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M A N A G E M E N T  > Bedrijf > Onafhankelijk autobedrijf

Autoservice Stepelo is een universeel garagebe-
drijf in Haaksbergen. Vorig jaar haalde het bedrijf
de finale als autobedrijf van het jaar. Autoservice
Stepelo zat toen net in een nieuw pand, met een
professionele uitstraling. Eigenaar Frank ten Dam
zegt: “Autoservice Stepelo heeft de uitstraling
van een dealer. We hebben alleen een werkplaats
en zijn onafhankelijk. Iedereen kan bij ons terecht.
Particulieren, zakelijke rijders en leaserijders.”
Onder de naam Leaseservice Stepelo verzorgt
het bedrijf ook reparaties en onderhoud aan
leaseauto’s. Hoewel het met het aantal leaserijders
nog niet storm loopt, is Ten Dam tevreden. Zijn
klanten komen voornamelijk uit de buurt. “Het
aantal dealers in de buurt neemt af, dus mensen

gaan lokaal op zoek naar andere bedrijven”,
zegt Ten Dam. Zijn bedrijf heeft daarnaast veel
 zakelijke rijders als klant. Daarvoor heeft Ten
Dam veel contact met bedrijven in de buurt.
Om klanten te overtuigen van de kennis van het
garagebedrijf heeft Stepelo de aandacht geves-
tigd op het stellen van diagnose. Daarvoor heeft
een deel van de werkplaats een nieuw uiterlijk
 gekregen. De vloer is anders en het deel is afge-
schermd met een rood koord. Boven de twee
 diagnosewerkplekken hangt een frame met de
tekst ‘Diagnose Centrum’. “We doen dezelfde
werkzaamheden als voorheen, maar op deze
 manier richt je wel aandacht op het stellen van
 diagnose aan moderne auto’s”, zegt Ten Dam.

Geen onderscheid in service
“Mensen brengen hun auto vaak zelf en een me-
dewerker brengt ze dan naar huis of naar het werk.
Elke nieuwe klant die hier binnenkomt, krijgt een
rondleiding door het gebouw. Wij zijn een transpa-
rant bedrijf en hebben niets te verbergen. Dat
geeft de klant vertrouwen”, zegt Ten Dam. “Daarbij
maakt het niets uit of het een privé- of leaseauto is.
Iedereen wordt op dezelfde manier behandeld.
Voor leaserijders wordt vaak een stapje extra
gezet, maar waarom zou je dat niet voor een parti-
culiere klant doen? En waarom zou je voor leaserij-
ders andere tarieven rekenen? Iedereen krijgt hier
een gelijke behandeling, het enige verschil is dat
leaserijders vaak gelijkwaardig vervangend

Leaseauto in de werkplaats. En dan?
Autoservice Stepelo zet voor iedereen een stapje extra

Van alle bestel- en personenwagens in Nederland zijn 7% leaseauto’s. Deze worden vaak door

de dealer onderhouden. Maar er zijn steeds meer universele autobedrijven die leaseauto’s

in onderhoud hebben. Hoe ga je als autobedrijf met leaseklanten om? En hoe haal je het

 maximale rendement uit leaseklanten?

Frank ten Dam voert een aanvraag in ROB-Net in: “Ingestuurde aanvragen gaan meestal automatisch akkoord. Als je de juiste werkzaamheden voor de juiste prijzen aanvraagt, gaat het goed”.
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 koppeling, waarbij direct vanuit het programma
een aanvraag naar de leasemaatschappij gestuurd
wordt. Bij grotere aantallen werkt dit efficiënter en
bespaart dus kosten. Via ROB-Net is het mogelijk
om elektronisch te factureren, er hoeft dus geen
papieren factuur meer gemaakt te worden. In de
toekomst wordt elektronisch factureren verplicht.
Autoservice Stepelo heeft goede contacten met
dealers. “In geval van garantie of terugroepacties
brengen wij de auto naar de dealer. De klant
hoeft dus niet zelf naar de dealer en kan met de
nieuwste auto’s bij ons terecht. Overigens zijn
steeds meer terugroepacties bij het universele
 garagebedrijf bekend. Sinds kort maken we
 gebruik van Pass Thru VCI. Sinds de invoering van
de Euro 5-norm zijn autofabrikanten verplicht om
informatie en updates met iedereen te delen. We
zijn met BMW zo ver dat alles werkt en gaan nu
aan de slag met een aantal andere merken”, zegt
Ten Dam. 

ROB-NeXt
De ontwikkelingen bij Autoservice Stepelo gaan
door. Ook bij de Vereniging ROB, dat het ROB-Net
exploiteert, zijn er nieuwe ontwikkelingen. Zo
werd in juni het bandenscherm in ROB-Net
 aangepast. Met de aanpassing is het makkelijker
om te achterhalen of er zomer- of winterbanden
onder de auto zitten. Naast de oude zomerban-
denwissel- en winterbandenwisselcode, kan het
garagebedrijf nu exact aangeven welke banden
vervangen moeten worden.
Een nieuwe versie van ROB-Net staat eind 2012
gepland live te gaan voor iedereen. Op dit mo-
ment wordt er nog gewerkt aan het project, dat
ROB-NeXt heet. ROB-Net wordt geheel vernieuwd
in een moderne webapplicatie. Het systeem kan
aan databases met arbeidstijden en onderhouds-
schema’s gekoppeld worden en gaat dan merkco-
deringen bevatten waardoor uniforme activiteits-
codes minder gebruikt zullen worden. De belang-
rijkste verbeteringen zijn dat het ROB-Net na de
update modulair en flexibeler is. Daarnaast neemt
de gebruiksvriendelijkheid fors toe.

ROB-Net zorgt voor meer efficiëntie, mits het op
de juiste manier gebruikt wordt. Let daarom op de
volgende punten:
● Vul exacte bedragen in. In ROB-Net zijn drem-

pelbedragen tot op de cent nauwkeurig door de
importeur ingevoerd. Voer het bedrag exclusief
BTW in.

● Gebruik de juiste codes en vraag de juiste werk-
zaamheden aan. Het is niet juist om een 50.000-
beurt aan te vragen bij een auto die een interval
van 20.000 km heeft. Gebruik de code van de
beurt waar de auto aan toe is.

● Bied een alternatief aan en vermeld dat in de
vrije tekstregel. De leasemaatschappij kan hier
dan meteen op reageren.

● Als iets onder garantie of coulance vervangen
wordt, vraag het dan aan voor € 0,-. Dan is de
leasemaatschappij op de hoogte en komen er
achteraf geen vragen over.

● Vraag de werkzaamheden zo snel mogelijk
aan en wacht op toestemming alvorens te
 beginnen.

● Gebruik de vrije tekstregel om werkzaamheden
toe te lichten. Het is logisch dat er vragen
 ontstaan als bijvoorbeeld zonder toelichting
het repareren van bedrading voor een bedrag
van € 600,- wordt aangevraagd.

● Als een auto het einde van zijn contract nadert,
geef dan een complete diagnose door. 

● Indien de auto aan zijn APK toe is, vraag die
dan aan. Als de APK bijvoorbeeld bij een
grote beurt gratis is, vraag de APK dan aan
voor € 0,-

● Vul het bandenscherm altijd volledig en
correct in. Als de te monteren band niet in de
lijst staat, kies dan een vergelijkbare band en
 vermeld in de tekstregel het juiste type dat als
referentie dient.

 vervoer nodig hebben. Dat kunnen wij regelen, als
de leasemaatschappij akkoord gaat.” Dat akkoord
vragen doet het autobedrijf via ROB-Net. 

“In overleg komen we er altijd uit”
ROB-Net is een communicatiemiddel dat de
 efficiëntie tussen het garagebedrijf en de
 leasemaatschappij verhoogt. Via een website
stuurt het garagebedrijf een werkopdracht naar
een leasemaatschappij. De leasemaatschappij
stelt  parameters zoals maximale prijzen en
 minimale intervallen in. Als alles klopt, gaat de
aanvraag  automatisch akkoord.
Als bijvoorbeeld de prijs niet klopt, of de werk-
zaamheden zijn nog niet zo lang geleden al eens
uitgevoerd, valt de aanvraag uit bij de leasemaat-
schappij en moet een werknemer de aanvraag
handmatig beoordelen. Hierbij kan de leasemaat-

schappij in een tekstregel extra informatie vragen.
De garage ontvangt de aanvraag terug en kan
deze aanpassen, toelichten en terugsturen. De
theorie is eenvoudig, maar het feit dat bij lease-
maatschappijen medewerkers hiermee fulltime
bezig zijn, betekent dat er nog een hoop verbete-
ring mogelijk is. Om efficiënter te werken, staan in
het kader enkele tips.
Autoservice Stepelo heeft zelden discussies in
ROB-Net: “Wij doen werkzaamheden voor alle
leasemaatschappijen en zijn aangesloten op ROB-
Net. Af en toe hebben we telefonisch contact met
een leasemaatschappij. Bijvoorbeeld als we
 banden willen vervangen, maar dit geblokkeerd is
in ROB-Net. In overleg met de leasemaatschappij
komen we er altijd uit.” Het invoeren van een
 aanvraag doet Stepelo via de website. Er zijn
 programma’s met een zogenaamde ROB-BOL

Aandachtspunten bij een ROB-aanvraag

Een deel van de werkplaats is ingericht als ‘Diagnose Centrum’.
Op die manier vestigt Autobedrijf Stepelo extra aandacht op het
stellen van diagnose aan moderne auto’s.

De livegang van de nieuwe versie van ROB-Net staat gepland voor
eind dit jaar. ROB-Net is dan geheel vernieuwd in een moderne
webapplicatie. De gebruiksvriendelijkheid neemt fors toe. (©
Vereniging ROB)
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