
Een gesprek, zowat letterlijk aan de keukentafel. 
Want dáár is het waar binnen deze onderneming 
de zakelijke beslissingen worden besproken. En 
waar men met medewerkers de dag doorneemt. 
Gerard Verbossen is op bezoek bij Marie-José en 
Wouter van Lieshout. Het echtpaar vormt de derde 
generatie in een familiebedrijf dat in 1924 door 
grootvader Johan in Heeswijk werd opgericht. Ook 
toen al als transport- en taxibedrijf. “Zaken doen, 
gebeurt bij ons op een natuurlijke manier; we wil-
len voor niemand geheimen hebben.”

Wouter van Lieshout houdt van gemoedelijkheid. 
Natuurlijk, er moet worden gewerkt, maar er moet 
ook gelachen kunnen worden. “En dat kan, vooral als 
je je mensen zoveel mogelijk betrekt in de bedrijfs-
voering”, legt de Heeswijkenaar uit. “Onze mede-

werkers zijn ook onze vrienden; elke dag na het werk 
lopen ze hier wel even binnen. We vertellen ook 
eerlijk hoe de markt op dit moment is: dat de marges 
minimaal zijn. Zo zien ze dat een bedrijf runnen niet 
zomaar ‘even geld verdienen is’. Het is geen vetpot in 
transportland en onze mensen beseffen dat. Ze gaan 
voor je door het vuur.”

Sterke band
Gerard benadrukt die sterke band die Marie-José en 
Wouter van Lieshout met hun medewerkers hebben. 
“Ach, onze jongens zijn allemaal aanpakkers”, stelt 
Wouter vast. “Als ik bij wijze van spreken morgen de 
binnenplaats geveegd wil hebben, staan ze hier alle-
maal met een bezem op een rij. En ik sta er zelf ook 
bij, begrijp je? Zo hebben we ook bereikt dat we met 
een gerust hart een paar weekjes vakantie kunnen 

‘We willen voor niemand 
geheimen hebben’
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nemen, want de zaken gaan hier dan heus wel door.”
“Hoe was het toen je zelf in het bedrijf kwam”, 
informeert Gerard. Wouter: “Ik was nog geen twin-
tig, wilde thuis beginnen, maar dat wilden mijn 
ouders toen nog niet. Eerst maar ’s een jaar of tien 
bij anderen de kunst afkijken, zeg maar. Dat heb ik 
gedaan, al was ik het er natuurlijk niet mee eens”, 
lacht Wouter. “Uiteraard heb ik er achteraf veel van 
geleerd, dus zo gek was het niet. Marie-José ging 
vanaf 1998 op de taxi rijden en vanaf 2008 zitten we 
samen met onze ouders in de zaak. We nemen het 
bedrijf geleidelijk aan over.”
Die ouders zijn vader Rien en moeder Hennie. “Vader 
is dementerend, maar ik wil niet dat hij het bedrijf 
alleen om die reden zou moeten loslaten. Wij doen 
hier alles samen, dat is altijd zo geweest. Ik wil ieder-
een recht in de ogen kunnen blijven kijken, ook onze 
relaties. Dat is een stuk emotie van me.” Gerard vindt 
dat juist uitstekend: “Op de dag dat je als ondernemer 
geen emotie meer voelt bij je werk, moet je stoppen.”

Gunning
Op de vraag hoe Marie-José de komst in het 
bedrijf heeft ervaren, zegt ze: “Ik kom uit een niet-
ondernemersgezin. Bij ons ging alles op tijd, zoals 
het avondeten. Da’s hier wel even anders. Gelukkig 
kan ik daar goed mee omgaan. Ik vind het gezel-
lig bovendien, want hier is altijd wat te doen. We 
hebben een verdeling in ons werk: Wouter doet het 
transport en de aankopen, ik het taxideel en admi-
nistratie. Hennie doet nog altijd de taxiplanning.”
“In het transport heerst voor een deel een mentali-
teit van ons-kent-ons”, vervolgt Wouter. “Gunning 
helpt je beslist voor een deel door deze donkere tijd 
heen. We pakken bovendien alles aan. Nog altijd rij-
den we veel ‘op’ de havens. Toen ik daar als jongen 
met mijn vader kwam, viel het me op dat werkelijk 
iedereen hem positief kende. Een teken dat je goed 
werk levert, volgens mij. Ik ben niet anders: ik vlieg 
voor m’n klanten.”
Gerard vraagt of werk en privé in dit bedrijf geschei-
den kunnen zijn. “Nee, je bent er 24 uur per dag mee 
bezig. En grote aankopen worden ook samen bespro-
ken. Maar ik zou niet anders willen. Zelfs mijn hobby 
bestaat uit wagens, op afstand bestuurbare wel te 
verstaan. En met vrienden ga ik graag voetbalstadi-
ons bekijken. Even de zinnen verzetten...”

Zelfstandig ondernemerschap:
‘Ik zou het zo weer doen’
 
Gezin:
‘Komt op de eerste plaats. Die contacten moet je 
waarborgen’

Toekomst:
 ‘Heel positief ’
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