrimpen. Brutomarges wor-
den niet groter. Het rendement moet dus 
komen uit kostenbeheersing. De grootste 
uitdagingen liggen op de volgende drie 
vlakken: personeel, huisvesting en mar-
keting. Daarnaast is automatisering ook 
een aandachtsgebied. De slag naar ‘the 
cloud’ moet gemaakt worden. “In de uni-

versele wereld zie ik dat al gebeuren”, al-
dus Gregor. “Ook dealerverenigingen zijn 
op zoek naar nieuwe systemen. In the 
cloud betekent dat je betaalt voor wat 
je afneemt en softwaretoepassingen zijn  
eenvoudig in te zetten. Grote investerin-
gen in eigen apparatuur zijn niet meer 
nodig. Dat is ook waar DEMAC voor de 
toekomst op in wil zetten met advisering!”

Sturen op bedrijfsrisico’s
Als je jouw klanten helpt sturen op hun  
bedrijfsrisico’s, dan wil je dat doen vanuit 
eigen ervaring. Daar heeft DEMAC hard 
aan gewerkt. Gregor: “In 2014 zijn we 
voor onze salarisverwerking overgestapt 
naar Loket.nl, een volledig webbased  
applicatie. Hiermee bieden wij onze klan-
ten een digitaal personeelsdossier. Ook 
hebben wij onze werkprocessen gedigitali-
seerd. Weg zijn onze papieren ordners. De 
samenstel-, controle- en fiscale werkzaam-
heden staan in een digitale omgeving. Zijn 
we bij de klant op locatie, dan kunnen we 
direct inloggen en alle actuele gegevens 
inzien. Alleen door onze eigen praktijk  
prima op orde te hebben, kunnen wij onze 
klanten goed adviseren en helpen bij het 
sturen op hun risico’s.” Heel overtuigend 
gaat hij verder: “DEMAC staat voor Dealer 
Management Consultants. Ons motto is 
van oudsher: ‘ontzorgen van de onderne-
mer’ bij alle facetten op financieel zakelijk 
gebied. Dit gaat van after sales en sales tot 
juridische dienstverlening en automatise-
ring, alles zelfs over onze landsgrens heen. 
Onze focus ligt op risicobeheersing. De  

ondernemer krijgt van ons een inventari-
satie van bedrijfsrisico’s en samen bekijken 
we welke prioriteiten er gesteld moeten 
worden.” 

Partners en samenwerking
Peter: “Samenwerkingen zijn heel belang-
rijk om een volledig pakket te bieden aan 
onze klanten. Op het gebied van consul-
tancy werken we samen met RJ Consult. 
Om onze klanten ook buiten de landsgren-
zen te ondersteunen, zijn we toegetreden 
tot het ECOVIS netwerk. De laatste loot 
aan de stam is UTAH IT & Data consul-
ting. Hiermee zijn we in staat onze klanten  
ook op IT en data-analyse-gebied, maar 
ook algemene automatiseringsadviezen 
goed te ondersteunen.”

Gregor besluit: ”De automotive onderne-
mer heeft het zwaar. Wij ontzorgen waar 
dat mogelijk is. Dat is niet saai, maar juist 
heel uitdagend. Wij hebben geweldige 
klanten met wie wij een vertrouwensre-
latie willen onderhouden, zodat ze weten 
dat ze altijd op ons terug kunnen vallen. 
Dat doen we met een geweldig team 
van professionals en partners die onze  
klanten op alle fronten kunnen ondersteu-
nen! Daar zijn wij super trots op.” 
 



Rebecca is de derde generatie directrice in het familie- 
bedrijf en staat sinds 2008 mede aan het roer van  
Automotive-centre Van Nieuwkerk. Vanuit de prachti-
ge flag-ship-store van Honda in Amsterdam vertelt ze  
enthousiast over het bedrijf, opgebouwd door haar opa 
en oma, vader Henny en oom Benny en de samenwerking  
met DEMAC. 

“Mijn vader zei altijd tegen mij: ‘Doe wat je leuk vindt, ik ver-
wacht niet dat je in het bedrijf stapt.’ Ik ging een hbo-opleiding 
in de hotelbranche volgen. Achteraf bleek dat dit het toch niet 
voor mij was, omdat ik er mijn ambitie niet in kwijt kon. Het leek 
me wel wat om toch in het autobedrijf te gaan werken. Zou het 
me niet lukken, dan was iets anders snel gezocht. Echter, het be-
viel mij prima. Ik startte als receptioniste en maakte me de au-
tomotive branche eigen. Vooral het leidinggevende deel vond ik 
boeiend. Vijf jaar geleden heeft Peter Beelen ons begeleid naar 
een overname. In die tijd leerde ik alle facetten van het bedrijf 
kennen. Belangrijk was om draagvlak te creëren bij de medewer-
kers. Daar gaat tijd overheen. Mijn enthousiasme groeide en de 
klik met oom Benny was en is er nog steeds. Het was overigens 
niet het eerste overnametraject dat DEMAC begeleidde. Ook toen 
vader Henny het bedrijf overnam van mijn opa was DEMAC al  
in beeld. Logisch, als je weet dat DEMAC specialist is op  

autogebied, bewegingen in de markt kent en samen met jou de 
focus legt waar je met jouw bedrijf naar toe wilt. Het persoonlijke 
contact - nu vooral met Rianne en Gregor Kruijssen - ervaar ik als 
het allerfijnst. 

TOEN VADER HENNY HET BEDRIJF OVERNAM VAN MIJN 
OPA WAS DEMAC AL IN BEELD. 

Verdeling taken
Na de overname is vader Henny actief op after sales gebied  
gebleven in de directie en adviserend voor de werkplaats en het 
magazijn. Oom Benny verzorgt de administratie en de sales. 
Mijn taken liggen op marketing gebied, het personele vlak en de  
after sales. Ik laat me op alle vestigingen zien, dat zijn er vier in 
totaal. Superbelangrijk vind ik het om met iedereen een praatje 
te maken. Meerdere mensen uit een familie werken bij ons, dat 
zorgt voor saamhorigheid tussen de medewerkers. Met recht kun 
je zeggen dat wij een familiebedrijf zijn.

Dit flag-ship-store heeft een voorbeeldfunctie voor de Honda- 
dealer in Europa. In 2009 hebben we dit pand geopend. De in-
richting is in overleg met Honda uitgewerkt. Met enige regelmaat 
komt een delegatie van Japanse directies hier een kijkje nemen. 
Wordt er een nieuw model gelanceerd, dan gebeurt dat op onze 
locatie. Daar zijn we zeker trots op.” 

REBECCA MARQUES DUARTE 

AUTOMOTIVE-CENTRE VAN NIEUWKERK
“Ik leerde alle facetten van het bedrijf kennen”

ECOVIS-
NETWERK

De ontwikkelingen en veranderingen in de accountancy 
zijn de laatste jaren talrijk geweest. We weten nagenoeg 
zeker dat dit proces van veranderen onverminderd door 
zal gaan.
De veranderingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van accountancy en ontwikke-
lingen in de automatisering leiden ertoe dat een accountantskantoor van de omvang 
van DEMAC verhoudingsgewijs steeds meer tijd in die aandachtsgebieden moet inves-
teren. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling, omdat het ten koste gaat van tijd die 
we beschikbaar hebben voor klanten. Juist klanttevredenheid, kwaliteit en toegevoegde 
waarde staan bij ons centraal.

Niet groter maar sterker
Om ons beter te wapenen voor de toekomst hebben we gezocht naar schaalvergroting, 
zonder concessies te doen aan het unieke van onze organisatie. We hebben gezocht naar 
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Met tien vestigingen behoort Indu-
mij tot de top vijf van Renault-dealers.  
De regio loopt van de zuidkant van  
Rotterdam tot aan de Belgische grens. 
In 2014 kwam een groot, dik boek uit 
met de titel 125 jaar Indumij, een reis 
door de tijd van Indumij. Eigenaar Derk 
de Haas is de vierde generatie in dit  
familiebedrijf.

Er komt zelfs al een vijfde generatie aan. 
De oudste zoon van Derk is de beoogd op-
volger. Ook Derks vrouw werkt mee in het 
bedrijf. Zij is verantwoordelijk voor perso-
neelszaken en kent iedereen bij naam. En 
personeel is er aanwezig. Zo’n 200 man 
zijn er in dienst. “Het is een relatief jon-
ge club met veel jonge monteurs. Cohesie 
en betrokkenheid vinden wij ontzettend 
belangrijk. Zeker gezien de diverse over-
names. Naar buiten willen we eenzelfde 
imago uitstralen.” 
Als jongetje gaf Derk aan dat hij wel direc-
teur wilde worden. Zijn opa maakte dan 
altijd een voorbehoud. In Delft studeerde 
hij bedrijfskunde. Derk lacht: “Mijn afstu-

deerscriptie had als onderwerp: Het opti-
maliseren van de Renault dealerorganisa-
tie. Toen ik later zelf een Renault-dealer 
werd, kon ik mijn scriptie ten uitvoer bren-
gen.” In 1989, het familiebedrijf bestond 
toen honderd jaar, trad Derk in dienst. Hij 
wist al veel van de ins en outs omdat hij 
vanaf 1985 bij alle commissarissenverga-
deringen betrokken was. 
Op 1 januari 2015 is Derk toegetreden tot 
het verenigingsbestuur, het hoogste or-
gaan binnen de BOVAG. “Dit biedt mij de 
gelegenheid om als bedrijfskundige ook in 
andere keukens te kijken dan alleen de au-
tomotive. Zoeken naar kansen voor kruis-
bestuiving. Daar doe ik inspiratie van op.”

Indumij in vogelvlucht
125 jaar geleden startte een zekere Ger-
rit Barger met onder andere de verkoop 
van gasmotoren aan gemalen. Zijn eerste 
medewerker was Derks overgrootvader. 
Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog ont-
stond de naam Indumij, een afkorting van 
Industriële Maatschappij. De ontwikkelin-
gen volgden zich snel op: het importeren 
van scheepsdieselmotoren en de tractoren 
van het merk Renault. In 1994 werd een 
Renault-dealerschap overgenomen, ge-
volgd door een Nissan dealerschap, een 
aantal andere Renault-dealerschappen en 
recentelijk twee Kia-dealerschappen. In-
middels telt Indumij tien dealervestigingen 
en drie aftersales servicepunten.

DEMAC
Derk: “Vanuit de oorspronkelijke tak van 
sport werkten we met een accountants-
kantoor dat alles wist van de landbouw- 
en motorentak. Na de overstap naar de 
automotive branche met haar specifieke 

belastingwetgeving besloten we van ac-
countant te veranderen. DEMAC was een 
rijzende ster aan het firmament. Chris 
Kemper werd onze controleleider vanuit 
DEMAC. De samenwerking verliep zo pret-
tig dat hij later bij ons in dienst is geko-
men. Hij stelt de jaarrekeningen op, zodat 
DEMAC alleen nog de controle hoeft te 
verrichten.” 

EEN MOOI RENDEREND BEDRIJF

Toekomst van Indumij
“Ons recept voor de toekomst: niet te 
breed en teveel merken. Wij houden het 
bij Dacia-Renault, Nissan en Kia. We stre-
ven een bepaalde schaalgrootte na. 10 
procent van de auto’s van de merken die 
wij vertegenwoordigen moet op termijn 
komen uit een van onze showrooms. Dan 
bereiken we een bepaalde kritische mas-
sa en hebben we een mooi renderend be-
drijf. Dit doen we door zo weinig moge-
lijk showrooms zo strategisch mogelijk te 
plaatsen”, besluit Derk.

DERK DE HAAS 
INDUMIJ
“Zoeken naar kansen voor kruisbestuiving”

een mogelijkheid om continuïteit van klanttevredenheid, kwaliteit 
en toegevoegde waarde ook voor de toekomst te borgen voor 
onze klanten. Niet groter maar sterker is bij deze zoektocht de 
drijfveer geweest. 

Die schaalvergroting hebben we gevonden in een samenwerking 
binnen het netwerk van ECOVIS. Deze samenwerking is medio 
2010 geëffectueerd. De aansluiting betekent dat we onze kennis 
en ervaring kunnen delen met een organisatie die qua filosofie 
goed bij ons past. Het betekent ook dat we een nog grotere ver-
scheidenheid aan deskundigheid kunnen bieden. Hierdoor zijn we 
u, nu en in de toekomst, nog beter van dienst, zowel nationaal 
als – wellicht in de toekomst – ook internationaal. 

ECOVIS-netwerk
Het netwerk dat in Nederland deel uitmaakt van ECOVIS be-
staat al ruim 20 jaar. In Nederland telt ons netwerk op dit mo-
ment ongeveer 200 medewerkers en 8 vestigingen verspreid 
over het land. Net als DEMAC is het actief in de volle breedte 

van de financieel-zakelijke dienstverlening. Verschillende ervaren  
professionals staan ter beschikking op het gebied van juridi-
sche en fiscale advisering en IT-ondersteuning op de diverse  
deelgebieden binnen die vakdisciplines. 

Dienstverlening ECOVIS
De dienstverlening van ECOVIS ligt met name op het terrein van 
accountancy (inclusief controle), financiële en juridische dienst-
verlening en management consulting. Dit laatste strekt zich uit 
tot corporate finance, financial consulting, organisatieadvies in 
de meest brede zin en HRM- en IT-consulting.

De kracht van het ECOVIS-netwerk ligt in de combinatie van per-
soonlijk advies op lokaal niveau, aangevuld met de specifieke 
expertise die een internationaal en interdisciplinair netwerk van 
professionals kan bieden. Voor onze klanten leidt dit tot een aan-
vullend, specialistisch aanbod van diensten vooral op het gebied 
van grensoverschrijdend zaken doen.
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Affiniteit met automotive: Ik herinner me dat ik destijds twijfel-
de over de vraag of specialisatie in de automotive branche niet 
een belemmering zou zijn voor mijn ontwikkeling als accountant. 
Nu kan ik zeggen dat specialisatie ontzettend veel toegevoegde 
waarde heeft. De kennis vergaarde ik in de praktijk en door allerlei 
bijeenkomsten bij te wonen. De vele ontwikkelingen in de auto-
motive branche houden het werk uitdagend.
Werkzaamheden: Bij DEMAC begon ik als assistent accoun-
tant. Toen ik pas bij DEMAC werkte, rondde ik de opleiding  
tot Accountant-Administratieconsulent (AA) af. Door verder te 
studeren kreeg ik ook controlebevoegdheid. Al snel kreeg ik de 
portefeuille tankstations. In de beginfase waren de klanten af-
hankelijker van oliemaatschappijen en voldeed het als ze maan-
delijkse rapportages kregen. Tegenwoordig zijn onze klanten 
ware ondernemers met eigen exploitatierecht. Nu ben ik meer 
een sparringpartner. In mijn portefeuille zitten ook de kleinere be-
drijven. De ene keer ben ik tekenend accountant, de andere keer 
verzorg ik voor klanten de jaarafsluiting of jaarrekeningcontroles. 
Deze afwisseling in werkzaamheden vind ik heel leuk. 
Mijn droomauto: Met een gezin met vier kinderen kijk ik vooral 
naar de praktische kant en kies ik voor een ruime gezinsauto. 

Affiniteit met automotive: Na mijn heao-opleiding ben ik bij een 
autobedrijf gaan werken. Toen ik een vacature bij DEMAC in het 
blad Intermediair las, wist ik het: dat was de baan die ik wilde.
Werkzaamheden: Ik werk zowel voor samenstel- als controle-
klanten. De aard van de werkzaamheden bij deze klanten is heel 
anders. Bij samenstelklanten is mijn adviserende rol groter. Samen 
met de klant bespreek ik de opgestelde rapportages en nemen 
we de aandachtspunten door. Je bent dan continue bezig met 
verbeteringen en het efficiënter maken van de organisatie. Kijken 
naar de toekomst om het rendement te verbeteren en daarmee 
ook de continuïteit te waarborgen. Omdat autobedrijven in zwaar 
weer zijn gekomen, is de adviserende rol belangrijker geworden. 
Bij controleklanten zijn de werkzaamheden redelijk vergelijkbaar, 
maar daar moet je meer rekening houden met formele wet- en 
regelgeving omtrent controle.
Werkregio: Voornamelijk in het midden van het land, met uit-
schieters naar alle windstreken.
Mijn droomauto: Een Corvette Stingray. Het geluid dat de motor 
maakt als je hem start vind ik helemaal geweldig!

vlnr: Robbin Borst, Leon Pelle, Rianne Kruijssen, Gerard van Verseveld, Gregor Kruijssen, Elva Liu, Gerard Sneek, Ruud van der Jagt, Wendy van Mook, Peter Beelen, Neske Bron, Michel van der Velden, Robert Compier, Mehmet Eroglu en Roy Westerhoff. Nadia van Gelder, Diane den Dunnen en Frank van Berkel ontbreken. 
Diane vindt u hieronder aan het woord.

GERARD VAN VERSEVELD
Leeftijd: 47 jaar
Werkzaam bij DEMAC: 
Sinds 1 januari 1996
Functie: Accountant Manager

ROY WESTERHOFF
Leeftijd: 41 jaar
Werkzaam bij DEMAC: 
Sinds 1998
Functie: Relatiebeheerder

CONTROLEREN • SAMENSTELLEN • ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING • FISCALE EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING • SALARISVERWERKING EN HR-ONDERSTEUNING 
AFTER SALES CONSULTANCY • IT-CONSULTANCY • MANAGEMENT INFORMATIE TOOLS • BEDRIJFSBEGELEIDING • RISICOBEHEER EN FINANCIËLE PLANNING • BEOORDELEN
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Affiniteit met automotive: Het is een veelzijdige branche met 
veel verschillende typologieën binnen de bedrijven. Het specia-
lisme trekt me aan en ik vind mijn toegevoegde waarde voor de 
klant door mijn specialistische kennis groter.
Werkzaamheden: Het jaar is voor mij als het ware in twee blok-
ken te verdelen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, ga ik 
in het najaar bij mijn klanten langs om op locatie de processen te 
controleren. Dan ben ik, afhankelijk van de grootte van de klant, 
zo’n drie dagen op locatie aan het werk. In het voorjaar zien 
ze me weer verschijnen, maar dan is het om de jaarrekening te  
controleren, zodat de accountant uiteindelijk zijn handtekening 
onder de verklaring kan zetten. Naast het cijfermatige deel, ge-
niet ik van het afwisselende werk. Het contact met de klant vind 
ik leuk en een kijkje nemen in de diverse keukens van zowel grote 
als kleine klanten is interessant. Je komt altijd wel iets tegen waar 
je wat mee kunt en/of moet doen. Achter de cijfers schuilt immers 
een verhaal, dat je te horen krijgt als je de klant interviewt. Alle 
ervaringen neem ik mee, zodat ik mijn kennis en kunde van de 
automotive branche maar ook als accountant vergroot. 
Mijn droomauto: Ik heb altijd geroepen dat ik graag in een BMW 
1 wil rijden. Die droom is uitgekomen, want ik rijd op dit moment 
in zo’n model. 

Affiniteit met automotive: Auto’s hebben van jongs af aan mijn 
interesse. Met name de autosport.
Werkzaamheden: Als controleleider ben ik eerste aanspreekpunt 
voor een groep cliënten, variërend van een dorpsgarage tot een 
top 50 dealerholding. Door naar onze klanten toe te gaan, kan 
ik direct sparren als ze ergens mee zitten. Ieder kwartaal bezoek 
ik verschillende (samenstel)klanten, sluit ik de boekhouding af 
en bespreek ik de cijfers met de ondernemer. Op deze wijze kan 
direct worden bijgestuurd waar nodig. Daarnaast verzorg ik de 
jaarafsluiting en bespreek ik de jaarrekening. De controleklanten 
bezoek ik voor een interim- en jaarcontrole. Rond de jaarwisseling 
gebeurt de controle van de voorraadopname van auto’s en on-
derdelen. Ook met deze klanten heb ik regelmatig contact.
Werkregio: Heel Nederland, maar ik zit vaak in de kop van 
Noord-Holland.
Mijn droomauto: Voor een Audi RS6 draai ik mijn hoofd wel om.

vlnr: Robbin Borst, Leon Pelle, Rianne Kruijssen, Gerard van Verseveld, Gregor Kruijssen, Elva Liu, Gerard Sneek, Ruud van der Jagt, Wendy van Mook, Peter Beelen, Neske Bron, Michel van der Velden, Robert Compier, Mehmet Eroglu en Roy Westerhoff. Nadia van Gelder, Diane den Dunnen en Frank van Berkel ontbreken. 
Diane vindt u hieronder aan het woord.

DIANE DEN DUNNEN
Leeftijd: 25 jaar
Werkzaam bij DEMAC: 
Sinds 1 december 2011
Functie: Controleleider

LEON PELLE
Leeftijd: 33 jaar
Werkzaam bij DEMAC: 
Sinds 1 december 2003
Functie: Controleleider

CONTROLEREN • SAMENSTELLEN • ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING • FISCALE EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING • SALARISVERWERKING EN HR-ONDERSTEUNING 
AFTER SALES CONSULTANCY • IT-CONSULTANCY • MANAGEMENT INFORMATIE TOOLS • BEDRIJFSBEGELEIDING • RISICOBEHEER EN FINANCIËLE PLANNING • BEOORDELEN
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Ad Beex, Richard Koster, Ton van Hete-
ren, Peter van Broekhoven en Mario Kor-
sten: deze vijf collega’s besloten in de 
garage van Ad in Berlicum te starten.  
Vijf adviseurs, een mix van accountants  
en consultants, die thuis waren in de  
wereld van de automotive. Ad was Accoun-
tant-Administratieconsulent, Ton werkte 
vanaf 1971 in allerlei verschillende functies 
binnen de autobranche en de accountan-
cy. Hij heeft onder meer een belangrijk 
automatiseringspakket voor autobedrij-
ven mede ontwikkeld. Richard en Mario  
waren, net als Ton, mannen uit de praktijk. 
Peter van Broekhoven, Registeraccountant, 
werd de directeur. DEMAC Accountants / 
Consultants (kortweg: DEMAC) werd hun 
bedrijfsnaam, een samentrekking van  
DEaler MAnagement Consultants. Al snel 
na de oprichting werd DEMAC hofleveran-
cier van de BOVAG.

Naar Culemborg
Met elkaar trok het vijftal hard aan de kar 
en in korte tijd bouwden ze een groot net-
werk van cliënten op in geheel Nederland. 
Dit leidde tot de noodzaak van een groter 
kantoor. Van de garage in Berlicum ver-
huisde het gezelschap naar een kantoor 
aan de Erasmusweg in het centraler ge-

legen Culemborg. Daarna volgde in 1998 
nog een verhuizing naar de Landzichtweg, 
ook in Culemborg. Dat was het moment 
dat Peter Beelen als Registeraccountant 
werd aangetrokken. Zijn portefeuille  
bestond uit de dealerbedrijven, universeel-
bedrijven en de tankstations. 

Er volgde een periode van groei waarin  
onder andere de Branchebarometer werd 
ontwikkeld en uitgebracht voor BOVAG- 
dealers. Peter van Broekhoven, de sti-
mulator achter DEMAC en een creatieve 
ondernemer, zocht altijd naar mogelijk- 
heden voor een uitbreiding. In 2000 
werd Carconsult overgenomen, een club 
van consultants in de IT, gericht op Opel.  
Achteraf bleek dit niet het gewenste  
resultaat op te leveren. DEMAC besloot 
zich weer op de eigen core business te 
richten en nam afscheid van die specifieke 
tak van consultancy.

Peter Beelen algemeen directeur
Vanaf 2001 nam Peter Beelen het stok-
je over van Peter van Broekhoven, omdat 
deze een andere wending aan zijn car- 
rière gaf. Peter Beelen werd de algemeen 
directeur. Het pand aan de Landzichtweg 
voldeed ondertussen qua ruimte niet meer 

aan de eisen en was bovendien gedateerd. 
In november 2003 volgde een verhuizing 
naar het huidige kantoorpand aan de  
Bellweg 2a in Culemborg. In het pand aan 
de Bellweg stond de eerste verdieping  
leeg en in overleg met de eigenaar is de 
inrichting vormgegeven.

PETER BEELEN WEET ZICH DE  
VERHUIZING NOG GOED TE  
HERINNEREN. HET VOLTALLIGE  
PERSONEEL EN FAMILIELEDEN  
HIELPEN MEE. WAARONDER DE 
STERKE ZONEN VAN AD BEEX.  
DAT SCHEPTE EEN APARTE BAND

Peter besloot zich met DEMAC vooral  
te richten op zaken waar het bedrijf  
goed in was: begeleiden van de on-
dernemers op accountancy, fiscaal en  
administratief gebied. 

Ommekeer in accountancyland
Toen in 2006 de wetgever veel strengere 
regelgeving voor accountantskantoren  
invoerde en de AFM als toezichthouder  
benoemde, betekende dat een ommekeer 
in accountancyland. Kantoren moesten 

20 JAAR 
DEMAC
Het is 17 maart 1995. Vijf specialisten in de autobranche  
besluiten uit onvrede voor zichzelf te beginnen. Onvrede over 
het beleid van hun bestaande werkgever ten aanzien van de 
automotive-ondernemer. Ze starten in een garage in Berlicum.  
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zich aan veel strakkere protocollen gaan 
houden. Ad Beex tobde op dat moment 
met zijn gezondheid. Als Peter iemand 
anders kon vinden, dan wilde hij terug-
treden. Jaarlijks ontmoette Peter tijdens 
de Accountantsdag Gregor Kruijssen. Ook 
toen, eind 2006. Ze vertelden elkaar waar 
ze mee bezig waren en Peter vroeg Gregor 
of hij bij DEMAC wilde komen. Binnen 
korte tijd was het geregeld en 1 februari 
2007 startte Gregor zijn werkzaamheden 
als algemeen directeur naast Peter. Hij  
pakte vanuit zijn vakkennis de regelgeving 
en de bijbehorende moderniseringen op. 
DEMAC doorstond de kwaliteitstoets van 
de AFM, verkreeg de controlevergunning 
en mocht vervolgens de wettelijke contro-
les uitvoeren voor niet-OOB-ondernemin-
gen. Ook begeleidde Gregor het nieuwe 
huisstijltraject en gaf hij verdere digitalise-
ring van het kantoor vorm.

Onder het personeel was een natuurlijk 
verloop aan de gang. Ouderen verdwenen 
en een jongere garde kwam binnen. Er 
werd geïnvesteerd in stagiaires, van wie er 
twee als medewerker zijn gebleven. 

Breder pakket van diensten
De noodzaak van een efficiencyslag deed 

zich voor. Daarvoor werd samenwerking 
gezocht met de Lodder Groep. 1 juli 2010 
was de officiële start van deze samen-
werking. DEMAC koos bewust voor het  
behoud van de eigen identiteit en zelfstan-
digheid, ook omdat DEMAC een begrip is 
in de automotivebranche. 

Door deze samenwerking ontstonden 
meer mogelijkheden en konden er kosten 
bespaard worden op personeelsbeleid, au-
tomatisering en vaktechniek. Maar DEMAC 
kreeg ook meer specialisten in huis die 
geraadpleegd konden worden op onder 
andere juridisch en fiscaal gebied. Daar-
mee kon de dienstverlening naar klanten 
worden uitgebreid, zelfs tot over de lands-
grens.

DEMAC draagt binnen die samenwerking 
substantieel bij aan de kwaliteit van de 
groep. Gregor heeft in de vaktechniek een 
leidende rol en maakt deel uit van de Raad 
van Bestuur van de Groep.

Aandacht voor bedrijfsrisico’s
Na het aantreden van Gregor kwam er 
meer aandacht voor de risicoanalyses van 
autobedrijven. De keuze werd gemaakt 
voor het controleprogramma van Cygnus 

Atratus, ontwikkeld door Tom Koning. 
Deze risicogerichte aanpak sloot naadloos 
aan op de visie van Gregor en Peter ten 
aanzien van risicoanalyse, met als grote 
waarde voor de klant een focus om de be-
drijfsrisico’s zo klein mogelijk te houden. 
Met deze aanpak kunnen controles gerich-
ter uitgevoerd worden met het accent op 
de juiste plek.

Ondanks de crisisjaren constateert DEMAC 
dat hun relaties voor het merendeel rela-
tief goed renderen en ze deze moeilijke 
jaren met goed ondernemerschap en be-
geleiding kunnen doorstaan. Ook voor de 
komende jaren blijft DEMAC de ondersteu-
ning van de automotive-ondernemer als 
haar hoofddoel zien. 

10-jarig jubileummagazine
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Hun klanten kennen ze niet alleen bij 
naam en toenaam, ook hun autowen-
sen zijn bekend. Zo kunnen ze hun 
klanten optimaal bedienen. Wie die ‘ze’ 
zijn?  Vader Herman Driessen en zijn  
zonen Frank en Mark van Multimerk-
dealer Content Autogroep. Samen met 
hun enthousiaste groep van zo’n zestig 
medewerkers versterken ze hun markt-
leiderspositie in de regio Eindhoven.

Hermans vader had een eigen smederij en 
was een echte vakman. Hij voorzag paar-
den van nieuwe hoefijzers. Later kwamen 
er fietsen en brommers bij. Toen zijn oud-
ste broer in de zaak kwam, zijn er auto’s 
bij gekomen. Herman: “Je kunt wel zeggen 
dat ik ben opgegroeid in een familie die in 
de transportbranche werkte.” 
De smederij is weg, de auto’s zijn geble-
ven. Stap het pand van Content Autogroep 
binnen en je wordt direct verrast door de 
veelheid van merken en auto’s die er staan. 
Je ziet er de nieuwste modellen van Kia, 

Jeep, Lancia, Subaru, Dodge en Chrysler. 
Herman licht toe: “Je moet het als dealer 
tegenwoordig van volume hebben om  
benodigde totale brutowinstmarge binnen  
te halen.” 

Van vele markten thuis
De dienstverlening is breed: naast Content 
Autogroep zijn er ook een verhuurafdeling 
voor de zakelijke en particuliere markt, 
Content Carlease en een dochteronderne-
ming Central Harley-Davidson. Deze laat-
ste tak van sport lijkt een vreemde eend 
in bijt. Herman verklaart: “Ik ben zelf 
een Harley-rijder. Met een aantal vrien-
den heb ik jaren geleden in Amerika een 
deel van de historische Route 66 gereden.  
Een route van 3.940 kilometer die loopt  
van Chicago tot Los Angeles. Toen in 2003 
de Harley-Davidson dealer in Eindhoven 
ermee stopte, zag ik kans om het over  
te nemen. Ik koos echter wel voor een 
centraler gelegen locatie en dat werd  
Veghel. Het leuke is dat Harley-rijders  

elkaar steeds opzoeken. De liefde voor het 
merk verbindt.”
Herman is ook nog van een andere markt 
thuis: als dealeradviseur helpt hij vanuit  
de BOVAG autobedrijven die worstelen 
met financiële vraagstukken of een reorga-
nisatie. Dat heeft niet alleen zijn interesse, 
hij heeft er ook ontzettend veel plezier in. 
 

WIJ WERKEN MEER DAN VIJFTIEN 
JAAR SAMEN MET DEMAC

DEMAC
“Wij werken meer dan vijftien jaar samen 
met DEMAC. Voor die tijd waren we aan-
gesloten bij een nationaal bekend accoun-
tantskantoor. Veranderen van accountant 
doe je niet snel, maar toen in mijn optiek 
geen goed werk afgeleverd werd, maakte 
ik de overstap. Het onderscheidend vermo-
gen vind ik zitten in het volgende: DEMAC 
is kritisch, denkt binnen de mogelijkhe-
den van de wettelijke kaders mee en geeft  
duidelijk de grenzen aan. Ze zijn goed  
ingevoerd in onze branche. Daarom is het 
prettig ook met hen te kunnen sparren 
over diverse items in onze branche.” 

HERMAN DRIESSEN 
CONTENT AUTOGROEP
“Je hebt volume nodig om je totale brutowinstmarge binnen te halen”
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DIFFICULT WE CAN DO, 
IMPOSSIBLE WILL TAKE 
A LITTLE LONGER
(Smokey Yunick)  

Midden in de crisistijd van de jaren ’80 startte Marcoen Beeks 
in een oude schuur in Wormerveer zijn autobedrijf. Nu staat 
hij, samen met zijn vrouw Ingrid, bekend als dé Toyotadealer 
in de Zaanstreek.

Historie Auto Beeks
Ingrid doet het woord en vertelt dat Marcoen destijds gestudeerd 
heeft aan de IVA in Driebergen. “Hij is helemaal weg van alles wat 
wielen heeft en waar benzine in kan. Dat hij die opleiding ging 
volgen, lag voor de hand. Uit pure noodzaak is hij in de crisisjaren 
als Minispecialist begonnen in een oude, koude schuur. Met als 
enig gezelschap een hond. Vanaf het begin heb ik meegewerkt 
in de zaak.”

De mogelijkheid deed zich voor over te stappen naar een  
verzamelpand. Net in die periode ging de plaatselijke Austin  
Roverdealer failliet. Ingrid: “We werden sub-dealer van Austin  
Rover en Mitsubishi en ontplooiden meer verkoopactiviteiten.  
We hebben toen veel gefolderd. Vanwege een gestage groei 
huurden we ook het pand ernaast. Hierdoor kregen we ruimte 
om onze handel neer te zetten. Er kwam een showroom bij in  
Zaandam.” Ingrid en Marcoen waren erg gecharmeerd van  
Daewoo en dan vooral het model Matiz. “We hebben er heel wat 
van op de weg gezet”, herinnert Ingrid zich. 

DÉ TOYOTADEALER IN DE ZAANSTREEK

Hun ambitie ging verder. Ingrid licht toe: “We besloten te starten 
als Toyotadealer, omdat dit merk niet vertegenwoordigd was in 
de Zaanstreek. Toyota is een heel betrouwbaar merk, niet flitsend 
of spannend, maar wel met een gedegen techniek. En … zo’n 
groot merk bood veel toekomstperspectief. Er was wel een groter 
pand nodig. Daarom zijn we in 2007 naar onze huidige locatie, 
echt een toplocatie, verhuisd. Om naamsbekendheid te krijgen, 
gingen wij weer aan het folderen.” 

Auto Beeks en DEMAC
Ingrid werkte lange tijd samen met een plaatselijke accoun-
tant, die echter niet bekend was met het fenomeen automotive. 
“Dat werkte niet. Iemand bracht ons in contact met DEMAC. Al 
bij het eerste gesprek was het een openbaring dat er herkend 
werd waar we over spraken en waar wij tegenaan liepen. Richard  
Koster, een van de oprichters, heeft ons geholpen met het op orde  
maken van de administratie. De lijnen met DEMAC zijn kort en we  
kunnen met alle vragen terecht. Kortom: DEMAC is voor ons een 
hele verademing”, besluit Ingrid. 

INGRID BOUWMEESTER 
AUTO BEEKS 
“DEMAC is voor ons een hele verademing”
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Autoradam is een groot zelfstandig tankstation. In Amster-
dam vind je twee vestigingen, in Almere een. Je kunt er  
tanken, in de shop een natje en een droogje kopen, je auto 
door de grootste en modernste autowasstraat van Nederland 
rijden of een auto huren. 

Directeur Rob spreekt zelf over mobiliteitscentra, waar je op één 
plek terecht kunt voor verschillende diensten. Zijn bedrijf heeft 
een lange historie die begint in 1888. “Mijn opa startte toen met 
zijn kolengroothandel. Mijn vader exploiteerde de zaak verder 
naar een tankstation met wasstraat. Samen met mijn broers nam 
ik het van hem over. Inmiddels zijn de tankstations uitgerust met 
een moderne shop en ben ik altijd op zoek naar mogelijkheden 
om het assortiment uit te breiden”, licht Rob toe. 

Ondernemen is een leuk vak
Hij groeide op in een ondernemersgezin waar automobiliteit  
centraal stond. Als kleine jongen was hij al bezig met het lappen 
van ramen. Rob: “Ondernemen vind ik het leukste vak dat er is. 
Als ondernemer moet je op tijd durven delegeren naar medewer-
kers en een balans zien te houden tussen werk en je leven.” 

SPARREN MET EXPERTS DIE WETEN HOE ONS BEDRIJF 
IN ELKAAR ZIT

Vanwege de groei naar drie vestigingen ging Rob op zoek naar 
een accountantskantoor dat bekend was met de automotive 
branche. Hij vervolgt: “Inmiddels werken wij meer dan tien jaar 
samen met DEMAC. Het is bijzonder prettig te kunnen sparren 
met experts die weten hoe ons bedrijf in elkaar zit. Wij schrijven 
zelf een ondernemersplan en zorgen voor de budgettering en  
hypotheek. Dat gaat gepaard aan de hand van adviezen van  
DEMAC. De adviseurs van DEMAC kijken mee of onze onderbou-
wing klopt. De samenwerking verloopt voortreffelijk.”

Het autolandschap over 30 jaar
De mobiliteitsmarkt zal altijd in beweging blijven. Rob vindt de 
ontwikkelingen machtig interessant. Doorlopend kijkt hij waar 
kansen liggen voor zijn bedrijf. “Overigens zou ik best wel eens 
een blik in de toekomst willen werpen. Hoe ziet het autoland-
schap er over dertig jaar uit? Hebben we dan allemaal nog een 
eigen auto? Of is er een app waar je op bestelling een auto laat 
komen? Delen wij auto’s met elkaar? Hoe opereert Autoradam in 
2044? Aan een voorspelling welke kant het opgaat, waag ik me 
liever niet.” 

De steeds intensiever wordende sa-
menwerking tussen RJ Consult, RJC 
Automotive en DEMAC, leidde er be-
gin 2014 toe dat Ruud en Robert met 
hun bedrijven fysiek in het pand aan 
de Bellweg 2a trokken. Maandelijks 
hebben ze overleg met DEMAC en  
bespreken ze thema’s die variëren van 
visie en ontwikkelingen tot kansen en 
adviezen die ze samen kunnen formule-
ren. Zo zijn ze hun gezamenlijke klanten 
nog beter van dienst. Wie zijn Ruud en 
Robert en wat doen ze?

Jullie hebben twee takken van sport. 
Licht dat eens toe.
Ruud: “RJ Consult is de adviestak, gericht 
op de automotive branche. Samen met  
de ondernemer kijken we waar zijn  
dromen en ambities liggen. Wat moet er  

ROB VAN DEN BOOGAARD VAN AUTORADAM
“Ondernemen vind ik het leukste vak dat er is”

INTERVIEW 

RUUD VAN DER JAGT EN ROBERT COMPIER



DEMAC | 19

Als ik, samen met fotograaf Peter Jan 
Fernhout, in het landelijk gelegen  
Stolwijk aangekomen ben, staan we 
voor een verrassende locatie van ‘t 
Vaarland: de oude meelfabriek. Ach-
ter de moderne gevel is het industriële  
erfgoed intact gelaten. Voor het  
interview met eigenaar Martin van Vliet, 
moeten we een paar deuren verder  
lopen, naar nummer 6. Daar is zijn 
groothandel, Ototax gevestigd.

We schudden Martin de hand en lopen 
naar een geschikte ruimte voor het inter-
view. Ondertussen kijken we onze ogen 
uit. Er staan ongelooflijk veel tweedehands 
auto’s. Martin licht dat toe: “De core  
business van Ototax is de aan- en verkoop 
van auto’s in binnen- en buitenland via het 
internet. Dat verklaart de naam Vaartland.
nl. Omdat 85% van de verkopen gebeurt 
via het internet, heb ik er bewust punt-nl 
achter gezet. Drie inkopers zijn verant-
woordelijk voor de inkoop en kopen in, 
waarvan ze denken dat het handel ople-

vert. Iedere vestigingsleider biedt via een 
interne veiling op auto’s die hij in zijn  
voorraad wil opnemen. Voordat ze daar 
afgeleverd worden, maken wij ze hier in 
orde, op het schoonmaken na.” 
Twee Vaartlandvestigingen hebben een 
servicegedeelte. Om de klanten overal  
goede service te verlenen, werken de  
andere vestigingen samen met een  
servicepartner.

KOPEN IN, WAARVAN ZE DENKEN 
DAT HET HANDEL OPLEVERT.

Vaartland.nl
Martin is onder zijn eigen naam in 1986  
gestart met de verkoop van gebruikte  
auto´s in een gedeelte van de oude meel-
fabriek. “Toen het concept hier in Stolwijk 
goed liep, heb ik geprobeerd dat te ko-
piëren naar Halsteren. Het aansturen op 
afstand bleek lastiger te zijn dan ik dacht. 
En… er was daar vraag naar een ander 
type auto.” Vaartlandgroep is in de afge-
lopen twintig jaar uitgegroeid tot negen 
vestigingen, die verspreid over Nederland 
liggen. Ieder met een eigen karakter en  
eigen klantenkring.

Laagdrempelig en overzichtelijk
Terwijl wij teruglopen naar de meelfabriek 
voor een mooie portretfoto van Martin 
voor het pand, vertelt hij hoe hij in con-
tact is gekomen met DEMAC: “Dat verliep 
via mijn leverancier van het automatise-
ringspakket. Ik kreeg Gerard van Verseveld 
als contactpersoon. Volgens mij bestond  

DEMAC toen nog maar net. Ik vind het 
heel plezierig dat DEMAC een laagdrem-
pelige en overzichtelijke organisatie is.  
Bovendien zijn ze specialist in de automo-
tive branche.” 

Unieke sfeer
Nadat de portretfoto is gemaakt, lopen 
we naar binnen. Via de moderne aanbouw 
komen we in het oude deel van de voor-
malige fabriek. Met trots laat Martin zijn 
eerste brug uit 1986 zien. Die is nu niet 
meer in gebruik. Oude rekwisieten van de 
meelfabriek herinneren aan de glorietijd. 
De combinatie met auto’s zorgt voor een 
bijzondere sfeer in het gebouw. We zijn 
benieuwd naar de andere vestigingen, 
want blijkbaar zijn ze allemaal op een an-
dere, authentieke manier ingericht. 

MARTIN VAN VLIET VAN DE VAARTLAND-GROEP
“Plezierig dat DEMAC een laagdrempelige organisatie is”

gebeuren om die waar te maken. Vervolgens 
maken we de vertaalslag naar de werkvloer.  
Vanuit RJC Automotive zijn wij de verkoop-  
en overnameadviseurs. Onze bedrijfsnaam 
duidt er al op dat hier onze specialisatie de 
automotive branche is. Wij zoeken in deze 
branche onze eigen overnameklanten.” 

Vanwaar die specialisatie automotive?
Robert: “Ik kom uit de techniek en  
heb mts en hts gedaan. Jarenlang heb  
ik in ons familiebedrijf gewerkt; we  
waren Toyotadealer. In 2008 besloot ik 
vanwege de heftige ontwikkelingen en 
schaalvergrotingen binnen de automotive  
branche mijn bedrijf te verkopen. Deze 
ervaringen verklaren mijn affiniteit met  
de automotive.” 
Ruud: “Alles tussen monteur en directeur 
heb ik gedaan. Ook ik kom dus uit de tech-
niek. Daarnaast heb ik een financiële en 

commerciële opleiding gevolgd. Als ope-
rationeel directeur heb ik met grote groe-
pen mensen gewerkt. In ruim 30 jaar heb 
ik veel te maken gehad met overnames en 
faillissementen. Zo heb ik mijn expertise als 
coach en overnameadviseur opgedaan.” 

Wanneer ontstond jullie samenwerking?
Robert: “Mijn interesse in overnames en 
de interesse van Ruud in de advieskant, 
bleken prima bij elkaar aan te sluiten.  
Bovendien hadden we dezelfde techni-
sche achtergrond, waardoor we dezelfde 
taal spraken. In 2010 besloten we te gaan  
samenwerken.” 

Hoe is de samenwerking met DEMAC tot 
stand gekomen?
Ruud: ”Vanuit de advieskant werd ik  
weleens door DEMAC ingehuurd. Toen  
Robert erbij kwam, hebben we met  

DEMAC bekeken waar we elkaars dien-
sten konden versterken. Daar lagen zeker 
aanvullende mogelijkheden. DEMAC heeft 
een formele, signalerende rol. Onze dienst 
sluit daar prachtig op aan. Als DEMAC  
signaleert dat een ondernemer onder-
steuning nodig heeft, dan kunnen wij  
de praktische vertaalslag maken door mid-
del van persoonlijke coaching, mediation, 
teammotivatie en/of het sturen op cijfers. 
Investeren in medewerkers is immers be-
langrijk. Wij trainen ze op persoonlijke  
effectiviteit en het behalen van rende-
ment.”  

KIJKEN WAAR DROMEN EN 
AMBITIES LIGGEN
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De samenwerking vraagt inzicht in 
elkaars werkgebied. 
Robbin: “Zeker, de interesse die ik van natu-
re heb in het hoe en waarom, kwam nu goed 
van pas. Via Gregor kreeg ik meer zicht op de 
werkzaamheden van de accountant. Waar-
om doet hij iets op een bepaalde manier.  
En kan hij efficiënter werken. Vanaf het begin 
was er de klik met Gregor. Dat is natuurlijk 
ook belangrijk.”
Gregor: “Binnen vaktechniek merkte ik, 
vanwege de verdergaande digitalisering,  
behoefte aan IT-ondersteuning. Robbin en 

ik gingen de wederzijdse uitdaging aan op 
elkaars vakgebied aanvullingen te geven.  
Het werd onze gezamenlijke hobby deze 
nieuwe manier van werken, het verlenen van 
IT-ondersteuning, verder te trekken.”

Hoe verliep de implementatie van jullie 
dienstverlening?
Gregor: “We schreven eerst een visie-
stuk voor de Lodder Groep. Uitgangs-
punten hierbij waren het beroep van de 
accountant en de financieel zakelijke dienst- 
verlening. We hebben een business case  
uitgewerkt om gerichte ondersteuning te bie-
den op het gebied van IT-audit, IT-advisering, 
security, privacy-beveiliging, data-analyse, 
managementrapportages en dashboarding. 
Begin 2014 zijn we deze business case gaan 
toepassen bij mijn klanten.” 
Robbin: “Daaruit bleek dat wij een heel 
eind in de goede richting waren. Ze ervaren 
nu ondersteuning door een betere invulling 
van de controlemethodiek die wij gebrui-
ken. Wij werken inmiddels voor meerdere  
accountants, ook buiten onze groep. Dat doen 
we, als ze dat willen, onder hun eigen naam  
en label.”

Is jullie werkveld inmiddels al  
uitgebreid?
Robbin: “Ja, waar we ons eerst focusten 
op de accountants binnen de groep, is onze 
dienstverlening nu uitgebreid naar de mkb- 
ondernemers. Zij willen ook graag optimaal 
profiteren van wat IT hen aan ondersteu-
ning kan bieden. De expertise op IT-gebied  
hebben ze vaak zelf niet in huis.”

Wanneer ontstond UTAH IT & Data 
consulting? 
Robbin: “In maart 2014 hebben we ons plan 
om deze dienstverlening vanuit een eigen  
bedrijf te verzorgen, vormgegeven. Dat zijn 
we toen verder gaan uitwerken. Op 1 oktober 
2014 zijn we feitelijk van start gegaan.”

Waar staat UTAH voor?
Gregor: “Het nadenken over een passende 
naam kostte even tijd. We kozen om meer-
dere redenen voor UTAH. Het sloot aan bij 
de holding van Robbin die de naam Yuttah 
draagt. Ons startjaar 2014 was 70 jaar na 
de invasie op onder andere UTAH Beach op 
D-Day. D-Day staat geschiedkundig bekend 
als een keerpunt. Als iets wat tot dan toe 
voor onmogelijk werd gehouden en waar-
door Europa werd ‘opengebroken’. 1 okto-
ber is dan ook onze D-Day: wij streven naar 
het verleggen van grenzen die anderen niet 
voor mogelijk houden, zodat ondernemers 
en accountants automatisering inhoudelijk 
meer kunnen gebruiken.”

OPTIMAAL PROFITEREN VAN WAT IT 
AAN ONDERSTEUNING KAN BIEDEN

UTAH IT & DATA 
CONSULTING

INTERVIEW 

ROBBIN BORST 

EN GREGOR KRUIJSSEN

Begin 2012 was er een eerste voorzichtige kennismaking tussen Robbin, ICT 
manager bij de Lodder Groep en Gregor. De vraag die rees was: ‘Hoe kan de 
automatiseringsafdeling faciliterend zijn voor de accountantsmarkt? Uit de 
verdere samenwerking tussen accountant en automatiseerder ontstond het 
nieuwe bedrijf UTAH IT & Data Consulting. 
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Voor de consument is BOVAG in de loop der jaren uitgegroeid  
tot een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk. Immers,  
bedrijven die zich bij BOVAG willen aansluiten, moeten voldoen 
aan strenge kwaliteitseisen die ieder jaar opnieuw gecontroleerd 
worden. Het zijn betrouwbare bedrijven die op deskundige wijze 
hun werk doen. 

DEMAC werkt al nagenoeg vanaf haar start samen met  
BOVAG. Voor BOVAG stond DEMAC aan de wieg van de nog steeds  
actuele Branchebarometer. Met deze publicatie geeft BOVAG  
Autodealers nog elk kwartaal haar visie op de ontwikkelingen in 
de markt van personenauto’s. DEMAC is ook vandaag de dag nog 
steeds betrokken als adviseur.

DEMAC is al jaren als Hofleverancier aan BOVAG verbonden.  
BOVAG-hofleveranciers zijn geselecteerd op grond van hun  
specifieke kennis, hun producten en de service aan BOVAG- 
leden. Binnen BOVAG hebben we met enige regelmaat contact op  
diverse fronten.

Bondsvoorzitter Bertho Eckhardt: “Als Hofleverancier ken-
nen we DEMAC al jaren als professional in de automotive. Een  
accountantskantoor dat zich in een specifieke branche  

We kennen BOVAG als een brancheorga-
nisatie van ruim 10.000 ondernemers die 
zich met mobiliteit bezighouden in de  
volle breedte. Bedrijven die zich hebben 
gespecialiseerd in personenauto’s, be-
drijfsauto’s en trucks, tweewielers, cara-
vans, aanhangwagens, motorenrevisie, 
autoverhuur, autowassen, verkeersoplei-
dingen en tankstations zijn welkom als lid.
 

DEMAC IS HOFLEVERANCIER VAN BOVAG EN  
BETROKKEN BIJ DE BOVAG BRANCHEBAROMETER

specialiseert, kom je niet elke dag tegen. Door dit specialisme 
en hun 20-jarige ervaring in de automotive branche is DEMAC 
best uniek te noemen. De markt is turbulent. Maar met hun 
kennis en ervaring ben ik ervan overtuigd dat DEMAC weer 20 
mooie jaren tegemoet kan gaan. Ook ik wens DEMAC in deze  
jubileumuitgave weer alle goeds voor de volgende 20 jaren en 
ik ben ervan overtuigd dat BOVAG en DEMAC elkaar op dat  
volgende jubileum weer zullen treffen. Proficiat!”
 

DEMAC WERKT AL
20 JAAR SAMEN 
MET BOVAG
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Colofon

Dit magazine is tot stand gekomen ter gelegenheid  
van het 20-jarig jubileum.

DEMAC Accountants / Consultants B.V.
Bellweg 2A, 4104 BJ Culemborg
Postbus 486, 4100 AL Culemborg
T: (0345) 53 20 10
F: (0345) 53 20 70
E: info@demac.nl
I: www.demac.nl

Uitgeverij Caatjes Pen/De Parelreeks
Teksten interviews: Caatjes Pen, Erica Theloosen
Teksten redactionele artikelen: DEMAC, Gregor Kruijssen
Fotografie: XziXzi Photography, Peter Jan Fernhout
Vormgeving: Something-els, Els Gysbrechts
Druk: Kopak BV, Koert van de Kerkhof

ISBN nummer 978-90-817786-6-4

BRAKES 
ONLY 
SLOW 
YOU 
DOWN. 
(Enzo Ferarri)  
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