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CarGarantie
wenst de automobielbranche 
een vrolijk kerstfeest en een 
voorspoedig 2020.

CG CAR-GARANTIE VERSICHERUNGS-AG 
TEL +31 76 200 30 01 I www.cargarantie.nl

In plaats van kaarten en andere kerstwensen te versturen,
steunt CarGarantie dit jaar het goede doel.

PARTNER
VOOR NU EN IN 
DE TOEKOMST

automotive.fource.nl

Eén collectief van automotive professionals. De 

betrouwbare expertise partner van vandaag en klaar 

voor morgen, wij lopen voorop. Daadkrachtig en 

kundig zijn we klaar voor de snelle ontwikkelingen 

binnen de automotive markt. 

In elke regio een bekend gezicht met een lokale 

grossiersvestiging. Daar ligt onze toegevoegde waarde.
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www.blue-print.com

Alle Merken. Alle Filters.

Think Filters. Think Blue Print.
*geproduceerd vanaf het jaar 2000

Blue Print biedt de automotive aftermarket een uitzonderlijk 
aanbod van olie-, lucht-, brandstof- en interieurfilters. Deze filters 
zijn toepasbaar op alle Europese, Aziatische en Amerikaanse 
voertuigenmerken. Het productgamma dekt 90% van alle 
personen- en lichte bedrijfsvoertuigen op Europese wegen*.
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Het gaat goed met Macadam. De specialist in inspectie van eindecontractvoertuigen sloot het afgelopen 
jaar meerdere deals met verschillende partners om verdere groei te realiseren. Ook komen er steeds meer 

nieuwe oplossingen om leasemaatschappijen en fleetowners verder te ontzorgen. Dit laat sales & 
marketing manager Gerhard Prent weten, die voor de 15e keer aanschuift bij de oliebolleninterviews.

Macadam: kracht en 
groei in samenwerking

O P D R A C H T G E V E R S  Z I J N  S T E E D S  M E E R  O P  Z O E K  N A A R  E E N  T O TA A L O P L O S S I N G

leasemaatschappij of fleetowner dus geen om-
kijken meer naar als een voertuig uit de lease 
komt.” 

Private lease
Vooral met het oog op de groei van private lease 
en daarmee de toegang van particulieren tot de 
leasemarkt is Macadam ook een samenwerking 
aangegaan met de VZR. “Particulieren worden 
achteraf nog wel eens verrast door de contract-
voorwaarden. Er is weinig jurisprudentie en om 
te voorkomen dat klanten hun contract aan-
vechten kunnen wij als onafhankelijk bedrijf 
contra-expertise aanbieden. Zo kunnen er geen 
excessen plaatsvinden.”

Tussentijds inspecteren
Macadam heeft tevens ook een oplossing voor 
fleetowners om onduidelijkheden bij tussentijd-
se personeelswisselingen en contractovernames 
te voorkomen. “Leasecontracten lopen niet al-
tijd synchroon met die personeelswisselingen. 
Je wilt als nieuwe berijder aan het eind van de 
termijn niet geconfronteerd worden met de 
schades van je voorganger. Daarom gaan we in 
2020 meer bekendheid geven aan fleetowners 
dat we deze tussentijdse inspecties ook kunnen 
uitvoeren. Zij beschikken dan over een inspec-
tierapport dat bij beëindiging van het arbeids-
contract duidelijkheid biedt, ook als ijkpunt 
voor de nieuwe berijder. Het voorkomt een hoop 
discussie achteraf.” (MvW)

Dit zijn enkele feiten van 2019: Macadam 
won de tender om voor de komende ja-
ren de totale inname- en inspectieflow 

voor ALD Automotive uit te mogen voeren. Op 
15 april nam Macadam de inspectie-activiteiten 
over van CarCollect en er werd een samenwer-
kingscontract gesloten met de Vereniging Za-
kelijke Rijders (VZR) voor contra inspectie en 
private lease oplossingen. En daar blijft het niet 
bij. “Opdrachtgevers zijn steeds meer op zoek 
naar een totaaloplossing. Om die reden werken 
we bijvoorbeeld samen met de grootste partij in 
Nederland die hikers levert.”

Gate in gate out
Samenwerken is sowieso het motto van Gerhard 

Prent. “Ik geloof dat iedereen zijn core business 
heeft en door de verbinding te zoeken met an-
dere specialisten kan je je klant pas echt ontzor-
gen.” Dit jaar is in dat kader het concept ‘gate-
in-gate-out’ geïntroduceerd. “Dit is een totaal 
ontzorgingsproces op verzoek van ALD Auto-
motive om vanuit onze onafhankelijke positie 
de inname en inspectie van de leaseauto uit te 
voeren. ALD Automotive wilde graag een geper-
fectioneerde flow, waarbij tijdens het transport 
al vastgesteld wordt in welk proces het voertuig 
bij binnenkomst geplaatst wordt. Bijvoorbeeld 
eerst ontstickeren en dan wassen en inspecte-
ren en commerciële foto’s maken. We maken 
hiervoor gebruik van een aantal streng geselec-
teerde partners die wij faciliteren. Je hebt er als 

Gerhard Prent:
 

“Door de verbinding met 
andere specialisten kan 

je je klant pas echt 
ontzorgen.”
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START DIRECT MET
PROFITEREN

www.plan-it.nl

9december 2019 | Automobiel Management

2020
Oliebollen

A V N  G R O U P :  A P P S  E N  P L AT F O R M S  V E R D E R  G E P E R F E C T I O N E E R D

Remarketing = 
topsport 

In 2019 hebben ‘the remarketing people’ met al hun activiteiten veel wedstrijden gespeeld. Eens temeer 
werd het hen hierbij duidelijk ‘Remarketing = topsport’. Altijd moet het meer, makkelijker en/of sneller. 

Wierd Meijering:
steeds beter inge-

speeld op een toene-
mende vraag naar 
professionalisering.

“Een kritische klant, een goe-
de competitie en een verande-
rende markt zet ons continu op 

scherp. Zo halen we het beste uit onszelf, 
uit onze producten en uit de mooie sa-
menwerkingen die wij hebben. Met de fi-
nish en een podiumplaats in zicht kunnen 
we weer trots zijn,” zegt Wierd Meijering 
(algemeen directeur AVN Group). Afgelo-
pen jaar zijn de apps en platforms verder 
geperfectioneerd. Nieuwe koppelingen, 
slimme tactieken en gebruiksgemak ston-
den daarbij voorop. Inmiddels worden de 
tools van AVN Remarketing steeds meer 
gebruikt door diverse leasemaatschap-
pijen, fleetowners, importeurs en dea-
lerholdings in binnen- en buitenland. 

“Daarmee raken we steeds beter in-
gespeeld op een toenemende vraag 
naar professionalisering binnen 
de gehele EU”, zegt Wierd Meije-
ring die verwijst naar de website 
avnremarketing.nl . Hier zijn on-
der andere te vinden de Inspectie 
App, AutoZelfScan, met bijbeho-
rende Inspectieplatform, Remar-
keting platform en Remarketing 
PRO platform. Met oplossingen als 
Upstream Remarketing, Poolbeheer, 
Digitaal Vrijwaren, In- en Uitgifte van 
voertuigen zijn besparingen te scoren in 
ieder remarketingproces.

Groei
De groei van AutoInspectie.nl was in 2019 
spectaculair. Het team inspecteurs is van 

zeven naar veertien verdubbeld. Het inspec-
tiebedrijf merkt dat de vraag naar professio-
nalisering van de einde contractafhandeling 
stijgt. Zeker op het gebied van Private Lease. 
De expert in inspecties en taxaties voor-
ziet hierbij in de behoefte van een transpa-
rante en onafhankelijke inspectie van goede 
kwaliteit bij elke einde contract auto. Met de 

AutoZelfScan kan de berijder zelf de auto 
inspecteren en wordt een extra dimensie 
toegevoegd aan het ‘einde contract’ pro-
ces. Minder discussies en een hogere NPS. 
Toets op Youtube in ‘AutoZelfScan’ en zie 
de animatie met tekst en uitleg hoe een-
voudig dit werkt. De berijder download de 
app en kan zelf de inspectie uitvoeren waar 
en wanneer dit past. De eerste ervaringen 
zijn zeer positief en de feedback van de be-
rijders is helder geweest. Meer autonomie, 
meer inzichtelijkheid, meer snelheid en 
kwaliteit. Het past bij deze tijd. 

Locatie
Uiteraard kan men blijven kiezen voor 

een inspecteur op locatie. Niet al-
leen het team van inspecteurs heeft 

een groei doorgemaakt. Het team 
van AVN Remarketing heeft ook 
meer kennis en ervaring binnen 
gehaald met Antoine Horsten als 
implementatie manager en Va-
nessa Baumbach met de verant-

woordelijkheid over onze projec-
ten, processen en applicaties. Het 

jaar 2020 zal ook voor AutoVeiling.
nl bestaan uit een jaar waarin remar-

keting weer topsport zal zijn. Komend 
jaar 2020 zal het jaar zijn waarin de ver-

koop van auto’s meer, makkelijker en/of 
sneller moet. Het team van AutoVeiling.nl 
is er klaar voor. Het enige Erkend Register 
Veilinghuis gespecialiseerd in auto’s dat 
Nederland rijk is onderscheidt zich door 
een persoonlijke aanpak. 



Veilig thuiskomen

safety HaMMeR
eVOlUtiON

Life safety Products B.V.
t. +31 (0)79 330 05 40 
info@lifehammerproducts.com 
www.lifehammerproducts.com

Lifehammer ontwikkelt hoog- 
waardige veiligheidsproducten 

voor in en om de auto.

Veiligheid voor jouw gezin is belangrijk, 
natuurlijk ook onderweg. onze veilig-
heidshamers bieden jou en je gezin een 
goede kans op een veilige ontsnapping
bij noodsituaties.
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A C C U L E V E R A N C I E R  K A N  9 9  P R O C E N T  U I T  V O O R R A A D  L E V E R E N

Hefra vijftig jaar en 
klaar voor de toekomst

Acculeverancier Hefra bestaat dit jaar vijftig jaar. Een mijlpaal voor de grootste 
onafhankelijke acculeverancier van de Benelux. Reden voor een feestje, want er is hard 

gewerkt om op dit niveau terecht te komen. 

Jeroen Sluis:
“De grootste uitda-

ging is het op peil 
houden van het 

kennisniveau in het 
universele kanaal.”

Managing direc-
tor Jeroen 
Sluis mag 

de ploeg aanvoeren 
naar een nieuwe tijd 
waarin het milieu-
denken gestaag toe-
neemt en autopro-
ducenten 
voortdurend bezig zijn 
met de ontwikkeling van 
een zo gunstig mogelijk mi-
lieulabel. Aan Hefra de taak 
om de grossiers en hun klanten te 
ondersteunen bij hun keuze voor de 
juiste accu. Jeroen Sluis: “De grootste uitda-
ging is het op peil houden van het kennisniveau 
in het universele kanaal. Nieuwe auto’s worden 
al enkele jaren massaal van start/stop-techniek 
voorzien. Ik merk dat er soms vrees is bij mon-
teurs om met deze techniek aan de slag te gaan. 
Wij leren de garagehouder meer over de com-
plexiteit van start/stop-systemen. Zoals het in-
leren van de nieuwe batterij. Een accu was vroe-
ger een massaproduct, een bulkgoed of 
commodity. Als hij uitgewerkt was dan mon-
teerde je heel gemakkelijk een andere in je auto. 
Tegenwoordig is dat wel even anders, met de 
start/stop systemen van nu is het er niet ge-
makkelijker op geworden. Je moet er echt ken-
nis van hebben en Hefra kan daarbij helpen.”

Vervangingsvraag
“De vervangingsvraag is tegenwoordig in volle 
gang. Met onze merken Varta en VMF spelen 
we daarop in, Varta is met zijn AGM-accu zelfs 
marktleider in de eerste montage. En deze pro-
ducten zijn ook als private label leverbaar. 
Daarnaast voeren we ook onze eigen merken: 
Wilco en VMF (Voac Maintenance Free)”, aldus 
Sluis, die vervolgt: “Toch is de klassieke auto-
accu maar veertig procent van onze markt. We 

leveren ook accu’s voor 
motorfietsen, agrari-

sche voertuigen en in 
het recreatie seg-
ment. Er rijden ruim 
430.000 caravans 
en campers rond, 
met accu’s die lang-

durig stroom moeten 
leveren. En wat denk je 

van de hoogwerkers en 
golfkarren?”

Voorraad
De grote kracht van Hefra is dat ze 99 

procent uit voorraad kunnen leveren. Dat be-
treft 250.000 accu’s en 2.500 verschillende ar-
tikelen waaronder laders, testers, boosters en 
ander toebehoren. Daarvoor zijn in Rotterdam, 
Wormerveer en Antwerpen 70 medewerkers in 
de weer. ”In België hebben we zelfs account-
managers uit de Vlaamse en Waalse regio’s, zij 
moeten onze ambitieuze groeiplannen de ko-
mende jaren gestalte geven. Toen Henk van 
Oosten zijn onderneming in 1969 begon, kon hij 
deze groei niet vermoeden. Helaas overleed hij 
dit jaar, maar 50 jaar Hefra heeft hij gelukkig 
meegemaakt. Zijn zoon Leo heeft de zaak groot 
gemaakt, hij trad in oktober 2018 terug als di-
recteur. Het is nu aan ons om de volgende fase 
van de onderneming in te vullen.” (PV) 

FOTO: ROBIN BRITSTRA



EUROL 
SERVICE POINT 
Meer rendement uit 
smeermiddelen

Smering wordt meer en meer een specialisme. Kies daarom voor 
de expertise en ondersteuning van de enige onafhankelijke smeer-
middelfabrikant in Nederland. Wij bieden u het Eurol Service Point, 
een eigentijds concept voor uw bedrijf waarmee we u de nodige 
technische en commerciële ondersteuning geven. Met Eurol haalt 
u meer rendement uit smeermiddelen! Meer informatie? Ga naar 
www.eurol.com/servicepoint, of neem contact met ons op.

Eurol BV, Energiestraat 12, Nijverdal, Nederland, 0548 - 61 51 65, info@eurol.com

NIEUW
!
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De landelijke grossier in banden en velgen, Tyrenet, knalt er in voorbije ‘wisselweken’ zo’n 120.000 sets 
winterbanden uit. Opslag en distributie wordt allemaal tot in de puntjes geregeld. Op die manier 

ondersteunt Tyrenet hun regionale grossiers. Een aanpak die voor importeurs en dealerorganisaties grote 
voordelen kan hebben, aldus directeur Arno Filippini. 

Tyrenet: dé schakel tussen 
bandenfabrikant en autobedrijf

‘ W I J  Z I J N  V A K I D I O T E N .  W I J  W E T E N  W A A R  D E  K L A N T  M O R G E N  O M  V R A A G T. ’

van zomer- en winterbanden professioneel moet 
gebeuren. Als ze maar één setje kwijtraken, dan 
staat hun hele verdienmodel op zijn kop.”
 
Webshop
De regionale grossiers maken gebruik van de 
eigen webshop van Tyrenet, de Tyrenet Inter-
net Catalogus (TIC). Daarin zit ook de ban-
denopslag module. Maar het systeem wordt 
vooral als verkooptool gebruikt, inmiddels 
gaat 75 procent van de verkopen van de gros-
siers via deze webshop. Er is altijd inzage in ac-
tuele prijzen en voorraden. De grossier kan op 
die manier zijn eigen, marktconforme prijsbe-
leid bepalen. Ook is er een b2b2c concept 
waarop consumenten rechtstreeks hun ban-
den kunnen bestellen. Daarmee geeft Tyrenet 
de klanten van haar grossiers een middel in 
handen om ook de internetklant aan zich te 
binden.

Groei
Het universele garagebedrijf is vanouds trou-
we klant van Tyrenet, maar ook importeurs en 
dealerholdings zien steeds meer in de aanpak 
van Tyrenet. Daar denkt Filippini dan ook flink 
te kunnen groeien in 2020. “In banden is voor 
menig dealer nog een wereld te winnen. De 
band is een blijvertje, dat kan je bijvoorbeeld 
niet zeggen van onderhoud met al die elektri-
sche auto’s straks. Maar je moet wel die brede 
bandenkennis in huis hebben. Wij zijn vakidi-
oten. Wij weten waar de klant morgen om 
vraagt.” (BL)

Tyrenet heeft nu zo’n 10 procent van de ban-
denmarkt in handen. En dat aandeel is 
groeiende. Mede dankzij een automarkt die 

bijvoorbeeld door de komst van elektrische au-
to’s een steeds bredere waaier van bandenmaten 
krijgt. Filippini gaat er prat op dat Tyrenet dé 
schakel is tussen bandenfabrikant en autobedrijf. 

“Bandenfabrikanten produceren Europees en aan-
gezien Nederland voorop loopt in elektrische au-
to’s moet je er wel voor zorgen dat die banden-
maten daadwerkelijk richting ons koude 

kikkerlandje komen.”
Maar de grootste usp blijft dat het netwerk van 
Tyrenet bestaat uit regionale grossiers. Daar-
door heeft de organisatie een landelijk dekking, 
maar zit de opslag verspreid door het land waar-
door een garagebedrijf of dealer de sets binnen 
een paar uur binnenshuis heeft. “Autobedrijven 
hebben steeds minder opslagruimte. Het zijn 
immers voor hun kostbare vierkante meters die 
beter besteed kunnen worden aan de showroom. 
Bovendien, autobedrijven weten dat de opslag 

Arno Filippini:
 

“Tyrenet is dé schakel tus-
sen bandenfabrikant en 

autobedrijf.”
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04. Landelijke dekking voor zakelijk onderhoud
05. Scherpe centrale inkoop 
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08. Centrale marketing ondersteuning
09. Eigen ROB-systeem
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11. Regiomeetings om kennis te delen 
12. Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie 
13. Gemakkelijk online onderhoud inplannen 
14. Gecertifi ceerd dieselfi lter specialist
15. Gecertifi ceerd Stichting duurzaam repareren 

jamesworden.nl

I5 REDENEN
OM TE KIEZEN VOOR JAMES
JAMES is dé auto- en serviceformule voor alle berijders van per-
sonen- en bestelauto’s. De mensen van JAMES maken samen 
met de ondernemers het verschil. De centrale organisatie van 
JAMES wordt gekenmerkt door diepgaande marktkennis en 
proactief handelen.

Groei mee met JAMES! Wij zijn op zoek naar enthousiaste, 
professionele ondernemers die met ons mee willen groeien. 

Interesse? Neem gerust contact op met Denis van Altena: 
denis.vanaltena@jamesautoservice.nl

JAMES Autoservice / Loosdrechtseweg 198 / 1215 KD Hilversum 
035 - 7600 613 / info@jamesautoservice.nl / www.jamesautoservice.nl

Bel snel! 035-7600 613

HET 
ALTERNATIEF
VOOR DE DEALER
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M O O I E  P R I J S - K W A L I T E I T  V E R H O U D I N G  I S  B E L A N G R I J K E  T R O E F

Vakgarage heeft ruimte 
voor méér

In de komende jaren zullen vele honderden garagebedrijven zich bij een formule aansluiten. Christien den 
Uil van Vakgarage vindt de snelheid waarmee deze groei zich ontwikkelt ook indrukwekkend. Maar er is 

zeker ruimte voor meer. 

Christien  
den Uil:

Kwalitatieve 
groei boven 

kwantitatieve 
groei. 

Technische ontwikkelingen zijn voor gara-
gebedrijven nauwelijks bij te houden en 
marketing is ontzettend complex gewor-

den. Daarom groeien formules. Een belangrijke 
troef in de groei is dat Vakgarage een hele mooie 
prijs-kwaliteit verhouding heeft in relatie tot an-
dere formules en daarvoor meer ondersteuning 
biedt. Hoe kan dat? "Vakgarage is een Stichting. 
Deze Stichting heeft tot doel het behartigen van 
de belangen van de aangesloten garagebedrijven, 
zodat alle inkomsten worden aangewend ter on-
dersteuning van de Vakgarages."

De basis is vakkennis
Vakgarage bestaat al sinds 1991 en is de oudste 
garageformule van Nederland. De hoekstenen 
zijn: marketing, inkoop, technische en commer-
ciële trainingen en kwaliteitsbewaking. Automo-
tive Academy verzorgt voor Vakgarage de tech-
nische trainingen. "Vakgarages werken ook voor 
leasemaatschappijen, dus moeten zij kunnen  be-
schikken over technische data, moderne auto's 
kunnen diagnosticeren, software updates kun-
nen doorvoeren, sleutels kunnen inleren, onder-
houdsintervallen kunnen resetten en digitale on-
derhoudsboekjes kunnen inzien en bijwerken. De 
Vakgarages hebben een training digitale service-
registratie en pass thru aangeboden gekregen via 
Vakgarage. Eerder genoemde zaken zijn dus geen 
exclusieve dealeraangelegenheid meer.”
Vakgarage zorgt voor een crossmediale marke-
tingaanpak (online en offline) en concentreert 
zich op het werkgebied van de Vakgaragist. Re-
gelmatig zijn er Facebook-berichten, die vanuit 
de 'eigen' Facebook-account doorgelinkt worden 
naar Instagram. Er zijn direct mailingen en 

iedere Vakgarage heeft een eigen website die ge-
koppeld is aan de afspraakplanner en de offerte-
module. Christien den Uil: "We gaan elke moment 
een nieuwe landelijke Vakgarage occasionsite in-
troduceren, waar klanten naast het vinden van de 
gewenste auto ook via Findio hun autofinancie-
ring kunnen regelen. De banden- en velgenshop 
is dit jaar ook operationeel geworden."

Mooie klantenbinder
Vakgarage heeft recent een eigen app geïntrodu-
ceerd waarmee klanten in direct contact staan 
met Vakgarage met tools als afsprakenplanner, 
pechhulp, de koppeling met hun onderhoudshis-
torie en de onderhoudsprognose tool. Als klan-
ten ook kiezen voor pechhulp, is de pechoproep 
gekoppeld aan een plaatsbepaling, zodat bij pech 

bekend is waar de klant staat. "Vakgaragisten 
verkopen graag de pechhulp, want het is een 
mooie klantenbinder. De voorwaarde is dat je het 
onderhoud bij een Vakgarage laat doen."

Ruimte genoeg
Vakgarage is met 315 aangesloten bedrijven de op 
één na grootste formule van Nederland. Volgens 
Den Uil is er zeker nog ruimte. "Aantallen zijn 
echter niet de enige prioriteit, want we willen 
geen afbreuk doen aan de naam die Vakgarage nu 
heeft. Kwalitatieve groei, boven kwantitatieve 
groei dus. Kwaliteit staat bovenaan. Om het ni-
veau hoog te houden worden Vakgarages elke 
twee jaar doorgemeten. Aan het certificaat van 
deze Vakplan-kwaliteitsmeting hebben we dit 
jaar 'groen gedaan' toegevoegd." (JM)
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D E  E X T E R N E  V E R K O P E R  V A N  U W  O C C A S I O N S 

FinancialLease.nl
Tegenwoordig kiezen veel ondernemers en zzp’ers voor occasionlease. FinancialLease.nl is in rap tempo 

uitgegroeid tot de specialist in Nederland. Voor de aangesloten universele autobedrijven en -merkdealers 
vertaalt de onderneming uit Maarssen de occasionvoorraad naar leasetarieven en verkoopt de auto’s 

vervolgens via haar online platform. En dat helemaal gratis.

 Jurriën van 
Dijk:

“Wij richten ons 
uitsluitend op 
ondernemers.”“Gratis leads is een heel bewuste 

keuze. Ons verdienmodel is 
gebaseerd op het honorari-

um dat wij vanuit de bank krijgen voor 
het afsluiten van de financiering op 
de auto,” vertelt Jurriën van Dijk, 
algemeen directeur van Financi-
alLease.nl. “Wij beseffen dat we 
alleen succesvol kunnen zijn als 
de ondernemer de auto van zijn 
wensen kan vinden. En daarin is 
de samenwerking met autobe-
drijven essentieel.”

 
Online aanwezigheid
Sinds de start in 2011 maakt Fi-
nancialLease.nl een jaarlijkse groei 
van zo’n 30 procent door. Dat resul-
teert dit jaar in zo’n 30.000 aanvragen 
van ondernemers die een gebruikte auto 
willen leasen. Mensen oriënteren zich te-
genwoordig vrijwel uitsluitend online, dus in-
vesteert FinancialLease.nl heel serieus in haar on-
line aanwezigheid. Jurriën van Dijk: “Wij richten ons 
uitsluitend op ondernemers. Onze strategie is om die onderne-
mer of zzp’er zo vroeg mogelijk in het aankoopproces kennis te laten 
maken met de voordelen van Financial Lease, om zo tot leads te 
komen.”Bijzonder in de werkwijze is dat FinancialLease.nl de leads zelf 
oppakt. De leaseadviseurs zoeken contact met de betreffende onder-
nemer om zijn wensen door te spreken en gezamenlijk op zoek te gaan 
naar de best passende lease oplossing. “Wij focussen ons volledig op 
het product financial lease en zodoende zijn we op de hoogte van alle 

voorwaarden en opties. Met onze exper-
tise helpen we de ondernemer om het 

leasecontract te sluiten.”

 
Aanvullende verkoop

Het resultaat is dat het auto-
bedrijf alleen de koopover-
eenkomst hoeft te bekrach-
tigen om de occasion te 
verkopen aan de onderne-
mer. “Wij hebben de auto 
feitelijk voor het autobe-
drijf verkocht.” Dit scheelt 
niet alleen inspanning, 

maar geeft vaak ook een be-
tere winstmarge op de ver-

koop omdat door de vertaling 
naar een maandbedrag de aan-

koopprijs van de auto naar de ach-
tergrond verdwijnt. “Het autobedrijf 

heeft ook alle gelegenheid voor aanvul-
lende verkoop van accessoires, extra ga-

rantie, een onderhoudscontract enzovoort”, 
motiveert de directeur van FinancialLease.nl. Als 

tegenprestatie voor deze gratis leads verlangt de dienstver-
lener een samenwerking waarin wederzijdse gunning centraal staat, 
maar er ook een kwalitatief hoogwaardige service verleend wordt. 

“Het komt helaas wel eens voor dat wij genoodzaakt zijn de samen-
werking te beëindigen. Dit komt alleen voor in het geval een autobe-
drijf niet de kwaliteit kan leveren die wij wel verlangen of wanneer er 
niet secuur omgegaan wordt met de kwalitatieve leads die wij ver-
schaffen.” (BJK)
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Berend Jan  
Hoekman (l) en  
Mike Belinfante: 

“We moeten af van die  
bescheidenheid. We  

hebben alles in huis om  
een grote rol te spelen.”

De bescheidenheid siert volgens hem niet meer. Er 
moet meer tromgeroffel komen meent de sinds 
anderhalf jaar geleden aangestelde baas van de 

Nederlandse Hyundai-vestiging. De visie van het Ko-
reaanse merk is helder: ‘Een belangrijke speler op alle vel-
den van de branche’. Leidend hierin zijn de verschillen-
de aandrijflijnen waarmee iedere klant kan worden 
bediend. Een gedreven Hoekman is trots op de serieuze 
mogelijkheden die er aan de klant worden geboden. 

“Onze producten zijn oké. Op dit moment is het EV wat 
de klok slaat. Logisch. In dat segment hebben we met de 
Kona een dijk van een speler. We zijn een voorloper op 
het gebied van waterstof. Iets waar we in de toekomst 
ongetwijfeld nog meer van gaan horen.” 

Hyundai Academy
De commerciële roots van Hoekman zijn onmiskenbaar 
een sterke drive. “We zetten in op alle aandrijflijnen. 

Natuurlijk zien we dat de ontwikkeling naar emissievrij 
de bovenhand heeft en zal houden. Goede zaak. Maar 
onze mogelijkheden om met de traditionele brandstof-
fen nog grote stappen te maken zijn nog niet uitgeput en 
daar maken we dan ook nog steeds gebruik van.” Op dit 
moment is het voor de particulier erg aantrekkelijk om 
plug-in te rijden. Op de voet gevolgd door de volledige 
EV. “Batterijen met een oplaadtijd van twintig minuten 
en een range van vierhonderd kilometer. Maar was 
Hyundai niet de eerste in Nederland met een waterstof 
aangedreven model? “Zeker,” beaamt Hoekman. “Wa-
terstof elektrisch heeft absoluut toekomst. Ga je groot 
rijden of speelt actieradius een grote rol dan is dat de vol-
gende stap. Iets dat wij op onze eigen Hyundai Academy 
voor de dealers helder maken.” Dat de infrastructuur 
hiervoor nog lang niet op orde is maakt de mannen van 
Hyundai niet kopschuw. Mike Belinfante, manager pu-
blic relations: “We hebben samenwerkingsverbanden 

“Als je ergens de komende vijf jaar moet zijn is het bij Hyundai.” 
Algemeen directeur Berend Jan Hoekman windt er geen doekjes 
om. “We moeten af van die bescheidenheid. We hebben alles in 

huis om een grote rol te spelen. Dat moeten we zelf ook gaan 
uitstralen. Samen met onze dealers.” 

Hyundai  
drukt neus tegen 

het raam
A L G E M E E N  D I R E C T E U R  B E R E N D  J A N  H O E K M A N : 

‘ E R  M O E T  M E E R  T R O M G E R O F F E L  K O M E N . ’
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met enkele grote spelers waarmee we een degelijk en slui-
tend netwerk gaan opbouwen. Het gaat hier om miljoe-
nen euro’s. Om aan te geven hoe serieus Hyundai hier 
mee bezig is.” 

Be bold
Binnen het netwerk is de eerste zorg voor Hoekman en 
zijn team de bescheiden opstelling van 38 Hyundai- 
dealers in de Nederlandse markt. In goed Nederlands is 
zijn boodschap kort maar krachtig: laat zien wat je in huis 
hebt. Be bold, ofwel: wees brutaal. “De meeste van onze 
dealers zijn daar mee aan de slag. Die hebben de zakelij-
ke markt weten te vinden en de contacten gelegd om daar 
inmiddels succesvol mee aan de slag te gaan. Onze me-
dewerkers in Sassenheim ondersteunen ze daar dagelijks 
in. We hebben de fleetsalesafdeling volledig geherstruc-
tureerd. En vergeet onze Academy niet waar we onze 
doelstellingen helder en transparant aan de dealers 

overbrengen. Daarbij vergeten we onze traditionele pri-
vérijder niet. Een heel belangrijke groep die we goed in 
beeld hebben en koesteren, maar in de zakelijke markt zit 
onze mogelijkheid tot verbreding van ons klantenpak-
ket.”

Leiderschap
Het tonen van leiderschap, kennis uitdragen en investe-
ren in systemen heeft Berend Jan Hoekman eveneens 
zichzelf ten doel gesteld. “Beslissingen nemen, durven 
nemen, uitleggen en er voor- en achter staan zijn aspec-
ten die ik van mijn dealercorps vraag, maar zelf ook han-
teer. Neem het bonussysteem. Ik heb een mede verant-
woording dat onze dealers winst draaien. Ze moeten ook 
weer kunnen investeren. Dat houdt in dat je bij het be-
palen van een bonussysteem meer parameters inbouwt 
dan alleen de droge verkoopcijfers. Het is mijn verant-
woording om ze de weg te wijzen. Mooie taak hoor.” (PB)
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Tien jaar geleden begon leasemaatschappij WagenPlan al met het leasen van elektrische scooters, een 
eerste elektrische auto (Think!) was er zelfs al in 2007. Een CO2-compensatieprogramma? Ook al ruim 10 

jaar. Mobiliteitskaart en deelauto’s? Check! Hoe deze frontrunner op het gebied van mobiliteit voor 
reuring blijft zorgen. 

WagenPlan blijft voor 
reuring zorgen 

L E A S E M A AT S C H A P P I J  L O O P T  V O O R  D E  T R O E P E N  U I T

Partnerships
Met ‘meer kunnen’ doelt Hanselaar vooral op 
de partnerships die WagenPlan is aangegaan 
om die brede mobiliteit richting de klant te fa-
ciliteren. Zo werkt WagenPlan nationaal sa-
men met deelauto-aanbieder Amber die be-
drijven mobiliteit garandeert. Op lokaal en 
regionaal niveau is er Onze Auto. Ook is er, via 
een partner, een mobiliteitskaart toegevoegd 
en is er de samenwerking met een aanbieder 
van e-bikes. “Allemaal partijen die op hun vlak, 
veelal deeloplossingen op het gebied van bre-
de mobiliteit, de zaken prima voor elkaar heb-
ben. Die producten en diensten integreren we 
dan in ons aanbod zodat er voor de klant één 
aanspreekpunt blijft,” aldus Akkerman.

Comfortabel
WagenPlan (4.600 voertuigen) heeft twee 
moederbedrijven: Athlon en Achmea. Die eer-
ste voor de backoffice. Via Achmea komen 
Akkerman en Hanselaar binnen bij veel cor-
porate bedrijven. Bovendien gebruikt Wagen-
Plan Achmea voor haar private leasetak. Een 
comfortabele positie dus, geven de heren toe. 
Maar de (dagelijkse) uitdagingen blijven. 
Hanselaar: “Uiteindelijk wil je toe naar één 
app waarop je een keuze kunt maken uit meer-
dere mobiliteitsvormen waarbij betalen naar 
gebruik het principe wordt. Maar ook in dat 
verhaal lopen we wellicht wat ver voor de 
troepen uit.” (BL)

Een van de valkuilen van een leasemaat-
schappij die al zo lang het duurzame, bre-
de mobiliteitsverhaal vertelt, is dat ze zelf 

ervan uitgaan dat dit verhaal inmiddels bekend 
is. Zoals het ‘voorkomen, reduceren en compen-
seren’ principe van WagenPlan. Ofwel, het zoe-
ken naar andere vormen van mobiliteit (voorko-
men), het inzetten van elektrische auto’s of 
deelauto’s (reduceren) en tenslotte het compen-
seren van CO2-uitstoot door te herinvesteren in 
groene elektriciteit. Een verhaal dat WagenPlan 
al jaren als uitgangspunt hanteert. “We krijgen 
daar de laatste maanden enorm veel vragen 
over”, aldus directeur Wijnand Akkerman.

White papers
Ook commercieel manager Daniel Hanselaar is 
enthousiast nu deze duurzame mobiliteitsvisie 
lijkt te beklijven. WagenPlan heeft op de web-
site het afgelopen jaar diverse whitepapers ge-
publiceerd over bijvoorbeeld zakelijk elektrisch 
leasen, het mobiliteitsbudget of over nieuwe 
mobiliteit. Bij dat laatste staat vooral de mobi-
liteitsbehoefte van de werknemer centraal. 
Klantcases en checklists maken het geheel af. 

“Het raakt een snaar, bedrijven herkennen zich 
erin. Het is iets wat we al jaren voorstaan. Hoe-
wel we in de uitvoering natuurlijk wel steeds 
meer kunnen.”

Wijnand Akkerman 
(l) en Daniel 
Hanselaar:

 
“Uiteindelijk wil je toe naar 
één app met een keuze uit 

mobiliteitsvormen.”
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Koopman Logistics Group BV nam dit jaar ACM Fleetforce 
over. Beide bedrijven zochten een sterke partner om de 
dienstverlening uit te breiden en verdere groei te faciliteren. 
Na meerdere intensieve gesprekken was de conclusie : 
Koopman en ACM vullen elkaar perfect aan. “Onze klanten 
gaan hier de vruchten van plukken.”

Koopman en 
ACM Fleetforce
S A M E N  K L A A R  V O O R  D E  T O E K O M S T

Willem Prinsen komt uit de logistiek en is sinds 1 
april CEO van Koopman. “We zijn een echt Gro-
nings familiebedrijf en bestaan inmiddels al bij-
na honderd jaar, als logistiek dienstverlener in 

de cargo en automotive. We zijn begonnen met het transport 
van Volkswagen Kevers. Inmiddels is iedereen wel bekend met 
onze vrachtwagens en autotransporters die je dagelijks op de 
weg ziet.” Koopman is alleen veel meer dan alleen trucks. Voor 
veel klanten verricht het bedrijf complete logistieke oplossin-
gen, zoals inspectie, afleverklaar maken van nieuwe auto’s, 
korte of langdurige opslag, schadeherstel, remarketing van ex-
leaseauto’s en nog veel meer.

Overnames
Koopman is de afgelopen jaren flink gegroeid door verschil-
lende overnames en telt inmiddels zo’n 1100 medewerkers. 
Sinds juni van dit jaar maakt ook de dienstverlening van ACM 
Fleetforce, specialist in berijderswissels van lease- en huur-
auto’s, onderdeel uit van Koopman. Mark van der Lingen, di-
recteur van ACM, vertelt waarom hij ACM heeft verkocht. 

“We wilden verder groeien en professionaliseren. Dat kan al-
leen met een sterke partner die we uiteindelijk in Koopman 
hebben gevonden. Zij passen het best bij onze ambitie om onze 
klanten steeds beter van dienst te zijn met geïntegreerde op-
lossingen.” 
Koopman heeft ACM overgenomen om het dienstenpakket nog 
verder uit te breiden, vertelt Willem Prinsen. “Het portfolio 

van ACM met hikertransport en fleetmanagement past daar 
perfect in. Zo kunnen we onze klanten zoals leasemaatschap-
pijen, dealers, importeurs, OEM’s, autodeelbedrijven en ver-
huurbedrijven nog beter bedienen. Bovendien bedient ACM 
een segment dat nieuw is voor ons, namelijk fleetowners.

Eenduidigheid
Rond het tijdstip van publicatie van deze oliebollenspecial 
wordt ACM Fleetforce omgedoopt in Koopman. 

Willem Prinsen (l) en 
Mark van der Lingen:

 
“Het portfolio van ACM met 

hikertransport en 
fleetmanagement past 

perfect bij Koopman.”
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“Eenduidigheid richting de markt vinden we belangrijk,” legt 
Willem Prinsen uit. “Zowel ACM als Koopman opereren in de-
zelfde automotive markt, we bieden aanvullende diensten aan. 
Als we aan onze klanten totaaloplossingen willen aanbieden 
hoort hier ook één merk bij.” “Wij zijn er klaar voor om invul-
ling te geven aan alle logistieke uitdagingen van onze klanten, 
vertelt Mark van der Lingen. We zien in de markt ook steeds 
meer focus op de doorlooptijd en dat is ook logisch want hoe 
langer de auto stil staat hoe meer geld het de klant kost. Bij het 

transport met hikers kunnen wij in 98 procent van de geval-
len de auto dezelfde dag nog ophalen en wegbrengen. Het 
mooie van Koopman is dat zij veel focus hebben op het ver-
korten van de doorlooptijd. Zij doen vaak VSM (Value Stream 
Mapping) trajecten met klanten met als doel processen opti-
maliseren en verspillingen eruit halen. Gemiddeld kan Koop-
man de doorlooptijd met 20 tot 30 procent verkorten. Daar zie 
ik ook voor ACM nog veel mogelijkheden in. Dat bespaart onze 
klanten enorm veel geld.” (MvW) 
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O L I E D I S T R I B U T E U R  V O O R  D E  G R O S S I E R S

Starol
Starol is in 2010 begonnen met de distributie van Shell-smeermiddelen aan automaterialengrossiers. Al 
snel kwamen daar Castrol en Total bij, zodat de grossiers alle A-merken nu bij één bedrijf kunnen kopen.

Robert  
Streppel

Alleen A-merken en 
alleen oliën, vetten en 

koelvloeistof.

Jaren geleden begon de trend onder de grote 
oliemaatschappijen om met minder partijen 
zaken te doen en dat gaf ruimte aan nieuwe 

toegewijde distributeurs. Robert Streppel van 
Starol dook als oliedistributeur van A-merken 
(Shell, Castrol, Total) in dat gat en toch is Sta-
rol geen traditionele oliehandelaar. Waarom 
hebben oliehandelaren vaak een stroeve relatie 
met automaterialengrossiers en lukt het Starol 
wel om als bijvoorbeeld Ambassador Distribu-
tor van Castrol door te breken in het grossiers-
kanaal? Robert Streppel: "De grossiers hebben 
ook wel eens een enkel litertje olie nodig en dat 
vinden veel oliehandelaren lastig. Ik zag een 
kans. Met een focus op de automaterialengros-
siers concentreerde ik mij alleen op A-merken 
en alleen op oliën, vetten en koelvloeistof. Dat 
combineer ik met een grotere service."

Van bulk naar kleinverpakking
De juiste olie voor je auto is voor iedereen ge-
makkelijk te vinden dankzij koppelingen op 

kentekenniveau. Dat vergemakkelijkt de ver-
koop. Doordat er steeds meer verschillende 
oliën zijn, zelfs motortype-specifiek, is de 
markt verschoven van bulkolie naar kleinver-
pakkingen. Dat heeft ook de positie van de au-
tomaterialengrossiers versterkt, die nu heel 
vaak kleine verpakkingen (vijf liter) met de on-
derdelen aan het garagebedrijf leveren. "Op 
één of andere manier voelde ik aan dat de 
grossiers belangrijker zouden worden voor de 
garagebedrijven. Ik heb mij daarom vanaf het 
begin geconcentreerd op de automaterialen-
grossier."

Groei ondanks elektrische auto's
Voor garagebedrijven is de marge op olie heel 
gezond. Voor de grossiers staat die marge on-
der druk, mede omdat veel A-merken ook via 
internet worden verkocht. Voor Starol is de 
marge volgens Streppel weliswaar centenwerk, 
maar het volume maakt het goed. "Dit jaar ver-
kopen we zo'n 4,5 miljoen liter olie. We 

anticiperen wel dat door de opkomst van elek-
trische auto's de groei een keer moet aftoppen. 
Starol heeft twee zusterbedrijven, die zich spe-
cialiseren in respectievelijk het tweewielerseg-
ment en de scheepvaart/industrie, maar we 
groeien nog steeds; dit jaar met twintig procent 
en volgend jaar zullen we waarschijnlijk op-
nieuw groeien."

Alleen zakendoen met grossiers
Inmiddels willen veel oliehandelaren weer graag 
met de automaterialengrossiers werken, maar 
kleine aantallen vinden ze nog steeds moeilijk. 
Bovendien leveren veel oliehandelaren aan ga-
ragebedrijven, waardoor ze concurreren met 
hun eigen klanten. Dat maakt ze niet bij ieder-
een populair en versterkt Starol's marktpositie. 
Streppel: "Als wij aan een garagebedrijf leveren, 
is dat altijd in opdracht van de grossier. Het gaat 
dan meestal om onhandig te vervoeren vaten 
van zestig of tweehonderd liter of een inciden-
tele bulklevering." (JM) 
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Voorkom een hap uit je klantenbestand ;)
Wij helpen je met het digitaliseren van je 
klantcontactmomenten
#marketingautomation #360gradenklantbeeld #CRM

www.rdc.nl
Meer weten over onze CRM oplossingen?
Mail of bel met de verkoop binnendienst: sales@rdc.nl, 020 - 549 79 99.
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O O K  2 0 1 9  W A S  V O O R  A V A  E E N  S U C C E S V O L  J A A R 

AVA: een partner  
om op te vertrouwen

AVA Quality Cooling, specialist in motorkoeling en airconditioning, heeft de voordelen van de verhuizing 
naar Hapert kunnen gebruiken om sterk te kunnen groeien. De uitbreiding van het distributienetwerk ligt 

hier mede aan ten grondslag.

Vorig jaar vertelde Jan Meijer van AVA 
Quality Cooling in de Oliebollenspecial dat 
de nieuwe vestiging in Hapert waarschijn-

lijk nieuwe expansiekansen zou opleveren. "Nou, 
dat is gerealiseerd!", zegt hij enthousiast. In Ha-
pert staat op een perceel van 10.000 vierkante 
meter een magazijn van 7.000 vierkante meter. 
Het is een enorme verbetering ten opzichte van 
de vorige huisvesting verdeeld over vijf locaties 
in Hilvarenbeek. In Hapert zit AVA Quality 
Cooling aan de 
doorgaande 

weg naar Venlo en Antwerpen; de laaddocks lig-
gen netjes naast elkaar en de vrachtwagens kun-
nen er goed bij. Jan Meijer: "We kunnen de goe-
deren daardoor snel en efficiënt op de plaats van 
bestemming krijgen."

Groeien met bijna 15 procent
Ook 2019 was voor AVA een succesvol jaar. 
Meijer: "We sluiten het jaar af met een omzet-
stijging van vijftien procent. Dat is meer dan we 
hadden geprognotiseerd." Volgens Meijer zijn 
beschikbaarheid, prijs, kwaliteit en een consis-

tent verkoopbeleid de belangrijkste 
ingrediënten die 

nodig zijn  
  

  

 om de continuïteit voor de toekomst zeker te stel-
len. Natuurlijk is een belangrijk deel van die groei 
het gevolg van de efficiënte distributielocatie in 
Hapert. Een ander deel wordt veroorzaakt door-
dat AVA nieuwe distributeurs heeft gevonden.

Ook buiten Benelux
Jan Meijer zal zich als salesmanager Benelux 
blijven concentreren op Nederland en België, 
maar AVA denkt ook aan de ontwikkeling van 
markten buiten de Benelux. "Daar ligt de focus 
voor 2020 voor een belangrijk deel op." Oplei-
dingen en trainingen maken beleidsmatig stan-

daard deel uit van de samenwerking. Elke bui-
tendienstmedewerker van de distributeurs 
moet beschikken over een goede basisken-

nis. Jan Meijer: "We worden daarbij gehol-
pen doordat sommige partners eigen techni-

sche opleidingen hebben. Daar sluiten we 
graag op aan."

Elke maand vijftig nieuwe producten
AVA ontwikkelt continu nieuwe pro-
ducten, waaronder radiateuren, venti-

latoren, condensors, oliekoelers, com-
pressoren, kachelventilatoren en meer. 

Elke maand komen er vijftig nieuwe mo-
torkoeling- en airconditioningproducten 

bij. Jan Meijer: "AVA is één van de aanbieders 
met het breedste assortiment. Inmiddels heeft 
AVA ook als gevolg van de overname door 
Enterex van Highway in Polen (distributeur van 
Titanx OE-kwaliteit) de beschikking over een 
breed assortiment motorkoeling- en aircondi-

tioningonderdelen voor de truck/heavy- 
duty-markt. (JM)

Jan Meijer:
"We sluiten het 
jaar af met een 
omzetstijging 

van vijftien  
procent.”
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Onze
veelzijdige 
weg = weg
deals

Bekijk al onze deals:   LeasePlan.nl/onze-deals

Zelf 
samen te 
stellen

Extra 
scherp 
geprijsdSnel 

leverbaar

De populairste leaseauto’s uitgerust met meest gekozen opties

Sneller geleverd dan wanneer je zelf de opties kiest

Je hoeft enkel nog de kleur te kiezen

Extra scherp geprijsd omdat LeasePlan inkoopt met grote kortingen
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In de loop der jaren is Freid Recruitment voor veel ondernemingen binnen de automotive sector en de 
zakelijke dienstverlening uitgegroeid tot een businesspartner met totale focus op kwaliteit en continuïteit. 

Freid Recruitment kiest 
voor focus en kwaliteit 

S U C C E S  V O O R A L  G E B A S E E R D  O P  P E R S O O N L I J K E  A A N D A C H T

het bedrijfsleven aandienen, leiden tot een her-
bezinning over de strategie van de onderneming. 
De vraag is in hoeverre er binnen de organisatie 
voldoende talent en potentieel aanwezig is, om 
het bedrijf naar een volgende fase in de ontwik-
keling te leiden. Er bestaat een grote behoefte 
dit in kaart te brengen en vervolgens de nodige 
acties te ondernemen. Dit kan door het beoor-
delen van het verander- en doorgroeipotentieel 
van de medewerkers, maar ook via coaching en 
training. Soms zullen meer ingrijpende maatre-
gelen genomen moeten worden”. Freid ziet hier 
met name op het gebied van coaching van di-
recties en management, maar ook van mede-
werkers, kansen om een substantiële bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. 
Richting kandidaten liggen er ook kansen, met 
name op het gebied van loopbaancoaching. 

“Daarnaast denk ik aan gecombineerde trajecten 
van recruitment en coaching, waarbij nieuwe 
medewerkers tijdens de beginperiode van hun 
dienstverband worden gecoacht en begeleid 
binnen de nieuwe functie”. 

Accreditatie
Naast de werving en selectie van kandidaten 
binnen automotive en zakelijke dienstverlening 
zullen in de nabije toekomst dus ook diverse 
vormen van coaching (business coaching, exe-
cutive coaching en loopbaancoaching) worden 
aangeboden aan bedrijven en kandidaten. Me-
dio volgend jaar zal Freid Coaching en Recruit-
ment haar accreditatie verkrijgen en zal worden 
gestart met de uitbreiding van de dienstverle-
ning. (BvdA)

Directeur/eigenaar Jan Freid kiest er op 
basis van zijn ervaring op het gebied van 
leiden van ondernemingen bewust voor 

om zijn organisatie compact en slagvaardig te 
houden. “Onze successen zijn vooral gebaseerd 
op persoonlijke aandacht voor zowel onze klant 
als de kandidaat. Dit is mede tot stand gekomen 
door de opgebouwde expertise en de aanwezig-
heid van een uitgebreid netwerk. Bewust kiezen 
wij niet voor de volume gedreven aanpak, waar-
bij de focus meer ligt op de hoeveelheid dan de 
kwaliteit van de aan te leveren kandidaten aan 
de opdrachtgever. Veel irritatie en ‘waste of va-
luable time’ zijn dan het gevolg. In plaats 

daarvan is bij ons alles gericht op de kwaliteit 
van de kandidaat. De lat wordt dus bij de voor-
selectie hoog gelegd. Uitgangspunt is te allen 
tijde na het gesprek tussen kandidaat en op-
drachtgever een positieve terugkoppeling te 
ontvangen. Dat is ons heilige doel.”

Tijd voor verbreding en verdieping
De vele gesprekken met klanten en kandidaten 
hebben Freid geleerd, dat er een sterke behoef-
te bestaat aan verbreding en verdieping van de 
dienstverlening. Bedrijven zien steeds meer de 
noodzaak hun personele situatie onder de loep 
te nemen. “De veranderingen die zich binnen 

Jan Freid:
 

“Onze successen zijn vooral 
gebaseerd op persoonlijke 

aandacht.”
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Autolease Midden

Nederland Voorraadlease biedt 

u de keuze uit een ruime voor-

raad nieuwe en jong gebruikte 

auto’s waar u op korte termijn 

in wegrijdt. Al ruim 30 jaar zet-

ten wij onze deskundigheid en 

professionaliteit in om 

samen met u tot de beste 

mobiliteitsoplossing te

komen. 

<

200   voorraad Particuliere leaseZakelijke leaseNieuw & gebruikt+

VOORRAADLEASE

<

www.almnvoorraadlease.nl

Bij ALMN bent u verzekerd van 

echt goed advies, scherpe

prijzen, duidelijkheid van begin 

tot het eind van het leasecon-

tract en persoonlijk contact.

Niet voor niets is ons motto:

‘Mensen maken leasing’
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G A R A G E M A N A G E M E N T  I N  D E  C L O U D

Gaston Software
Om dagelijks snel en efficiënt te kunnen functioneren is het cruciaal om het juiste softwarepakket te 

hebben. Als je het Gaston Softwarepakket implementeert dan heb je een voorsprong op andere 
aanbieders in de markt: het pakket bevindt zich in de cloud. 

Leo van 
Maurik:

“Met Gaston heb je 
alleen een pc nodig. 
Je bent niet afhan-
kelijk van een ser-

ver.”

Leo van Maurik: “Met Gaston heb je 
alleen een pc nodig. Je bent niet af-
hankelijk van een server. Hierdoor 

leveren we een stabiel systeem, want je hebt 
geen software op je pc. Het pakket is ge-
schikt voor alle browsers en op een Apple 
kun je het ook gebruiken. Updates kunnen 
direct worden uitgevoerd. Bedenk je eens 
hoe makkelijk het is om een stabiel en snel 
systeem te hebben, dat gekoppeld kan wor-
den met externe partijen. Hoe lang duurt 
het voor je een werkorder op je scherm 
hebt? Of hoeveel tijdverlies je hebt als de 
printer niet werkt? Of hoe je klanten gericht 
kunt uitnodigen voor hun APK-keuring? 
Snelheid, gerichtheid en stabiliteit zijn es-
sentieel om goed te kunnen werken.” 

Universelen
Gaston Software is sinds 2011 actief met 
zijn pakket. “Vanwege onze ervaring ermee, 
richtten we ons toen op de 20.000 univer-
sele garages in Nederland. Universelen zijn 
meer gericht op het vakkundig uitvoeren 
van de afspraak, dan op het realiseren van 
rendement, zoals de dealers dat doen. Er is 
een cultuuromslag gaande, ook de univer-
selen houden steeds meer het gemiddelde 
factuurbedrag op peil. Overzichten uit 
Gaston blijven vertellen wat een klant wel 
of niet doet, hoeveel uren je ze kan verko-
pen. Ons softwarepakket zorgt bovendien 
voor klantenbinding, het waarschuwt klan-
ten voor hun onderhoudsmoment. Sinds de 
crisis in 2008 wacht de automobilist met 
onderhoud. Blijf in contact met je klant! 

Hiervoor moet er een op-
geschoonde database zijn. 
Naast de universelen zien 
we dat ook autodealers steeds 
vaker overstappen op de Gaston 
Software. Hun binding met de im-
porteur verwatert. Het verschil is dat 
nieuwe auto’s gecompliceerder zijn en er is 
gewoonweg minder aan te repareren. Het cre-
eren van een contactmoment is daarom voor 
de dealer steeds belangrijker.”  

HaynesPro
“Sinds april kan ook de module HaynesPro ge-

koppeld worden. Dat is een databestand met 
alle technische gegevens en handelingen bij 
een reparatie, waarbij ook de flat rate tijden 
zijn vermeld. In 2020 kunnen vanuit Haynes- 
Pro ook de benodigde onderdelen besteld wor-
den. Alles moet kunnen, we zijn geen 

consultancybedrijf, het systeem/pakket 
moet het doen. Daarvoor organiseren we 
goed bezochte trainingsavonden in het 
BOVAG-huis in Bunnik. Het pakket, inclu-
sief een module voor de financiële adminis-
tratie, moet tenslotte 15 tot 20 jaar gebruikt 
worden. Mogelijkheden genoeg dus voor de 
hedendaagse garagist inclusief één belang-
rijk aankoopargument: alles in de cloud! 
(PV)
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“In 2019 hebben we in Nederland registratierecords 
behaald voor BMW en voor MINI. Daarnaast zijn 
we voor het tiende jaar op rij marktleider met BMW 

Motorrad. Nederland is het enige land ter wereld dat dit 
kan zeggen. Het succes van BMW personenauto’s kunnen 
we toeschrijven aan verschillende oorzaken. Zo hebben 
we nu een breed aanbod in het luxe-segment. De gehele 8 
Serie is nu compleet met een coupé, cabrio en Gran Cou-
pé en samen met de X7 en de vernieuwde 7 Serie hebben 
we in die klasse nu het mooiste en breedste aanbod. Ver-
der zijn onze traditionele bestsellers, de 3-serie en de 1-se-
rie, dit jaar geheel vernieuwd. Onze nieuwe CEO Oliver 
Zipse introduceerde op de IAA voor het eerst de slogan 

‘Power of Choice’. Dat is geen loze kreet. Alle moderne 
aandrijftechnologieën kunnen een CO2-besparing bieden 
en de klant kiest welke aandrijftechnologie het beste bij 
hem of haar past. Power of Choice houdt ook in dat we die 
op één platform kunnen bouwen, dus volledig elektrisch, 
plug-in hybride en benzine/diesel. Duurzaamheid is al ja-
ren een vanzelfsprekendheid bij BMW Group. Toen we in 
2013 begonnen met de productie van de elektrische BMW 
i3, in de fabriek in Leipzig die volledig voorziet in de eigen 
energiebehoefte, werd daar nog vreemd tegenaan geke-
ken. Nu is iedereen bezig met duurzaamheid, maar wij 
hebben het ons al gewoon eigen gemaakt.  Sinds 2017 komt 
alle stroom voor de BMW fabrieken in Europa uit her-
nieuwbare bronnen en in 2020 geldt dit voor al onze 31 fa-
brieken in 15 landen. Duurzame principes worden overal 
doorgevoerd. Op het dak van BMW Group Nederland 
plaatsten we 400 zonnepanelen en dankzij een gunstige 
dienstwagenregeling rijdt de helft van onze medewerkers 
in een i3.”

Belangrijk jaar
“Voor 2020 staat ook veel goeds op de planning. Bij Mini 
verheugen we ons op de komst, in het voorjaar, van de vol-
ledig elektrische MINI Electric. We hebben er véél besteld, 
omdat we verwachten dat één op de vijf nieuw verkochte 
MINI modellen een elektrische versie zal zijn. Elektrische 
aandrijving past ook uitstekend bij het hele concept van 
MINI, het is een ideale auto voor in de stad en dankzij een 
laag zwaartepunt blijft de go-kart feeling intact. Bij BMW 
krijgen we eerst een flinke uitbreiding van het aantal plug-
in hybrids, zodat we er maar liefst twaalf kunnen aanbie-
den, meer dan elke andere fabrikant. We hebben sinds 
september 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente Rotterdam op het gebied van energietransitie 
en mobiliteitsoplossingen. Electric City Drive was het eer-
ste project dat we samen met de stad en de Erasmus Uni-
versiteit ondernomen, waarbij plug-in hybride (PHEV) 
berijders werden aangespoord om in elektrische modus in 
de binnenstad te rijden. Het was een succes! Maar liefst 
93 procent van de kilometers binnen de ‘Electric City 
Drive Zone’ werd elektrisch afgelegd. Dat is pure milieu-
winst: nul emissie dáár waar het ertoe doet. Deze pilot lag 
aan de basis van ‘eDrive Zones’ die BMW Group vanaf 
maart 2020 uitrolt, waarbij de BMW PHEV automatisch 
overschakelt naar de elektrische modus als je de milieu-
zone binnenrijdt. Met elektrisch rijden en laden verzamel 
je ‘BMW Points’ die je kunt inwisselen tegen bijvoorbeeld 
laadtegoed. Daar komt bij dat de elektrische range van 
onze PHEV’s steeds verder toeneemt, tot wel 90 kilome-
ter, waarmee deze aandrijflijn steeds interessanter wordt 
voor mensen die nog niet de stap kunnen of willen zetten 
naar volledig elektrisch rijden. We zien nu ook dat onze 

Het zijn goede tijden voor BMW, maar dat succes is geen toeval. Dit is het gevolg van vele jaren 
investeren en doorzetten in de ingeslagen richting zo laat Stefanie Wurst, algemeen directeur van 

BMW Nederland weten. 

BMW Group Nederland: 
registratierecords en een 

veelbelovend 2020
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Stefanie Wurst

“Voor 2020 staat ook 
veel goeds op de 

planning.”

grotere modellen, zoals de 7 Serie, juist als PHEV gewild 
zijn. Ons portfolio bevat naast twaalf PHEV-modellen ook 
dertien volledig elektrisch aangedreven modellen in 2023”. 

Na i3 volgt i4
“In Nederland hebben we uiteraard het bijzondere feno-

meen van bijtelling voor zakelijke rijders en de fiscale sti-
mulans die de overheid daarmee kan geven. Per 1 januari 
gaat het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s om-
hoog. Tegelijk neemt ons aanbod van volledig elektrische 
auto’s, die daarvoor in aanmerking komen, alleen maar 
toe: de ‘Power of choice’. Die twee ontwikkelingen ver-
sterken elkaar. Over enkele jaren kiezen mensen niet meer 
voor een elektrische auto vanwege de lage bijtelling, maar 
om de eigenschappen van de auto. Eind 2020 verwachten 
we de volledig elektrische iX3 en een jaar later de 

spectaculaire i4. Dat wordt een vijfdeurs 4 Serie Gran 
Coupé, met een heel eigen gezicht, afgeleid van de Con-
cept 4 die op de IAA is onthuld. Die heeft nogal wat reac-
ties losgemaakt en dat is ook precies de bedoeling. Het is 
een nieuw, gewaagd design, net als met de BMW i3 in 2013. 
Nu zijn we zes jaar verder en het ontwerp van die auto is 
nog steeds niet verouderd. En geen enkele auto is zo duur-
zaam gebouwd. Sowieso houden we bij elk model zeer 
vroeg in het ontwikkelingstraject rekening met de milieu-
impact van grondstoffen. Om volledige controle over de 
omstandigheden in de mijnen te krijgen, koopt BMW 
Group bijvoorbeeld kobalt en lithium, de belangrijkste be-
standdelen van een batterij, bij de mijnen zélf om die te le-
veren aan de batterijfabrikant. Duurzaamheid bestaat uit 
heel veel aspecten en elektrisch betekent niet per se duur-
zaam. Bij BMW wél.” (BvdA)
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Omzetboost met hoogwaardige 
uitlijn-testapparatuur   

Nu de marges op regulier auto-onderhoud mede door de opkomst van de EV steeds verder onder druk komen 
te staan, moeten garagebedrijven actief op zoek gaan naar manieren om die daling te compenseren. Vreemd 

genoeg speelt uitlijnen daarbij nauwelijks een rol, terwijl er met moderne uitlijnapparatuur volgens de 
specialisten van Fuchs serieus geld kan worden verdiend.

Bas (l) en Jurriaan 
Suurenbroek:

“Samen met olie en air-
co-onderhoud behoort 

uitlijnen tot de groot-
ste omzetbrengers.” 

Fuchs richt zich op A-merken, 
om kwaliteit en goede service 
te kunnen waarborgen. Eén 

van de merken die het bedrijf uit 
Veenendaal levert, is Hunter, een 
specialist op het gebied van on-
derstel en banden. Na een uitge-
breide proefperiode is het bedrijf 
recentelijk begonnen met de leve-
ring van een nieuwe teststraat van 
dit merk, het eerste exemplaar is on-
langs in gebruik genomen. 

Verschillende uitkomsten
Jurriaan Suurenbroek: “Waar de meting 
van het bandenprofiel en de wielstanden tot 
op heden alleen plaatsvindt als daar aanlei-
ding voor is, worden deze zaken met behulp 
van een speciale oprijplaat en twee kasten 
met laser- en camera-apparatuur met het 
Hunter-systeem razendsnel uitgevoerd bij 
alle auto’s die de werkplaats inrijden.” 

“Vroeger waren er verschillende uitkomsten 
als verschillende monteurs een meting de-
den”, vult Bas Suurenbroek hem aan. “Dit 
systeem koppelt de metingen automatisch 
aan de voertuiggegevens en maakt een rap-
port, zodat eventuele afwijkingen richting 
de klant gecommuniceerd kunnen worden.” 

wiel-symbool. Een rapport met de 
gevolgen voor bandslijtage en 

brandstofverbruik wordt digitaal 
of op papier gegenereerd.”

Enorme kans
Dat dit geen overbodige luxe is, 
blijkt uit het feit dat bij ruwweg de 
helft van de auto’s de wielstand 

niet correct is, met alle gevolgen 
voor de bandenslijtage van dien. 

“Hier ligt een enorme kans om uitlij-
nen als extra service aan te bieden aan 

de klant,” zo stelt Jurriaan. “Ook voor 
klanten van garagebedrijven met grote wa-
genparken, want een bovengemiddelde 
bandenslijtage kost niet alleen geld, het le-
vert ook extra fijnstof-emissie op.” Vol-
gens de broers bedraagt de marge op uitlij-
nen maar liefst 70 procent. “Samen met 
olie en airco-onderhoud behoort uitlijnen 
tot de grootste omzetbrengers, maar uitlij-
nen speelt toch een ondergeschikte rol. De 
genoemde teststraat wordt in vijf jaar af-
geschreven door slechts één extra uitlijn-
beurt per dag te doen, terwijl deze appara-
tuur bij het gemiddelde autobedrijf zomaar 
tien uitlijnbeurten per dag kan opleveren.” 
(AJC) 

De Quick Check Drive uitlijntorens meten zon-
der tussenkomst van een monteur automatisch 
camber en sporing van alle wielen. “De waar-
den worden vergeleken met de voertuigspeci-
ficaties. De uitkomst wordt duidelijk zichtbaar 
voor de klant weergeven met een rood of groen 
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De rondleiding door het nieuw ingerichte Volvo- 
gebouw in Beesd laat de zogenaamde samenwer-
kingsplekken zien waar ervaring en nieuwe, an-

dere inzichten elkaar treffen. “We werken nu letterlijk in 
een open, transparante omgeving. En daar ontstaan mooie 
dingen.” Lachend: “Soms zelfs te veel en dan moet je 
schiften. Maar het is beter dan niets natuurlijk.” 

Vertrouwen
De aanpak komt niet vanuit Zweden. De Nederlandse 
voorstellen zijn wel als een pilot opgepakt om te zien of dit 
ook werkt voor andere vestigingen.”Geeft wel aan dat er 
vertrouwen in ons is.” De van huis uit retailer Van der 
Gaag staat nu bijna anderhalf jaar aan het roer in Neder-
land. Hij heeft inmiddels een goed beeld van de 

autobranche. “Laat ik vooropstellen dat ik elke dag nog 
leer en luister. Maar ik durf wel te stellen dat het nog te 
veel over het product gaat en te weinig over de klant. Iets 
wat misschien wel voor de hele branche opgaat. Wij we-
ten weliswaar veel, erg veel van die klant. Als ik op exac-
te kennis en getallen af ga, dan is er waarschijnlijk geen 
branche die zo’n bulk aan informatie heeft. En als we het 
niet weten dan kunnen we het wel meten. Maar wat be-
weegt die klant nu? Snapt ie ons nog? Wat wil ie nou? Be-
grijpt ie al dat technisch jargon dat wij over ze uitstrooi-
en? Hoe ver is dat autonoom rijden nu eigenlijk en wat 
moet en kan hij of zij nu nog zelf doen in die auto? Alle-
maal vragen waar wij mee aan de slag moeten.” 

Competitie
Hij constateert daarnaast een enorme focus op die klant. 
Vooral als die klant inmiddels binnen is. Klantretentie, bij-
voorbeeld door de klant op de hoogte houden van op tijd 
je onderhoudsbeurt uit laten voeren. “Ja, daar zijn we als 
autobranche heel goed in. Maar daar waar het gaat om in-
novatie helder over te brengen, waar beweegt de klant zich 
heen, waar concurreert de auto nu eigenlijk mee, zijn vra-
gen waar we te weinig inzicht in hebben. Als automerk ben 
ik niet alleen in competitie met andere merken, maar ook 
met een reis met een boot. Bijna met alle andere grotere 
uitgaven binnen een gezin. En daar weten we nog veel te 
weinig van. Misschien concurreer ik wel met een badka-
mer.” De grote diversiteit van de klant is een onderwerp 
dat Herrik van der Gaag in veel van zijn gesprekken aan-
haalt. Gesprekken met wagenparkbeheerders en 

Volvo’s algemeen directeur Herrik van der Gaag beklemtoont het graag nog eens. De nieuwe opzet 
van het hoofdkantoor in Beesd, van buiten naar binnen kijken in plaats van van binnen naar buiten, 

weerspiegelt de nieuwe aanpak van de markt.  

‘Respect voor de 
legacy, maar het kan 

altijd beter’

Gratis stroom Volvo plug-in
Voor de ambitieuze Herrik van der Gaag is electrificatie het sleutelwoord 
voor de komende jaren. “Naast transformatie is electrificatie het belang-
rijkste ingrediënt waar we mee aan de slag gaan. Met onze XC40 Recharge 
hebben we volgend jaar een auto waar we iedere concurrent mee 
aankunnen. Full electric en een populaire SUV in één. Om bestuurders extra 
te stimuleren om hun auto zo vaak mogelijk op te laden, krijgt iedere koper 
van een Volvo plug-in hybride – in de periode 17 oktober tot en met 15 april 
2020 - het bedrag dat hij of zij aan laden heeft uitgegeven aan het eind 
van het jaar volledig van ons terug. Positief belonen van een gedragsveran-
dering. Dat is dan weer typisch Zweeds.”
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Herrik van der Gaag 
“Ik durf wel te stellen dat het 

nog te veel over het product 
gaat en te weinig over de 

klant.”
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leasemaatschappijen geven een ander inzicht dan een par-
ticulier. Het verschil tussen de zakelijke en particuliere 
klant is essentieel voor een juiste koers. “Maar ook hier 
zitten de nodige lagen in. Er is niet één zakelijke rijder of 
één particuliere autobezitter.”

Overheid
Waar de retailer Herrik van der Gaag vooral in het begin 
tegenaan liep, was de overheidsbemoeienis die van de ene 
op de andere dag de uitgezette route van een autobedrijf 
op de kop kan zetten. Met een lichte glimlach: “Toen ik in 
de meubelbranche zat, had je geen overheid die een bank 
ineens een extra bijtelling oplegde. Daar word je hier wel 
mee geconfronteerd. Dat is heel - laat ik het lastig noe-
men - en vraagt tijdens een rit aanpassingen die lange ter-
mijn plannen in de prullenbak doen verdwijnen. Dingen 
die grote consequenties hebben. Vind ik ook wel weer een 

fascinerende werkelijkheid.” Ingrijpende maatregelen ko-
men niet alleen vanuit de overheid, ook Volvo zelf laat van 
zich horen naar haar dealers. Zo zit het bedrijf midden in 
een transitie van haar standards. Hij is er zich van bewust 
dat dit voor een dealer een stevige ingreep kan zijn. “Ze-
ker, maar het is altijd met het oog op een nog betere posi-
tie in de markt te verwerven van diezelfde dealer en ons 
merk. Heb ik nog de juiste grootte? Voldoet mijn aanpak 
nog? Moet ik misschien consolideren? Doe ik het nog op 
de juiste manier? Vragen die je in de consumentenretail-
markt om de zoveel tijd stelt. Anders loop je achter.” Het 
tempo waarmee je beslissingen doorvoert, is minder snel 
dan hij gewend was. De bezoeken aan, inmiddels, alle dea-
lers hebben hem inzicht gegeven dat er soms even op de 
rem moet worden gestaan. “Leer ook van je historie, heb 
respect voor je legacy. Dat heeft je wel gebracht waar je 
nu staat. Dat is goed, maar kan nog beter.” (PB)



KWALITEIT VEILIGHEID PRIJS GARANTIE

ERKEND
REPARATEUR

EEN + VOOR 
UW BEDRIJF

“ALS ERKEND REPARATEUR HEB IK
TOEGANG TOT HET GEREEDSCHAP 
OM MIJN BEDRIJF STERKER TE MAKEN”

■ Marketingsupport
■ Lokale campagnes
■ Landelijk zichtbaar
■ Social Media 
■ Trainingen 
■ Requal Pechhulp
■ Technische data 
■ Requal Connect

MARKETING
 & TECHNIEK

requalgarage.nl  |  T: 073 - 7112860 39december 2019 | Automobiel Management

2020
Oliebollen

Dankbare tijden voor organisatieadviesbureau Corbo. De uitdagingen in de branche zijn talrijk; het draait 
bij veel autobedrijven om zaken als schaalgrootte, het invoeren van nieuwe processen, het maken van 
efficiencyslagen en het zoeken naar de ‘juiste competenties’. Allemaal mooie, intensieve trajecten, zegt 
Sander Schreuder van Corbo. Bovendien: nu kan er ook spelenderwijs efficiency worden doorgevoerd! 

Corbo komt met aftersales 
game ‘Sturen op Cijfers’ 

S P E L E N D E R W I J S  E F F I C I E N C Y  D O O R V O E R E N 

Corbo. De adviesorganisatie is gespecialiseerd in 
proces-, resultaat- en efficiencyverbetering op 

alle niveaus. Schreuder heeft de laatste jaren 
trainingen en coaching van medewerkers 

belangrijker zien worden. Want we zijn 
druk met zijn allen, stelt hij. Vaak te 
druk. “Iedereen binnen een bedrijf is 
gefocussed op de marge die binnen-
gehaald moeten worden. Het gevaar 

is dat je dan oogkleppen ontwikkelt 
en dat je de hele dag bezig bent met 

brandjes blussen. Mijn advies luidt door-
gaans: breng rust, plezier en bezieling in je or-

ganisatie. Dan is de kans groot dat je het ook nog 
eens beter doet”. 
De Corbo-adviseurs beginnen altijd met een 
scan van een organisatie. Waarbij bijvoorbeeld 
ook de prestaties van verschillende vestigingen 
binnen één organisatie objectief worden verge-
leken. Dergelijke opdrachten komen van impor-
teurs. Ook dealerorganisaties en schadebedrij-
ven heeft Corbo als klant. Tot op afdelingsniveau 
krijgt Corbo uiteindelijk inzichtelijk waar de be-
spaarmogelijkheden zitten. Schreuder weet ook 
dat er vraagstukken spelen bij werkplaatsen. 
Corbo komt er over de vloer. Schreuder: “Veel 
bedrijven hebben al een professionaliserings-
slag gemaakt, waarbij er vaak schaalgrootte is 
doorgevoerd. Het personeel moet die verande-
ringen wel aankunnen. Die moeten er een nieu-
we vorm in vinden. Veranderingen die je uitein-
delijk ook moet borgen in een organisatie. Pas 
dan zit ons werk erop.” (BL)

Met ‘spelenderwijs’ doelt Schreuder op 
de aftersales game ‘Sturen op Cijfers’. 
Een door de eigen trainers van Corbo 

ontwikkeld spel waarin bijvoorbeeld het mid-
delmanagement van dealerbedrijven diverse ca-
ses krijgt voorgeschoteld waarin wordt geleerd 
hoe je aftersalescijfers kan interpreteren en be-
invloeden. Tijdens het spel, waarin diverse groe-
pen binnen een organisatie het tegen elkaar op-
nemen (competitie-element!) worden er vragen 
beantwoord over efficiency in de werkplaats of 
receptie, beschikbaarheid en productiviteit. 

“Allemaal gebaseerd op daadwerkelijke casussen 
van bedrijven. In een tweede, algemene ronde 
ook aandacht voor verschillende definities. Wat 
is bijvoorbeeld de definitie van efficiency? En 
wat is het verschil met productiviteit? Uitein-
delijk kom je te weten waar je invloed op hebt en 
aan welke knoppen je moet draaien om het be-
ter te kunnen doen”, aldus Schreuder.

Rode draad
Sturen op cijfers heet niet alleen het bordspel, het 
is feitelijk de rode draad in de dienstverlening van 

Sander Schreuder:
 

“We zijn druk met zijn 
allen. Vaak te druk.”

FOTO: ROBIN BRITSTRA



Zuigercompressoren voor garagebedrijven 
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R&W Batterijen
Een accu van TAB is een betrouwbare krachtbron onder de kap die de status van A-merk zeker mag 

dragen. Leverancier R&W Batterijen BV is met recht trots op de kwaliteit van TAB en geeft het product 
nog meer waarde door expertise toe te voegen. “Door persoonlijk contact voorzien wij onze afnemers 

graag van gedegen advies. Iets dat wij erg belangrijk vinden.”

Johan van den 
Hatert (l) en  

Wilfred Bosman:
“Conventionele  

loodzuur-accu’s zijn 
uitstekend te recyclen.”

“De origine van R&W Batterijen BV ligt 
in de tractiebatterijen,” vertelt 
Johan van den Hatert van R&W 

Batterijen BV uit Ede. Hij wordt bijgestaan door 
Wilfred Bosman. “Onze afdeling automotive 
bestaat sinds 1 april 2009 en sinds die tijd ma-
ken we een snelle ontwikkeling door”, zegt 
Bosman. “Focus van onze afdeling ligt op 
het leveren van accu’s voor diverse voer-
tuigen en toepassingen met het Sloveens 
fabrieksmerk TAB. Het merk levert ook 
accu’s als OEM-deel aan de VW-groep 
waarmee TAB laat zien dat zij absolute 
kwaliteit leveren en de positionering als 
A-merk helemaal terecht is”, valt Van den 
Hatert Bosman bij.

Expertisecentrum
R&W Batterijen BV heeft een uitgebreide range 
TAB startaccu’s voor verschillende automo-
tive toepassingen. Johan van den Hatert: “In-
middels is dat wel bij iedereen genoegzaam be-
kend. Maar naast het sec leveren van accu’s, 
spelen we een belangrijke rol als expertisecen-
trum. Doordat we al zo lang meedraaien, heb-
ben we erg veel kennis in huis als het om accu’s 
gaat. Zo kunnen we adviseren welke accu uit 
onze range het meest geschikt is voor de  
gewenste toepassing, maar daarnaast  
kunnen we ook gericht advies geven over 
accu-onderhoud. Een goed onderhouden accu 
is bedrijfszeker en gaat bovendien langer mee. 
Onze medewerkers staan onze klanten bij met 
raad en daad en we merken dat dat bijzonder 
wordt gewaardeerd. Voor ons is het niet meer 
dan logisch dat je deze service verstrekt.”

loodzuur-accu’s blijvend een belangrijke rol 
spelen in de automotive-branche. Bovendien 
hebben deze accu’s het grote voordeel dat vrij-
wel alle componenten hergebruikt kunnen wor-
den en dat is een heel sterk punt als we kijken 
naar milieu, duurzaamheid en hergebruik van 
grondstoffen.” (PS)

Milieu
Natuurlijk speelt duurzaamheid en milieuvrien-
delijkheid een grote rol als we het over accu’s 
hebben. Van den Hatert: “Iedereen spreekt over 
lithium-ion accu’s vanwege de voordelen.  
Die zijn er natuurlijk ook maar we moeten niet 

vergeten dat de conventionele 
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Ronald van Eck:
“We hebben een overheid 

die alle kanten op lijkt te 
schieten.”

F
O

T
O

: M
S

R

43december 2019 | Automobiel Management

2020
Oliebollen

“Wij ondersteunen importeurs en dealers bij 
de keuzes die ze maken voor de nabije toe-
komst”, zegt Ronald van Eck. “We kunnen 

een aantal ontwikkelingen aanwijzen die steeds meer ef-
fect krijgen, maar de invloeden daarvan zijn per merk soms 
sterk verschillend. Iedereen denkt natuurlijk meteen aan 
de opkomst van elektrische auto’s. Per 1 januari gaat de 
bijtelling omhoog en hoe gaat dat in de komende jaren ver-
der? Tegelijk zien we het aanbod van vooral betaalbaar-
dere elektrische auto’s stijgen. Die lage bijtelling is na-
tuurlijk fijn voor de berijders, maar je ziet geleidelijk ook 
de ‘Total cost of ownership’ per auto verschuiven. Dat is 
van belang voor de bedrijven die zakelijke auto’s inzetten. 
Los daarvan streven steeds meer bedrijven naar een groen 
imago, dat speelt hierin ook mee. Als er echt grotere aan-
tallen elektrische auto’s op de weg komen, dan heeft dat 
op dealerniveau gevolgen voor de werkplaatsbezetting. 
Gezien de lange wachttijden bij sommige dealers is dat een 
heel tegenstrijdige ontwikkeling. Nú zou je meer capaci-
teit moeten hebben, over enkele jaren juist minder”. 

Stikstofcrisis
“Iets heel anders, maar ook heel actueel, is de stikstofcri-

sis. We gaan nu met z’n allen 100 kilometer per uur rijden. 
Wat heeft dat voor gevolgen voor de keuzes die kopers 
gaan maken? Het kan nogal wat gevolgen hebben voor de 
merken die relatief veel auto’s met een hoog prestatieni-
veau aanbieden. Een uitvloeisel van die stikstofcrisis, is 
de crisis in de bouw. Dat kan weer doorwerken in de aan-
schaf en vervanging van met name lichte bedrijfsauto’s”. 

Flexibele overheid
“We hebben ook te maken met een overheid, zowel natio-

naal als lokaal, die alle kanten op lijkt te schieten. Uit de 
voorgenomen plannen blijkt dat de regering de vrijheid wil 
hebben om tussentijds bijvoorbeeld de bijtellingspercen-
tages te wijzigen. Het is nog onduidelijk of er een hogere 
houderschapsbelasting komt voor oudere diesels en in 
Amsterdam wordt nog gedacht over een sloopregeling. 
Wat je er ook van vindt, je krijgt er als autobedrijf sowie-
so mee te maken”. 

Nieuwe mobiliteitsconcepten
“Er zijn nog meer ontwikkelingen. Je ziet nieuwe mobi-

liteitsconcepten ontstaan, denk aan carsharing, priva-
te leaseconstructies waarbij de auto ook aan derden 
wordt verhuurd, of een zakenauto die overdag nu stil-
staat, maar ook voor andere zakelijke ritten kan worden 
gebruikt. Als uitvloeisel hiervan zien we samenwer-
kingsverbanden ontstaan tussen partijen die eerder 
niets met elkaar te maken hadden. Aan invloeden geen 
gebrek, zie daar als auto-importeur en –dealer je weg 
maar in te vinden. Daarbij kan MSR heel veel hulp bie-
den. Tegelijk assisteren we merken bij de verschuiving 
in businessmodellen. Bij verschillende merken worden 
traditionele taken van het dealernetwerk gecentrali-
seerd bij de importeur. Met al die bewegingen in het 
achterhoofd helpt MSR heel concreet importeurs en 
dealers om de best mogelijke resultaten te behalen, met 
name als het gaat om een zo goed mogelijk rendement”. 
(BvdA)

Er is nogal wat gaande in de autowereld en in de komende jaren wordt het alleen nog 
ingewikkelder. Hoe ziet de autobranche er in ons land uit over, pakweg, vijf jaar? Dat weet 

niemand precies, maar MSR heeft in ‘Forecast 2025’ wel een aantal mogelijke scenario’s klaar. 

Hoe haal je  
het maximale uit  

je markt?
M S R  C O N S U LT I N G  O N D E R S T E U N T  I M P O R T E U R S  E N  D E A L E R S 
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Schadeherstel wordt meer en meer topsport als gevolg van steeds complexere technieken en aangescherpte 
eisen op het gebied van bedrijfsvoering, kennis en milieu. Overleven in een krimpende markt vraagt om meer 

kwaliteit en efficiency. Equipment Group Holland helpt schadebedrijven bij deze transitie. 

Equipment Group 
Holland

M A A K T  S C H A D E B E D R I J V E N  P E R  D I R E C T  T O E K O M S T B E S T E N D I G

kalibreren van veiligheidssystemen vraagt bij-
voorbeeld om een aangepaste manier van wer-
ken.” In tijden dat de milieubelasting van de 
schadeherstelbranche onder een vergrootglas 
ligt, heeft EGH ook op dit vlak de oplossingen 
en kennis in huis. “Met een combinatie van zon-
necollectoren en zonnepanelen kunnen we een 
schadebedrijf energieneutraal maken, inclusief 
de spuitcabine en de compressor.” Als back-up 
zijn combinaties mogelijk met aardgas of ande-
re gassoorten zoals propaangas.

Spuitcabines
Een absolute noviteit waarbij efficiëntie, duur-
zaam werken en kwaliteit samen komen zijn de 
spuitcabines met infraroodtechniek. Equip-
ment Group Holland levert ze als nieuwe cabi-
ne, maar ook bestaande cabines kunnen omge-
bouwd worden naar infrarood, waarbij met 
stroom zonder gas wordt verwarmd. Een aan-
zienlijke duurzaamheidsslag. “Ook kun je veel 
meer doorgangen aan. Sneldrogende lakken 
zijn met infraroodtechniek in 6 minuten uitge-
hard.” Via dochterbedrijf Service Group Hol-
land ontzorgt EGH schadebedrijven ook bij re-
gulier onderhoud en reparatie aan de equipment, 
de inspecties en keuringen (zoals NEN) en cer-
tificering. “Tegen een vast jaar- of maandbe-
drag nemen we alles uit handen van het scha-
debedrijf, waarbij alles wordt gedocumenteerd 
in ons online portaal.” De service gaat zover dat 
ook de bijscholingsverplichting van het perso-
neel wordt bijgehouden, inclusief reminders. 
(BJK)

Equipment Group Holland heeft een eigen 
totaalconcept ontwikkeld rond de be-
langrijke thema’s: equipment, kennis en 

kunde, efficiënt en veilig werken, duurzaamheid, 
en ook keuring, onderhoud en certificering. 
Waarbij de laatste activiteiten door dochterbe-
drijf Service Group Holland worden verzorgd.

OEM-niveau
Op het vlak van equipment en kennis en kunde 
heeft Equipment Group Holland (EGH) als doel 
om schadebedrijven te helpen om op OEM-ni-
veau te kunnen repareren. “Zoals je weet wordt 
tegenwoordig gewerkt met bijzondere materi-
alen, verlijmingen of verbindingstechnieken”, 
vertelt directeur Philip van Houwelingen. “We 

leveren equipment pakketten afgestemd op het 
merk auto en de toegepaste technieken, zodat 
je bijvoorbeeld een BMW, Tesla of Range Rover 
op OEM-niveau kunt herstellen. En waar nodig 
zorgen we ook dat de schadehersteller wordt 
geschoold om goed met dit equipment te kun-
nen werken.”

Veilig en slim
In het verlengde ligt het veilig en slim werken. 
Ook hier adviseert EGH haar klanten actief om 
te zorgen dat maximaal veilig wordt gewerkt. 
Door de processen te analyseren komt Philip 
van Houwelingen met zijn team eveneens met 
adviezen om de doorlooptijden te verlagen en 
de kwaliteit van het herstel te waarborgen. “Het 

Philip van 
Houwelingen:

 
“We leveren equipment 
pakketten afgestemd op 
het merk auto en de toe-

gepaste technieken.”
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Nieuw keurmerk  
voor EV-onderhoud

Met de opkomst van de elektro-auto is het niet alleen voor merkdealers maar ook voor universele 
autobedrijven zaak om daarop in te spelen. Met het keurmerk EDGe Mobility, het trainen van 

werkplaatspersoneel en een ondersteuningspakket helpen opleidingsinstituut Innovam en haar 
dochteronderneming AutoNiveau hen daarbij een handje.

Leo Fransen:
“Het keurmerk EDGe 
Mobility laat aan klan-

ten zien dat ze met hun 
EV bij het betreffende 

autobedrijf terecht 
kunnen.”

“We zien bij de universele autobe-
drijven een groep die de EV om-
armt, een groep die afwacht en 

een, weliswaar kleiner wordende, groep die er-
van overtuigd is dat de EV een nicheproduct 
blijft”, stelt Leo Fransen, algemeen directeur 
van Innovam. “We organiseren ook in samen-
werking met BOVAG roadshows om onderne-
mers duidelijk te maken dat grootschalig EV-
onderhoud dichterbij is dan men denkt.” Nu 
de verwachting is dat de onderhoudsbehoefte 
door de opkomst van de EV met 30 procent zal 
gaan dalen, is er werk aan de winkel. Om met 
name de universele bedrijven te helpen het EV- 
onderhoud te faciliteren, hebben Innovam en 
AutoNiveau EDGe Mobility gelanceerd. Inmid-
dels beschikken twintig autobedrijven over dit 
keurmerk. “Dit keurmerk betreft onder andere 
de opleiding en certificering van personeel. Via 
onze exameninstituut maken we de eisen voor 
certificering openbaar en stellen de examinering 

open. Je kan dus niet alleen middels onze eigen 
trainingen worden gecertificeerd, maar ook via 
van andere opleiders”, vertelt Fransen. “We bie-
den ondernemers een compleet pakket aan: op-
leidingen, kennis en support inclusief remote 
diagnostics, een hoogvolt gereedschapset, vei-
ligheidsmiddelen, een eigen laadpaal en commu-
nicatiemiddelen richting de klant. Dit alles vanaf 
3000 euro voor de aansluitkosten en een kleine 
maandelijks bijdrage.”

Procesverbetering
Een tweede initiatief dat Innovam  heeft opge-
start, is Performance Support. “Daarmee on-
dersteunen we ondernemers in de mobiliteits-
sector met zaken als HR-issues, digitalisering, 
marketing, leadopvolging en procesverbete-
ring. Het bundelt onze eerdere initiatieven 
WePowerPeople en WeBuildRetail”, aldus 
Fransen. “We kijken niet alleen naar het op-
leidingsniveau, maar ook naar bijvoorbeeld 

het personeelsbeleid en het lead tot sales-pro-
ces. Daar zit vaak nog wel ruimte voor verbe-
tering.”

Werken met E-voertuigen 
Verder heeft Innovam ook de opleidingen aan-
gepast op de aangescherpte NEN 9140-norm, 
die betrekking heeft op het veilig werken met E-
voertuigen. Het opleidingsinstituut was overi-
gens ook nauw betrokken bij de totstandkoming 
daarvan. Fransen: “We kijken terug op een suc-
cesvol jaar, maar het kost ons wel steeds meer 
moeite om met name technische trainers en 
goede projectleiders te vinden. Ik verwacht in 
bredere zin ook dat de schaarste op het gebied 
van technisch personeel in 2020 zal aanhouden 
in de autobranche. Wij spelen daar onder meer 
op in door mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt op te leiden in bedrijfsscholen en zo 
weer in het arbeidsproces en in de autobranche 
te trekken.” (AJC) 
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Het is lastig, zo niet onmogelijk, om in de autobranche meer dan 5 jaar vooruit te kijken. Dat geldt zeker ook voor 
leasemaatschappijen. Toch moet er voorgesorteerd worden op bepaalde trends en ontwikkelingen. Bij de middelgrote 
speler Autolease Midden Nederland denken ze juist daarin het verschil te kunnen maken. Want: leasing is mensenwerk. 

“Je bent de verbinder tussen die enorme waaier aan mobiliteitsopties en je klant. Die rol wordt steeds belangrijker.”

Autolease Midden 
Nederland als ‘verbinder’ 

in brede mobiliteit
L E A S I N G  I S  N O G  A LT I J D  M E N S E N W E R K

de kracht van een middelgrote speler als 
ALMN, weet ook Bas van Vliet, de nieuwe di-
recteur vanaf 1 januari. Er is een hechte band 
met de klant, zelfs op het vlak van private 
lease wil de leasemaatschappij de klant per-
soonlijk het contract overhandigen. “Wat mij 
opvalt is dat veel klanten grote behoefte heb-
ben aan informatie. Soms alleen wat betreft 
elektrisch rijden, soms ook over een mobili-
teitskaart. Iedere klant heeft weer eigen op-
lossingen nodig. Aan ons de taak die te ge-
ven.”

Startups
Een dergelijke aanpak behelst dan ook dat je 
startups in de mobiliteitsmarkt omarmt, stel-
len beide heren. Deze verbindingen wordt 
voortdurend gezocht waarna het geïntegreerd 
in één pakket aan de klant wordt aangeboden. 
Autodelen, telematica en straks ook fietslease: 
de leasemaatschappij heeft het allemaal paraat. 
Van Vliet: “Al die kennis vergt wat van je orga-
nisatie. Je moet met de klant kunnen sparren 
over zowel het schadebeeld als over het ver-
schil tussen 1-, 2- en 3-fase laden. Het ver-
dienmodel van leasing mag dan veranderen, er 
blijft altijd behoefte aan een betrouwbare, goed 
georganiseerde mobiliteitspartner. Zelfs over 
10 jaar, durf ik te voorspellen.” (BL) 

De energie- en mobiliteitstransitie gaat 
aan geen enkel leasebedrijf voorbij. Be-
drijven zijn veelal zoekende naar nieu-

we mobiliteitsvormen, willen elektrisch rijden 
omarmen, zijn op zoek om de werknemer ‘vita-
ler’ op de fiets te krijgen of meer met het open-
baar vervoer te laten reizen. Maarten Bruinsma, 
scheidend directeur van Autolease Midden Ne-
derland, heeft menig ontwikkeling de laatste 
decennia voorbij zien komen. Het bedrijf was 
overigens een van de eerste met private lease, 
momenteel de grote groeimotor in leaseland. 

Volgens Bruinsma moet je als leasemaatschap-
pij wel degelijk mee in het aanbieden van bij-
voorbeeld bredere mobiliteit. “Als je vasthoudt 
aan traditionele leasing, dan raak je achterop. 
Maar de uitdaging ligt toch vooral in het begrij-
pen van de wensen van de klant en die af te zet-
ten tegen de beschikbare mogelijkheden. Die 
verwachtingen moeten met elkaar matchen.”

Band met de klant
Juist dat naast de klant opereren en deze weg-
wijs maken in de brede mobiliteitswereld, is 

Per 1 januari neemt Bas 
van Vliet het stokje over 

van Maarten Bruinsma als 
directeur bij ALMN.
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Stilstand komt niemand uit,
voorkom het met de juiste accu

Verbeter de levensduur 
van uw batterij

Toch startproblemen? 
Met een goede starthulp rijdt u

binnen een mum van tijd weg

Stilstand komt niemand uit,
voorkom het met de juiste accu

Verbeter de levensduur 
van uw batterij

Toch startproblemen? 
Met een goede starthulp rijdt u

binnen een mum van tijd weg
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Carrosserie-aanpassing en bedrijfsauto-inrichting is een heel specifiek stukje van de autobranche, 
waarin enkele van oudsher gevestigde bedrijven actief zijn. Profi Glass bestaat ‘pas’ twintig jaar, maar 

speelt hierin een vooraanstaande rol. 

Profi Glass: 
bedrijfswagen-aanpasser 

met grote gunfactor  
T O TA A L C O N C E P T  M E T  K O R T E  L I J N E N  E N  G R O T E  V O O R R A D E N

productontwikkeling, zoals dubbele cabines 
voor de Peugeot Expert en de zustermodellen 
van Citroën, Opel en Toyota. We hebben ook 
een nieuwe Volvo autotransporter aangekocht, 
want ook het vervoer van ons naar de dealers in 
het land doen we in eigen beheer. Voor 2020 zijn 
de plannen nog groter. We groeien uit onze jas. 
We gaan ons pand fors uitbreiden en verbouwen. 
Die ruimte hebben we hard nodig, want we blij-
ven ook qua werk- en productaanbod groeien”. 
Als oorzaken van het succes van Profi Glass 
noemt Annet het totale concept: korte lijnen, 
grote voorraden en natuurlijk ‘een grote gun-
factor’. Hoe zou dat nou komen? (BvdA)

“Je moet het één keer goed op de rit zetten, 
daarna is het een kwestie van steeds 
verder perfectioneren “, zegt Annet 

Wiersema, directeur/eigenaar van Profi Glass. 
“Dit is een heel specifiek vakgebied, waarin ken-

nis, ervaring en enthousiaste mensen op de 
werkvloer enorm belangrijk zijn”. Met die men-
sen en hun drijfveren gaan de relaties van Profi 
Glass in 2020 nog uitgebreider kennismaken. 

“Binnenkort brengen we ons tweede relatiema-
gazine uit: ‘Transvorm’. Daarin laten we meer 
zien van wat we doen en vooral ook wie we zijn.”

Veelzijdige klanten
Wat doet Profi Glass zoal? “Wij maken stan-
daard bedrijfsauto’s geschikt voor een specifie-
ke taak en bouwen ook auto’s om voor andere 
doelen. In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld 
om dubbele cabines, of bedrijfsauto’s voor in-
stallatiebedrijven. We passen ook auto’s aan 
voor de diverse veiligheidsregio’s en afgelopen 
zomer hebben we een serie van zestig taxibus-
sen gebouwd. Dat zijn natuurlijk mooie op-
drachten. Wat we ook doen is personenauto’s, 
grote SUV’s met name, ombouwen tot grijs ken-
teken. Bij zakelijk gebruik vervalt dan de BPM 
en de BTW. Dat doen we onder meer voor de im-
porteur van Land Rover. De nieuwe Defender 
die in het voorjaar in de showroom staat, heb-
ben we al helemaal digitaal ingemeten, die staat 

al in ons systeem en is dus straks zó om te bou-
wen. We doen daarbij heel veel zelf, van ont-
werp tot productie. We hebben van de RDW ook 
alle certificaten om de betreffende auto’s aan te 
passen.”

De groei gaat door
Annet praat met aanstekelijk enthousiasme over 
haar bedrijf. “Ik mag wel zeggen dat we in 2019 
een supergoed jaar hebben gedraaid. We blijven 
natuurlijk ook investeren. In 2018 hebben we 
een nieuwe computergestuurde freesmachine 
in gebruik genomen, daarvan hebben we nu alle 
voordelen. In 2019 hebben we veel gedaan aan 

Annet Wiersema:
 

“Ik mag wel zeggen dat we in 
2019 een supergoed jaar 

hebben gedraaid.”
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Perslucht mis je pas als het niet meer is. Om altijd zeker te zijn van perslucht, voldoende volume en de juiste 
werkdruk, kiezen automotive bedrijven voor de betrouwbaarheid van de compressoren van Creemers uit Oss. 

Door middel van het dealernetwerk, de serviceafdeling en de tien servicemonteurs is perslucht altijd verzekerd.
 

‘Creemers is de 
Rolls-Royce onder de 

compressoren’

geïnstalleerd bij bedrijven die leven bij de gra-
tie van perslucht zoals autoschadebedrijven. 
Uitval betekent hier onmiddellijk winstderving 
en verstoring van de bedrijfsvoering. Daarom 
kiezen deze bedrijven voor de zekerheid van 
onze compressoren waarbij de effectieve op-
brengst op kan lopen tot wel 10.000 liter per 
minuut.”

Connectivity
Zoals iedere machine heeft ook een compressor 
onderhoud nodig. Aangezien de meeste com-
pressoren geluidsdicht staan opgesteld, lijkt 
perslucht een vanzelfsprekendheid die niet meer 
vanzelfsprekend is op het moment dat de com-
pressor in storing valt. Van Krugten: “Daarom 
worden steeds meer schroefcompressoren uit-
gerust met een zogenoemde ‘ICONS module of 
Smart Clamp’ die werkt met een SIM-kaart 
waarmee we de mogelijkheid krijgen tot online 
monitoring vanuit ons hoofdkantoor in Oss. We 
kunnen dan het aantal draaiuren in de gaten 
houden zodat de compressor op tijd wordt on-
derhouden waarmee we bedrijfszekerheid ga-
randeren. Olie wordt dan tijdig ververst, filters 
vervangen waardoor de luchtkwaliteit optimaal 
blijft, er geen vervuiling van het leidingnetwerk 
optreedt en de geïnstalleerde droger, een koel-

, absorptie- of membraamdroger, ook op tijd het 
benodigde onderhoud krijgt. Zo blijft een Rolls-
Royce altijd een Rolls-Royce.” (PS)

Creemers Compressoren kan zich erop 
beroepen al 50 jaar professional te zijn 
in perslucht. In 1966 begonnen de ge-

broeders Creemers in een kleine bedrijfsruimte 
op de Boschdijk in Eindhoven. Na 40 jaar ver-
huisde het bedrijf naar de huidige locatie in Oss 
aan de Galliërsweg 27. Leon van Krugten: “Hier 
hebben we een groot centraal magazijn met een 
grote onderdelenvoorraad en een reparatie- en 
revisiewerkplaats waar onze compressoren ge-
reviseerd of gerepareerd worden. De back-of-
fice stuurt vanuit Oss onze door het hele land 
gevestigde servicemonteurs aan, die zorgdra-
gen voor installatie en het correctief en preven-
tief onderhoud. Onze 24-uurs storingsdienst 

zorgt dat eventuele storingen snel verholpen 
zijn.”

Zwaar werk
Creemers Compressoren staat voor kwaliteit, 
bedrijfszekerheid en flexibiliteit in service. 

“Mijn leermeester vertelde mij altijd dat 
Creemers de Rolls-Royce onder de compresso-
ren is”, zegt Leon van Krugten. De range van 
deze Rolls-Royces bestaat uit twee- of vierci-
linder zuigercompressoren met een vermogen 
van maximaal 11 kW bij een werkdruk tussen de 
10 en 15 bar. De oliegekoelde schroefcompres-
soren hebben vermogens tussen de 2,2 kW en 
90 kW. “Deze compressoren worden vooral 

Leon van Krugten:
 

“Bedrijven kiezen voor de 
zekerheid van onze com-

pressoren.”
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Meer weten?  Bel 020 - 44 88 020

Autoschade?

Landelijk netwerk
Franchiseketen met 
zelfstandige ondernemers

Tevreden klanten
Onafhankelijk en transparant 
klanttevredenheidsonderzoek  

Bij ASN Autoschade staan u en uw berijder centraal, wij ontzorgen en verrassen. ASN Autoschade heeft een
landelijk dekkend netwerk van autoschadeherstelbedrijven. Bij alle ASN Autoschade vestigingen staan
kwaliteit, efficiëntie en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Wij zijn een gewaardeerd partner voor
verzekeraars, volmachten, leasemaatschappijen, fleetowners en dealerorganisaties.
Wij doen er alles aan om u en uw berijders tevreden te stellen, want schade is al vervelend genoeg.
Bekijk onze scores op asnautoschade.tevreden.nl

Autoschade
Vakkundige medewerkers 
en modern gereedschap 

Vervangend vervoer

haal- en brengservice

Klant contact center
24/7 bereikbaar

Polis check

voor procesvoordeel en tijdwinst 
Dekking verificatie via webservice

 www.asnautoschade.nl

ASN Autoschade houdt uw klanten
mobiel met vervangend vervoer en
haal- en brengservice  
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Het kosteloze karakter van deze 
extra service zorgt vaak voor 
verbaasde blikken bij (aspirant) 

klanten. “Dit is onze manier om het ver-
schil te maken”, vertelt Henk-Jan Kien-
huis, directeur en eigenaar van Trans-
scope voertuigsystemen. “Natuurlijk 
ontwikkelen we nog altijd hardware en 
software, maar tegelijkertijd is Trans-
scope veel nadrukkelijker een strate-
gisch partner.”Deze combinatie van 
techniek en kennis vertaalt zich altijd in 
een kostenbesparing voor de klant op het 
wagenpark. “Een besparing van 15 pro-
cent is altijd haalbaar, maar op onze site 
is ook een casus te lezen waarbij we een 
kostenreductie van 50 procent hebben 
begeleid.” Een kostenbesparing die on-
der meer is opgebouwd uit een daling 
van het aantal schades, lager brandstof-
verbruik en minder kosten voor onder-
houd. 

Data
De basis van dit veranderproces bij de berij-
ders is altijd de data die de soft- en hardware 
van Transscope standaard verzamelt. “Ons 
motto: gebruik die data ook echt in je be-
drijfsvoering. Nog te veel zien we dat bedrij-
ven hun fleetmanagementsysteem maar 
voor 20 procent benutten. Dat is zo ontzet-
tend zonde. Als het intern aan tijd of kennis 
ontbreekt, dan staan wij klaar om te helpen.” 
Dankzij 25 jaar ervaring met wagenparken 
weten ze bij Transscope dat in iedere orga-
nisatie een kostenbesparing haalbaar is. 

“We horen regelmatig ‘bij ons in het bedrijf 
gebeurt niets geks’, maar de waarheid is he-
laas anders. Rijstijlanalyse zorgt altijd voor 
10 procent minder brandstofverbruik en bij 
1 op de 20 tankbeurten is sprake van frau-
de”, weet Henk-Jan Kienhuis. “Wij helpen 
om grip te krijgen op het verkeersgedrag van 
medewerkers en daarmee op de kosten.” 
(BJK)

Henk-Jan 
Kienhuis:

“Veel bedrijven benut-
ten hun fleetmanage-

mentsysteem maar 
voor 20 procent.”

De onverwachte meerwaar-
de van Transscope
Voor steeds meer klanten fungeert Transscope in 
het web bij het in gebruik nemen van nieuwe auto’s 
in de bedrijfsvloot. “Je kunt bij ons alleen geen auto 
kopen, al het andere regelen wij”, benadrukt 
Henk-Jan Kienhuis, directeur en eigenaar van 
Transscope voertuigsystemen. “We ontzorgen de 
wagenparkbeheerder door niet alleen de inbouw 
van onze apparatuur te verzorgen, maar ook 
bestickering, de inbouw van bedrijfswageninrich-
ting, signaleringsverlichting enz. te coördineren. En 
dat tegen een geringe meerprijs.” En die coördine-
rende rol past Transscope uitstekend. “Met 
maximale efficiency een wagenpark beheren is 
waar wij voor staan. Daar past dit soort voertuig-
management naadloos in.” 

Wie kiest voor ritregistratiesystemen, blackbox- en voertuigvolgsystemen van Transscope krijgt veel meer dan 
hardware en software alleen. De specialisten uit Dedemsvaart helpen om autokosten te besparen en het 

wagenpark efficiënter in te zetten. “En dat kost helemaal niets extra. Consultancy zit bij de prijs in.”

Transscope is partner 
bij het besparen van 

autokosten
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Vertrouwd, vakkundig en snel

absautoherstel.nl

Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is
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Autohopper groeit nog altijd met twee vestigingen per maand. Het enige concept in Nederland om 
autoverhuur te integreren in het autobedrijf, blijft een schot in de roos. Zowel voor de zakelijke partners 

als de huurders. De volgende grote stap is aanstaande: Autohopper maakt haar entree op de 
grootzakelijke markt. “Dit lukt alleen samen.” 

Autohopper gaat vol 
voor de zakelijke markt 

G R O E I A M B I T I E S  M E T  N I E U W E  S A L E S  D I R E C T E U R  E N  V E R F I J N D  A U T O M AT I S E R I N G S P L AT F O R M

het bedrijf. “In 2020 gaan we Autohopper op de 
kaart zetten in de grootzakelijke markt”, ont-
vouwt Mark Dekker. “Na een voorbereiding van 
twee jaar willen we definitief doorbreken in dit 
deel van de markt.” Op de achtergrond is lang 
gewerkt aan een verfijnd automatiseringsplat-
form voor reservering en beheer. Van Coolblue 
komt bovendien een sales directeur over om 
vorm te geven aan de ambities op de zakelijke 
markt. “Dat een professional vanuit zo’n hip be-
drijf kiest voor de overstap naar Autohopper, 
beschouwen we als een groot compliment”, zegt 
de mede-directeur met een knipoog.

Partnernetwerk
Naast de particuliere markt en verhuur aan het 
MKB moet de grootzakelijke markt de derde ro-
buuste pijler worden van Autohopper. “We zijn 
er klaar voor. Onze fleet is op niveau, de prijs-
stelling blijft onveranderd helder en ons nieu-
we automatiseringsplatform is ingespeeld op de 
specifieke wensen vanuit de grootzakelijke 
markt, zoals de mix van kortlopende en verhuur 
voor langere duur.” Het partnernetwerk speelt 
een belangrijke rol bij het bedienen van de za-
kelijke markt. “Vast onderdeel van het Auto-
hopper concept is dat we onze partners helpen 
aan new business. Dit zal nu ook weer het geval 
zijn. Hierbij is het enthousiasme van onze loka-
le partners essentieel: alleen in combinatie met 
hun gedrevenheid en inspanningen kunnen we 
echt succesvol zijn op de grootzakelijke markt.” 
(BJK)

Wie online op zoek gaat naar een huurauto kan 
niet om Autohopper heen. Op de particuliere 
markt scoort Autohopper vrijwel maximaal. ‘Zon-
der gedoe voor een scherpe prijs’, wordt gewaar-
deerd. De pay off wordt bovendien ondersteund 
met een simpel en effectief online reserverings-
systeem, transparante prijzen en een landelijk 
netwerk. “Al jaren herinvesteren we alles in per-
soneel, marketing en automatisering”, ontvouwt 

Mark Dekker, mede-eigenaar van Autohopper, de 
strategie. Het resultaat is dat de auto’s van de 
Apeldoornse autoverhuurder van Stadskanaal tot 
in Zeeland (van klein tot groot inclusief lichte be-
drijfswagens) klaar staan voor verhuur. 

Coolblue
Het landelijke netwerk van Autohopper speelt 
ook een essentiële rol bij de volgende stap van 

Mark Dekker:
 

“In 2020 gaan we Autohop-
per op de kaart zetten in de 

grootzakelijke markt.”
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Het aantal merkdealers loopt in rap tempo terug. Een (zakelijke) automobilist moet dus steeds verder 
rijden voor APK, reparatie en onderhoud. “Zo ontstaat letterlijk ruimte voor universele autobedrijven 

die op dealerniveau kunnen werken,” weet Denis van Altena van James Autoservice.

‘Volop kansen als je écht 
universeel durft te worden’

D E N I S  V A N  A LT E N A  V A N  J A M E S  A U T O S E R V I C E  W E E T  H E T  Z E K E R

eigen auto en kiezen met private lease een 
nieuw exemplaar, waarmee het ineens lease-
rijders worden.”

Toekomstbestendig
Het zijn dit soort ontwikkelingen waardoor de 
directeur van James Autoservice autobedrijven 
wil inspireren om voor te sorteren op wat ko-
men gaat, door de samenwerking met zijn gara-
geconcept aan te gaan. “Om toekomstbesten-
dig te worden moet je als overtuigd universeel 
of ex-dealer nu keuzes gaan maken.” Denis van 
Altena bemerkt nogal eens uitstelgedrag bij ga-
ragehouders, vooral ingegeven door de grote 
drukte in de werkplaatsen. “Niet-merkdealers 
hebben het over het algemeen enorm druk; te 
druk om over de toekomst na te denken. James 
Autoservice helpt de aangesloten autobedrijven. 
Bijvoorbeeld met technische trainingen om te 
zorgen dat je klaar bent voor de komende elek-
trificatie.”

Cultuuromslag
Een cultuuromslag is ook essentieel om als uni-
verseel garagebedrijf succesvol de toekomst in 
te gaan. “Ik zie dat nieuwe leden zo’n 6 maan-
den nodig hebben om aan de James standaards 
te voldoen op het gebied van service en kwali-
teit. Je moet meer doen om je klant te behagen; 
maar dat zorgt wel voor loyaliteit over langere 
tijd. Om succesvol te worden is het wel belang-
rijk om écht universeel te worden”, besluit Van 
Altena. (BJK)

De directeur van James Autoservice ervoer 
het een paar dagen ervoor aan den lijve. 
Zijn auto moest naar de dealer voor het 

uitvoeren van garantiewerkzaamheden. “Van 
Hilversum naar Naarden en weer terug. In to-
taal 2 uur reistijd. Onderweg, kruipend van 
knooppunt naar knooppunt, besefte ik weer: dit 
willen mensen niet en het wordt steeds erger.”

Lease
James Autoservice manifesteert zich al jaren 
als het alternatief voor de merkdealer. Zo was 

de formule voor universelen de eerste die 
groen licht kreeg van de grote leasemaat-
schappijen om APK, onderhoud en reparatie 
uit te voeren. “Bij ons aangesloten autobe-
drijven halen gemiddeld 25 procent van de 
omzet uit het werken aan lease-auto’s. En 
daarmee bieden we een goede basis voor con-
tinuïteit.” De contracten met de grote lease-
maatschappijen zullen in de nabije toekomst 
alleen maar waardevoller worden, denkt Van 
Altena. “Private lease wordt steeds populair-
der. Privérijders nemen afscheid van hun 

Denis van Altena:
 

“Om succesvol te worden is 
het belangrijk om écht 
universeel te worden.”
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mobility matters

Contact SternParts

088 - 292 92 18
logistiek@stern.nl

Eén adres voor het bestellen van 
25+ merken.

Snelle levering.

Professioneel advies op maat.

Technische ondersteuning inbegrepen.

Aantrekkelijk geprijsde 
orginele onderdelen.

Auto-onderdelen voor de meeste merken direct aan u geleverd!
De onderdelendienst SternParts levert originele onderdelen in het grootste deel van Nederland.

Als onderdeel van Stern, één van de grootste automotive netwerken van Nederland, kunt u 
rekenen op zekerheid, snelle levering en hoge kwaliteit!

Snel en eenvoudig online bestellen via 
Partslink24, Partsplan of SupplyIt.

Eén aanspreekpunt; korte lijnen.
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In 2017 werd Bynco (‘Buy Your Next Car Online’) opgericht als één van de eerste volledig digitale 
autobedrijven. Na voorzichtig pionierswerk is het bedrijf dit jaar flink gegroeid. Staat de online showroom 

nu echt op het punt om de traditionele showroom te gaan verdringen?  

Bynco zet grote stappen 
in online autoverkoop 

C O N T I N U E  L E A D O P V O L G I N G  I S  V A N  C R U C I A A L  B E L A N G

samenwerken, maar dat werden 18 partijen en 
ruim 4.000 auto’s. Arval laat een deel van het 
B2C-traject verzorgen door Bynco. Bynco 
heeft als ambitie om de klant in de nabije toe-
komst altijd van een passende oplossing te 
voorzien. Ook als deze geen occasion zoekt, 
maar een nieuwe auto of een private leaseau-
to. “We hebben ruim 100.000 unieke bezoe-
kers per maand en beschikken qua verkeer over 
een goede organische basis.” Veldman denkt 
overigens niet dat de traditionele showroom 
volledig zal verdwijnen. “Ik geloof in een hy-
bride concept, online is een mooie aanvulling.” 
(AJC) 

“We zagen dat er steeds meer ver-
keer kwam maar waren zelf niet 
in staat om voldoende aanbod te 

genereren passend bij die vraag. We zijn daar-
om gaan aftasten of er animo was voor een mo-
del waarin wij transformeerden van digitaal au-
tobedrijf naar een digitale verkoper,” aldus 
Jeroen Veldman, general manager bij Bynco, dat 
deel uitmaakt van de AutoBinck Group. “Al snel 
werden we benaderd door diverse partijen die 
landelijk wilden gaan verkopen en wilden expe-
rimenteren met online verkoop. Vandaar dat we 
ons e-commerce platform daarvoor hebben 
opengesteld.

Geen leads
“Begin dit jaar begonnen we met het afbouwen 
van auto’s uit de Bynco-voorraad en zijn we be-
gonnen met de verkoop van auto’s van derde 
partijen.” Volgens Veldman is Bynco veel meer 
dan een pure advertentie-verkoopsite. “Er zijn 
heel veel platforms waarop je je aanbod kunt 
presenteren, maar die leveren in het beste geval 
alleen maar leads op. Wij leveren geen leads, wij 
verkopen auto’s. “Bynco neemt namelijk het 
hele proces voor haar rekening, waaronder al het 
klantcontact maar ook de volledige marketing 
automation-flow, zoals Veldman dat noemt. 

“We blijven leads opvolgen, mails en chats be-
antwoorden. Dat doen we zeven dagen per week, 
van 7 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds.”

Klantcontact maakt verschil
Die continue leadopvolging is van cruciaal 

belang, want volgens Veldman is 33 procent van 
de chatleads na 68 seconden al afgehaakt als er 
geen respons komt. De general manager claimt 
dat Bynco het beste automatiseringssysteem 
biedt voor auto e-commerce, maar het is het 
klantcontact dat het verschil maakt. “1 op de 25 
mensen koopt een auto blindelings, de rest wil 
toch contact. Daarom investeren wij de komen-
de periode verder in klantcontact om dit naar 
een nog hoger niveau te brengen.” 

Hybride
Bynco streefde ernaar om dit jaar 1.900 auto’s 
aan te bieden en met 10 partijen te gaan 

Jeroen Veldman:
 

“Wij leveren geen leads, wij 
verkopen auto’s.”
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Josink Maatweg 43  •  7545 PS Enschede  •  085 773 1079  •  info@autofinancier.nl  •  www.autofinancier.nl

Breng je ambities in beweging!

onze platforms:

AUTOFINANCIER NEDERLAND FINANCIAL LEASE ZZP FINANCIAL LEASE TWENTE

Koppel jouw voorraad met ons 
platform en bereik dagelijks  
nieuwe klanten!
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Onafhankelijk onderdelenimporteur en distributeur 4Motive bouwt sinds 2012 aan een eigenwijs en uniek 
portfolio. De autoparts vinden vooral hun weg naar de ongebonden grossiers, waarbij onderdelen van 

OE-kwaliteit, een vrijwel volledige voorraad per productgroep, stockadvies op maat, nachtdistributie en 
een gezonde marge zorgen voor een sterke partnerschap. 

E I G E N W I J S  E N  U N I E K  P O R T F O L I O

Parallel aan de bewuste keuze om bui-
ten de gebaande paden te opereren, 
kiest 4Motive voor een transparan-

te positionering. “Wij willen dat grossiers 
met ons gaan samenwerken om wie we 
zijn en wat te kunnen”, vertelt directeur 
Paul van Diemen. Kernwaarden die sa-
menkomen in de afkorting RAAK. “Die 
staat voor relatie, aandacht, anders en 
kwaliteit. En die manier van samenwerken 
willen we iedere dag opnieuw waarmaken.”

Parels
4Motive is het antwoord op de krachtsver-
houdingen in de aftermarket waarbij de on-
afhankelijke grossier steeds meer werd 
overvleugeld. Paul van Diemen: “Alleen als 
je kunt samenwerken met onbekende fabri-
kanten ben je in staat een alternatief te bie-
den. Waarmee het opsporen van onbeken-
de parels feitelijk onze belangrijkste 
activiteit is.” En dat is sneller gezegd, dan 
gedaan, vult operationeel manager Jeffrey 
van Riebec aan. “Om een minstens gelijk-
waardig alternatief te kunnen bieden voor 
de bekende merken op de markt moet alles 

kloppen: de kwaliteit, de range, de marges, 
de distributie, de catalogus, de technische 
ondersteuning, enzovoort.”

Zoektocht
Aan het vinden van zo’n parel gaat niet zon-
der uitzondering een jarenlange zoektocht 
vooraf. “Op de 100 oesters vind je mis-
schien één echte parel”, schetst Paul van 
Diemen. En dat gamma vol sterke merken 
vult 4Motive aan met een in de branche ta-
melijk uniek fenomeen: stockadvies op 
maat. “We houden per productgroep de 
vraag bovengemiddeld goed in de gaten. 
Dat geeft ons de kennis om zeer gericht ad-
vies te geven, waardoor de grossier met de 
geadviseerde voorraad zeker 95 procent 
van de vraag kan bedienen.” Mocht een on-
derdeel van buiten de voorraad besteld 
worden, dan levert 4Motive dit via nacht-
distributie vanuit de eigen voorraad. Jeffrey 
van Riebec: “Ook hier zijn we tamelijk ei-
genwijs in. Wij vinden dat wij als importeur 
gewoonweg het volledige programma van 
onze fabrikanten vanuit onze eigen voor-
raad moeten kunnen leveren” (BJK)

Remante turbo’s en AT-
autoteile turboslangen
Bij 4Motive is men content met de nieuwste 
toevoegingen. “Met turbo’s van Remante 
hebben we een topproduct in huis. Ze zijn 
volledig gereviseerd en kunnen zo qua kwaliteit 
wedijveren met OE-exemplaren”, vertelt Paul 
van Diemen. In het verlengde is men in Uithoorn 
ook dolgelukkig met de turboslangen van 
AT-autoteile. “Met AT-autoteile hebben we een 
heuse OE-leverancier aan ons gebonden. Niet 
alleen de kwaliteit is uitmuntend, maar ook het 
gamma: vrijwel volledig. Met deze twee 
toevoegingen kijken we uit naar 2020.” 

Paul van Diemen 
(l) en Jeffrey van 

Riebec:
“Wij willen dat grossiers 

met ons gaan samen-
werken om wie we zijn 

en wat te kunnen.”

4Motive zoekt naar parels 
voor zelfstandige grossier 
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U kunt meer uit mobiliteit halen 
dan u denkt. Zeker als u verder kijkt 
dan alleen het leasen van auto’s. 

Pro� teer van onze oplossingen
  Meer dan leaseauto’s

  Mobiliteitsadvies op maat

  Kosteloos CO2-compensatie

  Persoonlijke ondersteuning

  Geen verrassingen achteraf

Haal meer rendement
uit uw mobiliteit

Meer weten? Bel ons op (055) 579 8223. 
Of kijk op wagenplan.nl

19040071-WP adv 265x365mm.indd   2 02-12-2019   15:16
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CustomerConnect haalt de krenten uit de bewezen, maar traditionele DealerManagementSystemen 
voor merkdealers. Die functies worden toegevoegd aan de GarageManagementSystemen, zoals in 

gebruik bij universele autobedrijven. Clemens van Dorp legt uit hoe dat werkt.

CustomerConnect voegt frontoffice-
applicaties toe aan GMS

B E L A N G R I J K S T E  K O P P E L I N G E N  N U  V I A  C C - P L AT F O R M  B E S C H I K B A A R 

Management) van CustomerConnect. Daarmee 
is de cirkel rond.

Maximale databetrouwbaarheid
Dankzij de standaardisatie via CC-Platform 
wordt een elektronische werkorder bij accepta-
tie door de receptionist, volledig automatisch in-
gelezen en weggeschreven in het eigen GMS. Dat 
is inclusief de keuzes, zoals wachten of vervan-
gend vervoer en met beschrijving van klachten. 
Maar zonder vertaalslagen, want het is direct 
vanaf de bron afkomstig. Heel efficiënt dus. Cle-
mens van Dorp: "Ook wordt de kalender van het 
OWR-systeem nagenoeg real-time gesynchro-
niseerd met de actuele nog resterende werk-
plaatscapaciteit. Deze wijzigt immers continu als 
gevolg van nieuwe of verschoven afspraken via 
de telefoon of aan de balie. Databetrouwbaarheid 
dus." Inmiddels zijn de belangrijkste koppelingen 
via CC-Platform beschikbaar voor 87 procent van 
alle deelnemers aan een garageformule. (JM) 

Universele autobedrijven gebruiken een 
GarageManagementSysteem (GMS), 
waarmee je onder andere kunt factu-

reren en onderdelen bestellen. Maar om klan-
ten naar je bedrijf of website te lokken heb je 
frontoffice-(web)applicaties nodig, bijvoor-
beeld in de vorm van modules. Customer-
Connect ontwikkelde zelf zes van deze mo-
dules, die draaien op één centrale database. 
CustomerConnect maakte ook een open CC-
Platform voor uniforme data-uitwisseling 
tussen de talloze frontoffice-applicaties en 
het GMS. Modules van CustomerConnect 
draaien daardoor virtueel op de gegevens van 
het GMS van het autobedrijf. Op die manier 
presenteren twaalf verschillende GMS-sys-
temen zich virtueel als één uniform GMS. 
Frontoffice-applicaties die communiceren 
volgens datzelfde CC-Platform presenteren 
zich op hun beurt per toepassing eveneens 
naar de GMS-pakketten toe als één uniforme 
(web-)applicatie.

Handige frontoffice-modules
In de module 'Personal Site' van CustomerCon-
nect kan de klant zelf zijn NAW-gegevens be-
heren en aangeven hoe en over welke onderwer-
pen hij geïnformeerd wil worden, maar ook door 
wie, bijvoorbeeld ook door een garageformule. 
Clemens van Dorp: "Dankzij het CC-Platform 
kunnen wijzigingen die de klant aanbrengt re-
al-time verwerkt worden in zijn eigen GMS en 
vice versa." Een andere front-office module van 
CustomerConnect betreft bijvoorbeeld 

Marketing; dat gebruik je voor e-mailings, de 
opvolging van leads en het doorzetten ervan 
naar een externe applicatie of naar het eigen 
CRM-LMS systeem. Uiteraard is die module 
volledig AVG-verantwoord.

De cirkel rond
Vaak vormen volautomatische periodieke e-
mailings ten behoeve van APK/onderhoud het 
logische begin. Vervolgens wordt in de module 
Online Werkplaats Reservering (OWR) van Cus-
tomerConnect een werkplaatsbezoek afge-
stemd. Na uitvoering van een APK/onder-
houdsbeurt stuurt de module 'InterActive' van 
CustomerConnect de zogenoemde 'happy-
mails' om te peilen of de klanten tevreden zijn 
met de uitgevoerde werkplaatshandelingen. 
Daarin is opgenomen een link waarbij men te-
recht komt in de 'Personal Site'-module, die het 
eventuele commentaar van de berijder meteen 
wegschrijft in de module CRM-LMS (Leads 

Clemens van Dorp:
 

“Dankzij het CC-Platform 
worden wijzigingen real-

time verwerkt in het eigen 
GMS en vice versa.”
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GRATIS testen met eigen data

GRATIS conversie dus geen ‘overstapkosten’

GRATIS back-up en updates 

VAST bedrag per maand: per module en gebruiker  

GEEN investering in licenties, hardware, onderhoud enz.

GESCHIKT voor iMac en MacBook

100% geïntegreerde boekhouding

www.gastonsoftware.nl

GRATIS 
workshops

T: 0418 820018 / E: info@gastonsoftware.nl

Koppelingen met grossiers
Koppelingen met diensten

Servicekoppelingen
Webshopkoppelingen 

Voor meer info of demo0418 820018

GASTON             GEMAKSTAAT VOOR

RUNNING
ON SERVICE

Van topklasse ruilmotor tot
drijfstang: MRT is ‘at your service’. 

MRT Engines levert motoren voor 
vrijwel alle Aziatische, Franse en  

Duitse (lichte) bedrijfswagens,
4 x 4’s en personenwagens die aan 

een nieuwe start toe zijn. Zoekt
u onderdelen voor recente motoren, 

dan is MRT Parts uw partner.
Bij MRT staat kwaliteit voorop. Maar 

daarnaast  draait  alles om service!

Tel. 0413 - 34 20 14
E-mail engines@mrt.nl

Tel. 0413 - 34 88 05
E-mail info@mrtparts.nl

Grootwagenparkhouder (GWH)-regeling  
met eVerbinding
De wat voor regeling? We leggen het je uit …

Organisaties met veel kentekens, zoals transportbedrijven, leasemaatschappijen en fleetowners, kunnen onder  
voorwaarden gebruikmaken van de Grootwagenparkhouder-regeling (GWH-regeling) voor de motorrijtuigenbelasting (MRB).  
Factuurspecificaties voor alle motorrijtuigen worden opgehaald via Digipoort bij de Belastingdienst.

eVerbinding heeft een eigen Digipoort koppeling en daarmee een rechtstreekse, veilige verbinding met de Belastingdienst.  
Wij halen de factuurspecificaties voor je op en leveren deze als e-factuur af in je eigen online omgeving óf rechtstreeks in 
de financiële administratie van jouw organisatie.

Kortom, een veilige en digitale oplossing die direct bijdraagt aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.
Wil je meer weten over deze GWH-regeling? Bellen naar 088 440 66 33 of mailen naar info@everbinding.nl kan.  
We vertellen je er graag meer over!

Aanslag
Motorrijtuigenbelasting

GEEN

Afzonderlijke MRB aanslagen ontvangen per post

Handmatig inboeken van verschillende aanslagen

Handmatige betalingen per MRB aanslag

WEL AUTOMATISCH

Alle aanslagen MRB op één e-factuur

Alle kosten per kenteken direct in je administratie

In één bedrag geïncasseerd
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Zo’n 500.000 gebruikers wereldwijd vertrouwen op de slimme hardware en software van Fleet Complete. 
Zo helpt hun pro-actieve high tech camerasysteem bestuurders bij het voorkomen van ongelukken. En de 

slimme software van Fleet Complete maakt autodelen binnen de eigen organisatie mogelijk. 

Telematica van Fleet 
Complete nieuwe standaard 

in wagenparkbeheer 
G R I P  O P  V E R K E E R S V E I L I G H E I D  E N  W A G E N PA R K G R O O T T E

Complete geeft bedrijven ook een bijzondere 
tool om de verkeersveiligheid van de medewer-
kers naar een hoger plan te tillen. Een pro- 
actief camerasysteem kijkt via de voorruit mee 
met de medewerker op de weg en waarschuwt 
zo voor dreigende verkeerssituaties. “Het sys-
teem geeft realtime digitale alerts bij gevaarlij-
ke situaties, zoals het negeren van een stop-
bord,” legt Natalie Gierveld uit.

Camerasysteem
De ontwikkelaar met haar Europese hoofdkan-
toor in Utrecht wil met deze techniek heel graag 
bijdragen aan het overheidsbeleid: het aantal 
verkeersdoden terugbrengen naar nul in 2030. 

“Onze technologie helpt waar het menselijk 
brein en/of de ogen aan de grens zitten. Je kunt 
het zien als een extra assistent; een volgende 
stap in onboard technologie.” Het high tech ca-
merasysteem van Fleet Complete is toepasbaar 
in alle soorten voertuigen, vanaf kleine wagen-
parken tot de complete corporate fleet, en dat 
tegen een betaalbare kostprijs. Natalie Gierveld: 

“De aanschaf is een overzichtelijke investering. 
Binnen zes maanden heeft het systeem zichzelf 
terugverdiend in de vorm van brandstofbespa-
ring, minder schades en lagere kosten voor on-
derhoud.” Het systeem is bovendien zo ontwik-
keld dat de privacy van de bestuurder wordt 
gewaarborgd. Onder meer omdat de data bevei-
ligd is en de camera naar buiten is gericht. (BJK)

“We hebben een grote energieleve-
rancier in Estland geholpen bij 
hun duurzaamheidstransitie”, 

vertelt Natalie Gierveld, marketing manager 
Europe van Fleet Complete. “Met behulp van 
onze hard- en software is het wagenpark terug-
gebracht van 1000 naar 350 voertuigen, zonder 
aan productiviteit in te leveren of concessies te 
doen aan de flexibiliteit.” De Baltische staten 
lopen binnen Europa voorop als het gaat om 
vooruitstrevend wagenparkbeheer. In Neder-
land is daar nog veel voordeel te halen. “Natuur-
lijk geeft het inkrimpen van de vloot een direct 
kostenvoordeel. Maar het heeft ook 

maatschappelijke impact: je draagt bij aan CO2-
reductie. Fleet Complete helpt dus ook bij het 
realiseren van duurzame mobiliteit.”

Verkeersveiligheid
Veel bedrijfswagens staan vaker stil dan nodig 
is. Fleet Complete heeft de techniek in huis om 
deze auto’s efficiënter in te zetten met corpo-
rate car sharing. “Planning, beheer, techniek; 
alle facetten zijn eenvoudig te regelen met ons 
software-platform. De wagenparkbeheerder 
kan het proces monitoren op zijn PC, de gebrui-
ker heeft een app tot zijn beschikking, waarmee 
zelfs de auto geopend kan worden.” Fleet 

Natalie Gierveld:
 

“Fleet Complete heeft de 
techniek in huis om auto’s 
efficiënter in te zetten met 

corporate car sharing.”
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Sluit je nu aan bij hét  
netwerk van specialisten  
in elektrisch rijden
Voor een autobedrijf zijn de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden amper  
bij te houden. Voor je het weet ben je niet meer aangesloten bij klantvragen of kunnen  
autotechnici een storing niet meer diagnosticeren en verhelpen. Wat betekent dit voor  
de toekomst van je bedrijf?

EDGe Mobility (initiatief van Innovam en AutoNiveau) is een nieuw keurmerk en ondersteunt  
autobedrijven op het gebied van elektrisch rijden. Zo bieden wij EV opleidingen, kennis  
en support door EV specialisten en Remote Diagnostics support. Slimme ondernemers,  
die deel uit willen maken van het netwerk van specialisten en de continuïteit  
van hun autobedrijf willen garanderen, sluiten zich daarom aan bij EDGe Mobility. 

Zorg voor continuïteit van je bedrijf. Voor meer informatie of  
direct aansluiten kijk je op www.edgemobility.nl/autobedrijven

EDGe Mobility is een initiatief van:

TECHNISCH SPECIALIST 
OF 1E MONTEUR?
TOE AAN JE VOLGENDE STAP?

Haal in 2 stappen je hbo-bachelor Autotechniek en 
versterk je kennis in automotive systemen en ontwikkel 
je als manager.

STAP 1
Systeemspecialist Automotive (Associated degree deeltijd) 
• 2,5 jarige opleiding
• Volwaardig hbo-niveau (Ad)

STAP 2 
Doorstroom Autotechnisch Ingenieur (hbo deeltijd)
• 2 jaar doorstuderen
• Volwaardig hbo-bachelordiploma (ing)
• 2,5 jarige opleiding
• Volwaardig hbo-niveau (Ad)

Vraag nu een Adviesgesprek aan!
Meer info: www.han.nl/automotive-dt
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Iedereen kent het: de Lifehammer. Zo’n veiligheidshamer waarmee je in geval van nood een ruit kunt 
intikken, om jezelf uit je auto te bevrijden. Dit is typisch zo’n product waar een verhaal achter zit.

‘Lifehammer heeft geweldige 
groeimogelijkheden’ 

G O E D  E N  G E M A K K E L I J K  T E  G E B R U I K E N  O N D E R  A L L E  O M S TA N D I G H E D E N

worden gemaakt, vaak van inferieur materiaal. 
De klant weet dat niet, maar in een echt geval 
van nood zal hij ontdekken dat zo’n goedkoop 
ding vaak niet werkt. Triest, maar wij gaan ge-
woon verder met de ontwikkeling van supervei-
lige Lifehammers. Sinds enige tijd is ons topmo-
del onder de veiligheidshamers de Lifehammer 
Evolution. Deze werkt met een keramische pen 
(harder dan staal) en springveer. Goed en ge-
makkelijk te gebruiken onder alle omstandighe-
den, door zowel volwassenen en kinderen. Al 
onze veiligheidshamers hebben een snijfunctie 
om in geval van nood de veiligheidsgordel te 
kunnen doorsnijden. We verkopen een breed 
assortiment producten onder het merk Life-
hammer.  Zo hebben we een veiligheidsvestje, 
dat gevacumeerd is verpakt en daardoor gemak-
kelijk en altijd onder handbereik onder de vloer-
mat voor de stoel gelegd kan worden.”

De toekomst
“Het is niet ons plan om het assortiment dras-

tisch uit te breiden. Onze inspanningen op het 
gebied van innovatie zullen met name gericht 
zijn op het flexibeler en gemakkelijker kunnen 
plaatsen van onze hamers in een auto. Daar-
naast wordt er gewerkt aan een nieuwe genera-
tie hamers met het doel het gebruiksgemak, 
functionaliteit en design te verbeteren. Veel in-
spanningen zijn gericht op het uitbouwen van 
onze – te bescheiden – posities in Duitsland en 
de USA, beiden met een veel grotere automo-
bielmarkt dan Nederland. Zo moet het mogelijk 
zijn binnen drie tot vijf jaar ons bedrijf in om-
vang meer dan te verdubbelen. (BvdA)

“Het is heel vreemd om een product te 
verkopen, waarvan de koper hoopt 
het nooit nodig te hebben”, zegt 

Marcel Zegger, CEO van Lifehammer Products. 
“Het is wat dat betreft net zoiets als een goede 
verzekering.”. De Lifehammer is TÜV gecertifi-
ceerd. Het is een hoogwaardig product laat Zeg-
ger weten. “Wij doen zelf de productontwikke-
ling en als een ontwerp klaar is wordt het 
gepatenteerd en selecteren we de leveranciers 
voor de onderdelen. Wij laten het vervolgens in 
Nederland in elkaar zetten bij een aantal maat-
schappelijke werkbedrijven waar mensen met 
een arbeidsbeperking werk vinden. Onze 

klanten zijn op de eerste plaats de auto-impor-
teurs, maar we verkopen het ook via de groot-
handel en een aantal online en fysieke retailka-
nalen. In 2006 is er een convenant gesloten 
tussen de RAI Vereniging en het toenmalige 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De mees-
te bij de RAI aangesloten merken voeren het pro-
duct. Helaas is het nog nergens ter wereld ver-
plicht om een veiligheidshamer in de auto te 
hebben”. 

Inferieure kopieën
“Het is wel jammer dat er - met name in Aziati-

sche landen - kopieën van onze Lifehammer 

Marcel Zegger:
 

“Helaas is het nog nergens ter 
wereld verplicht om een 

veiligheidshamer in de auto 
te hebben.”
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Het familiebedrijf Micpoint uit Houten is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het leveren van hoog- 
waardige cloudoplossingen. Met verschillende bedrijfsonderdelen bedienen zij verschillende markten;  
MyFMS is een cloudoplossing voor Smart Mobility & Smart Cities, Veguard verzorgt voertuigbeveiliging  
en PetBase is een cloud-gebaseerde overheidsdienst voor het registreren van gechipte huisdieren.

Probleem
De meeste softwareoplossingen in de cloud en onpremise hebben een 
lokaal toegangsbeheer om gebruikers op te voeren voor het aan- en 
afmelden en hier de juiste rechten aan te koppelen. Dit zorgt meestal 
voor extra werk in het operationele proces voor een IT-afdeling, om de 
verscheidenheid aan applicaties te beheren.

Naast de extra kosten die hiermee gepaard gaan, is het ook nog eens 
foutgevoelig als je op meerdere plekken gebruikers beheerd voor toe-
gang naar de verschillende applicatie landschappen in een organisatie. 
Ook bestaat de kans dat het aantal datalekken gaat toenemen, wan-
neer er vergeten wordt een gebruiker die uit dienst gaat te blokkeren 
en te verwijderen uit de betreffende softwareoplossingen. Het heeft het 
ook impact op de GDRP (AVG).

Oplossing
Sinds de introductie dit jaar van onze nieuwe MyFMS release, is het 
mogelijk om MyFMS te koppelen aan Microsoft 365 met AzureAD. Hier-
mee koppelt u makkelijk en veilig uw organisatie aan MyFMS. Gebrui-
kers kunnen zich met hun bestaande gebruikersnaam en wachtwoord 
aanmelden, vanuit het bedrijfsdomein. Wanneer er een medewerker in 

dienst komt of uit dienst gaat, is deze meteen bekend in MyFMS. Er is 
een directe koppeling met AzureAD vanuit MyFMS, waar de autorisatie 
plaatsvindt. Op de achtergrond worden de gebruikers gesynchroni-
seerd.

Naast deze koppeling is het mogelijk om extra attributen mee te sturen 
middels de synchronisatie. De bedrijfspassen, bijvoorbeeld, kunnen 
worden meegestuurd, zodat deze gelijk gekoppeld staan in MyFMS. Dit 
zorgt uiteindelijk voor nog meer productiviteit en veiligheid.
 
Innovaties
De komende periode worden er nog een aantal belangrijke innovaties 
geïntroduceerd, waaronder het aanmelden zonder gebruik te maken 
van een wachtwoord middels de FIDO2 authenticatie techniek. Dit is al 
ondersteund door Microsoft 365 met AzureAD.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die MyFMS te bieden heeft? 
Neem dan contact met ons op via sales@myfms.com 
of bel +31 (0)30 63 55 700.

Micpoint B.V. / Vlierweg 38a NL / 3991 BD Houten / +31 (0)30 63 55 700 / info@micpoint.nl / www.micpoint.nl

MyFMS  
Security by Default met Smart Mobility & Smart Cities www.myfms.com

Teugseweg 18 7418 AM Deventer
T 0570 74 60 34  E info@starol.nl  I www.starol.nl

Uw A-merk ambassadeur
wenst u een gezond en succesvol 2020 

- Castrol distributie
- Castrol Classic distributie
- Shell distributie
- Total distributie
- Mobil distributie
- Fuchs Pentosin distributie

Starol proef.indd   1 04-12-19   14:32



De juiste mensen
op de juiste plek.
Ook in uw
organisatie!

Assessment / persoonlijke ontwikkeling / Coaching

Neem dan contact op
met Annemieke Reek:

Warder 48

1473 PC  Warder

T 06 – 53 34 67 97

E  info@fl eetcoaching.nl

W www.fl eetcoaching.nl

W www.aftersales-scope.nl

Wilt u de kracht achter 
het WAVE-assessment 
ervaren?

Of meer weten over...

• Assessment voor aftersales
• Effectieve beltrainingen
• De Fleetcoach-scan
• Persoonlijk ontwikkeltraject
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Met de komst van nieuwe technieken (ADAS) en aandrijfsoorten (EV) verandert het werk van een 
schadehersteller drastisch. Dat vergt dan ook drastische nieuwe methodieken; van intake tot en met 

afrekening. ABS Autoherstel heeft daarvoor de ‘totaalherstel’ visie uitgerold en boekt daarmee succes.
 

ABS Autoherstel rolt 
‘totaalherstel’ verder uit 

‘ D I E  K R A S  I N  D E  B U M P E R  I S  N I E T  Z O M A A R  T E  R E PA R E R E N ’ 

permanente educatietrajecten om 
de vakkennis bij werknemers up 
to date te houden.

Voertuigveiligheid
Die focus op kwaliteit heeft alles te 

maken met voertuigveiligheid. Zo heeft 
de keten recentelijk een zogenaamd veiligheids-
kritisch filter geïntroduceerd. Daarmee kan je 
vaststellen of je bij een reparatie in de buurt 
komt van een ADAS-systeem of de veiligheids-
kooi. Dit filter geeft dan precies aan welke stap-
pen moeten worden ondernomen. Stolk: “Kon 
je een kras in de bumper vroeger gewoon repa-
reren, nu moet je eerst vaststellen of er ook on-
zichtbare schade is. Een bumper zit tegenwoor-
dig vol met sensoren waardoor er meer komt 
kijken bij een veilige reparatie.”

Intake
Maar niets gebeurt zonder een goede intake 
van de schadeauto, waarbij bijvoorbeeld ook in 
kaart wordt gebracht waar in de keten welke 
vakkennis aanwezig is om die vervolgens ge-
richt in te zetten. Ook wordt er altijd een be-
handelplan opgesteld met een eventuele scan 
van het voertuig en wordt de juiste technische 
informatie vooraf geraadpleegd. Met chirur-
gische precisie wordt elke stap ingevuld. Dat 
heeft niet alleen met de hoge normen te maken 
waarmee het herstel dient plaats te vinden, 
maar ook met de efficiency. “We willen met 
ABS Totaalherstel aantonen dat we iedere auto 
kunnen repareren met behoud van de fabrieks-
garanties.” (BL) 

De techniek die voor de grootste veran-
dering zorgt, heet ADAS. Ofwel de vei-
ligheidssystemen met al zijn sensoren 

in de auto. Directeur Nico Stolk van ABS Auto-
herstel, ziet ook de elektrische auto een opmars 
maken in de 75 vestigingen van ABS Autoher-
stel verspreid over het land. “Maar dat zijn meer 
geleidelijke veranderingen. Hoewel ook die zor-
gen voor een nieuwe dynamiek en methodiek in 
onze keten.” 

Inzichtelijk
De ‘totaalherstel’-visie ligt aan de grondslag 
van de nieuwe strategie van ABS Autoherstel om 

de ontwikkelingen het hoofd te bieden. Het 
komt erop neer dat alle stappen in het herstel-
proces inzichtelijk worden gemaakt, digitaal 
vastgelegd en onderbouwd met foto’s en al. Een 
totaal andere manier van werken voor de scha-
deherstellers, benadrukt Stolk. “Waarbij je net 
als een kok tegenwoordig publiek hebt dat over 
je schouders meekijkt.” Kwaliteit is daarbij het 
uitgangspunt; het schadebedrijf houdt nu ook 
eigen audits bij alle vestigingen – naast de ver-
plichte audits van externe partijen. Daarnaast is 
er de ketencertificering, ook weer naast de be-
staande branche certificeringen. Ook maakt 
Stolk zich hard voor het invoeren voor 

Nico Stolk:
 

pleidooi voor perma
nente educatie binnen 

de schadeherstel
branche.



De nieuwe generatie 
in Autoruitreparatie

0318 507 725, info@glasstech.nl
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Help! SnelStartgarage stopt.

Kies AutomaaT GO en pak ons 
tijdelijk aanbod mee.

AutomaaT GO

Nu ook met APP!

www.automaat.cc
0341-355855

• Prijzen voor de gehele looptijd van je abonnement blijvend verlaagd 
• Overnemen volledige historie uit SnelStartgarage gratis* en geen opstartkosten

Koppelen met SnelStartboekhouding of een ander pakket? Onze koppeling is gecertificeerd!
* Aanbod gratis dataovername wegens succes verlengd tot 01-03-2020

Alles op het spel zetten?
Demonteer autoruiten met RL-eez.
Lage fysieke belasting, geen schade
aan lak en interieur.

tel.: 0318-507725

Alles op het spel zetten?
Demonteer autoruiten met RL-eez.
Lage fysieke belasting, geen schade
aan lak en interieur.

tel.: 0318-507725
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D O Y E N  A U T O  N E D E R L A N D :  P O S I T I E V E  V E R W A C H T I N G E N  V O O R  2 0 2 0 

‘Wij geloven in 
 de vrije ondernemer’ 

Doyen Auto Nederland is de derde op de ranglijst als het gaat om onderdelendistributie. Met 26 jaar 
ervaring is Doyen Auto Nederland bepaald geen nieuwkomer, maar aan nieuw elan ontbreekt het deze 

partij zeker niet. Kees Willemsen blikt terug op 2019 en kijkt verwachtingsvol naar 2020.

Kees Willemsen
“2020 is het jaar van 
de professionalisatie 
van onze garage- en 
grossierconcepten.”Doyen Auto Nederland is sinds drie 

jaar onderdeel van de Franse Au-
todis Group. De Fransen laten 

er geen gras over groeien en streven 
naar een omzet van 2 miljard euro 
in 2022. Met deze sterke Fran-
se ruggengraat is groei voor 
de Nederlandse tak dan ook 
eerder een vanzelfspre-
kendheid dan een ver-
wachting. En die groei is 
er ook. “De laatste vijf 
jaar is onze omzet ver-
dubbeld en onze ver-
wachtingen voor 2020 
zijn positief”, zegt Kees 
Willemsen, sales- en 
marketingmanager van 
Doyen Auto Nederland. 
Het bedrijf levert aan de 
vrije grossier. “Wij geloven in 
de kracht van de vrije onderne-
mer en ondersteunen hem dan 
ook op alle mogelijke manieren, in 
ieder geval door persoonlijk contact 
voorop te stellen, flexibel te zijn en na-
tuurlijk een groot productaanbod te heb-
ben”, zegt Willemsen. Doyen Auto Neder-
land heeft twee eigen grossiersconcepten 
API (Auto Parts Internationaal) en Auto. 
Daarnaast heeft Doyen een private label en 

garageconcept onder de naam Requal, een 
exclusief concept voor de Requal gros-

siers.

2020 
Willemsen: “Het afgelopen jaar 

hebben wij gebruikt om onze 
strategie voor de komende 

jaren vast te stellen. In ja-
nuari en december zullen 
wij deze delen met onze 
klanten. Belangrijkste 
uitgangspunt voor de 
strategie is dat wij kiezen 
voor het ondernemer-
schap van de zelfstandi-
ge grossier en dat de rol 

van Doyen naast uiteraard 
die van onderdelenleve-

rancier, vooral een onder-
steunende is. Vanuit onze ei-

gen organisatie hebben wij de 
tools en ervaring om de onder-

nemende grossier nog succesvoller 
te maken. 2020 is voor ons het jaar 

van de professionalisatie van onze gara-
ge- en grossierconcepten waarbij kwaliteit 
boven kwantiteit gaat. Wij staan als team 
klaar om na het vuurwerk onze plannen ge-
zamenlijk met onze loyale klanten te ver-
wezenlijken. Wij hebben er zin in.” (PS)

FOTO: ROBIN BRITSTRA



ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN IN HET MOBILITY CENTRE

HOE  KUNT  U  ELEK TR ISCH  R IJDEN  ST IMULEREN  B IJ  UW MEDE WERKERS?  W ILT  U  MEER 
W E T E N  OV E R  D E  KO S T E N  E N  M O G E L I J K H E D E N ?  M A A K  DA N  E E N  A F S P R A A K  B I J 
H E T  A L D  M O B I L I T Y  E X P E R I E N C E  C E N T R E  E N  O N T D E K  WAT  B I J  U W  B E D R I J F  PA S T.
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WinCar gaat Europees samenwerken, maar blijft lokaal ontwikkelen. In Nederland zet WinCar in op de 
Digitale Werkorder. Importeurs zijn er blij mee.

De Digitale Werkorder 
van WinCar

D I G I TA L E  W E R K O R D E R  Z O R G T  V O O R  D E  T R A N S PA R A N T I E  D I E  K L A N T E N  W I L L E N

het lokaal ontwikkelen. Paul Koster: "Wij gelo-
ven dat je lokaal veel beter kunt inspelen op de 
verschillen, zoals taal, regels, voorschriften, be-
lastingen en gebruiken. De effectiviteit die ie-
dereen denkt te zien in één Europees systeem is 
door al die verschillen helemaal niet zo groot. 
Autofabrikanten en importeurs kunnen Euro-
pees met elkaar afspreken over wat ze in een 
DMS willen; wij regelen de interfaces wel. We 
noemen dat WinCar NEO. Met onze zusteror-
ganisaties in Europa trekken wij dus samen op 
om het maximale uit nieuwe technologie te ha-
len, maar we zullen altijd lokaal blijven ontwik-
kelen." (JM) 

In grote lijnen is een DMS voor een dealer- of 
universeel bedrijf hetzelfde. Hoe zit dat? Paul 
Koster, Manager Sales Benelux van Reynolds 

& Reynolds, maker van WinCar: "Het grootste 
verschil tussen dealer en universeel bedrijf zijn 
de koppelingen met de fabrikanten voor garan-
tie, het bestellen van onderdelen, het ontvangen 
van pakbonnen, facturen, leads, enzovoorts. De 
basis is het maken van een afspraak en een werk-
order, waar onderdelen en tijd op worden ge-
boekt. CRM, magazijnbeheer, werkplaatsma-
nagement, verkoopproces, financieel pakket en 
diverse koppelingen met internet zijn standaard. 
WinCar werkt met één database, waardoor de 
gegevens vanuit alle modules toegankelijk zijn."

Importeur blij
WinCar maakt grote stappen met de digitalise-
ring. Paul Koster: "We hebben zojuist de certi-
ficering van Ford binnen voor het gebruik van 
de Digitale Werkorder in combinatie met de ga-
rantieprocedure. Van Fiat en Mitsubishi hebben 
we al goedkeuring en we zijn in een vergevor-
derd stadium met Kia. Dat heeft onvoorziene 
consequenties, want in de voorwaarden staat 
nu nog dat de klant een handtekening moet zet-
ten. Die voorwaarden moeten aangepast wor-
den, want die handtekening zet de klant nu op 
een signpad."

Transparantie en besparing
De Digitale Werkorder zorgt voor de transpa-
rantie die klanten willen. Ze worden niet meer 
aan de balie verrast met een hoge factuur, want 
ze hebben de foto's en filmpjes gezien, die de 
monteur met zijn tablet maakte van het niet 
voorziene werk. Dat geeft vertrouwen. Paul 

Koster: "We zien bovendien dat de monteurs 
niet alleen heel graag met tablets werken, maar 
eindelijk is er een automatiseringsproces waar 
de monteurs bij betrokken zijn." Met de digita-
lisering zijn ook besparingen te halen. De factu-
ren gaan straks als pdf-jes naar de klanten, die 
met betaallinkjes direct kunnen betalen. Dat 
vergemakkelijkt de administratie en scheelt pa-
pier, want het hele dossier is digitaal.

WinCar NEO
Als onderdeel van Reynolds & Reynolds gaat 
WinCar naar één Europese organisatiestructuur, 
maar dat wil niet zeggen dat WinCar afstapt van 

Paul Koster:
“WinCar werkt met één 
database, waardoor de 

gegevens vanuit alle 
modules toegankelijk 

zijn.”
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‘ W E  W I L L E N  H E T  M AT C H E N  V A N  V R A A G  E N  A A N B O D  M A K K E L I J K  M A K E N ’

AutoTrack, Gaspedaal en 
Autowereld in Automotive 

Mediaventions

Afgelopen zomer zorgde de joint venture tussen AutoTrack (DPG Media) en Gaspedaal (Mediahuis) al 
voor reuring in de online autowereld. In oktober nam de kersverse joint venture, Automotive 

Mediaventions, Autowereld over. Volgens Sander van den Hout en Ingrid Spierts zorgt het gezamenlijk 
optrekken voor een unieke propositie in autoland.

Sander van den 
Hout en Ingrid 

Spierts
sluiten andere over-

names niet uit.
 

Nog niet eerder werkten twee con-
currerende mediabedrijven op 
deze schaal samen. En dat ‘unieke’ 

is terug te vinden op de Amsterdamse 
werkvloer waar alle werknemers van beide 
bedrijven gezamenlijk werken. Waarbij In-
grid Spierts, head of marketing van Auto-
motive Mediaventions, benadrukt dat het 
geen samenwerking is om uiteindelijk een 
van de portals uit de markt te drukken. “In-
tegendeel. AutoTrack en Gaspedaal zijn 
complementair aan elkaar. Met Autowereld 
krijgen we bovendien een schat aan auto-
data binnen. Het is mooi te zien dat we van-
uit de verschillende achtergronden tot één 
goede propositie komen voor de klant: het 
autobedrijf van klein tot groot.”

Customer journey
Die propositie richting de klant is natuur-
lijk waar het om draait. En die moet al even 
uniek zijn als de samenwerking zelf. “Er is 
geen uitgever in Nederland die de autozoe-
ker al in het begin van zijn of haar customer 
journey kan oppakken”, zegt algemeen di-
recteur Sander van den Hout. “We kunnen 
data putten uit een ongelofelijk grote poel 
mediabedrijven en -merken. Hierdoor kun-
nen we autobedrijven beter adviseren, fijn-
maziger en gebaseerd op data die andere 
marktpartijen niet hebben.” 

Matchen
“We willen het matchen van vraag en aan-

bod makkelijk maken, voor de autobedrij-
ven maar het begint natuurlijk bij de au-
tokoper. Zo hebben wij verschillende type 
autozoekers gedefinieerd; van de autozoe-
ker die alles wil uitzoeken, details wil we-
ten en het aanbod wil vergelijken - een con-
sument die heel blij wordt van Gaspedaal, 
de google van het automotive - tot en met 
de autozoeker die vooral wil worden gehol-
pen bij zijn zoektocht naar een geschikte 
auto. Voor hem is AutoTrack de beste 
match”, aldus Spierts. 

Doelgroepen
Die ruimere keuze is er nu ook voor het au-
tobedrijf, van kleine zelfstandige tot dea-
lerholding. Ze kunnen targetten op doel-
groepen, bepalen wat in hun regio de beste 
voorraad is en daarbij kiezen uit verschil-
lende afrekenmodellen, zoals een abonne-
ment of een ‘cost per click’. Van den Hout: 

“De reacties die we op de joint venture hier 
krijgen zijn positief. Niet alleen omdat we 
iedere Nederlander bereiken, alle data van 
de automarkt in huis hebben maar ook om-
dat Automotive Mediaventions twee fami-
liebedrijven achter zich heeft staan die in de 
wedstrijd zitten voor de lange termijn. Daar 
voelen klanten zich thuis.” (BL)



Acht miljoen oude autobanden 
inzamelen per jaar...

…dat is gelijk aan de oppervlakte van 400 voetbalvelden

…dat zijn alle ingeleverde gebruikte personenwagenbanden in Nederland

…dit betekent bijna 60.000 ton minder CO2-uitstoot

… daarmee besparen we CO2 gelijk aan de emissie van 
400 miljoen autokilometers (10.000 keer de aardbol 
rond) of de aanplant van 400.000 nieuwe bomen

…dit levert 32 miljoen kilo hoogwaardige grondstoffen

…op milieuverantwoorde wijze verwerkt

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

www.bandenmilieu.nl

Inzamelen oude banden. Voor een schoner milieu. 
Alle gebruikte autobanden worden in Nederland door RecyBEM 
ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze verwerkt. 

RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier. 
Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&W 
algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor heeft 
RecyBEM kracht van wet.

RecyBEM wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig ‘Oud voor Nieuw’ in 2020.
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Het managen van een auto(dealer)bedrijf is een complex spelletje. Het moet zo efficiënt, snel en slim 
mogelijk gebeuren. Dat klinkt simpel, maar de praktijk wijst uit dat het niet zo eenvoudig is. Goed 

occasionbeleid is echter cruciaal voor het rendement van een autobedrijf. 

Used Car Controller
O C C A S I O N B E H E E R S S Y S T E E M  M A A K T  J E  B E T E R  I N  J E  V A K

klanten een tijdje, om te garanderen dat ze het 
beste uit Used Car Controller halen. De Klant 
Ambassadeur vertegenwoordigt daarna de 
klanten in ons team. Hij initieert verbeterin-
gen die door IT dan weer worden opgepakt. 
Geen loze woorden, want Used Car Controller 
is vanaf 2009 op de markt. Al tien jaar lang 
wordt ieder jaar een groei gerealiseerd van 25 
procent, want alle gebruikers worden ambas-
sadeurs. Een vertrouwenwekkend resultaat, 
dat ingevuld wordt door de praktijkkennis die 
erachter zit. (PV)

Used Car Controller heeft zich ten doel 
gesteld haar gebruikers tot de besten 
van het gebruikte auto vak te maken. 

Alles binnen de webapplicatie is daarop gericht. 
Used Car Controller is daarom niet zomaar een 
occasionbeheertool maar een workflowpro-
gramma dat je dagelijks helpt om efficiënt een 
bovengemiddeld rendement op gebruikt te re-
aliseren. 

Occasionbeheer
René Smid en Felipe Guiljam zijn de twee aan-
spreekpunten voor dit unieke occasionbeheers-
systeem. René Smid: “Het is heel simpel: de ver-
koper opent ’s morgens UCC en ziet zijn 

‘to-do-lijstje’ voor die dag. Het is een kwestie 
van dingen niet vergeten.” UCC is een occa- 
sionbeheersysteem dat is samengesteld op ba-
sis van praktijkervaring van professionals uit de 
autobranche. Om welke zaken gaat het dan? 
Felipe Guiljam licht het toe: “Used Car Control-
ler voorziet in alle relevante informatie om het 
proces van een gebruikte auto aan te sturen. 
Van taxatie tot verkoop met geïntegreerde 
RDW-diensten. Maar ook actief voorraadma-
nagement, met je eigen handelsplatform voor 
het beste handelsbod. En heb je meerdere ves-
tigingen? Met UCC heb jij als occasionmanager 
volledig inzicht in het gebruikte auto proces van 
al je vestigingen.”

Nieuwe versie
Recentelijk werd een nieuwe versie van de Used 
Car Controller uitgebracht. “We spelen voort-
durend in op de vraag en verwachting uit de 
markt. We blijven innoveren,” aldus René Smid, 
die vervolgt: “De nieuwe versie van het pro-
gramma is nog intuïtiever, gebruiksvriendelij-
ker en multi-device bruikbaar. Je kunt het dus 

op elk mobiel apparaat gebruiken. Biedingen 
van jouw eigen handelaren op handelsauto’s 
kunnen ook via UCC worden gedaan, dus als je 
dat combineert met een mobiel dan ben je als 
verkoper wel heel erg slagvaardig.”

Klant Ambassadeur
Felipe Guiljam: “Wat nog niet genoemd is is 
onze Klant Ambassadeur. Start je met UCC, 
dan word je als verkoper door ons persoonlijk 
opgeleid, vergelijk het maar met consultancy. 
Daarna volgt onze Klant Ambassadeur onze 

René Smid (l) en 
Felipe Guiljam:

 
“De nieuwe versie is nog 

intuïtiever, gebruiks
vriendelijker en  

multidevice bruikbaar.”
FOTO: ROBIN BRITSTRA
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VOLVO XC90 
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Bent u klaar voor een pure rijbeleving? 
Voor de ervaring van de Volvo XC90 T8 Twin Engine met 

geavanceerde plug-in hybride technologie, een grotere 
actieradius en minder CO2-uitstoot? 

Klaar voor meer intuïtief bedieningsgemak dan ooit, en de 
meest geavanceerde veiligheidsvoorzieningen? 

Ontdek het superieure gevoel van ruimte en ingetogen luxe, 
in een interieur met zeven zitplaatsen dat zich kenmerkt 

door raffinement van het hoogste niveau.
Ontdek de XC90 Recharged.
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V E R S C H I L  M A K E N  M E T  H O L L A N D S E  K E N N I S  E N  K W A L I T E I T

Eurol Service Point
Eurol lanceert een nieuwe garageformule voor autobedrijven: Eurol Service Point. Naast commerciële 

ondersteuning is het delen van technische kennis via de ‘Eurol Academy’ één van de belangrijke 
speerpunten van de smeermiddelfabrikant.

 

Dennis Mars-
man (l) en Bart 

Boerboom:
“We helpen garagis-
ten meer rendement 
uit smeermiddelen 

te halen.”

“Door de moderne technieken 
wordt het toepassen van het 
juiste smeermiddel steeds be-

langrijker”, zegt Dennis Marsman, Marke-
ting Manager bij Eurol. Onder invloed van 
downsizing en nieuwe technieken groeit 
het aantal motoroliën de laatste jaren in rap 
tempo. Eurol Service Point is dan ook voor-
al geboren om te zorgen dat autobedrijven 
de kennis hebben om auto’s met deze mo-
derne technologieën te kunnen onderhou-
den. Het bieden van technische scholing en 
het delen van de technische expertise is bij 
Eurol Service Point gecombineerd met 
commerciële ondersteuning, waar-
door Eurol een totaalconcept biedt 
aan de garagist. Dennis Mars-
man: “Ondernemers kunnen de 
Eurol kwaliteitsuitstraling 
toevoegen aan hun pand, via 
ons tegen gunstige voor-
waarden equipment aan-
schaffen en natuurlijk de Eu-
r o l  s m e e r m i d d e l e n 
professioneel presenteren en 
opslaan.”

Meer rendement
“Eurol Service Point bevat bijvoor-

beeld ook een leenauto-oplossing en 
via de locator op onze website verwijzen 
we potentiële klanten door naar de Eurol 
Service Point locaties”, vult Sales Manager 
Bart Boerboom aan. Nog een belangrijk 
voordeel van het concept uit Nijverdal is de 
vrijheid voor de ondernemer. “Wij denken 

smeermiddelen te halen.” Eén van de 
nieuwste oliesoorten in het Eurol-gamma 
onderschrijft de steeds complexere tech-
niek en dito smeermiddelen. Voor het jong-
ste type Toyota Camry Hybrid is de 0W-16 
olie ontwikkeld. “Een zeer ‘dunne’ olie, die 
bijdraagt aan het verlagen van de interne 
wrijvingsweerstand in de motor. De grote 
vraag uit het buitenland vormde het start-
punt om deze speciale olie te ontwikkelen”, 
aldus Bart Boerboom. 

Toyota GAZOO Racing
Eurol werkt sinds vorig jaar samen met 

Toyota GAZOO Racing; het Dakar 
rallyteam van het Japanse auto-

merk. Eurol droeg zo als hoofd-
sponsor bij aan de allereerste 

Dakar-zege van het rallyteam. 
Dennis Marsman: “Dit jaar 
zijn we opnieuw hoofdspon-
sor. Daarnaast gebruikt het 
team onze producten bij het 
prepareren van de vier Toyo-

ta Hilux rallyauto’s. De Dakar 
Rally is de ultieme beproeving.” 

Dit jaar is oud-Formule 1 we-
reldkampioen Fernando Alonso 

het team komen versterken, waar-
van de Nederlander Bernhard ten 

Brinke ook deel uitmaakt. “Fernando 
zorgt voor heel veel publiciteit en dat opent 
ook deuren voor Eurol. We zijn inmiddels 
actief in zo’n 85 landen en de publiciteit met 
Toyota GAZOO Racing helpt ons enorm bij 
de internationale expansie.” (BJK) 

dat het voor vrije garagisten heel interessant 
is om in te stappen. Er zijn weinig verplichtin-
gen en veel vrijheden. We gaan graag met on-
dernemers om tafel om uit te leggen hoe de Eu-
rol Service Point formule voor hun specifieke 
bedrijf kan werken. Uitgangspunt is dat wij ga-
ragisten helpen meer rendement uit 

FOTO: ROBIN BRITSTRA



www.tyrenet.nl

PARTNERS
IN BANDEN

Als landelijke bandenleverancier 
helpt Tyrenet met het verhogen 

van uw bandenomzet.

BETROUWBARE PARTNER
Door middel van landelijke 

afspraken klanten ontzorgen
 

DAGLEVERING
Minimaal 3 leveringen per dag

MARKTBEWERKING
Ontwikkelingen van praktische 

concepten en verkooptools

KLANTVOORDEEL
Altijd de juiste band, op het juiste 

tijdstip, op de juiste plaats!

TYRENET INTERNET CATALOGUS
Ondersteuning met de verkoop  

van banden en wielen

BANDENOPSLAG
Verzorgen van zomer- en 

winterbandenopslag
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Al doet de bedrijfsnaam wellicht anders vermoeden, Santander verstrekt kredieten aan zowel de particuliere als 
aan de zakelijke klant voor de aanschaf van een auto. Santander doet dat al sinds 1963. Een keuze voor de lange 

termijn gebaseerd op ervaring en degelijkheid bij één van de grootste financiële instellingen ter wereld. 

Santander Consumer 
Finance 

V E R A N T W O O R D  V O O R W A A R T S

aangesteld en vanaf het komende voorjaar voe-
gen wij hier een interne sales support desk aan toe. 
Daarnaast ontzorgen wij de dealer met de online 
portal die wij afgelopen zomer geïmplementeerd 
hebben. Bij het afsluiten van een lening komen 
nogal wat administratieve zaken kijken en deze 
werden voorheen verzorgd door de verkoper. 
Maar het is een oud gegeven: een verkoper is nou 
eenmaal geen administrateur.”
 
Portal
Via de online portal kan de klant nu alle beno-
digde privégegevens, bankafschriften, kopieën 
van legitimatiebewijzen en salarisstroken up-
loaden in een beveiligde omgeving vertelt De 
Bruin. “De klant communiceert rechtstreeks 
met de geldverstrekker, waarmee een efficiën-
ter en sneller proces gecreëerd is. Sinds de in-
gebruikname van deze portal is de definitieve 
goedkeuring voor een financieringsovereen-
komst gemiddeld vijf dagen eerder rond dan 
voorheen. Een echte win-win situatie dus: meer 
vertrouwenwekkend voor de klant, minder 
rompslomp voor de verkoper c.q. dealer en een 
snellere afhandeling voor ons. Het voordeel is 
dat Santander een kortere lijn met de klant heeft, 
waardoor een persoonlijkere communicatie mo-
gelijk is. Daarnaast is er veel aandacht voor de 
interne organisatie. Er is een enorme betrok-
kenheid en motivatie. Verbinden en bouwen, 
dat is de missie die we ons ten doel hebben ge-
steld. Misschien komt het nog zo ver dat we voor 
iedere gefinancierde auto een boom kunnen 
planten, dan helpen we zelfs heel praktisch mee 
aan de vergroening.” (PV)

Miranda de Bruin is als ‘Head of Auto-
motive Santander Consumer Finan-
ce Benelux’ verantwoordelijk voor de 

automotive activiteiten van Santander binnen 
de Benelux en licht toe: “Santander leent geld 
uit en heeft daarmee een maatschappelijke ver-
antwoording”. Santander is aangesloten bij het 

‘responsible banking’ initiatief van de Verenig-
de Naties. Dit initiatief draagt bij aan onder an-
dere maatschappelijke participatie door middel 
van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk door het per-
soneel. “Ook het klimaat speelt een wezenlijk 
onderdeel in deze strategie, zo hebben wij ini-
tiatieven om het gebruik van plastic te 

reduceren en door de digitalisering binnen de 
organisatie wordt er minder papier gebruikt.”
 
Vergroening

“De vergroening vraagt ook om onverwachte in-
vesteringen bij onze klanten, bijvoorbeeld voor 
de aanschaf van een elektrische auto. Daarvoor is 
geld nodig, wij kunnen in die kapitaalsbehoefte 
voorzien. De condities zijn alom bekend, maar 
centraal hierin staat het persoonlijke contact tus-
sen koper, verkoper en geldverschaffer. We zijn 
erin geslaagd om afgelopen jaar wederom de dea-
lertevredenheid te laten stijgen. Per kanaal heb-
ben wij een gespecialiseerde accountmanager 

Miranda de Bruin: 
“De vergroening vraagt om 
onverwachte investeringen 

bij onze klanten.”
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GRIJS KENTEKEN OMBOUW - DUBBELE CABINE’S - LAADVLOER & BETIMMERING

PROFIGLASS BV

Rogmolewei 1, 8651 EP IJlst
 T (0515) 53 27 78 
 I www.profi glass.nl
 E mail@profi glass.nl

ProfiCab, luxe dubbele cabine voor de:
• PEUGEOT EXPERT LONG (L3) • CITROËN JUMPY XL (L3)

• TOYOTA PROACE LONG WORKER (L3) • OPEL VIVARO L3 

NIEUW: ProfiCab

Sinds jaar en dag ontwikkelen, produceren en monteren wij dubbele cabine’s; 
onze nieuwste Profi Cab kenmerkt zich door een hoog afwerkings-, comfort- 
en veiligheidsniveau en is standaard voorzien van een voorgevormde bank 
met hoofdsteunen, 3 driepuntsgordels, hemelbekleding en zijruiten. 

De Profi Cab is ook leverbaar voor de Ford Transit Custom 
en de Volkswagen Transporter T5 -T6.1

ROUWVERVOER - SEPARATIEWANDEN - IMPERIAALS/SIDE-BARS - CAMPEROMBOUW
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‘ C O A C H  Z E  E N  B I E D T  Z E  E E N  T O E K O M S T  I N  D E  A U T O B R A N C H E . ’ 

Werkgevers, let op 
je personeel! 

Op de site van HAN-Automotive staat een ontzettend grappig filmpje over een ongeïnteresseerde 
puber, die op HAN-Automotive transformeert tot een actieve ondernemende student. Dat filmpje 

past precies in het verhaal van Bert Klink. 

Bert Klink: 
“Mijn zorg is dat 
alle goede men-
sen de garages 

uitlopen.” 
Bert Klink is coördinator van de deel-

tijdopleiding Automotive bij de HAN. 
"De technische veranderingen gaan 

zo snel, dat de auto een rijdende telefoon is 
geworden. Auto's worden om de elektroni-
ca heen gebouwd, terwijl de mechanische 
componenten steeds eenvoudiger wor-
den. De monteur van de toekomst 
krijgt daardoor een andere functie: 
meer servicegericht, meer kennis 
van programmeren. Ik vraag mij 
zelfs af of hij nog wel 'monteur' 
blijft heten.

Let op je personeel
Bert Klink vindt dat veel werkgevers 
te weinig aandacht voor personeel 
hebben. "Als je op google naar 'multi-
disciplinair monteur' zoekt, krijg je ad-
vertenties van chipfabrikant ASML. Dat 
bedrijf is op zoek naar automonteurs, om-
dat die zo veelzijdig zijn. Monteurs doen het 
dus geweldig goed, maar mijn zorg is dat alle 
goede mensen de garages uitlopen. Ik zie nu 
al dat studenten op de deeltijdopleiding Au-
tomotive banen krijgen aangeboden van ma-
chinebouwers en vanuit de maakindustrie. 
Daarom zit ik hier. Mijn boodschap is: werk-
gever, let op je personeel, coach ze en biedt 
ze een toekomst in de autobranche."
  
Bewonderingswaardige aanpakkers
Bij de Deeltijdopleiding Automotive van de 
HAN gaan havoscholieren, mbo-4-studen-
ten en werkenden op mbo-niveau één dag 

bewonderingswaardig." Als toelating moe-
ten de studenten eerst een wiskundecursus 
volgen en als ze eenmaal hun propedeuse 
hebben gehaald, krijgen ze les per module. 
Aan elke module zijn bepaalde vakken ge-

koppeld, zoals bijvoorbeeld 'verbran-
dingsmotoren' of 'aandrijflijn'. Als af-

sluiting krijgen ze ook nog een 
opdracht voor op de huidige werk-
plek.
  
Laat ze niet ontsnappen
Het wonderlijke is dat er tot een 
paar jaar geleden studenten wa-
ren, die helemaal niet wilden dat 

hun werkgever wist dat ze een 
deeltijdopleiding deden. Bert Klink: 

"Sommige werkgevers wilden dat lie-
ver niet, omdat die jongens door hun 

studie overgekwalificeerd zouden wor-
den voor het garagebedrijf en dan zouden 

vertrekken. Ik spreek dat tegen, want au-
to's vragen straks zoveel kennis dat deze 
monteurs hard nodig zijn." In vier jaar tijd 
kunnen de deeltijdstudenten afstuderen 
als 'Bachelor of Science' en hebben ze de 
ingenieurstitel op zak. Dat hoeft natuur-
lijk niet. Er zijn andere HAN voltijd- en 
deeltijdopleidingen op het gebied van au-
tomotive, zoals de tweejarige hbo-oplei-
ding Associate degree Systeemspecialist 
Automotive. Bert Klink: "Mijn pleidooi is: 
kijk wat je in huis hebt, koester dat. Laat 
ze niet ontsnappen naar andere industrie-
en." (JM)

in de week naar school. Bij die tien lesuren 
horen dan nog wel twintig uren zelfstudie 
en dat combineren veel van deze deeltijd-
studenten met een baan van vier dagen in 
de week. Klink: "Dat zegt iets over het ka-
rakter van de deeltijdstudent. Ik vind het 

FOTO: ROBIN BRITSTRA



STARTEN MET ONLINE 
OCCASION VERKOOP? 

BYNCO.COM 
VOOR AUTOBEDRIJVEN 
EN LEASEMAATSCHAPPIJEN

BEL NU EN ADVERTEER HEEL 2020 GRATIS 
(NO CURE NO PAY).

365 dagen, 24/7 uw digitale verkoper
Geen leads maar verkooporders
Geen investering in e-commerce nodig
Hogere omloopsnelheid van uw voorraad
Met 1 druk op de knop live
Koppeling met alle VMS’en beschikbaar

BEL 030 – 207 42 20 
OF MAIL NAAR INFO@BYNCO.COM
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T W E E  G E N E R AT I E S  M A K E N  G A L L E R Y  A A L D E R I N G  T O E K O M S T B E S T E N D I G 

Gedeelde passie voor 
auto’s én mensen

Gallery Aaldering is uitgegroeid tot een internationaal A-merk onder de specialisten in klassieke auto’s. 
Nestor Nico Aaldering nam in 2000 een serieus risico met de bouw van het even statige als grote pand 

aan de rand van Brummen. Met de entree van zoon Nick in de directie vergrootten vader en zoon 
vervolgens de collectie en de internationale activiteiten.

Nico (l) en Nick 
Aaldering:

“We houden van 
auto’s en van men-
sen. Nou, dan zit je 

hier helemaal goed.”

Online klassiekerveiling
Vorig jaar trokken de kijkdagen tussen de 
7000 en 8000 mensen van over de hele 
wereld. “We hebben mensen uit Italië, 
Amerika en Nieuw-Zeeland mogen begroe-
ten. We waren stomverbaasd”, vertelt Nick 
Aaldering. Van 9 tot 29 januari worden 
opnieuw 200 auto’s, motoren en memorabi-
lia online geveild. “Auto’s om zo mee weg te 
rijden, tot aan restauratie-objecten en alles 
ertussenin.” Tijdens vier kijkdagen op 18, 24, 
25 en 28 januari mag iedereen het aanbod 
grondig inspecteren.

Nico en Nick Aaldering doorstonden 
alle zware tijden en bleven ook 
nuchter tijdens de ‘klassiekerbub-

bles’. Dat zowel vader en zoon op een paar 
stappen van de zaak wonen, zegt veel. “We 
werken vijf dagen in de week 10 à 12 uur per 
dag. En dat doen we, omdat we plezier heb-
ben in wat we doen”, vertelt Nick Aaldering 
vol vuur. “Mijn vader en ik houden van au-
to’s en van mensen. Nou, dan zit je hier he-
lemaal goed.”

Old school
Het team van Gallery Aaldering telt inmid-
dels zo’n 30 medewerkers. “We hebben een 
geweldig team, zowel in de werkplaats als 
in de showroom. Ons team is zeker onze 
kracht.” Nog altijd gaan vader en zoon 
voorop bij het uitbouwen van het bedrijf. 

“Meer en meer besef ik hoe bijzonder het is 
om zo met je vader te mogen samenwer-
ken”, vertelt Nick. “Mijn vader is een ech-
te old school autoliefhebber. Hij kan net zo 
enthousiast worden van een Ford Capri als 
van een Ferrari van 1,5 miljoen. Die echte 
passie is - denk ik - wat ons onderscheidt.” 

Toekomst
Nick Aaldering ervaart bovendien de on-
voorwaardelijke steun van zijn vader bij de 
keuzes op weg naar de toekomst. “Ik ben 
gezegend met zo’n goede sparringpartner. 
Hij steunt me en laat me beslissingen ne-
men. Als we een keer ruzie hebben, dan 
duurt dat nooit langer dan 10 minuten.” 
(BJK)

 Vergaderen tussen 
350 klassieke auto’s
Gallery Aaldering heeft twee 
ruimtes beschikbaar voor 
zakelijke ontmoetingen. De 
vergaderzaal is voorzien van een 
digitaal presentatiescherm, 
flipover en draadloos internet. 
De andere ruimte is geschikt 
voor ontvangst, lunch en 
afsluitende borrel. Voor de 
catering is het inpandige Gallery 
Grand café voorhanden. “Als je 
de jaarlijkse heisessie eens wat 
snelheid wilt geven, dan ben je 
van harte welkom”, meldt Nick 
Aaldering met een knipoog. 

FOTO: ROBIN BRITSTRA
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M I C P O I N T  O N T Z O R G T  D O O R  H E T  O P T I M A L I S E R E N  V A N  I N T E R N E  P R O C E S S E N . 

‘MyFMS verdient zich binnen 
enkele maanden terug’

Vanwege dezelfde achternaam is het meteen duidelijk: je hebt te maken met een vertrouwd familiebedrijf. De heren Frank 
en Denis Leemkuil zijn volle neven en hun gezamenlijk streven is groeien met klanten en hun businesspartners. Daarvoor lag 

de focus in het afgelopen jaar op MyFMS, een clouddienst die oplossingen biedt aan bedrijven en hun werknemers. 

Frank en De-
nis Leemkuil:

“We bieden onze 
businesspart-
ners optimale 

ondersteuning.”

Frank Leemkuil: ”De aanschaf van 
MyFMS door middelgrote en groot-
zakelijke bedrijven, levert hen grote 

besparingen op. Tot de functionaliteiten 
behoren standaard fiscale ritregistratie, 
rapportage van snelheidsovertredingen, het 
systeem signaleert brandstoffraude en 
toont de CO2 rapportages ten behoeve van 
de MVO/CO2 prestatieladder. Kortom, 
MyFMS ontzorgt onze klanten door het op-
timaliseren van hun interne processen. De 
investering in MyFMS heeft zich meestal 
binnen enkele maanden al terugverdiend.” 

Cloud
Bepaald geen loze woorden, want ze wor-
den bevestigd door verschillende mobili-
teitsmanagers en materieelbeheerders van 
de Micpoint-businesspartners. Met Mic-
point kunnen zij de administratieve last 
verlagen voor medewerkers met onder an-
dere een bedrijfsauto, zowel voor de finan-
ciële- als de loonadministratie. Denis 
Leemkuil: “We sluiten aan op het Microsoft 
Azure-platform om met andere administra-
tieve omgevingen te kunnen integreren en 
uiteraard zit alles in de cloud. Alle ontwik-
kelingen gaan in de kantoorwereld richting 
Microsoft Office365 vanuit het veilige 
Microsoft Azure-platform. Daar sluiten wij 
op aan met MyFMS, we bieden onze 

wij de VIP-markt dat ze zich goed beveiligd 
kunnen voortbewegen. Wij bieden daarmee 
een model voor het opzetten, implemente-
ren, bedienen, bewaken, beoordelen, on-
derhouden en verbeteren van een manage-
mentsysteem voor informatiebeveiliging. 
We beveiligen alles wat waarde heeft. Met 
de ISO27001-normen borgen we voor de 
klanten dat we ons werk goed doen. We ei-
sen van onze servicedesk dat ze goed op de 
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen 
en we staan open voor mystery calls. Het 
moet geen eiland zijn, er is altijd ruimte 
voor verbetering.”

Lagere kosten
Met dit leveringspakket draagt Micpoint bij 
aan een hogere ICT-efficiency voor bedrij-
ven, wat resulteert in lagere kosten. Maar 
Micpoint richt zich ook op het voorkomen 
van datalekken en het beschermen daarte-
gen. De focus op smart technology wordt 
ingegeven door de wens van systeeminte-
gratie bij organisaties. “Onze techniek helpt 
om tot een naadloze integratie te komen, 
met vier achterliggende doelen: procesop-
timalisatie, kostenbesparing, het vermin-
deren van het aantal handelingen en tot slot 
het verlagen van veiligheidsrisico’s”, aldus 
Denis Leemkuil. Micpoint haakt aan op al-
les wat met data te maken heeft. (PV)

FOTO: ROBIN BRITSTRA

businesspartners optimale ondersteuning 
in hun streven om met MyFMS ook de nor-
male administratie te koppelen.”

Voertuigbeveiliging
Maar Micpoint doet nog veel meer. Frank 
Leemkuil: ”Wij leveren geavanceerde sy-
stemen om mensen, voertuigen en bewe-
gingen te registreren en de processen daar-
omheen aan te sturen. Voertuigbeveiliging 
is daar een onderdeel van. Met meer dan 30 
jaar ervaring op dit vakgebied, garanderen 



Kom verder.

Bij Hyundai kijken we altijd vooruit. Zo bouwen we auto’s die je uitdagen … en verrassen. 
De Hyundai KONA Electric is de eerste volledig elektrische SUV van Hyundai. Met een bereik tot maar liefst 449 kilometer (WLTP) 
hoef je je nergens meer zorgen over te maken. Een spontaan ritje of een weekend weg met vrienden; de wereld ligt aan je voeten. 
Snelladen kan al in minder dan een uur zodat je nooit lang stil hoeft te staan en met Bluelink ben je altijd verbonden. 
Ontdek de KONA Electric.

Gecombineerd verbruik: 15.4 (kWh/100 km)/6.5 (km/kWh). CO2-emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd 
volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. De vermelde waarden voor het gecombineerde verbruik zijn bepaald overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De Hyundai 5 jaar 
garantie zonder kilometerbeperking en 8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie zijn alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een 
erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend 
Hyundai-dealer. Druk- en zetfouten voorbehouden.

449 km range. Eindeloze ambitie. 
De KONA Electric.

HYU_141_01 KONA EV adv AM 230x275.indd   1 25-11-19   15:25
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D I T  J A A R  I S  C A R - S Y S T E M S  G E S TA R T  O M  C A R S Y S  V O L L E D I G  T E  H E R Z I E N .

‘Het nieuwe Carsys is  
volledig cloud based’

Universele garagebedrijven hebben verschillende automatiseringsbehoeften. Het programma Carsys van Car-Systems uit Heerlen 
is speciaal ontwikkeld voor de universeel en is modulair. Zo kunnen de behoeften van back- en frontoffice op maat worden 

ingevuld. “We zijn nu bezig het programma van scratch te reviseren om een nog beter, completer en sneller systeem neer te zetten.” 

Nico Houben:
steeds meer dea-
lerfunctionaliteit 
voor het univer-

sele kanaal.

Hij groeide op in het garagebedrijf 
van zijn vader in Heerlen. Nico 
Houben: “Ik ben geen sleutelaar 

maar de processen binnen het garagebedrijf 
boeien me. Samen met mijn vader heb ik de 
eerste software geschreven voor het bestel-
len van onderdelen en zo is de fundatie van 
Car-Systems gelegd. Nu zijn we decennia 
verder en is Car-Systems leidinggevend als 
het om automotive software gaat. Ik heb 
Carsys vanuit de praktijk geschreven in 
plaats van andersom en dat maakt dat het 
programma zo goed gewaardeerd wordt. De 
software moet aan te passen zijn aan het be-
drijf, omgekeerd werkt het niet. Vanuit 
mijn praktijkervaring kan ik andersom den-
ken en dat maakt het grote verschil. In 2017 
heb ik mijn bedrijf verkocht aan LKQ Euro-
pe om samen met deze sterke partner het 
programma verder te ontwikkelen en het 
bedrijf uit te bouwen. De toekomst van ict 
ligt immers in internationalisering, concen-
tratie van marktpartijen en de omzetting 
van de huidige systemen naar een cloudom-
geving. Dat zijn forse investeringen waar-
voor mijn rug mogelijk toch net te smal 
was.” 

App
Dit jaar is Car-Systems gestart om Carsys 
volledig te herzien. “Het nieuwe Carsys 

hebben we een app ontwikkeld waarmee de 
monteur rechtstreeks kan communiceren 
met de receptie of met de klant. Remblok-
ken vervangen en constateren dat de rem-
schijven eigenlijk ook moeten? Even een 
foto appen naar de klant en bij akkoord be-
stel je vanuit de app de juiste onderdelen. 
Ook de urenregistratie verloopt veel een-
voudiger vanuit de app.” 2020 zal voor Car-
Systems het jaar worden waarin het nieu-
we Carsys volwassen moet worden. “Ik heb 
er zin in!” besluit Houben. (PS) 
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heeft een totaal andere look and feel maar 
de procesflow blijft hetzelfde. Volledig 
nieuw is dat het programma cloud-geba-
seerd is.” De eerste pilot draait inmiddels. 

“Met het nieuwe Carsys krijgt het onafhan-
kelijk kanaal toegang tot mogelijkheden die 
nu nog voorbehouden zijn aan de dealernet-
werken van de grote automerken. Cloud 
based is noodzakelijk omdat de mobiele in-
ternetgebruiker eigenlijk alles regelt vanaf 
zijn of haar smartphone, tablet of laptop. 
Met het nieuwe Carsys kan dat. Verder 
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Er heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de Grootwagenparkhouder-regeling (GWH). De 
Belastingdienst is per 1 mei 2019 gestopt met het versturen van cd-roms met een verzamelspecificatie 
inzake de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en is overgegaan op het versturen van afzonderlijke papieren 
belastingaanslagen. Een maatregel die zorgt dat organisaties hier nu wellicht meer tijd aan kwijt zijn. 

eVerbinding
D É  S L I M M E  O P L O S S I N G  V O O R  G E W I J Z I G D E  G W H - R E G E L I N G 

Slimme oplossing
eVerbinding heeft een slimme oplos-
sing bedacht die het administreren 
van de motorrijtuigenbelasting 
(MRB) voor wagenparkbeheerders 
vrijwel volledig automatiseert. Het 
werkt heel eenvoudig. Je meldt je or-
ganisatie aan bij eVerbinding als je 
gebruik wilt (blijven) maken van de 
GWH-regeling. Doordat eVerbin-
ding bij de Belastingdienst optreedt 
als intermediair, worden de specifi-
caties voor de wagenparkbeheerders 
opgehaald van Digipoort. De Belas-
tingdienst stuurt de organisatie een 
activatiecode voor de GWH-regeling 
waarmee eVerbinding de verbinding 
met Digipoort tot stand brengt. “Wij 
beschikken over het juiste PKI- 
certificaat, een soort digitale hand-
tekening, om de GWH factuurspeci-
ficatie op te halen bij Digipoort.” al-
dus Van Kampen. “Zelf een kostbare 
koppeling opzetten en onderhouden 
is dus niet nodig.”

Geld en tijd besparen
Daarna, legt Van Kampen tot slot uit, zet eVer-
binding de factuurspecificatie van de Belasting-
dienst om naar een standaard e-factuur (UBL). 

“Vervolgens ontvang je in je eigen eVerbinding-
account, of via je eigen software, ook alle infor-
matie per kenteken. Zelfs wanneer je eigen soft-
ware nog niet is gekoppeld kan je er gebruik van 
maken. De e-factuur kan je namelijk direct 
downloaden en inlezen. Die werkwijze bespaart 
onze klanten enorm veel tijd en geld.” (MvW)

Om dit traject toch digitaal te kun-
nen doorlopen en te kunnen pro-
fiteren van de GWH-regeling heb 

je als organisatie een aansluiting nodig op 
het elektronische postkantoor van de over-
heid, genaamd Digipoort. E-facturatiespe-
cialist eVerbinding biedt met een eenvou-
dige en digitale tool de helpende hand voor 
iedereen die niet zelf is aangesloten op Di-
gipoort. Camilla van Kampen legt uit op 
welke manier haar organisatie helpt bij het 
inspringen op de nieuwe regels van de Be-
lastingdienst. “eVerbinding is Access Point 
op het elektronische Europese facturatie-
netwerk van PEPPOL en heeft een aanslui-
ting op Digipoort. We halen voor fleetow-
ners en wagenparkbeheerders de aanslagen 
motorrijtuigenbelasting op en leveren deze 
als verzamelfactuur af in een beveiligd por-
taal."

GWH-regeling
“De GWH-regeling is speciaal bedoeld voor 

fleetowners met meer dan 25 voertuigen in 

beheer, zoals transportbedrijven, autobedrij-
ven en leasemaatschappijen”, vertelt Van Kam-
pen. Het voordeel van de GHW-regeling is dat 
je als bedrijf één verzamelfactuur ontvangt voor 
meerdere voertuigen. Het totaalbedrag van de 
factuur wordt ook in één bedrag geïncasseerd. 
Per 1 mei 2019 worden de specificaties van de 
GWH-regeling echter alleen nog via Digipoort 
uitgewisseld. Als er geen connectie is met Digi-
poort, dan kun je ook geen gebruik meer maken 
van de GHW-regeling. Dat kan een hoop admi-
nistratieve rompslomp opleveren.”

Camilla van Kampen:
 

“eVerbinding biedt met een 
eenvoudige en digitale tool 

de helpende hand.”
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Verlengde garantie: 
effectieve klantenbinder 

C G  C A R - G A R A N T I E  V E R S I C H E R U N G S  A G  G E E F T  G A R A N T I E  O P  R E N D E M E N T

Ruimhartige garantie is nog geen usance in de automotive-branche. Een gemiste kans vinden 
Maikel Simonis en Luc Baetens van CG Car-Garantie Versicherungs AG. “Garantie geeft 

vertrouwen, zorgt voor klantenbinding en betaalt zich daarom altijd dubbel en dwars terug.”

Een grote dealerholding geeft sinds kort 
drie jaar garantie op gebruikte auto’s. 
Zo zien Luc Baetens, Director Benelux 

en Maikel Simonis, Sales Manager Nederland, 
van CG Car-Garantie Versicherungs AG het 
natuurlijk graag. Maar het is geen preek voor 
eigen parochie. “Zeker niet”, zegt Baetens, 

“garantie kost uiteraard geld maar een 
slimme ondernemer verdisconteert dit 
direct in de verkoopprijs. Onze prij-
zen zijn scherp en daar profiteren de 
klant en de ondernemer van. Ei-
genlijk begrijpen wij niet goed 
waarom zoveel ondernemers nog 
steeds vasthouden aan die krap-
pe garantietermijn van zes maan-
den als je eenvoudig zoveel meer 
kunt betekenen voor je klant én 
jezelf. Garantie is immers een 
omzetverzekering en bovendien 
kan een ruimhartige garantie een 
aspirant-koper net dat duwtje in de 
rug geven.”

Garantie als omzetbron
Simonis: “Het rendement op de verkoop 
van nieuwe en gebruikte auto’s is minimaal. 
Pak de cijfers erbij en je ziet dat de aftersales 

– met name de werkplaats – nog wel rende-
rend is. Je moet dus de klant aan je weten te 
binden. Garantie is daar dé tool voor. 

Luc Baetens:
“Garantie geeft ver-
trouwen, zorgt voor 
klantenbinding en 

betaalt zich daarom 
altijd dubbel en 

dwars terug.”

FOTO: ROBIN BRITSTRA

Aangezien de klant de garantie via de ver-
koopsom voldoet, brand je als ondernemer 
nergens je vingers aan, maar pluk je er wél de 
vruchten van. De praktijk laat immers zien 
dat de werkplaats de bron van winstgevend-
heid is, niet de showroom.” 

Rekensom
“Het is een simpele rekensom”, zegt 

Baetens. “Geef je twaalf maanden ga-
rantie dan komt de klant één keer te-

rug voor onderhoud, geef je 24 
maanden dan heb je die klant twee 
keer in je werkplaats, geef je drie 
jaar garantie, nou ja, dat snap je 
wel. Naast het onderhoud heb je 
zo ook de mogelijkheid tot addi-
tionele verkoop zoals winterban-
den en alle mogelijke onder-

houdsproducten. En mocht er in 
deze periode een reparatie nodig 

zijn, dan heb je de zekerheid dat wij 
de kosten, uiteraard afhankelijk van 

het garantieproduct, voor onze reke-
ning nemen. Ook het arbeidsloon kunnen 

wij vergoeden voor 100 procent. Hoe langer 
je een klant aan je weet te binden, des te ster-
ker wordt de band met je klant waardoor het 
waarschijnlijk is dat deze voor een volgende 
nieuwe of gebruikte auto jou weer weet te 
vinden.” (PS)



  Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 3,9-5,7; km/l: 17,5-25,6; CO2: 101-132 gr./km. 
De consumentenprijs zoals hierboven genoemd is gebaseerd op de 508 SW Blue lease Active BlueHDi 130 handgeschakeld. Netto bijtelling €271,- o.b.v. 38,1% loonbelasting. De prijs is inclusief 
btw, bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken. De lease-vanafprijs zoals hier boven genoemd is gebaseerd op operational lease via Free2Move Lease met een 
looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar.

NIEUWE PEUGEOT 508 SW
PLUG-IN HYBRID
UNBORING THE FUTURE

VANAF
€ 352
NETTO BIJTELLING P.M.

De nieuwe Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid is bijzonder. Met zijn gespierde voorkomen, langgerekte lijnen en expressieve front is het een krachtige én 
zuinige sportbreak. Het compacte stuurwiel en de sportieve prestaties garanderen u eindeloos rijplezier. Terwijl u gemiddeld maar liefst 40% minder brandstof 
verbruikt dan met een benzinemotor. Ervaar ongekende precisie en extra plezier tijdens het rijden. Ontdek de Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid op Peugeot.nl.
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Het traditionele autobedrijf verdwijnt. Jarenlang is er gehamerd op kwaliteit, maar wat niet in orde is, is de 
samenstelling van de omzet. Ben je dealer, dan ligt het zwaartepunt van de omzet vaak bij nieuwe auto’s. Ben je 
universeel, dan is de omzet uit aftersales van groot belang. Maar beiden staan qua marge en omzet onder druk. 

‘Autoretailer moet 
denken als een startup’
C R M  A U T O M O T I V E  R E TA I L  H E L P T  A U T O R E TA I L E R S  N A A R  M E E R  W I N S T G E V E N D H E I D 

tegenwoordig bij. De 
fabrikanten en de 
grote leasemaat-
schappijen claimen 
dit nieuwe marktge-
bied en voordat je het 
weet sta je als autobe-
drijf buitenspel.” 

Verkoop verdubbelen 
Toch is het geen ein-
de-verhaal voor de 
autobedrijven denkt 
Van Roon: ”Die ver-
anderende markt 
geeft ook kansen voor 
de echte auto-onder-
nemer. Te beginnen 
bij de verkoper. Zijn 

omzet per jaar moet gewoon omhoog, in het tra-
ditionele model zijn de kosten domweg te hoog. 
De ‘nieuwe’ autoverkoper moet zo’n 250 tot 300 
auto’s per jaar verkopen. Dat betekent dus ver-
dubbelen. Bij de huidige autoverkoper gaat te 
veel tijd verloren aan randzaken. Wil je verdub-
belen, dan moet je over de grenzen van bestaan-
de systemen en patronen kijken. Dat vraagt ook 
een cultuuromslag. De nieuwe autoretailer moet 
gaan denken als een ‘startup!’; hij moet de prin-
cipes van lean startup toepassen. Het kan, we 
hebben het in de praktijk met klanten al bewe-
zen.” (PV)

Hoe maak je 
jouw bedrijf 
toekomstbe-

stendig voor de ko-
mende jaren? Michel 
van Roon: “De basis 
van een bovengemid-
deld rendement van 
een autobedrijf wordt 
nog steeds gevormd 
door de afdeling ‘ver-
koop gebruikt’. Niet 
alleen als zelfstandige 
rendementbrenger, 
maar zeker ook als 
voeding van je klan-
tenbestand voor after-
sales en aanvullende 
diensten. De occasionbusiness lijkt op dit mo-
ment redelijk onder controle, maar onder con-
trole is niet genoeg. Excelleren is wat er nodig is 
om toekomstbestendig te worden”, aldus Van 
Roon. Hij bundelde, als zoon van een autodea-
ler van een volumemerk, al zijn opgedane ken-
nis en ervaring en richtte daarvoor ‘CRM auto-
motive retail’ op. Inmiddels zijn we 25 jaar 
verder en heeft hij samen met het CRM-team 
vele autoretailers geholpen aan een winstgeven-
der onderneming. Dat kan alleen maar als je alle 
ontwikkelingen in de markt scherp blijft volgen. 
En dat zijn er nogal wat in de komende tijd. 

Winst zit in gebruikt
Van Roon’s mening over waar de winst in een 
autobedrijf in de toekomst gerealiseerd moet 
worden is duidelijk: met de verkoop van ge-
bruikte auto’s! “De fabrikanten zullen hun au-
to’s meer online proberen te verkopen en min-
der via een dealer. Tesla, Lynk & Co en 
recentelijk MG hebben al geen aangestelde dea-
lers meer. De elektrische auto zorgt op termijn 
voor lagere aftersales omzet vanwege het min-
dere onderhoud. Dan is er de tendens van auto-
bezit naar autogebruik. Betalen voor het gebruik 
via een soort abonnement hoort er 

Michel van Roon:
 

“De ‘nieuwe’ autoverkoper 
moet zo’n 250 tot 300 au-

to’s per jaar verkopen.”
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Findio voor auto
Voor uw klanten en voor u
Meer ruimte om te ondernemen? Dat kan met de
Voorraadfi nanciering van Findio voor Auto.

Onze Voorraadfi nanciering betekent:
 Vergoeding tot 90% van de handelswaarde
 Scherpe rente
 Ruimte om te ondernemen (meer werkkapitaal)

Ook kunt u dankzij Findio voor auto uw klanten een passende autofi nanciering bieden.
Tegen een scherp tarief. U ontvangt dan als ondernemer een aantrekkelijke beloning.

Meer weten?
Meer weten over Voorraadfi nanciering?

   (020) 312 53 29
  accountmanagement@fi ndiovoorauto.nl

Meer weten over autofi nancieringen?
   (020) 312 53 99
  accountmanagement@fi ndiovoorauto.nl
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I V A  Z O R G T  V O O R  T O E K O M S T B E S T E N D I G  O N D E R W I J S  V O O R  I E D E R E  S I T U AT I E

Opleiden voor de baan 
die er nog niet is 

“Het belangrijkste dat wij onze studenten meegeven is ‘ondernemend denken’.” Het bijbrengen van brede kennis in 
marketing, verkoop, management en techniek is vanzelfsprekend voor Joop Iriks, directeur van de IVA. Maar passie 
en de persoonlijke ontwikkeling naar succesvol ondernemerschap zijn misschien wel de belangrijkste ingrediënten. 

Joop Iriks (l) en 
Caspar Lecluse 

“De menselijke maat 
is leading. Niet de 

procedures.”

Dat de IVA alleen opleidt voor de automo-
tive wereld neemt marketing coördina-
tor Caspar Lecluse onmiddellijk weg. 
De oud-student is inmiddels alweer 
ruim 10 jaar verbonden aan de IVA. 

“De helft van onze studenten zoekt het 
in de mobiliteitswereld en de andere 
helft daarbuiten. Studenten kiezen in 
toenemende mate voor de IVA als 
business opleiding. Onze nautische 
businessopleiding levert inmiddels ook 
enkele tientallen commerciële talenten 
per jaar af. Net als onze automotive stu-
denten hebben zij direct na het afstude-
ren een baan of ze studeren verder.” Bij 
de automotive-mannen en -vrouwen hoeft 
dat overigens niet altijd bij de vierwielers 
te zijn. “Kijk, we leren ze ondernemen. We 
zien dat onze studenten overal succesvol 
worden ingezet of vaak zelf een onderne-
ming starten.” 

Horizon
Algemeen directeur Iriks verlegt de horizon 
nog iets verder. “Eigenlijk leiden wij ze op 
voor beroepen die er nog niet zijn. Ons on-
derwijs zorgt ervoor dat ze toekomstbe-
stendig zijn voor iedere situatie. Ze gaan 
iets doen waarvan we nu nog niet weten 
wat dat zal zijn.” Caspar Lecluse: “Belang-
rijk is, maar wordt nog meer, ben jij iemand 

ook een persoonlijke ontwikkeling door 
via de ervaring die ze op de business 

school hebben opgedaan. “Dat wordt 
gestaafd door de verhalen die we te-
rugkrijgen. Heerlijke positieve verha-
len die niets te maken hebben met de 
cijfers die ze halen.” Joop Iriks geniet 
zichtbaar. “En eigenlijk is het hele-

maal niet zo nieuw. Onze oprichter 
Geerlig Riemer zei in 1930: ‘De branche 

zoals die zich nu ontwikkelt, heeft be-
hoefte aan mensen met verstand van za-

ken. En vooral aan mensen die heel aardig 
zijn.’ Het contact tussen mensen bepaalt 
het succes in business. De menselijke maat 
is leading. Niet de procedures.”

Nieuwe studierichtingen
Dit jaar bestaat de IVA 90 jaar. Vanuit de 
autobranche gestart is er uitgebreid naar de 
nautische wereld. Dat lijkt niet de laatste 
branche te zijn waar de IVA haar vleugels 
naar uit wil slaan. Lecluse: “Er zijn genoeg 
branches waar wij in een behoefte kunnen 
voorzien. Wij bieden naast kennis de 
broodnodige tools om zakelijk succesvol te 
worden.” Joop Iriks: “Wij denken na over 
nieuwe studierichtingen, waarin ons DNA 
zit verankerd. Verstand van business en 
emotie, waardoor de interactie tussen 
mensen tot succes leidt.” (PB)

FOTO: ROBIN BRITSTRA

waarmee je graag zaken doet? Heb je inle-
vingsvermogen, hoe presenteer je jezelf, 
kun je kritisch denken, kun je omgaan met 
grote hoeveelheden data? Snap jij de be-
hoeften van de customer journey en beschik 
jij over 21st century skills?”
 
Genieten
De IVA onderricht niet alleen in economie, 
marketing en finance. Studenten maken 



Fuchs Service Equipment - Kazemat 26 - 3905 NR Veenendaal - Tel. 0343 445 442 - Info@fuchs-wse.nl
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Quick Check Drive

• Handsfree meting van de wielstanden
• Verkoopt uitlijnservice
• Meest renderende activiteit in uw werkplaats

Quick Treat Edge Profi eldieptemeter

De Hunter teststraat

• Verhoogt uw bandenomzet en bespaart tijd
• Professionele uitstraling

Bent u geïnteresseerd in verdere vrijblijvende uitleg en  /of in wat de Hunter teststraat voor uw bedrijf 
kan betekenen? Bel ons voor een afspraak.

€ 100.000 meer winst uit uw werkplaats!
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Het leven is als een kaartspel. Als je de juiste troefkaarten hebt dan ben je succesvol. En dat is wat de 
bilstein group, met de productmerken febi, Blue Print en SWAG, de komende twintig jaar wil uitstralen. Zij 

maken en verkopen al 175 jaar zo ongeveer alle soorten auto-onderdelen die er zijn.  

De vier troefkaarten 
van ferdinand bilstein

A L  1 7 5  J A A R  S U C C E S V O L  M E T  A U T O - O N D E R D E L E N

Troefkaart
Waar ligt de kracht van febi? Stijn Janssens 
vervolgt zijn theorie over de vier troefkaarten: 

“Onze eerste troefkaart is de pioniersgeest. We 
innoveren dagelijks. Dat kan omdat we naast 
distributeur ook producent zijn. De tweede 
troefkaart is dat we samenwerken met de 
grootste spelers in de aftermarket en dealer-
wereld. We weten wat er internationaal leeft 
en speelt, we zitten over de hele wereld. Onze 
derde troefkaart is onze sales support. We le-
veren 65.000 onderdelen, waarbij het hele pro-
ces van ‘order-to-cash’ honderd procent is ge-
digitaliseerd. Daarnaast verzorgen we 
technische trainingen, info’s en video’s en in-
vesteren we jaarlijks in nieuwe logistieke op-
lossingen, waardoor we fast to market kunnen 
zijn. Zo is de eerste bouwsteen gelegd van het 
gloednieuwe logistieke centrum in Gelsenkir-
chen (D) op 28 november 2019. Dit nieuwe ma-
gazijn zal binnen twee jaar operatief zijn en uit-
gerust zijn met alle modernste faciliteiten. 
Ecologisch en duurzaam.” De vierde en laatste 
troefkaart is: de mens. “Onze kracht is dat we 
op alle niveaus kunnen communiceren. We 
kunnen vrijwel altijd ergens antwoord op ge-
ven vanwege de ervaring en kracht van ons hu-
man capital. Onze klant verwacht hierdoor dat 
we alle problemen kunnen oplossen. Binnen 
febi heerst een bepaalde mentaliteit van be-
trokkenheid, dienstbaarheid en vakkennis. 
Werken bij febi is topsport. Het gevoel dat de 
klant morgen ook gelukkig moet zijn, zit in ons 
DNA.”  (PV)

Business development manager Stijn Jans-
sens: “We zijn er trots op dat we als fa-
miliebedrijf al 175 jaar bezig zijn in deze 

branche. De grondlegger van de ‘bilstein group’ 
is Ferdinand Bilstein (1844), gevestigd in het 
Ruhrgebied en producent van reserveonderde-
len voor personen-, lichte bedrijfsvoertuigen en 
vrachtwagens. Het zijn slijtagedelen, die we op 
de aftermarket brengen”. Febi was pionier op 
dit vakgebied en is met het huidige concept al 
actief sinds 1950. Een bedaagd concept? Inte-
gendeel! “Onze kracht is altijd de breedte van 
het programma geweest. U kunt dit toetsen in 

de garagewereld. Het febi-plus gamma bevat 
onderdelen die nergens anders in de aftermar-
ket verkrijgbaar zijn. Bovendien zijn we in staat 
om van de ene op de andere dag met een nieu-
we productgroep te starten. Zo flexibel zijn we,” 
aldus marketingmanager Heidi de Kinder, die 
vervolgt: “Het is deze pioneering spirit en on-
dernemingszin die ons groot heeft gemaakt. 
Vijftig procent van onze huidige omzet is af-
komstig van de onderdelen voor de auto met de 
traditionele verbrandingsmotor. Maar, de vraag 
is, is deze er nog in de toekomst? Wij hebben 
daar alvast op ingespeeld. First to market.”

Stijn Janssens en 
Heidi de Kinder:

 
“Onze kracht is altijd de 

breedte van het programma 
geweest.”
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De autoverzekering betaalbaar houden begint bij de berijder, is de overtuiging van Chris Trip van 
verzekeraar Reaal. “Natuurlijk, een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar een 

gedragsverandering is nodig om mobiliteit betaalbaar te houden.”

'Verzekerbaarheid is 
een issue geworden' 

R E A A L  W I L  V A N  B E R I J D E R S  B E T E R E  W E G G E B R U I K E R S  M A K E N

En dat is gewoon gevaarlijk.” Wanneer Reaal een 
piek constateert in het aantal schadegevallen bij 
een klant kán de oorzaak bedrijfsbreed liggen. Er 
staan in dat geval verkeerspsychologen paraat 
om in gesprek te gaan met de wagenparkbeheer-
der met als doel de achterliggende oorzaak te 
achterhalen. “We zien dit soort situaties direct 
terug in de schadecijfers: dat is heel opvallend en 
voor ons een signaal dat er actie ondernomen 
moet worden.”

ADAS 
Merken ze bij Reaal geen daling van de schade-
last nu ADAS in vrijwel alle nieuwe auto's wordt 
toegepast? Want deze rij-assistentiesystemen 
zouden het rijgedrag van berijders veiliger moe-
ten maken. “Deze systemen bewijzen zich ener-
zijds steeds meer, maar worden ook vaak 
uitgeschakeld. Dat lijkt wederom een gedrags-
vraagstuk, maar het ligt ook vaak aan de syste-
men zelf die te pas en te onpas waarschuwsig-
nalen afgeven. Dat wekt ergernis op en verlaagt 
de drempel het systeem uit te zetten. We heb-
ben daarnaast de samenwerking gezocht met het 
Spaanse Cesvimap dat onderzoek doet naar de 
effectiviteit van deze systemen. Dan blijkt dat 
veel hulpsystemen goed functioneren, maar dat 
er ook systemen zijn die niet elke noodsituatie 
herkennen en dus niet heel betrouwbaar zijn. 
We zijn hierover in gesprek met de verschillen-
de stakeholders. Het doel is om betere systemen 
te ontwikkelen die tevens meer op de achter-
grond hun werk doen zodat de neiging om ze uit 
te zetten verdwijnt. We hebben onderhand een 
aantal pakkende adviezen voor onze klanten.” 

Verzekerbaarheid en rijgedrag zijn wat Chris 
Trip betreft onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Reaal ondersteunt daarom lease-

maatschappijen en fleetowners om van berijders 
betere weggebruikers te maken. “Dat doen we 
door ze inzicht te geven in hun rijgedrag. Dat in-
zicht leveren wij aan de wagenparkbeheerders. 
Het is daarnaast cruciaal om berijders te belonen 
wanneer dat verbetert. Op basis van die gegevens 
kun je bijvoorbeeld een tariefdifferentiatie door-
voeren: rustige rijders belonen met een lagere 
premie dan die van de 'sportieve' rijder. Voor de 
wagenparkbeheerder gaat het daarnaast ook om 
hogere brandstof- en onderhoudskosten te 

voorkomen. Tenslotte kunnen we niet alleen de 
premie verlagen maar ook de verkeersveiligheid 
verhogen.”

Psychologen
En ook wanneer rijgedrag echt problematisch be-
gint te worden kan Reaal van dienst zijn. De oor-
zaken hiervan liggen namelijk vaak dieper dan 
simpelweg haast hebben. “Het is deels de men-
taliteit van bestuurders, maar we zien bijvoor-
beeld ook dat onrust binnen bedrijven zijn weer-
slag heeft op het weggedrag. Met andere 
woorden, medewerkers zijn afgeleid of leven 
vaak onbewust hun frustratie uit in het verkeer. 

Chris Trip:
 

“Gedragsverandering is 
nodig om mobiliteit be-

taalbaar te houden.”
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SternParts gaat verhuizen. Nog een paar weken en dan zullen vanaf één locatie dagelijks zeshonderd 
leveringen van originele schadedelen plaatsvinden van maar liefst 32 automerken. Hoe is dat zo snel gegaan?

  De grote mijlpaal van 
SternParts 

6 0 0  L E V E R I N G E N  P E R  D A G  V A N  3 2  A U T O M E R K E N

Deze aanpak is door dealer en voor dealers; er is 
alleen een specialisatie aangebracht op business-
to-businessactiviteiten. Zo ontstaat er een cen-
trale organisatie met decentrale resultaten.

Plus tien automerken
Nadat de 21 eigen merkdealers dit idee hadden 
geaccepteerd, wilden dealers van andere merken 
ook meedoen. Met de importeurs van die mer-
ken heeft SternParts partnerschappen opgezet, 
zodat nu vanuit één locatie schadedelen van 32 
automerken worden geleverd. Wim Lücken: 

"Vandaag bestellen is morgenochtend geleverd. 
We hebben in heel Nederland, met uitzondering 
van een paar grijze gebieden, ook een tweede en 
derde levering." SternParts heeft inmiddels een 
eigen verkooporganisatie en eigen accountma-
nagers, die maar liefst 32 automerken in hun tas 
hebben. Als backoffice heeft iedere specialist 
twee of drie merken onder zijn beheer. De speci-
alisten zijn dus helemaal thuis in hun merk en je 
kunt ze rustig bellen, want ze worden niet ge-
stoord door klanten aan de balie.

Grote mijlpaal
SternParts heeft in de afgelopen weken een 
pand van vijfduizend vierkante meter in het 
Westelijk Havengebied van Amsterdam be-
trokken. Het is een mijlpaal. De logistiek is 

ideaal (ruime laaddocks, goed bereikbaar) en 
er zal ook een eigen voorraad worden aange-

houden. Visser: "We kunnen in veel gevallen 
de logistiek naar de eigen dealer daardoor over-

slaan en direct leveren. Dat maakt dat we de 
dienstverlening van de derde levering op de dag 
kunnen verbeteren." In januari zal SternParts 
de locatie officieel openen. (JM) 

Het moet ergens in 2013 zijn geweest, 
toen de (inmiddels voormalige) scha-
deherstelketen CARe aan Stern vroeg 

of dat beleveren van al die schadedelen niet an-
ders kon. Rob Visser, directeur van Stern Car 
Services: "Alle Sterndealers brachten ieder af-
zonderlijk de originele schadedelen naar de 
klanten. Maar als een schadeherstelbedrijf tien 
verschillende automerken aan het repareren is, 
krijgt dat bedrijf dus tien busjes van Opel, VAG, 
Ford, enzovoorts aan de deur. Heel versto-
rend."

Door de zuilen van Stern heen
Het idee was om de schadedelen van alle 21 au-
tomerken die de Dealergroep Stern voert in één 
busje bij de klant te krijgen. Wim Lücken, mana-
ger van SternParts: "Eind 2014 hadden we tach-
tig procent van de importeurs achter ons staan. 
Wat begon als een logistieke oplossing, is nu een 
bedrijf dat zeshonderd leveringen per dag uit-
voert." SternParts is het eerste bedrijf dat dwars 
door alle merkzuilen van Stern gaat. Alle busi-
ness-to-businesshandel is intussen bij de maga-
zijnmeesters van de individuele Stern bedrijven 
weggehaald. Lücken: "Daardoor kunnen die ma-
gazijnmeesters zich volledig focussen op de klant 
aan de balie en op 
de monteur." 

Rob Visser (r)  
en Wim Lücken: 
“Vandaag bestellen  

is morgenochtend  
geleverd.”
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MET VAKGARAGE OP 
POLE POSITION!POLE POSITION!

Wilt u weten wat de meerwaarde van Vakgarage kan zijn voor uw garagebedrijf? 

Wij vertellen u graag meer over Vakgarage in een vrijblijvend gesprek met één van 

onze buitendienstmedewerkers.

Samen sta je sterk! Al bijna 300 garages hebben hun krachten gebundeld. 

Het doel van Stichting Vakgarage is de beste randvoorwaarden creëren 

voor de individuele Vakgarages. Dat onze aanpak succesvol is blijkt wel 

uit het meest recente BOVAG formuleonderzoek (ROSA). Hierin is de 

Vakgarage formule met een fraaie 8,2 gewaardeerd. 

Maak daarom een vliegende start.... Met Vakgarage!

MAAK NU EEN AFSPRAAK OP
WWW.VAKGARAGEWORDEN.NL
EN ONTDEK DE TOEKOMST!

MARKETING ONDERSTEUNING

KWALITEITSWAARBORG

INKOOPVOORDEEL

TECHNISCHE EN COMMERCIËLE TRAININGEN

DESKUNDIGE ONDERSTEUNING

DE KRACHT VAN UW EIGEN BEDRIJF

MODERNE TOEPASSINGEN

STICHTING VAKGARAGE  |  MELKRIJDER 15  |  3861 SG NIJKERK   |  T (033) 245 01 33  |  WWW.VAKGARAGE.NL
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M I C H E L I N  P L E I T  V O O R  T E S T S  V A N  B A N D E N  I N  V E R S L E T E N  S TA AT

Rijd de band vooral op!
Gemiddeld worden zomerbanden vervangen met nog ruim 3 millimeter profieldiepte en winterbanden 
met ruim 4 millimeter. Allemaal dus ver boven de wettelijke, minimale profieldiepte van 1,6 mm. Wel zo 
veilig toch? Niet dus. En qua duurzaamheid al helemaal niet meer uit te leggen. Dat moet anders, aldus 

de boodschap van Per de Vries van Michelin.  

Per de Vries:
“Onze banden zijn met 

1,6 mm restprofiel 
veiliger dan bepaalde 

halfsleetse of zelfs 
nieuwe banden van 

andere merken.” 

Het begin van de winterperiode wor-
den er weer veel bandentests gepu-
bliceerd. Waarbij er nieuw winter-

rubber onder de auto wordt gemonteerd en 
er vervolgens conclusies worden getrokken. 
Maar die focus op de prestaties van nieuwe 
banden, zegt weinig, stelt De Vries. Hij pleit 
al enige tijd voor het testen van banden die 
half versleten zijn of die zelfs helemaal tegen 
de minimumdiepte van 1.6 mm aanzitten. 

“Pas dan krijg je een goed plaatje hoe een band 
presteert gedurende de hele looptijd. En dan 
zie je pas goed de verschillen in kwaliteit.”

Profieldiepte
Die reglementaire tests zullen er komen, 
maar tot die tijd blijft De Vries zijn bood-
schap herhalen richting alle stakeholders. Hij 
weet dat die concentratie op profieldiepte 
diep zit verankerd. En dat zou niet zo 

moeten zijn. De Vries: “Michelin maakt ban-
den die met 1,6 mm restprofiel veiliger zijn 
dan bepaalde halfsleetse of zelfs nieuwe ban-
den van andere merken. Het gaat dan om es-
sentiële prestaties als remmen op nat weg-
dek en remmen in de sneeuw. En hoe zit het 
dan met aquaplanning? Welnu, aquaplan-
ning is de oorzaak van amper 0,03 procent 
van de ongevallen. En dan nog heb je geen 4 
mm profiel nodig. Het optreden van aqua-
planing is namelijk het gevolg van een te hoge 
snelheid, niet van te weinig profieldiepte.”

Brandstofverbruik
Daarbij: banden zijn voor twintig procent 
verantwoordelijk voor het brandstofverbruik 
van een voertuig. Anders gezegd: 1 tank op 

de 5 gaat op aan banden. Hoe minder de pro-
fieldiepte van een band, hoe lager de rol-
weerstand. “Door je banden enkel te gebrui-
ken van nieuw tot halfversleten en ze dan te 
vervangen, blijf je in de hoogste verbruiks-
categorie hangen. In deze tijden van duur-
zaamheid is dat niet meer uit te leggen.”

Sjoemelband
Volgens De Vries zijn er fabrikanten die ban-
den vooral optimaal laten presteren voor de 
tests bij nieuwstaat. Na enige slijtage valt 
zo’n band al snel door de mand. Het heeft bij-
voorbeeld met de diepte van de lamellen te 
maken of het verdwijnen van profielranden. 
Het woord ‘sjoemelband’ wil De Vries niet in 
de mond nemen, maar dekt wel de lading. 

“Veiligheid is meer dan profieldiepte. Veel 
meer. Het is de optelsom van alle kwalitei-
ten van een band.” (BL)

FOTO: ROBIN BRITSTRA
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N I E U W E  S T I C H T I N G  S V K M  S T E LT  O P L E I D I N G E N  S A M E N

‘Borging van  
EV-kennis is noodzaak’

De vraag naar specifieke EV-vakkennis in de markt wordt steeds groter. Jasper Engel, Arno Hofstede en 
Jan Rolleman zijn daarom dagelijks bezig om alle ins- en outs- van elektrisch vervoer te borgen. Zij doen 

dat voor de stichting SVKM, die dit jaar is opgericht. 

Jasper Engel (l) 
en Arno Hofstede:

“Deze wereld van  
duurzaamheid is een 

maatje groter dan 
alleen auto’s.” 

Jasper Engel: “Er is een grote behoefte om de 
vakkennis van elektrisch vervoer te borgen. 
Het gaat namelijk niet alleen over alle tech-

nische ontwikkelingen die er gaande zijn, maar 
ook om beleid en fiscaliteit. Deze wereld van 
duurzaamheid is een maatje groter dan alleen au-
to’s, zoals we dat in de automotive al decennia-
lang gewend zijn. Vele zaken zijn relatief nieuw 
en er is grote behoefte om alle kennis op het ge-
bied van elektrische mobiliteit te bundelen.”

Opleiding
Een constatering die gebaseerd is op jarenlange 

slechts één is gegaan, is het zaak dat een EV-
Adviseur iemand meteen en volledig kan infor-
meren. De klant verwacht iemand met kennis 
van zaken in de showroom, die bovendien enig 
gevoel heeft bij de ‘groene wereld’ erachter, de 
wereld van het klimaatakkoord en zonnepane-
len. Na het behalen van het certificaat blijven 
we onze cursisten informeren over alle EV-ont-
wikkelingen.” 

Bittere noodzaak
De Stichting Vakkennis Mobiliteit (afgekort 
SVKM) bestaat uit een bestuur, dat onder lei-
ding van voorzitter Jan Rolleman dagelijks het 
aanspreekpunt is voor de opleiders en examen-
kandidaten en die uitvoering geeft aan de exa-
minering en de uitgifte van de certificaten. 
Naast het uitvoerend bestuur is er een examen-
commissie en een raad van toezicht. De exa-
mencommissie is opnieuw een hele ervaren 
groep mensen, afkomstig van energiebedrijven, 
fleetowners, leasemaatschappijen en auto- 
importeurs. De SVKM verschijnt op een belang-
rijk moment op de markt, omdat de elektrische 
auto nu toch definitief zijn entree op de mondi-
ale automarkt maakt. Tesla vulde een voortrek-
kersrol in, maar de grote autofabrikanten gaan 
nu toch echt op grote schaal EV’s produceren 
(Volkswagen!). En de eerste EV’s verschijnen 
als gebruikte auto ook al op de markt. De cirkel 
is daarmee rond. Borging van de kennis is daar-
om niet langer een leuk onderwerp voor een ge-
interesseerde liefhebber, maar bittere noodzaak 
voor iedere branchegenoot. (PV) 

ervaring in de autowereld. Jasper Engel en Arno 
Hofstede waren werkzaam voor auto-impor-
teurs Opel Nederland en Pon, waar ze de ont-
wikkeling van de EV’s op de voet gevolgd heb-
ben. Hofstede: “Het gaat er in de eerste plaats 
om dat iemand met vertrouwen over elektrische 
mobiliteit kan praten. Daarom hebben we een 
opleiding samengesteld, die afgerond wordt met 
een examen. We onderscheiden daarbij twee 
certificaten: voor EV-Adviseur met 70 examen-
vragen en voor EV-Specialist met 120 examen-
vragen. Omdat het aantal showroombezoeken 
van een potentiële autokoper van drie naar 
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Beveelt ACM 
Fleetforce aan

99%

Beoordelingen ACM Fleetforce

8,4Gemiddelde 
klanttevredenheid

www.koopman.nl

Beoordelingen ACM Fleetforce

Gemiddelde 
klanttevredenheid

www.koopman.nl

Beoordelingen ACM Fleetforce

klanttevredenheid

www.koopman.nl

ACM FLEETFORCE GAAT
DOOR ONDER DE VLAG VAN 

Wij helpen wagenparkbeheerders, 
leasemaatschappijen, dealers en ver-
huurbedrijven vooruit bij stilstand van 
zakenauto’s. Dat doen we al meer dan 15 jaar, 
met hoge klantwaarderingen. Onder de vlag van 
Koopman kunnen we dat nog slimmer en sneller 
doen. Ons commitment voor 2020? Een nóg hogere 
klanttevredenheid.

Fijne jaarwisseling!

Koopman adv 1219 230x275.indd   1 3-12-2019   10:20:57
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Om ruitreparatie rendabel te houden is het zaak om snel, gemakkelijk en foutloos te werken. Met die 
uitdaging is Glasstech al jarenlang dé partner van de garagist en de autoruitspecialist. “Met goede 

apparatuur en vakmanschap maak je nog steeds rendement”, zegt Rensa van Buijten, eigenaar van 
Glasstech uit Veenendaal. 

Glasstech
H O U D T  R E N D E M E N T  O P  R U I T R E PA R AT I E  G E Z O N D 

verwijderd. “Dankzij de afstandsbe-
diening houd je controle over de 

snelheid en behoort draadbreuk 
nagenoeg tot het verleden. 

Omdat je zoveel controle 
hebt, voorkom je bescha-

digingen aan carrosserie, 
hemel en dashboard”, 
weet Rensa van Buijten 
uit eigen ervaring. 

“Het werk in één keer 
goed doen is immers 
wat je wilt, want dan 

maak je rendement.” 

Passie
De RL-eez is tegenwoordig 

nog breder inzetbaar dankzij 
een speciale tool om ruiten met 

een sterke bolling, zoals de voor-
ruit van een Mini of een Smart, snel en 

foutloos los te snijden. “Het verschil zit 
niet alleen in de rechthoekige vorm, maar ook 
in de draadgeleiding over de dubbele pulleys.” 
Vanuit haar passie voor het vak heeft Rensa ook 
verloren gewaande gereedschappen als een 
snorren- en pezentrekker in het assortiment. 

“Heel vaak hoor ik tijdens het verzorgen van een 
training: ‘kun jij die nog leveren? Wat gewel-
dig’. Ik heb er al heel wat vakmannen blij mee 
kunnen maken. En dat is ook waarom ik het doe: 
mensen helpen om met plezier én rendement te 
kunnen werken.” (BJK) 

Rensa van Buijten is één van de wei-
nige vrouwen in de wereld van het 
autoglas. Als dochter van een 
garagehouder had ze dol-
graag het bedrijf van haar 
vader overgenomen. 

“Maar daarvoor ben ik in 
de verkeerde tijd gebo-
ren. Nu had het ge-
kund”, lacht ze. Ze 
werkte als tandartsas-
sistente, totdat ze bij 
Duobond (later her-
noemd naar Glasstech) 
toch weer in de autowe-
reld terecht kwam. Toen 
de eigenaar in 2004 het 
bedrijf wilde verkopen, 
sprong Rensa in het diepe 
en bouwde ze het bedrijf 
verder uit.

Praktijktest
Glasstech importeert en verkoopt tools en pro-
ducten voor ruitreparatie, waarbij de vindingen 
van het Nederlandse Duobond logischerwijs een 
essentieel onderdeel van het assortiment vormt. 

“Ik verkoop alleen maar tools en harsen van top-
kwaliteit. Ik test alles zelf in de praktijk. Pas als 
ik vind dat het goed werkt, dan voeg ik het toe 
aan mijn assortiment.” Eén van de toptools is 
de Duobond Dart: het high tech ruitreparatie-
systeem waarbij écht alle lucht uit een 

steenslagschade wordt gezogen en de hars di-
rect en nauwkeurig wordt geïnjecteerd. “Om-
dat de Dart niet in aanraking komt met het hars, 
is reinigen van het apparaat ook niet nodig. Deze 
uitvinding is toepasbaar op vrijwel alle appara-
tuur. En de kwaliteit is optimaal.”De RL-eez 
ruitensnijder is al meerdere jaren geliefd bij pro-
fessionals zodra een voorruit moet worden 

Rensa van Buijten:
“Pas als ik vind dat het 

goed werkt, dan voeg  
ik het toe aan mijn  

assortiment.”
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Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie. Stabiel en betrouwbaar. WK 
Automotive met het hoofdkantoor in Oosterhout kan hier zeker toe gerekend worden. Vader Robin en 

zoon Rutger Groenendijk voelen zich hiervoor volledig verantwoordelijk. 

Zoon Rutger neemt stokje 
WK Automotive over 

T O E K O M S T B E S T E N D I G ,  M E T  D E  B A S I S  G E Ë N T  O P  V E R TA L E N

Rutger: “Maar het is niet 
meer het vertaalbu-
reau dat in 1988 start-

te. We hebben inmiddels de 
nodige stappen gemaakt om het 
voor ons, onze twintig medewer-
kers en onze klanten toekomstbesten-
dig te maken.” Toekomstbestendig, maar wel 
met de basis geënt op vertalen.  Vader Robin: 

“We zijn veel proactiever naar onze klanten. We 
schrijven, doen vormgeving, verzorgen alle vor-
men van multimedia en helpen en co-beheren 
in de procesontwikkeling.” 

Vak apart
Louwman&Parqui was de eerste klant. Niet zo 
gek, want vader Robin werkte daar toen en was 
onder meer verantwoordelijk voor de techni-
sche werkplaatshandboeken. Het waren vooral 
publicaties in het Engels waar de monteur re-
gelmatig niet uit kwam. De overstap van Robin 
Groenendijk naar WK Automotive was een lo-
gische stap. In de loop der jaren is het bedrijf 
uitgegroeid tot een documentatiespecialist met 
klanten over de gehele wereld. “Maar nu is het 
tijd om het roer aan Rutger over te dragen.” Of 
dat een overgang is? Rutger: “Ja best wel. Maar 
verantwoordelijkheid voor de hele organisatie 
vind ik geweldig en is een mooie aanvulling waar 
ik langzaam naartoe ben gegroeid.” Vertalen is 
een vak. Technisch vertalen is een vak apart. 
Kennis van techniek is een must meent Rutger. 

“Kijk. Als ik bij onze klanten kom dan moet ik 
toch wel de nodige kennis hebben over de laat-
ste ontwikkelingen. Als het over adaptive cruise 

control gaat moet ik wel weten wat dat betekent 
en doet. Geen probleem hoor. We zijn beiden 
autogek. Dus dat zit wel goed.”

Beheren
Naast vertalen zijn de nodige disciplines toege-
voegd. “We beheren bijvoorbeeld de vertaalbe-
standen voor veel onze klanten. Als je naar der-
tig talen moet vertalen kun je het beheer voor 
hen uit handen nemen. Wij slaan het op en ma-
ken het toegankelijk. Voordeel is onder meer dat 
we dezelfde stijl van schrijven kunnen hanteren. 
Consistentie is heel belangrijk. De gebruiker 
moet het herkennen. En het is ook nog eens fi-
nancieel aantrekkelijk.” (PB)
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Machinevertalingen
De machinevertalingen zijn in opmars. 
Kwalitatief leidt dit echter vaak tot hilarische 
situaties. Rutger Groenendijk ziet het toch als 
een uitstekend hulpmiddel. “Klopt. En op 
woordniveau is het best goed. Wij maken 
gebruik van een professionele versie, 
ontwikkeld door een gespecialiseerd bedrijf 
waarmee we inmiddels ook samenwerken. Na 
de machinevertaling gaat er een vertaler van 
ons door, die maakt er kwalitatief een juist 
en toegankelijk verhaal van. Dat noemen we 
post editing en dat werkt goed. De doorloop-
tijd is veel korter en in veel gevallen zijn de 
kosten ook lager.” 

 Robin en Rutger  
Groenendijk :

“Als het over adaptive 
cruise control gaat moet 

je wel weten wat dat  
betekent en doet.”



MICHELIN,
DE FLEET PARTNER 

(1) De MICHELIN CrossClimate+ (205/55 R16 91H), MICHELIN Primacy 4 (205/55 R16 91V)  en CrossClimate SUV (275/45 R20 110Y) zitten nieuw en versleten boven 
de drempelwaarde voor grip op nat wegdek van de Europese reglementering R117. «Versleten» betekent ‘afgesleten’ op een machine (geschaafd) tot aan de slijtage-
indicator volgens de Europese regelgeving voor slijtage-indicator ECE R30r03f’. (2) Onder voorbehoud van een regelmatige slijtage van uw banden en de aanbevelingen 
van de bandenfabrikant en de autofabrikant. Raadpleeg in geval van twijfel een specialist. Europese richtlijn 89/459 / EEG. (3) In Europa  heeft de vervanging van
personenautobanden voordat hun minimale wettelijke profi eldiepte is bereikt tot gevolg dat er jaarlijks 128 miljoen banden extra worden weggegooid en er 9 miljoen 
ton extra CO2 uitstoot wordt gegenereerd . Technische nota van Michelin van 27/09/2016 over «Grondstoffen, brandstofverbruik en CO2-emissies in verband met de 
vroegtijdige vervanging van personenautobanden».

Informatie geldig op de publicatiedatum - 01/2019. MFP Michelin 855 200 507 RCS CLERMONT-FERRAND, commanditaire vennootschap op aandelenkapitaal van 
504.000 004 euro. Statutaire zetel: Place des Carmes Déchaux - 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 © Michelin

UITSTEKENDE PRESTATIES VAN BEGIN TOT EINDE (1)

MET DE NIEUWSTE GAMMA’S MICHELIN PRIMACY 4, MICHELIN ALPIN 6
& MICHELIN CROSSCLIMATE.

WIN TIJD
EN BESPAAR GELD

Gebruik uw banden tot aan de
wettelijke minimale profi eldiepte (2)

DRAAG ZORG
VOOR HET MILIEU (3)

VERMINDER UW 
BRANDSTOFVERBRUIK

dankzij de lagere rolweerstand
als gevolg van de slijtage van banden

MICHELIN-Annonce-Presse-LLP-Flottes-230x275-NL.indd   1 01/02/2019   10:44
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C O R  B A LT U S ,  C E O  PA R T S P O I N T  G R O U P  O V E R  D E  O V E R N A M E  D O O R  A A G

‘Verandering is bij ons 
de enige constante’

2019 was een enerverend jaar voor PartsPoint Group in Ede. Het bedrijf opende in de vestigingsplaats een 
nieuwe DC-aanbouw van in totaal 21.000 vierkante meter en vrijwel tegelijkertijd werd het bedrijf 

verkocht aan Alliance Automotive Group (AAG). Ondanks alle veranderingen blijft de bedrijfsstructuur 
overeind en de slagkracht toenemen. 

Cor Baltus:
“Overall blijven 

we groeien  
en ons 

ontwikkelen.”

PartsPoint Group is in juni van dit jaar 
opgegaan in de Alliance Automotive 
Group (AAG), distributeur van auto-

onderdelen aan de onafhankelijke after-
market en actief in Frankrijk, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en Polen. AAG is een 
van de hoofdrolspelers in de Europese 
markt van auto-onderdelen en services 
met een omzet van circa 2,6 miljard euro. 
Met de overname is afscheid is geno-
men van de AutoBinck Group waar-
onder PartsPoint Group een zeer 
snelle groei doormaakte. De for-
mules Brezan, Staadegaard/TC, 
Dabeko en Alliance Automotive 
Trading, het voormalige AD Ne-
derland, blijven gehandhaafd. Ge-
degen partijen. Cor Baltus: “Abso-
luut. De Alliance Automotive 
Group bijvoorbeeld maakt deel uit 
van de Genuine Part Company, beter 
bekend als GPC. Het is de grootste le-
verancier van auto-onderdelen ter we-
reld met een omzet van negentien miljard 
euro. In Amerika is GPC bekend vanwege 
de keten van 6.650 NAPA Auto Parts Sto-
res, waarmee ze wat betreft netwerk en be-
kendheid de McDonald’s van de auto-on-
derdelen zijn.”

Vlaggenschip
Baltus kan tevreden terugkijken op 2019. 

“We weten nog steeds groei te behalen. 
Naast het bouwen van een nieuwe 

logistieke infrastructuur is het bedrijf de 
laatste jaren fors aan het investeren in het 
netwerk van vestigingen. Met zo’n 165 ves-
tigingen in Nederland en België en de ruim 
100 vrije grossiers van Alliance Automotive 
Trading (AAT) heeft PartsPoint Group een 
dekkend netwerk in die twee markten. De 
Brezan formule is bij het autobedrijf goed 

bekend en Staadegraad/TC behoort ook 
al zo’n vijf jaar tot de groep. Met dit 

netwerk bedient PartsPoint Group 
vrije garagisten, merkdealers, auto-

handelaren, fast-fitters, fleetow-
ners, schadeherstelketens en car-
rosseriebedrijven, van Charleroi 
tot Delfzijl. 

Verandering
Verandering is een constante bij de 

PartsPoint Group want eind 2018 
werd Dabeko met vijf vestigingen in 

Noordoost-Nederland overgenomen. 
Baltus: “Met die acquisitie voegen we 

een netwerk van vestigingen met enthou-
siaste mensen toe, en hebben we veel ken-
nis van de bandenmarkt in huis gehaald. 
Daarmee hebben we het bandenaanbod 
voor de gehele groep weten te versterken. 
Overall blijven we groeien en ons ontwik-
kelen. Zolang als ik bij dit bedrijf werk, is de 
enige constante die ik kan bespeuren die 
van verandering. Dat houdt ons allemaal 
scherp in een zeer competitieve markt.” 
(PS) 

FOTO: ROBIN BRITSTRA
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‘ W I J  Z I J N  G E E N  L E V E R A N C I E R S ,  M A A R  PA R T N E R S ’

Plan-IT

Bij de merknaam Plan-IT veren veel mensen in autobedrijven op. Meer dan de helft van alle 
dealerbedrijven gebruikt dit werkplaatsplanningssysteem. Mooi, maar de ontwikkeling gaat verder.

Julian Hendriks (r) 
en Leon Wonnink:

“We gaan onze systemen 
ook aanbieden voor de 

werkplaatsplanning  
van lichte en zware  

bedrijfsauto’s.” 

“We hebben wel eens gezien dat er 
in een personeelsadvertentie 
voor een receptionist wordt ge-

vraagd ‘ervaring met Plan-IT’. Dat is de beste 
reclame die we kunnen hebben”, zegt Leon. 

“Plan-IT is opgezet op basis van ervaring en het 
ontwikkelt zich steeds verder. Minimaal twee-
maal per jaar komt er een vernieuwde versie. Als 
we nieuwe klanten binnenhalen, mogen die een 
maand gratis proefdraaien en dan zijn ze als 
vanzelf overtuigd. Sterker nog, we nemen po-
tentiële klanten vaak mee naar andere dealer-
bedrijven. De mensen die in zo’n bedrijf met 
onze software werken, laten zien hoe het werkt 
en vertellen hoe enthousiast en tevreden ze zijn.” 

Klant plant eigen afspraak
“Intussen zijn we zover, dat klanten zelf een 
werkplaatsafspraak kunnen inplannen, wanneer 
het hen schikt. Controle en bevestiging blijven 
natuurlijk wel noodzakelijk. Dit helpt om het 

‘spitsuur’ voor de werkplaatsbalie te verminde-
ren. Dat is fijn voor de receptionist en voor de 
klant. Sinds april zijn we gecertificeerd door 
Daimler-Benz, wat we ook zien als een mooie 
bevestiging van de kwaliteit die we bieden. Een 
groot deel van alle Mercedes-Benz-dealers is 
overigens al klant bij ons”. 

Cadeautje 
“Het allerlaatste nieuws is dat we een koppeling 
gaan maken tussen ‘Plan-IT proefrit’ en de 

‘Proefritmanager’ van RDC. Dat gaat ‘Proefrit 
controller’ heten en werkt dus aan twee kanten: 
voor de geïnteresseerde klant en voor de dealer 
en het werkt voor nieuwe en gebruikte auto’s. 
In 2020 bestaan we vijfendertig jaar als bedrijf. 
Zowel nieuwe als bestaande klanten krijgen het 
programma ‘Plan-IT Welkom’ een jaar lang 
gratis. Wie het al heeft, wordt gewoon gecredi-
teerd. Dat is een aardig cadeautje aan onze klan-
ten”. 

Toekomstmuziek
“Tegelijk kijken wij verder. We gaan onze sys-

temen ook aanbieden voor de werkplaatsplan-
ning van lichte en op termijn zware bedrijfsau-
to’s. We bieden onze producten ook buiten 
Nederland aan. Vergis je niet: wij zijn in ons 
land al heel ver met IT, dus we hebben een ver-
eenvoudigde versie genaamd Plan-IT Werk-
plaats Web om te starten in Duitsland, België 
en Scandinavië. 
Voor de nabije toekomst kijken we naar syste-
men waarmee we ook ad hoc kunnen plannen, 
door een link met ons systeem af fabriek in au-
to’s te laten inbouwen, als O.E.M. dus. Nog een 
stap verder is dat we systemen maken die kun-
nen anticiperen op technische problemen, 
waarbij de auto zelf aangeeft dat er iets moet 
gebeuren, om pech te voorkomen. Voor ons is 
het de kunst om niet alleen marktleider op dit 
vlak te zijn, maar het vooral ook te blijven”. 
(BvdA)
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PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL

Heuvel 13, 4901 KB  Oosterhout  
T 0162-424995  M  06 2357 4612  E  info@freid.nl
www.freid.nl

Jarenlange ervaring én persoonlijke aandacht zijn de basis 
van ons handelen. Wij kijken verder dan het invullen van een 
opdracht en investeren in een langdurig partnerschap met 
bedrijven en kandidaten. 

Wij zijn altijd opzoek naar de perfecte match tussen de vraag 
van de opdrachtgever en het aanbod aan kandidaten. 

✓ Persoonlijk en professioneel
✓ Recruitment in een totaalpakket of in modules 
✓ No cure no pay, want onze aanpak werkt 
✓ 6 maanden garantie op elke geplaatste kandidaat

MEDEWERKERS ZIJN 
ALLESBEPALEND VOOR 
HET SUCCES VAN
DE ORGANISATIE
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D E L P H I  T E C H N O L O G I E S  L A AT  V O E R T U I G E N  S C H O N E R ,  B E T E R  E N  V E R D E R  R I J D E N  

‘Remanufacturing is je 
verantwoordelijkheid nemen’

Duurzaamheid is het slijtdeel geworden van de Nederlandse taal. Maar Delphi Technologies bewijst het 
begrip geen lippendienst en voegt de daad bij het woord door remanufacturing van onder andere 
injectoren en common rail brandstofsystemen. Laurent Sijs ondernam de reis naar The Gallery in 

Brummen en vertelt meer over de laatste ontwikkelingen. 

Laurent Sijs:
“Met Reman zorgen 

we ervoor dat ook 
oudere auto’s zo 
schoon mogelijk 

blijven rijden.” 

Het hoofdkantoor van Delphi Tech-
nologies (Frankrijk-BNL) staat in 
Cergy, een van de voorsteden in 

het bekken van Parijs. Voor wie het bedrijf 
niet kent, geeft Laurent Sijs een korte in-
troductie: “We leggen ons toe op innova-
tieve aandrijfsystemen en aftermarket- 

oplossingen waardoor personenauto's en 
bedrijfsvoertuigen schoner, beter 

en verder rijden. We zijn dan 
ook een toonaangevend Tier 

1-leverancier en we zet-
ten onze tanden graag 

in complexe proble-
men. Ons credo luidt 

dan ook: gedreven 
om het verschil te 
maken.” 

Heavy duty
Naast maintenan-
ce parts zoals rem,  

stuur- en ophan-
gingsdelen en elek-

tronische compo-
nenten, heeft Delphi 

Technologies ook een 
divisie die zich volledig 

richt op brandstofsystemen 
voor benzine- en dieselmotoren. 

Sijs: “Denk aan common rail pompen 
en injectoren, ook voor heavy duty toepas-
singen, een groeimarkt voor ons. Wereld-
wijd zijn wij één van de grootste 

fabrikanten. Natuurlijk leveren wij alles 
nieuw, maar we zijn druk bezig met de ont-
wikkeling van ons Reman product dat staat 
voor gereviseerde delen. Gemiddeld ligt de 
prijs daarvan 20 tot 25 procent lager dan een 
nieuw deel.” De meest gebruikte definitie 
van remanufacturing is: ‘Een gebruikt pro-
duct terugbrengen naar zijn initiële perfor-
mance, met garantievoorwaarden die gelijk 
of beter zijn dan die van een nieuw product’. 
Sijs: “Vanuit duurzaamheid vinden wij dit 
een goede ontwikkeling. Daarnaast zorg je 
ervoor dat bezitters van oudere auto’s 
Reman injectoren en pompen kunnen aan-
schaffen en nieuwe injectoren betekenen 
een betere verbranding en dus minder scha-
delijke emissies.”

ADAS
Maar Delphi Technologies heeft meer 
nieuws te melden: zo is het sinds oktober 
mogelijk het bekende DS 150 diagnosesys-
teem uit te breiden met een unit waarmee 
ook de snel oprukkende Advanced Driver 
Assistance Systems (ADAS) kunnen wor-
den uitgelezen. Voor de universelen heeft 
Delphi Technologies ‘Pass-Thru’ in de 
markt gezet waarmee van vrijwel alle auto-
merken alle data binnen handbereik komt 
door direct te kunnen inloggen op de data-
base van de autofabrikant. Sijs: “Het is ab-
soluut nog een uitgave maar wij zijn ervan 
overtuigd dat deze investering zich snel te-
rugbetaalt.” Tot zover Parijs. (PS)
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Documentatiespecialist
met passie voor techniek

WK Automotive BV
Hoevestein 4
4903 SC Oosterhout
Nederland
T +31 (0)162 431469 

WK Automotive GmbH
Kaiserswerther Straße 115
40880 Ratingen
Duitsland
T +49 (0)2102 420621

www.wkautomotive.com

» Vertalen

» Schrijven

» Vormgeving

» Multimediapublicaties

» Procesontwikkeling

» Advies

WK Automotive wenst u 
� jne feestdagen en een voorspoedig 2020
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R D C  H E L P T  A U T O B E D R I J V E N  M E T  K L A N T B E N A D E R I N G  E N  P R O C E S V E R B E T E R I N G  

‘Met de juiste data haal 
je meer uit je bedrijf’
‘Waar haal ik nieuwe klanten vandaan en hoe hou ik mijn klanten vast’. Of: ‘hoe weet je nou hoe goed je 

het eigenlijk doet, als ondernemer?’. Als moderne ondernemer neem je beslissingen op basis van data, 
waarbij RDC kan ondersteunen.

Hanneke 
Hoogweg en 
Joost Bruins
“Met een goede 
data-analyse kan 
je als bedrijf beter 

worden.”  

Traditioneel is RDC een belangrijke 
speler voor de autobranche. Binnen 
vrijwel alle autobedrijven zijn die drie 

letters RDC een begrip. “Naast importeurs 
en bijvoorbeeld leasemaatschappijen en au-
toportals vormen dealerbedrijven voor ons 
een belangrijke groep klanten”, zegt Joost. 

“We leveren data waarmee autobedrijven 
veel gerichter klanten kunnen benaderen en 
we hebben data waardoor verschillende 
processen in een onderneming meer inzich-
telijk worden. Die klantendata worden  al-
leen maar belangrijker, nu een klant minder 
vaak een autobedrijf bezoekt en zich steeds 
meer online oriënteert.” 

Welke klant is in de markt? 
“Met de juiste data en een juiste analyse kun 

je nauwkeurig inschatten wanneer een klant 
toe is aan vervanging van zijn auto. Waar je 
als bedrijf op wilt inzetten, is dat er tijd en 
aandacht wordt besteed aan klanten die op 
dat moment in de markt zijn. Voor dit pro-
ces is het heel belangrijk dat de gegevens 
rondom de klant, het voertuig en de con-
tactmomenten zoals APK, bandenwissel en 
onderhoud, beschikbaar en up to date zijn. 
Dat verzorgen wij. Vooral bij autobedrijven 
met meerdere vestigingen is het uitdagend 
om het complete overzicht te behouden van 
wat een klant bij je doet. Als je een trouwe 
klant in een bepaalde vestiging al langere 
tijd niet hebt gezien, is het wel zo handig dat 
vanuit je data blijkt dat hij is verhuisd en nu 
klant is bij een andere vestiging. Het gaat 
om het kennen van je klant.”

Beter managen door inzichten uit data
Hoogweg gaat verder op het andere onder-
deel. “We verzamelen ook andere data 
voor autobedrijven. Processen 
worden een stuk inzichtelijker 
met het juiste overzicht. 
Daarmee kun je meer uit 
je bedrijf halen. Een 
voorbeeld: bij grote 
occasionafdelingen 
is het van belang 
dat er goed in-
zicht is in het 
aantal stadagen. 
Om te voorko-
men dat een 
auto te lang blijft 
staan, is het al-
tijd handig om te 
kijken of dat mo-
del gewild is in je 
omgeving. Als je 
weet welke modellen 
in een regio populair 
zijn, kun je ook gerichter 
auto’s inkopen. Maar wat be-
taal je er dan voor? Die data heb-
ben we ook, plus de verkoopprijzen en 
dus wat de potentiële winstmarge is. Dwat 
zijn maar enkele voorbeelden van goede 
data-analyse, waardoor je als bedrijf be-
ter kunt worden. Zo kun je met actuele 
data en een juiste interpretatie zowel klan-
ten winnen als je bedrijf beter runnen. 
RDC is daarvoor de aangewezen partner.” 
(BvdA)

FOTO: ROBIN BRITSTRA
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Je kunt Laurens Keijzer, oprichter van Auto 
Financier Nederland, in ieder geval niet be-
tichten zonder plan te werken. Zo’n vier jaar 

geleden startte hij met zijn achtjarenplan, in-
middels zit hij dus op de helft. De doelstellingen 
zijn exact gehaald. Op naar 2023 wanneer jaar-
lijks 5000 financial leasecontracten moeten 
worden afgesloten. Maar wellicht belangrijker: 
tegen die tijd wil hij zijn zelf ontworpen systeem 
operationeel hebben waarbij zijn klanten bij-
voorbeeld automatisch een bloemetje krijgen als 

ze vijftig worden. “De basisgedachte is natuur-
lijk dat de processen hier zo optimaal mogelijk 
worden gestroomlijnd en dat we de gewonnen 
tijd ook echt aan de klant kunnen besteden. Mijn 
klant moet mijn waardering krijgen.”

Beste service-intermediair
Keijzer wil behoren tot de beste service-inter-
mediair van Nederland voor financial lease. Dat 
begint al bij het adviestraject. Auto Financier 
Nederland, met ook de website Financial Lease 

De onafhankelijke intermediair Auto Financier Nederland profiteert van de groei in financial lease. Het 
richt zich voornamelijk op (startende) ondernemers, veelal ZZP’ers. Het aanbod financial leaseauto’s 

komt van zo’n 300 aangesloten autobedrijven. Waaronder een groeiend aantal grotere dealerbedrijven. 

Auto Financier 
Nederland

 W I L  B E L A N G R I J K S T E  F I N A N C I A L  L E A S E  S E R V I C E - I N T E R M E D I A I R  W O R D E N

Laurens Keijzer:
“Klanten moeten 
automatisch een 
bloemetje krijgen 

als ze bijvoorbeeld 
vijftig worden.”

ZZP, feitelijk de handelsnaam van het bedrijf, 
brengt de financieringen onder bij een van de 
financiële instellingen waarmee het samen-
werkt. Maar voordat de aanvraag wordt inge-
stuurd, doen Keijzer en zijn team een eerste 
check. De anekdotes zijn talrijk over startende 
ondernemers die nog voordat ze maar één fac-
tuur verstuurd hebben vanuit hun bedrijf, al een 
dikke BMW bij Keijzer komen uitzoeken. Die 
mensen mogen dus hun zinnen verzetten rich-
ting een VW Golf of uiteindelijk elders hun heil 
zoeken. “Klanten staren zich soms ook blind op 
lage maandtermijnen door hoge slottermijnen 
en lange looptijden. Ze hebben niet in de gaten 
dat ze daardoor een te hoge kredietvergoeding 
betalen. Wij adviseren de klant liever over geen 
slottermijn en eventueel het verkorten van de 
looptijd. Ze betalen dan een paar tientjes meer, 
maar besparen over de looptijd enkele honder-
den euro’s!”

Techniek delen
Een nieuwe auto leasen kan via Financial Lease 
ZZP – maar het gros leaset een occasion tot 
acht jaar oud. Naast de eigen websites bouwt 
de organisatie ook websites voor derden. Het 
idee erachter is dat Auto Financier de techniek 
graag deelt met andere intermediairs en aan-
gesloten dealers. Zij hoeven niet meer de in-
vesteringen te doen in techniek en kennis. Op 
die manier wil Keijzer verder groeien, waar-
door ook steeds grotere dealerorganisaties zich 
aansluiten. “Wij brengen ze klanten, met 
steeds meer partijen hebben we een bijzonde-
re chemie. Dat is uiteindelijk goud waard!” 
(BL)
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Waar levert uw occasion 
het meeste op?

U wilt natuurlijk de hoogste prijs voor uw occasions. Inzicht over het gehele 
aanbod, prijs en courantheid bepalen wat uw auto waard is. Met behulp van 
de realtime data van INDICATA krijgt u actueel inzicht in vraag en aanbod van 
de Europese markt. Zo weet u precies waar uw auto het meeste zal opleveren.

Wilt u weten hoe we u kunnen helpen?

Neem dan contact op met Frank Tanke via 030-290 00 92 of info@autorola.nl

Buiten uw eigen regio?

Is de beste markt buiten uw eigen regio, dan zoekt het team van Autorola 
Marketplace de beste koper in Europa. Dankzij ons netwerk van meer dan 
70.000 bieders realiseren we de beste prijs voor uw occasions.

Always a step ahead in data-driven remarketing

M A R K E T P L A C E

nl.autorolagroup.com
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A N N E M I E K E  R E E K  V A N  F L E E T C O A C H I N G  H A A LT  H E T  B E S T E  U I T  U W  M E D E W E R K E R S

‘Ik hou van mensen’
‘Hoe haal je het beste uit je mensen, hoe zet je de goede mensen op de juist plekken’ en alles wat 

daarmee samenhangt, is geen exacte wetenschap. Annemieke Reek weet heel methodisch toch heel veel 
te bereiken op dit gebied.

Annemieke 
Reek:

“Ik vind het prachtig 
als ik iemand een 

stap kan laten 
zetten.”

“Ik vind het prachtig als ik iemand, die 
denkt ‘alles wel te weten’, in zijn 
werk toch nog een stap kan laten 

zetten”, zegt Annemieke Reek. “Een mooi 
compliment dat ik laatst kreeg, was ‘ik heb 
zo’n fijne vakantie gehad, want ik zit de 
laatste tijd veel lekkerder in mijn vel’. Dat 
zijn dan mensen die ik door de juiste coa-
ching in hun kracht kan laten komen, of er 
in overleg met hun manager voor heb ge-
zorgd dat ze een andere plek binnen het 
bedrijf hebben gekregen. Daar doe ik 
het voor. Ik hou gewoon van men-
sen, dat is de basis”.

Juiste persoon, juiste plek 
Na een loopbaan bij drie auto-
importeurs, met name in fleet-
sales & leasing, maakte Reek in 
2007 de overstap naar zelfstan-
digheid. “Ik ben in eerste instan-
tie vooral aan de slag gegaan als 
coach voor mensen die bijvoor-
beeld bij dealerbedrijven de zakelij-
ke markt deden. Ik kon hen gemak-
kelijk bijsturen en hun prestaties 
verbeteren. Dat doe ik nog steeds wel, 
maar geleidelijk is mijn werkterrein ver-
schoven. Naast coaching doe ik nu veel as-
sessments. Ik bekijk welk profiel iemand in 
een bepaalde functie moet hebben. Vervol-
gens is er een kandidaat en daarbij bekijk ik 

‘of het erin zit’, heeft die persoon, die 

eigenschappen en vooral ook: past hij in de 
cultuur van dit bedrijf?”

Altijd op locatie
“Om dat te beoordelen, bestaan bepaalde 

tests. Ik begin altijd eerst met de ‘WAVE’, 
een persoonlijkheidstest. Daarmee krijg ik 
een zeer nauwkeurig beeld van iemands ka-
rakter en vaardigheden maar ook of er ba-

lans is tussen talent en motivatie op di-
verse competenties. Neem van me aan: 

die test liegt nooit. Ik ben hiervoor 
gecertificeerd en daarnaast opge-

leid als NLP Master Practioner. De 
kandidaat kan de test in eigen 
omgeving online doen, maar in-
dien gewenst ook onder supervi-
sie. Daarna volgt altijd een per-
soonlijk gesprek, de ‘duiding’. 
Verder is het afhankelijk van de 
vraag en de functie wat we ver-

der gaan doen. Er is veel te meten 
zoals intelligentie, leiderschaps-

stijlen, verkoopstijlen en teamrol-
len. In alle gevallen geldt dat ik op lo-

catie werk, in het bedrijf en soms in een 
trainingscentrum. Wat er uitkomt, kan 

soms heel confronterend zijn, bijvoorbeeld 
als een manager zijn functie helemaal niet 
aankan. Dat is hard, maar in alle gevallen 
schept het wel duidelijkheid. Als ik dan nog 
iemand verder kan helpen met persoonlijk 
advies, daar doe ik het voor!”  (BvdA)

FOTO: ROBIN BRITSTRA
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OE-expertise ten 
dienste van de 

Aftermarket

In de Aftermarket laat onze 
technologische vooruitgang 
voertuigen toe om te rijden 

zoals op hun eerste dag en dit 
gedurende hun hele levensduur. 

Dankzij onze expertise en ons 
uitgebreid productgamma zorgen 
we voor een optimale werking van 

het voertuig tijdens het starten, 
het rijden en het stoppen.

 
Start. Go. Stop. Onze belofte.

delphiaftermarket.com
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WE HOUDEN  
JE OP WEG  
BIJ PECH
Hulp voor alle merken  
via één telefoonnummer!

aa-team.nl/mobiliteitspas

088 112 112 9

Het Team van Automobiel Management 

wenst u prettige feestdagen en een 

voorspoedig 2020.
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Niet alleen is het garagesoftwarepakket AutomaaT GO van CSW Software volledig vernieuwd, waarbij 
er tal van nieuwe koppelingen zijn gerealiseerd om de bedrijfsvoering van een autobedrijf in de volle 

breedte te ondersteunen, Marloes Maasbommel en Peter Kuijpers van CSW zien ook een nieuwe 
generatie aantreden in de branche. 

CSW Software: het is ‘hip 
& happening’ in de 

garagesoftware! 
G A R A G E S O F T W A R E PA K K E T  A U T O M A AT  G O  V O L L E D I G  V E R N I E U W D

België
Waar CSW dit jaar de vruchten van plukt, 
komt niet alleen door de vernieuwing van het 
pakket maar ook door verjonging van de 
markt. Maasbommel: “We zien in de auto-
branche opmerkelijk veel bedrijven waarbij de 
nieuwe generatie het roer overneemt. En die 
zijn natuurlijk opgegroeid met tablets en apps, 
zien direct de voordelen in van automatise-
ring. Garagesoftware is helemaal hip & hap-
pening! Met dat zelfvertrouwen starten we 
overigens komend jaar ook op de Belgische 
markt en gaan we in Nederland de motorbran-
che bedienen. Ook bij ons is alles hip & hap-
pening!” (BL)

Software voor garagebedrijven. Dat levert 
CSW Software al sinds 1986. Maar in 
niets lijkt het huidige pakket op de eerste 

DOS-versies. Anno 2019 draait AutomaaT GO 
in de cloud en zijn er koppelingen met tal van 
andere informatiebronnen – van WhatsApp tot 
en met benchmarkinformatie aan toe. Het sys-
teem is bovendien modulair opgebouwd zodat 
de bedrijfsvoering van de klant centraal staat en 
niet het systeem zelf. “Vroeger was je als soft-
warebedrijf directiever”, zoals Kuijpers het for-
muleert. “Nu staat alles in dienst van het mo-
derne garagebedrijf dat zich in alle tumultueuze 
ontwikkelingen in de automotive staande moet 
houden.”

Workflow
Urenregistratie is zo’n module waar een auto-
bedrijf eigenlijk niet meer zonder kan. Nog al-
tijd schatten bedrijven de gewerkte uren aan een 
auto vaak in, weet Maasbommel. Schattingen 
die bijna altijd te laag zijn. De planning is ook 
zo’n dankbaar onderwerp om te automatiseren. 
Bij CSW is het altijd zaak de workflow in kaart 
te brengen. Daar kan de klant dan op in sprin-
gen. Maasbommel: “Momenteel zijn er extra 
potentiële klanten op de markt in verband met 
het stoppen van SnelStartGarage. Hiervoor 
hebben we een speciaal SnelStart-aanbod in de 
markt gezet.”

Benchmarks
Mooi is ook de koppeling met een systeem dat 
benchmarks laat zien. Wat doet een naburig be-
drijf op het gebied van ruitenwissers? “Derge-
lijke inzichten kunnen natuurlijk heel waarde-
vol zijn. Trots zijn we ook met de koppeling met 
Threadreader, een systeem waarbij als de auto 
de brug oprijdt, de profieldiepte meteen wordt 
gemeten. Die informatie komt niet terecht in 
een aparte app, maar het wordt rechtstreeks in-
geschoten in het systeem. Want dat is uiteinde-
lijk ons streven: alle relevante informatie ver-
garen in één systeem. Waarbij het nu ook in de 
recent gelanceerde AutomaaT GO-app is in te 
zien.”

Marloes Maasbommel 
en Peter Kuijpers:

 
“Vroeger was je als software-

bedrijf directiever.”
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AA-team was in 2005 trendsetter met Pechhulp-On-
Demand. Op basis daarvan werden later ook de Pre-
Paid-,  PostPaid pechhulp en  PechhulpSpaarPlan 

ontwikkeld. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd fors geïn-
vesteerd in een eigen ‘Alarm Platform’ met een in eigen huis 
ontwikkeld softwareprogramma waarin de locatie niet al-
leen zichtbaar is op het scherm, maar ook direct wordt op-
geslagen in de database en verwerkt in de melding. Een an-
dere service is de 24/7 telefoonservice. “Door vooral de 
automotive kennis bij onze alarmisten en het gemak waar-
mee zij kentekens opvragen kunnen we direct inspelen om 
voor dealerholdings, auto-, lease en glasbedrijven 24/7 de 
telefoon op te nemen, maar ook om pechmeldingen door te 
verwijzen naar de merkenservice. Een dergelijke service 
biedt het bedrijf al voor bijvoorbeeld Van Mossel bedrijven, 
Bus Glass Service Europe en FietsNed (Pon red.).

Betalen naar gebruik
Voor iedere doelgroep is er wel een pechhulppakket, zo-
als taxi’s en rijscholen. Het betalen naar gebruik vindt 

Kwekel daarbij een belangrijk principe. “Het autobedrijf 
kan onze pechhulp voordelig inzetten als klantenbinder 
en de pasjes kunnen worden uitgegeven onder eigen 
naam.” Het autobedrijf heeft grotendeels zelf grip op de 
pechhulpkosten, benadrukt Kwekel. De auto’s van klan-
ten die bij hun in onderhoud zijn, zullen namelijk veel min-
der aanspraak maken op pechhulp. “Daarbij checken wij 
vooraf ook zaken als kilometerstanden en bouwjaren. 
Daarop baseren we de juiste prijs per pasje en houden we 
een ‘goede lijn’ auto’s in het bestand.”

BlijDatIkRij
Vanaf januari komt AA-team met een product dat zich 
richt op consumenten die onderhoud uitstellen en de ga-
ragebedrijven alleen aandoen voor APK of nieuwe banden. 

“Daarvoor gaan we heel nauw samenwerken met BlijDat 
IkRij. Klanten betalen hierin een eigen bijdrage bij pech-
hulp en daarmee maak je direct het verschil tussen klan-
ten die preventief onderhoud volgen en klanten die geen 
preventief onderhoud volgen. Het is een mooi instrument 
en klantenbinder voor bijvoorbeeld banden- of APK be-
drijven, maar ook voor autobedrijven die het als aanvul-
ling op de onderhoudspas willen aanbieden”. 
  
Zakelijke markt
Groei verwacht Kwekel in de zakelijke markt. Op langere 
termijn gelooft hij wel in de Uber voor de pechhulp waar-
bij dienstdoende monteurs via hun app reageren op de 
dichtstbijzijnde meldingen. “Daarin kunnen wij zeker een 
heel belangrijke rol vervullen met ons klantenbestand en 
24/7 netwerk en hulp op maat bieden. Wij hebben precies 
inzichtelijk of de auto echt gerepareerd moeten worden, 
moet worden afgesleept of dat we alleen maar een band 
hoeven te vervangen.” (BL)

Ruim 100.000 klanten heeft pechhulpverlener AA-team inmiddels aan zich verbonden. Groei die 
voornamelijk uit de aangesloten garagebedrijven komt. AA-team heeft daarin een unieke aanpak 
gebaseerd op ‘betalen naar gebruik’. Directeur Marry Kwekel zet verder in op de zakelijke markt én 

de particulier die alleen voor apk of bandenwissel het garagebedrijf aandoet.

AA-team breekt 
pechhulpmarkt verder open

P E C H H U L P  O M A R M T  ‘ B E TA L E N  N A A R  G E B R U I K ’

Marry Kwekel
denkt zeker een belangrijke 
rol te gaan vervullen in de 

Uber van de pechhulp.
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Leasemaatschappij ALD Automotive nam SternLease over, bouwde een nieuw remarketingcentrum, won 
een innovatieprijs en werd ook nog gecertificeerd tot een 'great place' om te werken. Volgend jaar weer?

ALD heeft SternLease 
geïntegreerd

A L D  A U T O M O T I V E  I S  N U  D E  V I E R D E  I N  N E D E R L A N D

automatiseren. Private lease zal nog verder stij-
gen, vooral als daar occasion lease bij komt." 
ALD Automotive begon met occasion lease via 
ALD choice, een oplossing voor (middel)grote 
vloten. "We dachten dat een kortere leaseter-
mijn interessant zou zijn. Al snel was dertig pro-
cent van de ALD choice-contracten occasion 
lease; een schot in de roos! Wij gunnen auto's 
een tweede leaseleven, zodat je straks ook via 
private lease een V70 kunt leasen van het vier-
de tot en met het achtste jaar. We houden de au-
to's langer op de weg, zodat de risico's op ter-
mijn afnemen."

Nieuw remarketingcentrum
Dit voorjaar sloeg Jeroen Kruisweg de eerste 
paal in de grond; het remarketingcentrum in 
Vuren is nu al operationeel. Het vervangt de 
locaties in Meerkerk en Nieuwendijk. Met 
26.000 vierkante meter is er volop ruimte 
voor de verkoop, verhuur en lease van ex-
leaseauto's. Geen overbodige luxe, want ALD 
Automotive verkoopt jaarlijks meer dan tien-
duizend ex-leaseauto's. Het remarketingcen-
trum, de app-innovatie, een 'great place' om 
te werken en de overname en integratie van 
SternLease zijn volgens Kruisweg oorzaken 
en geen gevolgen van de groei. Wordt 2020 
dan weer zo'n jaar? "Intern zullen we de 
dienstverlening verder innoveren en digita-
liseren. Maar we vinden klantentevredenheid 
belangrijker dan de groei van het wagenpark. 
We zetten daarom komend jaar de klant cen-
traal." (JM)

Door de overname van SternLease groei-
de ALD Automotive dit jaar sterk. Met 
inmiddels meer dan 70.000 auto's is 

ALD Automotive de vierde in Nederland, de 
grootste in Europa en met 1,7 miljoen auto's in 
43 landen een wereldspeler. Maar het is niet de 
grootte waarmee ALD Automotive zich van haar 
concurrenten wil onderscheiden, zegt directeur 
Jeroen Kruisweg. ALD Automotive wil winnen 
met goede partnerschappen, een focus op het 
midden en kleinbedrijf, een goede bedrijfscul-
tuur en veel innovaties.

Mijlpalen in 2019
Volgens Jeroen Kruisweg is de integratie van 
SternLease goed gelukt. "Het is nu onze taak om 

de waarden van SternLease vast te houden, want 
het is een mooi bedrijf met korte lijnen, dat het 
MKB uitstekend weet te bedienen." ALD Auto-
motive won dit jaar de Fleet Europe Innovation 
Award met de ALD Move app, 'Mobiliteit als een 
Service' (MaaS). ALD werd ook gecertificeerd als 

'Great place to work'. Jeroen Kruisweg: "We doen 
veel aan het verkleinen van de afstand tussen het 
management en de medewerkers. Medewerkers 
mogen meediscussiëren tijdens directieverga-
deringen. Transparantie zorgt op elk niveau voor 
een goede sfeer in het bedrijf."

Occasion lease groeit
Verdien je nog aan private lease? "Jazeker, we 
kunnen scherp calculeren, omdat we slim 

Jeroen Kruisweg:
 

“Het is nu onze taak om de 
waarden van SternLease 

vast te houden.”
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Maak uw bedrijf 
toekomstbestendig 

met de garageformules 
van PartsPoint!

PartsPoint Group is een distributeur van automaterialen aan de onafhankelijke 

aftermarket. Wij zorgen dat een autobedrijf snel met het juiste onderdeel aan de slag kan 

en de automobilist, uw klant, tevreden de werkplaats verlaat. Met één van de grootste 

voorraden in de Benelux, zorgen we samen met onze grossiers voor een optimale 

beschikbaarheid van het assortiment. 

Vanuit Ede bevoorraden we onze zes regionale depots in Nederland en België. 

Hiervandaan leveren we dagelijks aan alle 220 aangesloten vestigingen van Brezan, 

Dabeko, Staadegaard, Technische Centrale én de vrije grossiers via het netwerk van 

Alliance Automotive Trading. 

Maar onze dienstverlening gaat verder: Met de bekende garageformules CarProf, 

Autovakmeester en Autoservice Totaal krijgen onze klanten toegang tot een breed scala 

aan marketing- en sales tools voor het autobedrijf. Daarnaast zorgen concepten zoals 

Kentekenloket, LeaseProf en Lage Autokosten.nl voor nieuwe klanten en TECH360 voor 

actuele kennis en trainingen voor onderhoud van het moderne wagenpark.



 Het OE-onderdeel voor start-stop-voertuigen en compleet uitgeruste auto’s

 8 van de 10 nieuw vervaardigde AGM start-stop-voertuigen heeft een VARTA

 Beste oplossing voor de aftermarket voor 1 : 1 vervanging

www.varta-automotive.nl/agm

Deze autofabrikanten kiezen voor VARTA®:

It all starts with

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari 

Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini 

Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche 

Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo

Het VARTA® Partner Portal bespaart 

garages kostbare tijd en ondersteunt hen 

bij het geven van een doeltreffende en 

accurate batterijservice. Registreer nu gratis!


