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Omgaan met jongeren: diagnose  stellen
en probleem oplossen

CarXpert Zuur in Zuidwolde

Harry Zuur vindt zichzelf een geboren onderwijzer en dat is te merken aan de manier waarop

hij er in de werkplaats op blijft hameren dat kennis met elkaar gedeeld moet worden. 

Hij  begeleidt graag jongeren en gaat er op dezelfde manier mee om als in de autotechniek:

stel eerst een goede diagnose en los het probleem daarna op.
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CarXpert Zuur Zuidwolde is een universeel onderhouds- en 
reparatiebedrijf met vijf bruggen, waar Harry en Ina Zuur, 
drie medewerkers en een stagiaire werken.
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CarXpert Zuur in Zuidwolde verkoopt geen auto’s. Harry Zuur is blij dat hij af is van de drang om auto’s te verkopen. “Ik verdien meer
met mijn specialisme: het onderhoud aan auto’s en het verhelpen van storingen.” Tot de klantenkring van Zuur behoren particulieren en
garagebedrijven, die hier komen voor onderhoud en reparaties.

Wie leermeester is beschikt over praktijkervaring om jongeren te
begeleiden en die ervaring zou volgens Harry Zuur omgezet moe-
ten worden in een didactische aantekening. Zuur: “Waarom zou
iemand nog twee jaar moeten studeren voor een didactische
aantekening, als hij als leermeester al over de benodigde kwali-
teiten beschikt?”
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In 1989 nam Harry Zuur samen met zijn vrouw
Ina een garagebedrijf op een goede locatie in
Zuidwolde over. Het kleine elfhonderd inwoners
tellende dorpje aan het Boterdiep ligt tegen de
wijk Beijum van de stad Groningen aan. Het is er
zeer landelijk en toch sta je binnen tien minuten
naast de Martinitoren. Het garagebedrijf dat Zuur
kocht was een gecombineerd landbouwmechani-
satie/autobedrijf van een gedreven technicus, die
al in 1953 over een scope  beschikte. Zuur kwam
er geregeld over de vloer en kreeg in 1989 de
kans om het bedrijf over te nemen. Harry Zuur:
“Ik mocht een makelaar het bedrijf en de bijbe-
horende grond laten taxeren. Met het bedrag
ging hij akkoord; geen onderhandelingen, geen
gezeur”. Zo makkelijk als de koop ging, zo moei-
lijk was het om de bank mee te krijgen. Zuur
kreeg hulp van onderdelengrossier Delft Tech-
niek, een regionale automaterialen- en equip-
mentleverancier, die garant wilde staan. Nu, 23
jaar later, is Zuur er nog steeds klant en de ver-
houdingen zijn zo goed, dat Zuur zich twee jaar
geleden op verzoek van Delft Techniek aansloot
bij de CarXpert-formule.

Mobiele vermogenstestbank
Harry Zuur heeft jarenlang meegedaan aan de 
Nederlandse kampioenschappen oval-racing; een
enorme partij bekers staven zijn prestaties. Tijdens
een autocross zag hij iemand met een mobiele
vermogenstestbank. Zuur: “Die man bleek het veel
te druk te hebben om alle autosportevenementen
af te gaan. Ik had net een vermogenstestbank 
gekocht, maar nog niet geïnstalleerd en kwam op
het idee om mijn bank ook mobiel te maken. 
Ik ging ermee naar autosportevenementen en
kreeg het zo druk, dat de investeringen er al snel
uit waren”. Voor de KNAF is Zuur met z’n bank op
het circuit van Zandvoort en Assen aanwezig om
te controleren of de raceauto’s reglementair zijn. 

Hetzelfde doet hij voor tal van regionale auto-
clubs, die autocross- en rallywedstrijden organise-
ren en willen uitsluiten dat de winnaar met een 
illegale auto heeft gereden. Zuur zet de auto op de
vermogenstestbank goed vast en heeft niet meer
dan tien minuten nodig voor een test. Hij heeft 
zoveel ervaring met tuning, dat hij aan de vermo-
gensgrafiek al direct ziet of er bijvoorbeeld een
snelle nokkenas is gemonteerd. Bij het vermoeden
van fraude, zet de organisatie de auto in quaran-
taine en volgt een onderzoek, waarbij de motor
wordt opengemaakt. Zuur kent inmiddels de
meeste trucjes met nokkenassen, ontstekingen en
injectiesystemen wel. Zuur: “Aan het begin van het
jaar worden de computers vaak verzegeld, maar je
kunt veel auto’s ook via de OBD-stekker tunen, dus
zo’n computervergrendeling helpt niet zo veel”.
Soms belt de organisatie Harry Zuur op of hij pas
vlak voor de finale wil komen. Wanneer hij het ter-
rein oprijdt en de rollentestbank begint op te bou-
wen... “Dan herkennen de deelnemers mij en som-
mige schuiven dan direct hun raceauto op hun
eigen aanhangwagen. Nog voor ze de finale heb-
ben gereden gaan ze al naar huis. Dan weet ik 
genoeg. Het is een kat en muis spel.”

Vermogenstestbank ook voor diagnose
Ook de klanten van CarXpert Zuur Zuidwolde
maken gebruik van de vermogenstestbank. Zuur
heeft ook veel garagebedrijven als klant en één
van die klanten, een dealerbedrijf, heeft opdracht
van de leasemaatschappij gekregen om bij Zuur
een vermogenstest te laten uitvoeren. De lease-
maatschappij wil weten of de berijder de lease-
auto heeft laten opvoeren, want dat is bij deze
leasemaatschappij niet toegestaan. Vandaag komt
er een Citroën C5 binnen met mogelijk een 
defecte krukassensor. De auto stottert af en toe en
Zuur gebruikt de vermogenstestbank om de 
storing te vinden. Zuur: “Het is bij veel problemen
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noodzakelijk om een proefrit te maken, maar het is
verre van ideaal om dat op de openbare weg te
doen. Ik ben bij een proefrit wel eens bijna in de
sloot gereden. De elektronica zorgt er in de prak-
tijk voor dat veel fouten worden weggewerkt en
dat zelfs storingen voor de leek amper meer te
herkennen zijn; alleen een lampje brandt. Het is
dus moeilijk zoeken naar storingen die zich alleen
bij bepaalde toerentallen voordoen. De vermo-
genstestbank is een uitkomst. Ik kan in m’n eigen
werkplaats op de vermogenstestbank met behulp
van alle aangesloten meetapparatuur en de gege-
vensregistratie op de laptop heel gericht zoeken
wanneer de motor hapert en wat de oorzaak daar-
van is”. Wat de klanten vooral waarderen is dat

Zuur niet alleen loepzuivere diagnoses stelt, maar
ook hele creatieve oplossingen heeft. Een voor-
beeld. Een garagebedrijf komt met een auto langs,
waarvan het roetfilter telkens verstopt raakt door
het hoge olieverbruik. Het garagebedrijf heeft nu
een paar keer het roetfilter vervangen en schoon-
gemaakt, maar kan daar niet eeuwig mee door-
gaan. De oplossing van Zuur: de auto OBD-tunen.
Zuur: “Als de compressie nog goed is en het olie-
verbruik valt binnen de normen, dan pas ik de
software soms aan door de kenvelden van de

brandstofhoeveelheid en het tijdstip te verande-
ren. Soms knijp je de motor af, terwijl je op andere
toerentallen dat juist niet doet. Binnen de normen
is er nog heel wat mogelijk”. Het resultaat is dat de
klant voor relatief weinig geld nog jaren van z’n
auto kan genieten.

Kennis delen
CarXpert Zuur Zuidwolde is een universeel onder-
houds- en reparatiebedrijf met vijf bruggen, waar
Harry en Ina Zuur, drie medewerkers en een stagi-
air werken. Auto’s verkoopt Zuur niet meer. Hij ver-
kocht er ooit honderd per jaar, maar hij was te
druk bezig met zich te specialiseren als universele
probleemoplosser om ook nog in te spelen op de
marktveranderingen door internet. Die slag heeft
hij gemist en dat spijt hem niets. Zuur: “Ik stak toch
altijd al teveel geld in het afleveringsklaar maken
van auto’s, waardoor ik te weinig winst maakte.
Bovendien ben ik blij dat ik af ben van de drang
om mijn auto’s aan mijn klanten te verkopen. 
Ik verdien meer met mijn specialisme: het onder-
houd aan auto’s en het verhelpen van storingen”.
In de Groningse autowereld ging het als een 
lopend vuurtje rond, dat Zuur storingen kon ver-
helpen, waar anderen niet uitkwamen. Die storin-
gen zijn heel divers en variëren van problemen
met airbags en sloten tot elektronische/mechani-
sche motorproblemen, zoals uitvallende functies
door waterschade aan de elektronica. Tot de klan-
tenkring van Zuur behoren particulieren en gara-
gebedrijven die niet over het juiste meetappara-
tuur beschikken om te meten wat er aan de hand
is, laat staan over het juiste gereedschap om de
storing te verhelpen. Velen weten zelfs niet waar
ze wat moeten meten. Zuur vindt onwetendheid
geen schande, maar wel als dat het gevolg is van
collega-autotechnici die de kennis niet met elkaar
delen. Zuur: “Vroeger liet de eerste monteur de
tweede monteur zien hoe het moest en na ver-
loop van tijd kon die tweede monteur zijn kennis
weer met een ander delen. Het is echter een cul-

Harry Zuur bedient de vermogenstestbank met een afstands-
bediening. De auto is goed vastgezet op de vermogenstestbank.
Zuur heeft niet meer dan tien minuten nodig voor een test.

Het scherm geeft duidelijke informatie over toerental, vermogen,
koppel en stelt Zuur in de  gelegenheid om gericht een diagnose
te stellen of te zoeken naar illegale opvoeractiviteiten.

Een simpele afstandsbedie-
ning geeft Zuur de mogelijk-
heid om de vermogenstester
te bedienen. Hij kan de motor
op, bijvoorbeeld, 4.000 t/m
‘vastzetten’ en vervolgens
metingen doen.

Een proefrit op de openbare weg is verre van ideaal en bovendien zorgt de elektronica er in de
 praktijk voor dat veel fouten worden weggewerkt. De vermogenstestbank is dan een uitkomst om te
zoeken naar storingen, die zich alleen bij een bepaald toerental voordoen.
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In overleg met de fabrikant
van de vermogenstestbank
heeft Zuur lichtere rollen ge-
maakt en die laten balance-
ren. Samen met zijn zoon be-
zoekt hij autocross- en rally-
wedstrijden en de autoraces
op Zandvoort en Assen.

Harry Zuur kan in zijn eigen
werkplaats op de vermogens-
testbank met behulp van alle
aangesloten meetapparatuur
en de gegevensregistratie op
de laptop heel gericht zoeken
wanneer de motor  hapert en
wat de oorzaak daarvan is.

tuur geworden om niets te delen en dat is bran-
chebreed een probleem. Monteurs zullen vertrek-
ken, omdat ze niet verder komen en werkgevers
durven niet meer te investeren in opleidingen,
want de goede monteurs worden toch wegge-
kocht”. Volgens Zuur leidt dit er ook toe dat er
meer freelancers zullen komen: gespecialiseerde
autotechnici, die met eigen gereedschap en appa-
ratuur, hun diensten mobiel aanbieden. Zuur vindt
dat een prima oplossing en een goed businessmo-
del, waar hij - als hij niet al een garagebedrijf had -
zelf ook voor had kunnen kiezen. Zuur: “Maar het
blijft beschamend als een dealer tegen zijn klant
moet zeggen dat het probleem vandaag niet op-
gelost kan worden, omdat de ene monteur die de
auto kan uitlezen een vrije dag heeft of met 
vakantie is”.

Pas op met label plakken
Zuur heeft lol in het begeleiden van jongeren. In zijn
eigen bedrijf zijn altijd vmbo- en mbo-jongeren
(van vijftien tot en met negentien jaar) met een
snuffelstage bezig. De meeste jongens/meisjes
werken een half jaar bij hem en gaan één, twee of
drie dagen per week naar school. Zuur is niet bang
voor jongeren die anders dan anderen zijn, die als
kansarm of sociaal zwak worden omschreven, die
een leerachterstand hebben, medicijnen gebrui-
ken of soms een beetje onhandelbaar zijn. Die jon-
geren krijgen van Zuur gewoon wat extra begelei-
ding. Zuur: “Soms kan iemand geen stageplaats
vinden, maar dan zie ik na een week al waarom
niet. We zien veel jongeren in de problemen raken
door een gebrek aan discipline en duidelijke 
regels. Bovendien wordt er snel een label op het
gedrag van jongeren geplakt: is iemand licht autis-
tisch dan is dat PDD NOS, is iemand een keer over-
actief dan is dat ADHD. Met een label verklaar je
het gedrag van de leerling en dan hoef je er blijk-
baar niets meer aan te doen. Pappen en nathou-
den. Sommige ouders vinden dat de school het
maar moet regelen. Ik heb zelfs meegemaakt dat

De mobiele vermogenstestbank heeft een vaste plaats in de werkplaats, maar kan elk moment wor-
den opgepakt. De windmachine zorgt voor de nodige koeling. De hele unit is in nog geen half uur
overal op te bouwen.

Harry Zuur heeft twee astapjes aan de vermogenstestbank gemaakt, zodat daar wielen op
 gemonteerd kunnen worden. Met deze wielen is de vermogensbank gemakkelijk op de aanhanger is
rollen.
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de ouders niet met mij wilden praten, want het
gedrag van hun zoon op school was het probleem
van de school. Maar daar ga ik niet mee akkoord.
Ik wil dat die ouders zich thuis ook inspannen voor
hun kind”. Als Zuur merkt dat een leerling van
school spijbelt laat hij hem elke ochtend eerst naar
het bedrijf komen en stuurt hem vervolgens door
naar school. Controle. Discipline. Stapje voor
stapje krijgt hij veel van die jongens weer in het
rechte spoor, want vreemde ogen dwingen. Dat
kost veel energie, maar de voldoening is groot en
Zuur heeft hulp van zijn eerste monteur, die even-
eens een goed gevoel voor deze problematiek
heeft. Zuur: “Het probleem is meestal dat niemand
zo’n jongen corrigeert: op school halen de leraren
hun schouders op en thuis hebben de ouders
geen tijd. We hebben een jongen gehad, die rede-
lijk functioneerde, maar thuis vaak alles kapot
sloeg. Ik heb gezegd dat hij daar thuis mee moest
stoppen en dat hier moest doen; hier is wel wat te

vinden om te slopen, natuurlijk onder begeleiding.
Het gaat nu heel goed met die jongen. Hij heeft
een goede baan als monteur bij een dealerbedrijf
en heeft geen medicijnen meer nodig. Ik vraag me
wel eens af wat er nou eigenlijk met hem aan de
hand was. Lag het wel aan die jongen? Of was het
een kwestie van een verkeerde diagnose en/of on-
verschillige ouders en leraren?”

Zet leermeesters voor de klas
Harry Zuur was twee jaar lang leraar aan het ROC
Noorderpoort College in Groningen en gaf daar
twee avonden in de week les in diagnosetechniek.
Zuur: “Ik gaf les aan toekomstige diagnosespecialis-
ten. Ze hadden verschillende interesses en kwa-
men uit verschillende culturen: personenautotech-
nici en vrachtwagentechnici. Die laatste willen alles
weten, de eerste denken alles al te weten. Mijn er-
varing is dat monteurs die voor vrachtwagens kie-
zen een grote toewijding kennen en hard werken.

Ze hadden weliswaar minder ervaring met elektro-
nica, maar gingen in de lessen met grotere stappen
vooruit. Uiteindelijk haalden ze ook de hoogste
scores om diagnosetechnicus te worden”. Zuur
heeft inmiddels op een andere ROC gezien dat de
afdelingen Autotechniek, Elektronica en Land-
bouwmechanisatie in één gebouw bij elkaar zijn
gezet. Zuur: “Dat is een goed initiatief. Misschien is
het de eerste stap naar een vorm van kruisbestui-
ving tussen autojongens, elektronicajongens en
landbouwjongens. Als je dat combineert krijg je
prima vaklui. Die leerlingen zouden heel wat van
elkaar kunnen leren”. Harry Zuur heeft na twee jaar
het Noorderpoort College moeten verlaten; hij was
te duur. De goede resultaten konden de school-
leiding niet overhalen en Zuur kreeg geen tijd om
een mooi lesprogramma op te bouwen. “En dat
vreet.” Zuur komt ook niet meer terug voor de klas,
want inmiddels moet elke leraar een didactische
aantekening hebben. Zuur: “Daar zou ik nog twee
jaar voor moeten studeren en dat vind ik de moeite
niet. Ik zou dan moeten leren hoe ik lesprofielen
kan opzetten, maar als leermeester ben ik al jaren
verplicht om lesprofielen voor mijn stagiaires op te
zetten”. 
Zuur vindt dat wie leermeester is - en dus over
praktijkervaring beschikt om jongeren te begelei-
den - die ervaring zou moeten kunnen omzetten in
een didactische aantekening. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen zoals je een ervaringscertificaat haalt via
het project Erkennen van Verworven Competen-
ties. Zuur: “Waarom zou iemand nog twee jaar
moeten studeren voor een didactische aanteke-
ning, als hij als leermeester al over de benodigde
kwaliteiten beschikt? Ik vind dat leermeesters ook
voor de klas les moeten kunnen geven als gast-
docent. Een goede leraar weet hoe hij iets moet
overbrengen en kan jongeren enthousiast krijgen. 
Iemand uit de praktijk kan dat aantonen door een
aantal proeflessen te geven. Wie dat met goed 
gevolg doet, beschikt over didactisch vermogen”.
Bij veel bedrijven is het leermeesterschap een 
ondergeschoven kindje. De leermeester moet 
ondanks zijn opleidingstaak ook nog honderd pro-
cent scoren op zijn werk. Zuur vindt dat er meer
van leermeesters gevraagd mag worden en daarna
kan wat hem betreft de didactische aantekening
gelijkgesteld worden aan het leermeesterschap. 
Tegelijkertijd mag van de leraren worden gevraagd
zich wat vaker in de praktijk te begeven. Zoals leer-
meesters van tijd tot tijd voor de klas zouden moe-
ten staan, zouden leraren vaker op de werkvloer
moeten staan. De leraren moeten dan wel de kans
krijgen van de schoolleiding om stage te lopen,
want de praktijk is dat ze meer taken in minder tijd
moeten doen. Zuur: “In de tijd dat ik in het overleg-
orgaan voor de onderwijsvernieuwing van Inno-
vam zat, is mij gebleken dat sommige leraren wer-
kelijk geen idee hebben hoe het op de werkvloer
toegaat. Als ze al eens in een autobedrijf kwamen,
dan was dat een nagelnieuw dealerbedrijf. Ze kun-
nen veel beter eens bij een universeel bedrijf of bij
een plattelandsgarage kijken”.

Onwetendheid is echt geen
schande, maar wel als dat het
gevolg is van collega-mon-
teurs die de kennis niet met
elkaar delen. Harry Zuur be-
trekt daarom zijn monteurs 
- hier Klaas Elzinga - bij de 
diagnoses. 

Harry Zuur onderwijst graag.
Hier legt hij Gani (rechts) en
Klaas (midden) uit hoe de va-
cuümpomp in de BMW werkt.
Zuur: “Vroeger liet de eerste
monteur de tweede monteur
zien hoe het moest en na ver-
loop van tijd kon die tweede
monteur zijn kennis weer met
een ander delen. Het is echter
een cultuur geworden om
niets te delen en dat is bran-
chebreed een probleem”.
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