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De nieuwe directie van het nieuwe autobedrijf Haaima Hylkema: Gauke Hylkema (l), Arne Schelte Brouwers en Anne Tjeerd Haaima. FOTO HOGE NOORDEN JAAP SCHAAF

N
et als bij veel collega’s was
2021 ook voor de dealer-
bedrijven Haaima in
Leeuwarden en Hylkema

in Heerenveen een hectisch jaar.
Door de mondiale chiptekorten en
andere problemen in de logistieke
keten, daalde de verkoop van het
aantal nieuwe auto’s fors. Met circa
20 procent. Dat leidde vervolgens
tot een onstuimige handel in twee-
dehandsauto’s, die weliswaar met
hogere prijzen verkocht konden
worden maar ook duurder inge-
kocht moesten worden.

Die hectiek weerhield beide Friese
familiebedrijven – Haaima begon in
1926 in Wirdum en Hylkema in 1946
in Gorredijk – er niet van om in de
laatste maanden van het afgelopen
jaar de puntjes op de i te zetten voor
een fusie per 1 januari. Zodoende is
een autobedrijf ontstaan waarin de
familie Haaima en Hylkema beiden
een belang hebben van 50 procent.
Een nieuw Fries autobedrijf met cir-
ca 260 medewerkers, een omzet van
ongeveer 130 miljoen euro, het dea-
lerschap van Peugeot, Opel, Nissan
en Suzuki en zestien vestigingen in
Friesland en in Emmeloord die ove-
rigens niet meer de namen Haaima,
Hylkema, Siton, Engelsma & Wijnia,
Deinum en Siton voeren maar nu
definitief Haaima Hylkema.

Beide bedrijven zijn geen onbe-
kenden van elkaar. Zo werd er vanaf
2008 gezamenlijk geadverteerd en
hadden ze sinds 2010 een gezamen-
lijke website. De samenwerking was
zo goed dat Stellantis, de Frans-Itali-
aanse-Amerikaanse multinationale
autofabrikant, de Friese bedrijven

als voorbeeld stelde voor zijn andere
dealers. Waarom deze fusie, deze
verdere schaalvergroting? Voor con-
tinuïteit en bestaansrecht, zo luidt
het kort en bondige antwoord van
de nieuwe directieleden Anne Tjeerd
Haaima, Arne Skelte Brouwers en
Gauke Hylkema. ,,Salang’t ús sektor
der ien is fan legere marzjes, sille wy
groeie moatte yn folume. En troch
dat gruttere folume, ferbetterje wy
ek ús ynkeapkondysjes”, verduide-
lijkt Hylkema.

Door de krachtenbundeling denkt
het drietal ook beter in te kunnen
spelen op twee ontwikkelingen: de
leasemarkt en de elektrificering van
het autopark. Wat betreft de lease-
markt is er sprake van een geleidelij-
ke verschuiving van deze handel

naar buiten Friesland. Friese bedrij-
ven gaan op in landelijke verbanden
die vaak samenwerken met een cen-
traal gelegen leasemaatschappijen.
Met de fusie en de eigen leasemaat-
schappij FGD Lease willen ze een
aantrekkelijk alternatief blijven op
deze markt. ,,In Frysk alternatyf.
Want dat Fryske DNA sit yn ús ge-
nen”, verklaart Brouwers die bena-
drukt dat ook het nieuwe bedrijf zijn

maatschappelijke verantwoordelijk-
heid blijft nemen door jaarlijks met
,,meardere tonnen’’ vele sportclubs
en sportactiviteiten te ondersteu-
nen.

De elektrische auto gaat de auto-
branche enorm veranderen. Deze
voertuigen hebben minder en ander
onderhoud nodig en daarom zullen
monteurs zich moeten omscholen
in de elektrotechniek. De verande-
ring zal zich bovendien rap voltrek-
ken, zo is hun overtuiging. Nu al is
een derde van de nieuwe auto’s die
Haaima Hylkema verkoopt elek-
trisch. ,,En fan 2030 ôf meie der yn
Europa gjin auto’s mei fossile brân-
stoffen mear makke wurde en ik tink
dat in protte fabrikanten der al ear-
der mei ophâlde”, verklaart Haaima.

De private leasemarkt wordt door
velen gezien als een bedreiging van
het dealerschap. Met een paar muis-
klikken heeft de consument voor
een vast bedrag per maand een nieu-
we auto en geen zorgen meer over
onverwacht hoge onderhoudskos-
ten. Daar is toch geen showroom
meer voor nodig? Toch wel, bena-
drukt Hylkema. Een auto blijft vol-
gens hem een product dat je voor de
aanschaf eerst wilt zien, voelen en
horen. Fabrikanten en importeurs
hebben wel vaker geprobeerd om te
komen tot minder schakels in de
distributieketen. ,,Mar se komme
sels ek ta de konklúzje dat it sûnder
dealers net kin. Wy bliuwe nedich
foar ferkeap, service, ûnderhâld en
reparaasje.”

Samen klaar voor veranderende autobranche

AAN DIRK VAN DER MEULEN

De Friese familie-
bedrijven Haaima
en Hylkema heb-
ben hun krachten
gebundeld om zo-
doende beter in te
kunnen spelen op
de razendsnelle
ontwikkelingen in
de autobranche.

‘Want dat
Fryske DNA
sit yn
ús genen’

Dat is te danken aan de coronasteun
van de overheid, stelt het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Het
gaat om het op één na laagste aantal
gevallen van bankroet sinds het be-
gin van de statistiek in 1981. Alleen
in 1990 was het aantal bedrijven dat
op de fles ging met 1527 een fractie

kleiner dan vorig jaar. In 2020 waren
er nog 2703 faillissementen, in 2019
3209. In 2013 zelfs 8376. Nederland
telt ongeveer 1,8 miljoen bedrijven.

Ook in Noord-Nederland viel voor
weinig ondernemingen het doek. In
Groningen gingen vorig jaar 47 be-
drijven failliet, tegen 71 in 2020. In
Drenthe halveerde het aantal faillis-
sementen van 65 (2020) tot 33 (2021).
In Friesland daalde het aantal even-
eens fors, van 80 in 2020 tot 37 in het
afgelopen jaar. De meeste faillisse-
menten waren in de handel, de
bouw en de financiële dienstverle-
ning.

Volgens hoofdeconoom Peter
Hein van Mulligen van het CBS staat
deze ontwikkeling niet los van de
overheidsmaatregelen. ,,De nood-
steun van de overheid heeft een gro-
te rol gespeeld. Alleen is het lastig
om te zeggen hoeveel faillissemen-
ten er waren geweest als die steun er
niet was. Dat weten we niet.’’

,,Wat ook een rol gespeeld kan
hebben, is dat rechtbanken en ban-
ken wat clementer zijn geweest voor
bedrijven met schulden. Wanneer
een bedrijf goed loopt, maar in de
problemen is gekomen door corona,
kan er soepeler met schulden zijn

omgegaan.’’ Komt er dit jaar, wan-
neer de coronasteun wordt afge-
bouwd, alsnog een golf van faillisse-
menten? ,,Dat weet niemand. Het
kan alle kanten opgaan. In oktober
werden veel maatregelen geschrapt
en toen zag je het aantal faillisse-
menten in november oplopen. Veel
hangt dus af van de overheid, of er
versoepelingen komen en hoe er
wordt omgesprongen met steun-
maatregelen. En natuurlijk ook wat
er met het virus gebeurt’’, zegt Van
Mulligen.

,,De economie in Nederland en
ook in veel andere landen is nog

steeds in de greep van corona. Dat
heeft overal grote gevolgen. De
krapte op de arbeidsmarkt is bij-
voorbeeld een gevolg van de over-
heidssteun, omdat ook bedrijven
worden geholpen die anders mis-
schien zouden omvallen. De econo-
mie en de arbeidsmarkt zijn nu be-
vroren en dat wil je niet. Het is de
dood in de pot.’’

Aan de andere kant heeft die
steun grote schade aan de Neder-
landse economie voorkomen, zegt
de CBS-hoofdeconoom. Hij vindt het
moeilijk om de komende ontwikke-
lingen te voorspellen.

Historisch weinig faillissementen
GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN Het aantal faillissemen-
ten was vorig jaar historisch laag:
slechts 1536 bedrijven zijn failliet
verklaard, 43 procent minder dan
in het jaar daarvoor.


