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Samen ondernemen in 
automotive

Toen Mirjam van der Rijt in het autobedrijf 
van haar partner stapte, ontdekte ze hoe 
moeilijk het voor ondernemers in die 
branche is om gehoord te worden door 
leveranciers. Om daar wat aan te doen, 
richtte ze Verenigde Autobedrijven Samen 
Sterk (VASS) op: een belangenorganisatie 
voor onafhankelijke autobedrijven. Mét de 
hulp van Peter Roosendaal van
TEN Advocaten.

“Deze samenwerking levert veel 
nieuwe, waardevolle verbindingen op”

Uit frustratie ontstaan soms de beste ideeën. Daarvan is 

Mirjams verhaal het levende bewijs. “Als je als kleine speler 

onvoldoende voor elkaar krijgt, is er maar één oplossing: 

je verenigen. Daarom ben ik VASS begonnen: een platform 

dat onafhankelijke autobedrijven een stem geeft. Al snel 

sloten veel ondernemers zich hierbij aan. Zó snel, dat ik mijn 

organisatie in no time moest professionaliseren.”

Automotive-specialist

Ondernemend en samenwerkingsgericht als ze is, verzamelde 

Mirjam hiervoor de nodige expertise om zich heen. Zo ook die 

van Peter, advocaat ondernemingsrecht bij TEN Advocaten 

én specialist op het gebied van automotive. “Mirjams plan 

sprak me meteen aan”, aldus Peter. “Vooral omdat het een 

initiatief in de automotive betreft. Die industrie ben ik in 

2002 ingerold, om er daarna niet meer weg te gaan. Intussen 

mag ik dealerholdings uit de top-10 van Nederland 

tot mijn cliënten rekenen, en sta ik legio universele 

autobedrijven bij met juridische raad en daad.”

Waardevolle verbindingen

Als adviseur is Peter ook van grote waarde voor Mirjam. 

Net als voor de autobedrijven die bij VASS zijn aangesloten. 

“Ondernemers die tegen muren aanlopen, help ik graag”, 

aldus Peter. “Bovendien levert deze samenwerking veel 

waardevolle verbindingen op voor automotive-ondernemers, 

en VASS-leden in het bijzonder. Onderling én met 

leveranciers, want voor hen is het platform er ook.”

Ondertussen telt VASS al bijna 400 leden. “Kennelijk delen 

veel ondernemers mijn frustratie”, aldus Mirjam. “Mede 

dankzij alle expertise om me heen zijn we zaken écht aan het 

doorbreken. Dat gaat de komende tijd ongetwijfeld zorgen 

voor weerstand van een aantal partijen… Maar ook dán heb 

ik Peter gelukkig achter me staan.”

TEN Advocaten
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