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ONLINE ONDERNEMEND

OLDAMBT
WAAROM ONLINE 

ONDERNEMEND OLDAMBT ?
Plotseling was het daar. Corona trekt een spoor van ellende over de wereld. De 
volksgezondheid en het leven van heel veel mensen wordt hard getroffen, evenals de 
economie. Gesloten zaken, isolement en anderhalvemetersamenleving, je hebt er als 
ondernemer maar mee te dealen. Voor welvaart en welzijn van mensen, 
werkgelegenheid en economie op de lange termijn is het bedrijfsleven essentieel.

Dit vergt veel creativiteit en innovatiekracht van ondernemers. Er is echter geen school 
die je voorbereidt op de keiharde realiteit van het ondernemerschap. Je hebt passie voor 
je product, dienst, klanten en relaties. Maar meer dan ooit moet je snel kunnen schakelen 
en je aanpassen. 

Het bereiken en bedienen van klanten onder deze omstandigheden vraagt om 
onorthodoxe en innovatieve methodes. En die verschillen enorm van branche tot 
branche. Wat overeenkomt is het grote belang van online: een relatief veilig platform om 
jezelf, je bedrijf en product onder de aandacht te brengen. Maar waar begin je nou? 
Bereik je jouw klanten wel met je website? En sluit die wel goed aan op de huidige 
omstandigheden? En wat kunnen andere online instrumenten - zoals online marketing of 
een webshop - voor jou betekenen als je bijvoorbeeld noodgedwongen je product of 
service moet veranderen?

#online #ondernemend #oldambt

Online succes verhalen
Onder het motto Kop d’r Veur troffen Oost-Groninger ondernemers uit uiteenlopende 
branches hun maatregelen. Vaak verrassend innovatief en creatief. Zij vertellen hier hun 
verhaal, als ondernemer maar vooral ook als mens. Met hun verhaal hopen zij een bron 
van inspiratie te zijn met een hoopvolle blik op een hopelijk gezonde en welvarende 
toekomst: ondernemend van Oldambt tot op het wereldwijde web.



HARRY 
VAN 

BOVEN
V

EN
EM

A
 F

IN
ST

ER
W

O
LD

E

 BIJ VENEMA 
FINSTERWOLDE IS 
HET GLAS ALTIJD 

HALFVOL

'Anderhalve meter dat is toch nait zo groot? Hol 
die der aan want dan goan der minder dood.' 
Het Troostlaidje Hol toch Oafstand van duo 
Sproakwotter klinkt vrolijk. Met dezelfde 
positieve, optimistische allure runt de helft van 
dit muzikale duo Harry van Boven zijn 
kledingzaak Venema Finsterwolde. Met zijn 
geestige facebookposts bereikt hij een groot 
publiek. "Het glas is hier altijd halfvol", zegt Harry.

www.voordeeljeans.nl

www.facebook.com/voordeeljeans.nl



Online succes verhalen
Onder het motto Kop d’r Veur troffen Oost-Groninger ondernemers uit uiteenlopende 
branches hun maatregelen. Vaak verrassend innovatief en creatief. Zij vertellen hier hun 
verhaal, als ondernemer maar vooral ook als mens. Met hun verhaal hopen zij een bron 
van inspiratie te zijn met een hoopvolle blik op een hopelijk gezonde en welvarende 
toekomst: ondernemend van Oldambt tot op het wereldwijde web.

'As de bliksem naar Finnewold! As je Joe mor aan de 1 meter 50 holt'. De woorden staan op 
elke Facebookfoto van Venema. Waar het in de winkel momenteel iets rustiger is dan 
normaal, loopt de handel via de website en app als een trein. Van Boven doet het op zijn 
eigen, unieke en markante manier: 'Ik doe veel online, maar altijd met persoonlijk contact. Als 
'persoonlijke jeanshulp' help ik onze klanten via die whatsapp.

Een kaal, kil bestelformulier zou ook totaal 
niet passen bij Van Boven. "Ik praat 
persoonlijk met je. In de winkels én online, 
via WhatsApp. Een praatje en een goed 
advies. Wij hebben verstand van onze 
producten en die kennis gebruiken wij bij 
de verkoop. Handel is gunnen en ik merk 
altijd weer dat onze klanten het waarderen 
om persoonlijk, vakkundig en met een lach 
geholpen te worden. Een mevrouw uit 
België kon vanwege de lockdown haar 
Cars jeans niet bij haar vaste adres kopen. 
Ze kwam online bij ons terecht en via de 
WhatsApp kregen we aangenaam contact. 
Ze bestelde zeven broeken en zei er gelijk 
bij dat ze de volgende keer weer bij ons 
bestelt, zo leuk vond ze het. Kijk, dat vind ik 
nou geweldig!

De winkel was een tijdje beperkt open, maar 
inmiddels zijn de openingstijden als 
vanouds. Niet alle klanten vinden het echter 
prettig om in contact te komen met andere 
mensen in coronatijd. Daarom bedacht Van 
Boven de ‘persoonlijke koopavond’: "Wie 
naar de winkel wil komen en zeker wil weten 
dat er verder niemand is, kan er terecht voor 
een persoonlijke koopavond: op afspraak, 
elke week van dinsdag tot en met vrijdag. 
Een creatieve oplossing, volgens Harry 'de 
sleutel tot goed ondernemerschap'.

"Wie naar de winkel wil komen en 
zeker wil weten dat er verder 
niemand is, kan er terecht voor een 
persoonlijke koopavond”

Foto’s: Venema Finsterwolde

BEKIJK DE WEBSHOP

https://www.voordeeljeans.nl/


Voor kinderen is het een bijzonder 
schooljaar. Scholen zijn gesloten en ze 
krijgen thuis les, van ouders en online. Maar 
school is meer dan alleen vakken als taal, 
rekenen en aardrijkskunde. Zo moet de 
jeugd ook keuzes maken voor beroepen en 
opleidingen. Van der Flier Groep heeft 
daarom speciaal voor kinderen 
verschillende thuislessen gemaakt van een 
paar minuten. “Met deze vlogs willen wij 
kinderen laten kennismaken met ons 
prachtige vak”, vertelt Kor van der Flier. “Dat 
lukt aardig, de eerste vier thuislessen zijn al 
duizenden keren bekeken.”

KOR
VAN DER

FLIER

“De thuislessen voor kinderen - ook 
geïnteresseerde volwassenen reageren 
enthousiast - zijn te vinden op het 
YouTube-kanaal van Van der Flier. ”

BEKIJK HIER DE THUISLESSEN

Video: Kor van de Flier geeft thuislessen
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https://www.youtube.com/watch?v=LsJfuWY9XU4


Kennismaken met grondwerken
Veel kinderen vinden het leuk en 
spectaculair wat wij doen, onder meer 
grondverzet, grondzuigen en maaien met 
maaiboten. Zij kiezen niet voor ons 
vakgebied omdat wij simpelweg niet bij hen 
in beeld zijn. Nu kinderen veel tijd achter de 
computer doorbrengen, willen wij ze via 
deze vlogs met ons werk laten kennismaken. 
En dat lukt, we kregen al van verschillende 
kinderen en leraren de vraag of ze een keer 
met de hele klas langs mogen komen op 
ons bedrijf. Nou, zodra dat weer kan en mag, 
zijn ze hier meer dan welkom.”

Welvaart
Van der Flier Groep doorstaat de 
coronacrisis tot nu toe heel behoorlijk. Er is 
momenteel voldoende werk voor de 
ongeveer veertig medewerkers en 
opdrachten lopen door. De verwachte 
economische gevolgen zet hij in 
perspectief: “Natuurlijk zijn er mensen en 
bedrijven in Nederland die keihard worden 
geraakt, om over de ernstige ziekte en 
sterfgevallen nog maar te zwijgen. Maar 
bedenk ook: één op de vijf wereldbewoners 
leeft zonder elektriciteit. Wij waren als 
vrijwilligers in Ethiopië en uit eigen ervaring 
kan ik zeggen dat wij in Nederland in een 
groot sprookje leven. Onze welvaart is 
enorm. Over een paar procent 
economische teruggang zou ik me niet al 
teveel zorgen maken.”
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Foto’s: van der Flier 

www.vanderfliergroep.nl www.facebook.com/vanderFLIERgroep



Op de foto, Marcel met spatschermen, Foto door: Harry Tielman
MARCEL

NIEUWLAND

SPATSCHERMEN 
RIJSCHOOL 1-2 DRIVE 
LIGGEN AL OP HET 
MINISTERIE
Ondernemen is vooruitzien en rijschoolhouder Marcel Nieuwland van 1-2 Drive in 
Winschoten en Groningen wil niets liever dan zo snel mogelijk weer rijlessen verzorgen. 
Zijn tien lesauto’s staan stil en daarvoor ontwikkelde hij samen met Just in Case in Baflo 
een spatscherm voor in de auto waarmee de instructeur of examinator wordt 
afgeschermd van de leerling. Hij kwam er groot mee in het nieuws en het CBR reageerde 
bijzonder enthousiast. Het idee voor het scherm ligt zelfs al op het ministerie. 

www.1-2drive.nl

www.facebook.com/rijschool12ride12drive



“Met het spatscherm hopen we zo snel mogelijk weer autorijlessen te kunnen geven. Want 
eerlijk, rijles geven met een mondkapje en handschoenen, zie ik niet zitten”, vertelt Marcel. 
Ook de lesmotoren van zijn rijschool 1-2 Ride staan stil. “Dat frustreert mij wel, want ik zie 
geen enkel besmettingsrisico in motorrijles. Maar we kunnen niet anders danons eraan 
houden.” Als ondernemend man zat hij niet stil: “Alle motoren hebben een grote beurt 
gehad en onze loods staat weer strak in de verf. Dat zijn van die dingen waar je meestal 
niet aan toe komt.”

Beide rijscholen investeren nu in online-campagnes: 
“Online is van groot belang, zeker nu. Want wij willen 
leerlingen als we weer mogen beginnen en 
anderzijds is de kans groot dat er zich straks een 
hausse aan leerlingen meldt bij rijscholen. Daarom 
laten wij ons nu zien met een campagne met als 
thema ‘voorkom dat je straks op de wachtlijst staat, 
meld je nu alvast aan’, die wij samen met 
NC-websites ontwikkelen. Doe je nu niet aan online 
marketing, dan loop je achter de feiten aan.”

Marcel is naast rijschoolhouder ook vader van een zoontje van 3. Die kocht hij tijdens de 
coronasluiting een kart: “Mijn zoontje kan nog niet eens fietsen, maar het karten gaat 
geweldig. Hij heeft de kart nog maar net maar drift nu al door de bochten op ons terrein, 
helemaal geweldig. Dat is een van de voordelen, je hebt ook wat meer tijd voor je gezin.”

“Thema: voorkom dat je 
straks op de wachtlijst staat, 
meld je nu alvast aan. ”

BEKIJK DE ACTIE
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https://www.1-2drive.nl/autorijles/
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‘HET IS ONWERKELIJK EN 
RAAKT ONS DIEP IN HET 
HART’

www.makedonia.nl

www.facebook.com/
restaurantMakedonia

www.steakhousedesperado.nl

www.facebook.com/
steakhousedesperadowinschoten

Twee dagen nadat zijn restaurants toch nog plotseling op slot moesten, drong bij Ali 
Mamutovski het keiharde besef pas echt door: we zijn gesloten en we weten niet voor hoe 
lang. “Dit doet zo veel pijn, raakt ons heel diep in ons hart”, vertelt de mede-eigenaar van 
restaurants Makedonia in Winschoten en Stadskanaal en Desperado in Winschoten. “Mijn 
vader richtte ons familiebedrijf bijna 35 jaar geleden op en sindsdien zijn wij 363 dagen 
per jaar open. Natuurlijk missen we hierdoor veel omzet, dat is hard. Maar wat mij veel 
dieper raakt is dat wij niet klaar kunnen staan voor onze gasten, waarvan wij velen als 
onze vrienden beschouwen.”



Afhalen
Als gastheer en horeca-ondernemer met hart en ziel zaten Ali en zijn familie niet lang stil: 
“Het sluiten voelde heel onwerkelijk, niet te beschrijven. Maar nadat we de eerst schok te 
boven waren, gingen we gelijk aan de slag. We begonnen met een grote schoonmaak en 
niet veel later kwam het bericht dat afhalen werd toegestaan. Ogenblikkelijk begonnen we 
ermee om dat volgens de richtlijnen te regelen. Al vele loyale klanten maakten gebruik van 
onze afhaal. Daarvoor zijn wij alle klanten zeer dankbaar, want hierdoor blijft het hart van 
onze bedrijven kloppen, het bloed blijft circuleren.”

BEKIJK DE  VIDEO’S

Online is onze redding
Met het oog op heden en toekomst, is online 
voor de restaurants van essentieel belang. Ali: 
“Online is nu onze redding. We hebben in de loop 
der tijd een publiek van bijna 10.000 volgers op 
Facebook opgebouwd. Met hen kunnen wij nu 
zeer snel en betaalbaar communiceren, je hoeft 
niet eerst te wachten op het drukken van dure 
folders of een advertentie in de krant, maar kunt 
elk moment de publiciteit zoeken. We laten zien 
wat we doen en hoe we het in de toekomst 
gaan aanpakken. Toen afhalen mocht, waren de 
afhaalmenu’s vrijwel direct bekend. Ik durf de 
stelling aan: zonder online nu geen leven.”

Klaar om weer open te gaan
Op social media staan enkel 
ludieke filmpjes over hoe 
Makedonia en Desperado met de 
1,5 meter economie omgaan, zodra 
de deuren weer open mogen. 
Luchtig, maar met een serieuze 
boodschap. Ali: “In alle drie onze 
restaurants hebben wij het aantal 
zitplaatsen met de helft 
teruggebracht. Zo is de ruimte 
tussen gasten overal meer dan 1,5 
meter. Ook voor onze medewerkers 
hebben wij alle nodige 
maatregelen getroffen zodat zij 
veilig aan het werk kunnen. Zo 
liggen er tachtig plexiglazen 
gezichtsbeschermers klaar voor 
gebruik. Wij zijn er helemaal klaar 
voor om weer open te gaan.”

“Online is nu onze 
redding. We hebben in de 
loop der tijd een publiek van 
bijna 10.000 volgers op 
Facebook opgebouwd ”

https://www.facebook.com/pg/restaurantMakedonia/videos/


‘ONDERNEMERS MET HART 
EN ZIEL, STRIJDBAAR EN 
CREATIEF VOOR DE 
TOEKOMST’
Voor veel bedrijven is in tijden van coronacrisis de online omgeving belangrijker dan ooit. 
“De vragen en verzoeken die wij krijgen, zijn zeer divers”, vertelt Lennart van der Zwan van 
NC-websites. “Wat mij vooral opvalt is dat wij in deze tijd dichterbij onze klanten staan dan 
ooit. Het gaat om veel meer dan omzet en winst. Het gaat om bedrijven waar hart en ziel in 
ligt. Veel ondernemers zijn emotioneel, stress en verdriet zijn voelbaar. Maar ik zie ook 
creativiteit en strijdbaarheid, inzet voor een gezonde toekomst.”

Online omgeving
De online omgeving is juist nu van enorm groot belang. Bedrijven die de deuren geheel of 
grotendeels moesten sluiten, communiceren via het internet met hun klanten en relaties. 
Bedrijven zetten webshops op om te kunnen blijven leveren. Ook optimaliseren bedrijven 
hun websites en treffen ze online voorbereidingen om klaar te zijn voor de toekomst. 

LENNART
VAN DER ZWAN
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www.nc-websites.nl www.facebook.com/
ncwebsites



Basispakket webshop
“Veel ondernemers realiseren zich dit 
en zetten hierop in”, zegt Lennart. “Om 
snel en adequaat te kunnen reageren, 
hebben wij in onze werkwijze alle 
overbodige ballast overboord gezet. 
We zijn tijdelijk back -to-basic om snel 
nieuwe websites en -shops te kunnen 
bouwen, zodat zij nieuwe leads, klanten 
en verkopen kunnen genereren. Zo 
hebben we het basispakket webshop 
geïntroduceerd: een eenvoudige 
webshop met een begrijpelijke training 
die ook voor ondernemers met weinig 
online ervaring goed te volgen is.”

Heel speciaal
Op persoonlijk vlak hakt de coronacrisis 
er bij Lennart stevig in: “Ik mis het 
contact met mijn familie, vind het heel 
triest dat onze ouders hun kleinkinderen 
niet mogen vasthouden en knuffelen. 
Dat we mijn schoonmoeder niet even 
mochten knuffelen voor haar 70e 
verjaardag. Onze kinderen zijn nu veel 
meer thuis dan anders en daar 
proberen we maar zoveel mogelijk van 
te genieten. Hoewel ook dit niet altijd 
even gemakkelijk is, voelt het wel heel 
speciaal.”

Trots
Uiteraard werkt ook NC-websites 
coronaproof. De klantcontacten verlopen 
vrijwel uitsluitend via online kanalen, zoals 
e-mail, social media en WhatsApp. 
Dagelijks zijn er bij NC-websites drie 
medewerkers fysiek op kantoor aanwezig, 
de rest werkt thuis. Elke werkdag is er ‘s 
ochtends een werkoverleg via Skype. Van 
der Zwan: “Het is natuurlijk fantastisch dat 
we tegenwoordig over dergelijke middelen 
beschikken. Maar ons hele team mist de 
gezelligheid van kantoor. Een potje 
tafelvoetbal, een lolletje trappen, met 
elkaar lachen om een flauw filmpje en de 
altijd gezellige vrijmibo. Qua werk redden 
we het prima, maar de lol is een stuk 
minder. Toch knijp ik me ferm in de handen 
dat het goed gaat met ons bedrijf. De 
toegevoegde waarde van onze kennis en 
persoonlijke betrokkenheid komt nu heel 
duidelijk naar voren. Ik ben enorm trots op 
ons bedrijf!”

“Maar ons hele team mist de 
gezelligheid van kantoor. Een potje 
tafelvoetbal, een lolletje trappen”



TOM 
NUUS

‘INNOVATIEVE 
EN CREATIEVE 
IDEEËN OM 
VAN DE NOOD 
EEN DEUGD TE 
MAKEN’

“Wij schrokken enorm op 15 maart”, 
vertelt Tom Nuus, eigenaar van 
KassaNet Nuus. “Natuurlijk 
verwachtten we maatregelen om 
corona in te dammen. “Maar zo snel 
en zo rigoureus, dat zagen we niet 
aankomen. De horeca is onze 
belangrijkste branche. Tot de laatste 
dag was het hartstikke druk en 
ineens lag alles stil. Ik was compleet 
uit het veld geslagen, had nooit 
verwacht dat zoiets kon gebeuren. 
Plotseling zat ik thuis op de bank en 
er spookte maar één vraag door 
mijn hoofd: ‘Wat nu?”

www.nuus.nl

www.facebook.com/
KassaNetNuus
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De knop om
Het moest even bezinken, de knop moest om. Er was een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Nuus: 
“Al snel bekroop mij het gevoel: hier moeten we wat aan doen. Tegelijk zag ik links en rechts 
om me heen - in onze klantenkring - innovatieve en creatieve ideeën ontstaan om van de 
nood een deugd te maken. Normaal gesproken is het in de horeca keihard werken. De waan 
van de dag overheerst de behoefte om te innoveren, de meeste horecaondernemers 
hebben de handen meer dan vol aan het dagelijks bestieren van hun zaak.”

Niet bij de pakken neerzitten
“Getroffen horeca-ondernemers gaan 
niet bij de pakken neerzitten. Restaurants 
die nog nooit hebben bezorgd, gaan dit 
nu wel doen. De horeca bereidt zich voor 
op gefaseerd back-to-business onder alle 
geldende voorwaarden van afstand en 
bescherming. Daarvoor bieden wij 
technologische ondersteuning. Zo zijn met 
name fastfoodbedrijven geïnteresseerd in 
een bestelzuil. Ons systeem van QR-code 
bestellen vindt gretig aftrek, dit maakt 
bestellen zonder direct contact met 
bedienend personeel mogelijk. Bijkomend 
voordeel van dit systeem is dat de horeca 
personeelstekorten ondervangt en ook 
nog eens flink op kosten bespaart, dus ook 
zeer waardevol blijft als deze crisis achter 
de rug is.”

Niet bij de pakken neerzitten
“Voor al deze aanpassingen leveren wij de 
bestel- en betaaltechnologie. Waar 
implementatie normaal gesproken tijd 
vergt, doen wij er nu alles aan om zo snel 
mogelijk te kunnen schakelen. Zo 
ontwikkelen en leveren wij nu zelf de 
applicaties op maat van A tot Z, zonder 
afhankelijk te zijn van leveranciers. In veel 
gevallen kunnen wij binnen een paar 
dagen leveren. Het voelt goed om 
ondernemers op deze manier écht verder 
te helpen. Maar eerlijk gezegd vind ik het 
leuker om klanten te helpen die graag 
willen en niet omdat het bittere noodzaak 
is. Deze hele situatie voelt nog steeds 
bijzonder onwerkelijk.”

1,5 meter 
samenleving op het 
terras:

BEKIJK DE VIDEO

https://www.facebook.com/KassaNetNuus/videos/3227747020570471/
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‘FIJN DAT WIJ 
KLANTEN ÉCHT 
KUNNEN HELPEN 
BIJ ONLINE 
BUSINESS’

Twee weken voordat de coronacrisis uitbrak werd hij vader van een wolk van een dochter. 
Net als iedereen kon ook de kersverse vader en directeur van RSE telecom & ICT Joost Smits 
op dat moment nog vermoeden hoe uitzonderlijk de kraamtijd zou verlopen: “Er komt geen 
kraambezoek en onze geplande kraamborrel moesten we helaas afblazen.” Ook de 
professionele, medische begeleiding verloopt anders dan bij de geboorte van de eerste: 
“Veel contacten verlopen digitaal. We beeldbellen met het consultatiebureau. Dat is wel 
bijzonder, ja. Gelukkig is alles goed met mijn vrouw en onze dochter Felize, dus dat gaat 
prima.”

www.rsetelecom-ict.nl

www.facebook.com/
RSETelecomICT

BEKIJK DE VIDEO



Microsoft Teams training via Microsoft Teams
Digitale contacten, het is uiteraard gesneden koek voor de mede-directeur van de grootste 
specialist van zakelijke telecom en ICT van de regio. Ook zakelijk ligt de nadruk sinds het 
uitbreken van de coronacrisis veel meer op thuiswerken , zo merkt hij. “Microsoft Teams 
maakt dit mogelijk, dit pakket omvat alle tools die bedrijven nodig hebben voor online 
werken, van presentaties tot online vergaderen en beeldbellen. Wij werken zelf al heel lang 
met dit pakket en kunnen uit eigen ervaring onze klanten hiermee helpen. Wij maken filmpjes 
voor klanten waarin wij het systeem uitleggen en zijn later online beschikbaar voor nadere 
toelichting en het beantwoorden van vragen. De ondersteuning bij het leren gebruiken van 
MS Teams bieden wij via MS Teams, dat werkt heel goed.”

Online business
Vanaf het eerste moment kreeg RSE een 
paar weken ‘extreem veel werk’ van klanten 
die iets geregeld wilden hebben voor het 
thuiswerken van hun medewerkers. 
Inmiddels is de business aardig 
genormaliseerd: “Ons werk op locatie gaat 
gewoon door, zij het met inachtneming van 
alle geldende voorzorgsmaatregelen. Ook 
kunnen wij ook zelf onze klanten vanuit huis 
prima bedienen. Dat blijft nog wel even zo. Ik 
weet hoe zwaar sommige bedrijven en 
branches het hebben, ik hoop dat de 
nieuwste versoepeling redding biedt. 
Daarom ben ik blij met de grote breedte van 
onze klantenkring en het feit dat onze 
branche essentieel is voor veel bedrijven.”

Grip op de zaak
“Als ondernemer wil je altijd kunnen sturen, 
grip hebben op de zaak. Die grip was 
grotendeels weg en dat maakte ook mij 
persoonlijk onrustig. Het gaat mij oprecht 
aan het hart als ik betrokken ondernemers 
met gezonde bedrijven plotseling zie 
worstelen om het hoofd boven water te 
houden. Ik ben oprecht blij dat wij bedrijven 
in nood daadwerkelijk verder kunnen helpen 
met de tools die wij kunnen bieden op 
gebied van online business. En ik hoop dat wij 
zo ons steentje kunnen bijdragen aan het in 
de benen houden van de regionale 
economie. Online werd na het uitbreken van 
de crisis plotseling heel belangrijk en ik 
verwacht dat dat nog wel even zo blijft, 
misschien is dat wel een van de blijvende 
veranderingen die deze crisis teweeg brengt. 
Inmiddels zien wij het herstel van de markt 
beginnen. Ondernemers en hun 
medewerkers pakken het ‘nieuwe normaal’ 
snel op. Het is mooi om te zien dat we zo snel 
kunnen aanpassen en opschalen.”

“Wij maken filmpjes voor klanten waarin wij het systeem uitleggen en zijn 
later online beschikbaar voor nadere toelichting en het beantwoorden van 
vragen.”

BEKIJK DE VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=4ewc9SI4e3k


FRANS 
TEUBEN

‘WAT JE ONLINE GEEFT, 
KRIJG JE ONLINE TERUG’
Online, online en nog eens online. Voor autobedrijf  AutoHuiz  BV in Winschoten loopt zo 
goed als de complete marketing en promotie via de digitale kanalen. “Online heeft de 
toekomst, daar liggen onze kansen. Wat je online geeft krijg je online terug”, zegt 
mede-eigenaar Frans Teuben, die zaak samen met Erwin Huizingh met aanstekelijk 
enthousiasme runt. Het resultaat is florerende business, zelfs in coronatijd: “Wij beleefden 
de beste aprilmaand in het vierjarige bestaan van ons bedrijf.” 

Opmerkelijk
Dat mag zeer opmerkelijk genoemd worden. Want de media kopten onlangs in 
chocoladeletters over diezelfde maand de ‘Grootste daling ooit in autoverkopen’, in 
Nederland meer dan vijftig procent en Europees zelfs meer dan driekwart. Bij AutoHuiz BV 
bleef de handel floreren. Teuben legt uit: “Terugkerende klanten, prettige contacten, staan 
voor je product, kwaliteit en service, het is allemaal van grote invloed.” Maar het 
allerbelangrijkst onder deze omstandigheden was heel snel anticiperen, zo zegt hij: “Toen 
wij zagen wat er begin dit jaar in Azië gebeurde, waren wij er heel snel van doordrongen 
waren dat dit uitzonderlijk serieus ging worden. Nog voordat de lockdown in Nederland een 
feit was, speelden wij al in op de omstandigheden met een actie om onze bestaande 
voorraad snel te verkopen. Door nieuwe inkoop tegen nieuwe marktconforme prijzen 
hielden wij aansluiting op de markt. Dankzij snel inspelen op de sterk veranderende 
omstandigheden bleef onze handel prima.” 



www.autohuiz.nl

www.facebook.com/AutoHuiz

Snel reageren
Snel reageren is sowieso het credo 
bij AutoHuiz BV. “Wij adverteren heel 
veel online, gebruiken daarbij een 
groot aantal kanalen. En online 
houdt echt niet op om vijf uur ‘s 
middags, dat gaat altijd door. Je 
moet vlot zijn. Vlot in de zin van snel 
reageren, het ijzer smeden als het 
heet is. Maar ook vlot in je 
communicatie en klantcontacten. 
Vragen beantwoorden, wensen 
inwilligen en problemen oplossen, 
daar gaat het om.” 

Online presentatie
Dankzij een doordacht ontwikkelde online omgeving 
is elke auto in de altijd een stuk of zestig, zeventig 
auto’s tellende voorraad van AutoHuiz BV met één 
druk op de knop op vele kanalen te vinden. Op sites 
als Marktplaats, Autotrader, Autoscout en Autotrack, 
maar ook op social media: Facebook, LinkedIn en 
Instagram. “Maar onze online activiteiten gaan veel 
verder dan alleen die druk op de knop. Je moet zelf 
actief zijn. Zo delen wij op Facebook veelvuldig 
berichten van collegabedrijven uit de regio, melden 
wij het even als onze auto’s bij MAX Autowas 
gereinigd en bij Carcleaning Smith gepoetst worden.” 

Olievlek
“Op het moment dat een klant een auto inruilt bij ons, 
dan maak ik gelijk even een foto van de inruiler en 
plaats hem als ‘binnenkort in onze voorraad’. 
Daarover praten mensen, zulke berichten worden 
gedeeld en regelmatig is er al belangstelling voor 
een auto nog voordat hij überhaupt bij ons binnen is. 
We hebben veel volgers en door het delen en liken 
breidt het bereik van berichten zich uit als een 
olievlek, het is een sneeuwbaleffect van enorme 
waarde. Natuurlijk hangt alles af van je kwaliteit, 
service en de manier waarop je met mensen 
omgaat. Maar voor de sales en marketing is online 
voor ons ongekend belangrijk.” 
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“Maar onze online activiteiten 
gaan veel verder dan alleen 
die druk op de knop”



“Wij wensen alle ondernemers erg veel 
succes met het herstarten van hun 

business, vanzelfsprekend staan wij klaar 
om hierin te ondersteunen”

#ONLINE # ONDERNEMEND #OLDAMBT 
zet hem op! 

www.nc-websites.nl



