
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan (zwaantje69@gmail.com). 

Bedrijf: Gomes Noord-Holland B.V. 
Branche: Mercedes-Benz, smart en Mitsubishi Fuso dealer (onderdeel van Daimler, moeder van Mercedes-
Benz) 
Contactpersoon: Peter Gomes 
Aantal medewerkers: Purmerend ± 35, Gomes Noord-Holland 350, inclusief overname Biemond & van Wijk 
(175) en  in Echt (Limburg) Truck Service Simons ± 20 medewerkers.  
Email: info@gomes.nl 
Website: www.gomes.nl 

Bij binnenkomst word ik ontvangen door Christiaan Rood, de vestigingsmanager, met een bijzondere 
cappuccino ;-} Het interview neem ik af met Peter Gomes, directeur/eigenaar.  

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van 
uw onderneming? 

Ik stel Peter de eerste vraag. “Gomes is een prachtig dynamisch familiebedrijf 
dat continue inspeelt op de mobiliteitsbehoeften van de vervoerders uit Noord-
Holland”, antwoordt hij zonder na te denken. “Dat gaat over verkoop, reparatie, 
onderhoud, leasing en financiering op het gebied van personenwagens, 
bestelwagens, trucks en trailers. Onze doelstelling is het ontzorgen van onze 
relaties: wij willen de beste keus zijn voor iedereen die van plek A naar B wil gaan.  
Onze passie is mobiliteit.  
Onze missie is klanten voor het leven/customers for life… Dit bereiken we door op een persoonlijke en 
betrokken wijze hoogwaardige producten en diensten te leveren ten behoeve van mobiliteit en exclusiviteit, 
met als resultaat een grote mate van klanten tevredenheid. Wij kennen een informele nuchtere 
bedrijfscultuur, onze medewerkers zijn professioneel, enthousiast en gedreven. Wij bestaan al ruim 85 jaar. Op 
dit moment hebben wij 8 vestigingen in Noord-Holland en één in Limburg. Hierdoor hebben wij 100% dekking 
boven het Noordzeekanaal voor het Mercedes-Benz dealerschap, inclusief groot Amsterdam voor Trucks.” 

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

“Is per productgroep anders, onze doelgroepen zijn: alle particuliere personen, de klein zakelijke markt (MKB) 
en business to business Fleetowners.”  Ik vraag wat dat laatste precies inhoudt. Peter legt uit dat dit bedrijven 
zijn waarbij een groter wagenpark aanwezig is en dat vraagt ook om een andere aanpak op het gebied van 
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ontzorgen van deze klanten. “Dat doen we vanuit onze filialen:  Alkmaar, Beverwijk,  Hoorn, Purmerend, 
Schiphol, Warmenhuizen, Wognum, Zaandam en Echt (Limburg).“ 

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“Gomes Noord-Holland B.V. dankt haar naam aan grondlegger Arie Gomes (opa van Peter) die in 1934 met een 
transportbedrijf begon in Alkmaar. In 1972 verwerven Tinus en Piet Gomes, de tweede generatie, het 
Mercedes-Benz Truckdealerschap. Daarna breidt het bedrijf zich snel uit. In 1983 verhuist Gomes naar een 
grotere truckvestiging in Warmenhuizen. Op alle vestigingen zijn tot op de dag van vandaag de familietrekken 
nog duidelijk zichtbaar door de inmiddels derde generatie: Peter en Carl Gomes. Peter vertelt dat het bij hem 
allemaal begon met de IVA business school in Driebergen. “Daarna heb ik een jaar bij Mercedes-Benz 
Nederland B.V. een soort stage doorlopen, waarna ik bij Compier in Purmerend terecht kwam als verkoper 
bestelwagens. Daar heb ik alles geleerd,” lacht Peter. “Wij namen toen Winkel Bedrijfswagens over in 
Zaandam.  Het transportbedrijf is verkocht in 2000 waarna wij zijn doorgegaan met het garagebedrijf. Grote 
opdrachtgever Simon Loos ging verhuizen van Opmeer naar Wognum en vroeg ons een werkplaats te starten 
in Wognum. Vanaf deze locatie waren wij in staat om klanten uit West-Friesland te bedienen. Daarna heeft 
Mercedes-Benz Nederland gevraagd of wij vrachtwagens wilden gaan verkopen voor regio Amsterdam. Dat 
hebben we opgepakt vanuit de vestiging in Schiphol waar wij Stockvis Techniek hebben overgenomen. Dit 
bedrijf was ook sterk vertegenwoordigd in het repareren en onderhouden van voertuigen die op het platform 
van Schiphol rijden. In 2008  kwam Centraal Automobiel Bedrijven B.V. erbij. Door deze samenvoeging waren 
we in staat de crisis het hoofd te bieden. Dat was voor ons de grootste overname ooit en dat vlak voor dat de 
crisis uitbrak. In Echt, Limburg hebben we ook nog een samenwerking met  Truck Service Simons B.V. waar we 
voor een grote fleetowner de reparaties en het onderhoud doen voor trucks en trailers. Begin dit jaar is Gomes 
de sales Trucks gaan doen voor Biemond & van Wijk en heel recent is daar ook de tak personen- en 
bestelwagens aan toegevoegd met vestigingen in Aalsmeer, Haarlem en Schiphol.  Dit is waar we nu staan”, 
vertelt Peter met enige trots. “Wij bestaan volgend jaar 85 jaar dat is toch al een hele lang tijd.” 

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
Peter hoeft hier niet over na te denken. “Er zijn geen voorbereidingen geweest. Ik ben er gewoon in gerold. 
Het was geen bewuste keuze.  
Het meest uitdagende van onze onderneming blijft ons personeel: het grootste goed in ons bedrijf. Hoe 
houden we alle mensen aan boord, dat is iedere dag weer een uitdaging. Ik probeer altijd tijd te maken voor 
de collega’s. Ik bezoek periodiek iedere vestiging, wat speelt er allemaal op de vestiging? Zo blijf ik betrokken” 
aldus Peter.  

5. Levert u een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heeft u hierover?  

“Ongelooflijk veel”, zegt Peter. “Alleen de sponsorcontracten al, waaronder bijvoorbeeld FC Volendam. 
Sponsors zijn belangrijk en noodzakelijk. Ik vind het mooi om op deze manier een persoonlijk tintje te geven 
aan de regionale activiteiten. Onze afdeling Marketing regelt dat allemaal met een vooraf vastgesteld budget.”  

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

Als voordeel noemt Peter meteen de creativiteit die hij kwijt kan zonder geremd te worden. “Daarin heb je als 
zelfstandig ondernemer alle vrijheid. Zelf kunnen beslissen is een voordeel en geeft een fijn gevoel. Wat ook 
een fijn gevoel geeft, is dat er meer dan 350 gezinnen kunnen leven van de inkomsten via Gomes.” Als ik Peter 
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vraag naar een nadeel, moet hij even nadenken. Dan zegt hij: “misschien het niet altijd jezelf kunnen zijn. Maar 
ik vind het gewoon fantastisch om mijn eigen bedrijf te runnen. Ik ziet het als een lust, niet als een last.” Geldt 
dat ook tijdens vakanties? “Operationeel is alles geregeld ”, zegt Peter, “maar ondernemer ben je 24/7. Het 
voordeel van een groter bedrijf is, dat alles doorgaat, ook als ik er niet ben. We hebben goede mensen op onze 
vestigingen die de boel draaiende houden. Zorg blijft wel dat het financieel goed moet blijven gaan.”  

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 

“Ik probeer altijd de factor mens voorop te stellen. Wat houdt de mensen bezig en wat speelt er thuis 
bijvoorbeeld? En kan ik ergens mee helpen? Om daar antwoord op te krijgen, zal je je moeten verdiepen in de 
mensen en blijven communiceren. Verder moet je als ondernemer kansen zien en positief denken. Het glas is 
bij mij altijd half vol”, aldus Peter. 

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

“Gomes wil zich onderscheiden door haar klanten tot in lengte van jaren aan zich te binden. Dit doen wij door 
op een persoonlijke en betrokken wijze hoogwaardige producten en diensten te leveren ten behoeve van 
mobiliteit en exclusiviteit, met als resultaat een grote mate van klanten tevredenheid. Wij hebben vakkundig 
en gediplomeerd personeel. Gomes is daarnaast gecertificeerd voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. Wij zijn een 
betrouwbare partner voor Sales en After Sales. 
De visie van onze directie, bestaande uit Peter Gomes (Algemeen Directeur), Flip Janssen (Directeur Trucks), 
Marco Reijnders (Directeur Personen- en Bestelwagens) en Marcel Wever (Financieel Directeur), is dat wij 
blijven uitstralen dat wij een familiebedrijf zijn ondanks de groei. Ons managementteam zorgt goed voor onze 
medewerkers waardoor zij lang bij ons blijven. Net als de klant”, lacht Peter.  

Enkele reviews van de site: uitstekend, goede service, vriendelijke mensen, value for money. Op de site 
worden ook scores achtergelaten. Deze variëren tussen de 8 en de 10. Er wordt met de klant gecommuniceerd 
via deze reviews.  

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Peter haalt zijn inspiraties overal vandaan. “Als ondernemer spiegel ik vaak met wat er gebeurt in ons bedrijf.  
Dat kan de krant zijn, een spreker, of een leuk gesprek met iemand uit mijn netwerk. Zo heb ik ook goede 
contacten met Mercedes-Benz Duitsland en met collega dealers.” Ik vraag of de ambitie bestaat uit te breiden 
naar het buitenland maar dit is niet het geval. “Zoals eerder gezegd, het borgen van ons bestaansrecht is het 
belangrijkste”, aldus Peter.   

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

“Groei is geen doel op zich”, vervolgt Peter. “Wij zijn gericht op uitbreiding van de dienstverlening. Als gevolg 
van de missie van de onderneming, heeft Gomes een totaalconcept ontwikkeld: one-stop-shopping. Hierdoor 
kunnen klanten voor al hun mobiliteit en vraagstukken op één adres terecht. Wij richten ons dus op het 
waarborgen van ons bestaansrecht, de continuïteit. Wij maken met alle afdelingen samen onze strategie. In 
2017 hebben wij onze visie ontwikkeld richting het jaar 2020. Bij Gomes Noord-Holland zijn er 4 hoofddoelen: 
efficiëncy in de organisatie, kwaliteit behouden én verbeteren, klanttevredenheid en continuïteit.  
De overname van de Sales Trucks van Biemond & van Wijk BV dit jaar en heel recent ook de gehele 
onderneming met de  personenwagen- en bestelwagenvestigingen draagt derhalve op een hele mooie manier 
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bij aan onze doelstellingen. Biemond & van Wijk is gevestigd in Aalsmeer en Schiphol en heeft 2 filialen in 
Haarlem. Het is een gerenommeerd familiebedrijf met een jarenlange historie binnen de Mercedes-Benz 
organisatie waarmee Gomes Noord-Holland BV al een relatie onderhoudt. Uiterlijk eind 2020 zal er een 
nieuwe vestiging geopend worden op een locatie in Aalsmeer voor Mercedes-Benz Trucks en FUSO Trucks 
service-activiteiten.” 

11. Wat is de belangrijkste ondernemersles  die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Zorg dat je je niet door belemmeringen aan de kant laat zetten”, zegt Peter. “Hobbels door wet- en 
regelgeving bijvoorbeeld of regels die de overheid of gemeenten stellen. Verder gewoon je gezonde verstand 
gebruiken.”  

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

Peter vindt het een prettig interview. “Ga zo door PRO!”. Maar toch nog een vraagje: “hoe kan de PRO ervoor 
zorgen dat de mensen van Gomes graag gaan deelnemen aan de activiteiten van PRO?” Peter vindt het 
belangrijk dat zij informatie krijgen en dat de communicatie interactief is.  

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Peter overlegt met Frank Salem, verkoopadviseur. Zij geven het estafettestokje graag door aan Chris van der 
Vossen van Finish Profiles.  

Ik bedank Christiaan Rood, Peter Gomes en Frank Salem (foto) voor hun tijd en gastvrijheid.  
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