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Ook Beimers in Drentse handen
LEEUWARDEN Na Taxi Javo in Drach-
ten heeft taxibedrijf VMNN in As-
sen ook het failliete Taxibedrijf Bei-
mers in Leeuwarden overgeno-
men.

Beide Friese taxibedrijven werden
op 2 februari failliet verklaard. Ze
hielden zich vooral bezig met con-
tractvervoer voor onder meer scho-
lieren, ouderen en gehandicapten.
Bij dit type vervoer is sprake van een
moordende concurrentie vanwege
het verplichte aanbestedingensys-

teem. Javo kwam vorige week al in
handen van Vervoersmanagement
Noord Nederland (VMNN); de over-
name van Beimers werd gisteren af-
gerond.

Net als bij Javo, dat twintig mede-
werkers in vaste dienst had, zegt het
Drentse taxibedrijf ook nu toe zich
maximaal te zullen inspannen voor
de werkgelegenheid. Voor het faillis-
sement telde Beimers 87 medewer-
kers in vaste dienst en 22 uitzend-
krachten.

Naast Leeuwarden zal VMNN ook

de activiteiten van Beimers voort-
zetten vanuit Franeker en Sint Anna-
parochie.

,,Met de overnames versterken we
onze positie als een van de grootste
personenvervoerders in Noord-Ne-
derland”, verklaart VMNN-directeur
Bert Jacobs. ,,Door een grotere be-
drijfsomvang kunnen we ons aan-
bod concurrerend blijven aanbie-
den.’’

VMNN werd in 2007 opgericht als
een samenwerkingsverband van een
aantal noordelijke taxionderne-
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mers. Voor de overnames in Fries-
land telde het bedrijf 280 voertuigen
en ongeveer 380 medewerkers. Daar
komen door de Friese bedrijven circa
110 voertuigen en ruim 100 mede-

werkers bij. Jacobs dankt het succes
van VMNN in de onrustige taxibran-
che aan het tijdig de bakens verzet-
ten.

,,We hebben al in een vroeg stadi-
um fors geïnvesteerd in automatise-
ring en onze omvang vergroot. Daar-
door kun je efficiënt werken en de
vaste kosten beter uitsmeren.”

Door de goede staat van de auto-
matisering doet VMNN de planning
voor een aantal kleine taxibedrijven.
,,Ook in Friesland gaan we actief de
samenwerking opzoeken.’’


