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Er werken bij Scania Zwolle 34 monteurs en tien
indirecte krachten: één administrateur, vier maga-
zijnmensen (waarvan drie intern en één externe
medewerker, die onderdelen aan klanten levert),
vier receptionisten en een werkplaatsmanager,
die de receptionisten aanstuurt. Remko van Keu-
len is de servicemanager en hij is ook verantwoor-
delijk voor de satellietvestigingen in Lemelerveld
(vier monteurs) en Wijster (drie monteurs). Ook
Hans Ennik, teammanager Military Projects, houdt
hier kantoor en dan zijn er nog de truckverkopers,
die meestal onderweg naar klanten en prospects
zijn. De drie kantinedames hebben het vooral
druk met de cursisten van de Scania Academy, die

in hetzelfde pand is gevestigd. Alle Scania-mon-
teurs boven de lijn Den Haag - Arnhem volgen de
trainingen in Zwolle; de rest gaat naar de dealer in
Brussel. Ook de Scania-fabriek (de grootste
Scania-fabriek ter wereld), die een paar kilometer
verderop in Zwolle is gevestigd aan de andere
kant van de A28, organiseert hier steeds vaker
trainingen. De Academy traint zelfs klanten die
hun Scania's zelf willen onderhouden. Fleetow-
ners komen hier tussen de drie en vijf keer per jaar
een dagcursus volgen. Scania doet veel aan oplei-
dingen en dat geldt ook voor het eigen personeel.
Elke medewerker heeft z'n eigen persoonlijke op-
leidingsplan om het kennisniveau op peil te hou-

den en leerling-monteurs die via de Beroeps Be-
geleidende Leerweg ook naar school gaan, krij-
gen van Scania een deelvergoeding voor boeken-
en schoolgeld.

One-stop-shopping
Steeds meer transporteurs besteden het onder-
houd aan de dealer uit. Dat komt enerzijds omdat
de techniek steeds gecompliceerder is geworden,
anderzijds heeft het te maken met het toenemen
van de milieueisen en de noodzakelijke investe-
ringen. Vooral de transporteurs die met meerdere
truckmerken rijden, kunnen de ontwikkelingen
nauwelijks bijhouden. Van Keulen: "Wij onderhou-

Van vuilniswagen tot vechtmachine
Scania Zwolle bouwt trucks voor alle toepassingen  

Scania Zwolle is één van de grootste Scania dealerbedrijven in de Benelux. Naast het

 onderhouden en repareren van auto's, worden er ook auto's opgebouwd voor internationale

klanten. Voor het Nederlandse leger worden er niet alleen trucks van ballistische pakketten

voorzien, maar nu diezelfde trucks terug zijn uit Afghanistan worden die pakketten ook weer

gedemonteerd.

Hans Ennik, teammanager Military Projects (links) en Remko van Keulen,
servicemanager van Scania Zwolle. Achter hen de linkervleugel van het
dealerbedrijf: de afdeling Nieuwbouw.
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Stof, stof, stof. Het zeer fijne Afghaanse stof zit werkelijk overal.
Geen wonder dat de meeste monteurs hun handen meer dan vijf
keer per dag wassen. Hier werkt Egbert Knoop aan de voorberei-
ding om een hoekstuk te monteren. De ex-Afghaanse trucks zijn
sinds 2006 niet APK-gekeurd, dus er is genoeg te doen.

Overzicht van de afdeling Nieuwbouw van het Zwolse dealerbedrijf. Rondom de cabine van de mili-
taire trucks zijn verhoogde stellingen geplaatst, zodat de monteurs beter aan de trucks kunnen wer-
ken. Dat is geen overbodige luxe bij het demonteren van het ballistische pakket.

Deze twee groene Scania's zijn geproduceerd in Angers (Frank-
rijk). Ze staan nu bij het Zwolse dealerbedrijf en krijgen straks bij
Geesink in Emmeloord een vuilnisinstallatie. Geesink levert de
trucks daarna af bij hun klant 'Simply Waste' in Engeland. Mon-
teur Dick Kruithof (voorgrond) heeft een dag of drie nodig om alle
aanpassingen uit te voeren. Op de achtergrond werkt Jeroen Hoij-
tink aan net zo'n truck. Geesink verkoopt deze trucks over de hele
wereld. Als die vuilniswagens op een Scania-chassis staan, wor-
den ze in Zwolle aangepast.

In dezelfde houten kist waarin de bekleding jarenlang zat opgeborgen, worden nu de bepantserde delen opgeslagen. Hoewel de delen
onderling per truck gewisseld kunnen worden, draagt elke kist het chassisnummer van de truck, zodat alle onderdelen bij dezelfde
truck blijven. De ballistische platen worden met een kraan in de kist gezet. Hans Weelinck (links) en Klaas Hoven (rechts) hebben samen
83 jaar Scania-ervaring en hebben nog heel wat werk aan deze trucks voor de boeg.
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den ook graag de vreemde merken, want door
het huidige economische tij staat het aanbod van
onderhoud en reparatie onder druk. Wij proberen
dat op te vangen met one-stop-shopping, bieden
onderhoud en reparatie van assen en trailers aan
en voeren ook onderhoud aan kleine kranen uit.
Daarnaast zijn we dealer van laadkleppen, een
steunpunt voor R&Flex huurauto's en hebben we
een eigen sleepauto." Dagelijks verwerkt de werk-
plaats tussen de 40 en 50 doorgangen. Ondanks
het feit dat een Scania pas bij 360.000 kilometer
een grote beurt nodig heeft, hebben de zestig
dealermedewerkers daar een hele kluif aan. Die L-
beurt (large) duurt overigens wel zeven à acht uur.
Er vinden voor de grote beurt vier kleine beurten
(X-beurten) plaats, twee S-beurten (small) en een
M-beurt (medium). Van Keulen: "Die cyclus geldt
bijvoorbeeld in het internationale transport, maar

van het aantal kilometers kan worden afgeweken.
Vuilnisauto's rijden bijvoorbeeld weinig kilome-
ters, maar ze draaien wel duizenden Power Take
Off (PTO)-uren, waarbij de auto stil staat, maar de
motor tachtig tot honderd pk levert om de vuilnis-
pers aan te drijven. Een draaiuur kan gelijk staan
aan bijvoorbeeld zestig kilometer, dus dat reke-
nen we in het schema terug. Het kan zo maar zijn
dat een vuilniswagen om de vijf- of tienduizend
kilometer olie moet verversen. In de internatio-
nale distributie is een schema van een grote beurt
om de 360.000 km echter heel normaal."

Open magazijn
Scania Zwolle werkt met een open magazijn. De
Parts-medewerkers zorgen voor verkoop van on-
derdelen en accessoires aan klanten en helpen, in-
dien nodig, de monteurs hun onderdelen te vin-

den. Voorop staat dat die monteurs de onderde-
len zelf pakken en scannen. Het nadeel is dat
monteurs dat laatste kunnen vergeten met als ri-
sico een leeg magazijn en niet in rekening ge-
brachte onderdelen. Van Keulen: "Een groot voor-
deel is echter dat de assistentiemonteurs die 's
nachts een truck op de A28 aan een nieuwe wa-
terpomp helpen, de onderdelen zelf uit het maga-
zijn kunnen pakken. Ze hoeven de magazijnman
niet uit bed te bellen." Assistentiemonteurs heb-
ben (E)BAT-niveau (BedrijfsAutoTechnicus of Eer-
ste BedrijfsAutoTechnicus), aangevuld met een
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gereedschap ligt dus niet in de gereedschapkist,
maar op de oliebak, waar de monteur het gereed-
schap nodig heeft als hij olie aftapt. Ennik: "Bij
een andere dealer hebben we een stappenteller
gebruikt om te kijken of de monteur zo weinig
mogelijk in en uit de put kon lopen. Dat scheelt
vijf kilometer lopen per monteur per dag. Deze
manier van denken komt oorspronkelijk uit de
jaren tachtig en is in de jaren negentig tot leven
gekomen door de samenwerking met Toyota en
inmiddels verder geëvalueerd. Zwolle dient ook
als voorbeeld voor de rest van de dealerorganisa-
tie om te kijken wat er mogelijk is."

De leiderschapsprincipes
De werkplaats van het dealerbedrijf bestaat uit
twee afdelingen (Nieuwbouw en Onderhoud &

stevige portie zelfvertrouwen en jarenlange erva-
ring. Van Keulen: "Op het nadeel van een open
magazijn blijven we alert, maar de gevolgen van
eventuele fouten zijn altijd goedkoper dan een
extra magazijnman. Bovendien zou overdag een
uitgiftemagazijn met 34 monteurs een piek na de
koffiepauze en de lunchpauze hebben. Zo'n piek
is moeilijk op te vangen, waardoor monteurs kost-
bare uren zouden verspillen met wachten op on-
derdelen." Motor, versnellingsbak en andere dure
onderdelen liggen niet op voorraad, maar kunnen
snel in Zwolle zijn. Er is een dagelijkse levering,
alle dealers kunnen bij elkaar in de voorraad kij-
ken en als de nood hoog is, kan een koerier wor-
den ingeschakeld.

Scania Retail System 
Alle Scania dealerbedrijven werken met het
Scania Retail System. SRS is een systematische
manier om overal in het service- en dealernet-
werk dezelfde filosofie toe te passen. Waar voor-
heen de enige gemeenschappelijke factor de
Scania-naam op de muur was, werken nu alle zes-
honderd personeelsleden van de Scania-dealers
allemaal met dezelfde procedures. Bovendien
heeft de fabriek in Zwolle dezelfde eigenaar als

het Nederlandse retailnetwerk (op twee dealers
na), namelijk Scania. Ennik: "Dat heeft bij militaire
projecten het voordeel dat wij een modificatie
kunnen doorvoeren, die door alle Scania-werk-
plaatsen op exact dezelfde wijze wordt uitge-
voerd. Er zijn geen individuele dealerbelangen die
weerstand bieden tegen centrale afspraken. Dat
stelt bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie zeer
op prijs." Het doel van het SRS is onder andere het
toevoegen van klantwaarde, het verkorten van de
doorlooptijden en het vergroten van de invloed
van de werknemer. De Scania-organisatie werkt
met een samenspel van managementmethodie-
ken en procedures in een 'Scania huis'. Net als in
de fabriek hangen ook in de dealerwerkplaats in
Zwolle foto's waarop is te zien waar het gereed-
schap en de apparatuur moet hangen. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van elke kast en zelfs de be-
zems hebben een vaste en dus gefotografeerde
plaats. Visualiseren voorkomt verspilling. Deze ge-
structureerde manier van het Scania Productie
Systeem (SPS) zorgt ervoor dat er voortdurend
verbeteringen worden doorgevoerd. Wanneer
een monteur de put in gaat heeft hij een sleutel
en dop 24 nodig, plus een momentsleutel. Dat

Scania maakt efficiencyslag 
in de werkplaats
In 2009 was AMT te gast bij Scania Hoogvliet. We verkenden er niet
alleen de nieuwbouw, maar we verdiepten ons ook in het Scania Retail System. Lees
AMT’s bevindingen terug in het maanddossier op www.AMT.nl/juli-augustus2012 of scan
de QR-code.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Jeroen Hoijtink maakt de voorbereiding voor extra schakelaars voor werk- en zwaailampen. De elec-
tronica wordt zo geschakeld dat een monteur straks wel de motor kan laten draaien als de cabine
gekanteld is, maar dan zal de vuilnispers niet kunnen draaien. Ook wordt een toerenregeling inge-
bouwd, de achteroverbouw van het chassis ingekort en krijgt het chassis een extra acht millimeter
luchtleiding. De treeplanken worden gedemonteerd en er wordt een hoge uitlaatpijp gemonteerd.
De Britse klant (dus een rechts stuur) ontvangt deze Scania vuilniswagen via Geesink.

Op de afdeling Nieuwbouw
heeft Hennie Visscher naar
eigen ontwerp een LNG-in-
stallatie gemonteerd op een
Scania-truck. Scania Zweden
heeft de vijfcilinder dieselmo-
tor omgebouwd tot een ben-
zinemotor, die speciaal voor
gas geschikt is. Het is de be-
doeling dat de steunen en
beugels, die Wilco Franken
(foto) heeft gemaakt om de
LNG-installatie vast te zetten,
straks af-fabriek worden ge-
monteerd voor deze auto's.

Deze militaire truck heeft schade opgelopen tijdens een oefening. Op de schade-afdeling is de ca-
bine van het chassis getild en zal de cabine op de vloer gericht worden. Scania gebruikt voor het
richten een inductiewarmer om bepaalde plaatsen in de cabine of van het chassis roodgloeiend te
maken, zodat ze makkelijk gericht kunnen worden. Het plaatwerk van de cabine wordt op de punt-
lassen gedemonteerd en zal na de reparatie of vernieuwing weer met een puntlasser worden vast-
gezet. Na het spuiten kan de cabine weer op het chassis worden gemonteerd. Caspar Rengerink
brengt een noodstuur aan, zodat het truckchassis te verplaatsen is.
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Assen kunnen torderen als er grote krachten ontstaan, bijvoorbeeld bij zwaarbeladen zandauto's.
Maar ook de lange cardanassen van bakwagens met beperkte motorvermogens kunnen torderen,
bijvoorbeeld als de handrem te vroeg wordt vastgezet. Op de balanceermachine is Roy Coelingh bezig
met het balanceren van een cardanas voor een truck van Defensie.

Er zijn niet zo heel veel bedrijven meer die weten hoe ze een versnellingsbak of tussenbak moeten re-
pareren. Maar bakken hebben weinig geheimen voor revisiemonteur Adrie de Vries. Dankzij vak-
werk en een goed geoutilleerde werkplaats krijgt Scania Zwolle regelmatig revisiewerk binnen.

Overzicht van de enorme On-
derhoud & Reparatie-werk-
plaats. De auto's rijden aan de
ene kant naar binnen en aan
de andere kant naar buiten.
Doel is om de trucks zo snel
mogelijk weer op de weg te
krijgen, want tijd is geld. Om
die reden is de werkplaats
open van 's ochtends 7.00 uur
tot 's avonds 21.45 uur en op
zaterdag van 8.00 tot 17.00
uur.

Hier worden controles uitgevoerd. De trucks worden uitgelijnd en
gekeurd (remmentest, APK en tachograaf) en ook de assen en la-
gers worden op speling gecontroleerd. Veel trucks gaan dezelfde
dag de weg weer op. De monteurs werken weliswaar tot 's avonds
21.45 uur, maar APK-afmelden bij de RDW kan slechts tot 17.00
uur. De trucks staan daarom nooit lang in de keuringsstraat. Als er
gerepareerd moet worden, gebeurt dat elders in de werkplaats
waar de reparaties efficiënt kunnen worden uitgevoerd.
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"We controleren dan bijvoorbeeld of er geen
luchtleiding over een scherp stuk ijzer is gelegd
en letten op eventuele lasspetters, want als bij het
lassen de auto niet afgedekt is geweest, krijgt die
auto geheid over een paar maanden luchtlek-
kage." Defensie heeft daarna de volgende stap
gezet: het uitbesteden van het onderhoud. Ook
een primeur. Ennik: "Scania heeft sinds 1967 erva-
ring met reparatie- en onderhoudscontracten, dus
we konden goed uitleggen hoe zoiets zou kunnen
werken." De 555 auto's zijn door Defensie over di-
verse kazernes en Scania-dealers verspreid. Zwolle

Reparatie), die samen drie SRS-teams hebben.
Elke week is er een SRS-overleg, dat maximaal
tien minuten duurt. Van Keulen: "De meeste pro-
blemen worden opgelost door de monteurs die
er het meest last van hebben. Het is punt één van
de leiderschapsprincipes: 'Coördineren naar onaf-
hankelijk werken, neem verantwoordelijkheid.' In
de afdeling Nieuwbouw is er ook een 'Daily Fol-
low Up'. Elke ochtend komt iedereen maximaal
vijf minuten bij elkaar en dan vragen we aan el-
kaar of er veilig en gezond is gewerkt. Problemen
willen we binnen twee weken oplossen. Lukt dat
niet, dan gaat het probleem over naar het SRS-
overleg en gaan de monteurs er in groepjes over
nadenken." Een voorbeeld: voorheen werden
vrachtwagencabines die schade aan de boven-
kant hebben van het chassis getild en op de
grond gezet. De monteur klom vervolgens op
een ladder, plaatste het lasapparaat in de kraan
en voerde de reparatie uit. Van Keulen: "Maar na
een onderzoek vonden de monteurs een moge-
lijkheid om met een hoogwerker de reparatie
sneller, veiliger en efficiënter uit te voeren. Het
scheelt tijd, want de cabine hoeft niet meer ge-
demonteerd te worden en de monteur levert be-
tere kwaliteit, omdat hij er veel beter bij kan. De
hoogwerker verdienen we binnen een jaar terug."

Het is het vijfde leiderschapsprincipe: 'Stimuleer
inzet door betrokkenheid'.
De leiderschapsprincipes zijn:
1 Coördineren naar onafhankelijk werken, neem

verantwoordelijkheid.
2 Werk met details, maar begrijp de context.
3 Handel nu en denk op lange termijn.
4 Bouw kennis op door continu te leren.
5 Stimuleer inzet door betrokkenheid.
6 Gebruik afwijkingen als basis voor verbeterin-

gen.
7 Durf te proberen, maar manage het risico.

Militaire trucks
Het Ministerie van Defensie rijdt ook met Scania-
trucks. Dat project is jaren geleden begonnen met
het opzetten van een team, het maken van offer-
tes en, in samenwerking met Scania in Zweden,
het bouwen van prototypes. In twee jaar tijd wer-
den 555 auto's afgeleverd, waarvan 275 in het eer-
ste jaar. Op de afdeling Nieuwbouw worden door
specialisten de trucks afleveringsklaar gemaakt en
zaken toegevoegd die de fabriek niet maakt. Ook
als bijvoorbeeld een kraan door een toeleveran-
cier wordt gemonteerd, komt de truck daarna
weer terug in de werkplaats in Zwolle voor een
eindcontrole en een veiligheidsinspectie. Ennik:
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Scania's behalve een ballistisch pakket ook nog
een beveiliging tegen bermbommen; een mijn-
pakket. Tussen vooras en motor is een v-vormige
bodem geconstrueerd, die de impact van een
bermbom van de cabine wegleidt. Ook dit 'bouw-
pakket' is door monteurs van Scania Zwolle in Af-
ghanistan gemonteerd.

Groot onderhoud voor ex-Afghaanse trucks
De Scania's van Defensie hebben een geplande
levensduur van vijftien tot twintig jaar en zijn na
hun diensttijd in Afghanistan dus nog lang niet af-
geschreven. Scania Zwolle is daarom vorig jaar in
opdracht van Defensie begonnen met het de-
monteren van de ballistische- en mijnpakketten
uit de trucks. Voor de demontage van het ballisti-
sche pakket is honderd tot 140 uur nodig en voor
het mijnpakket zo'n twintig uur. De monteurs ber-
gen het gedemonteerde materiaal op in dezelfde
kisten als waar ze een paar jaar geleden de bekle-
ding in deden. De bekleding halen ze er nu weer
uit en monteren ze in de truck. Elke truck heeft z'n
eigen kist, zodat hij de eigen bekleding weer
terug krijgt. Vooral de militaire chauffeurs uit
Stroe/Garderen stellen dat zeer op prijs, want zij
vinden dat ze veel netter op hun auto zijn dan an-
dere legeronderdelen. In de werkplaats in Zwolle
voeren de monteurs ook reparaties uit, want alles
is toch los. De geluidskappen en spatborden wor-
den weer gemonteerd, beschadigde delen wor-
den op de puntlassen losgehaald en gerepareerd
(of vernieuwd) en ontbrekende onderdelen wor-
den weer gemonteerd. De trucks krijgen ook weer
een nieuwe 3KV (drie kleuren vlekkenpatroon) ca-
mouflage-lak en sommige trucks krijgen zelfs een
nieuw leven: de trucks die dubbele bediening krij-
gen zullen straks als lesauto worden ingezet. Twee
monteurs hebben samen zo'n vier weken werk
per truck en daarna is de truck technisch identiek
aan elke andere Scania-truck van pakweg vijf jaar
oud. Jarenlang goed voor nog vele kilometers.

kreeg via de kazernes Wezep/Havelte zo'n 170 au-
to's in onderhoud, Barneveld kreeg tweehonderd
auto's en zo'n 75 aanhangwagens via de kazernes
Garderen/Stroe, plus twintig auto's van de Marine
in Veenendaal. De overige trucks (kazerne Oir-
schot en Hedel) zijn in onderhoud bij de dealers in
respectievelijk Eindhoven en Den Bosch. Ennik:
"Defensie wil dat elke truck één keer per jaar on-
derhoud krijgt. We hebben dus bijna dagelijks een
auto van Defensie voor gepland onderhoud. Daar-
naast voeren we ook de reparaties uit."

Gepantserde trucks
Een deel van de 555 Scania-trucks is in Afghani-
stan gebruikt. Daar hebben de auto's een zwaar
leven gehad met snikhete dagen en ijskoude

nachten. Bij Scania Zwolle zijn in 2006 26 Scania's
van een ballistisch pakket voorzien, zonder dat
het aan de buitenkant van de truck opvalt. De
binnenkant van de cabine is in de dealerwerk-
plaats eerst helemaal leeggehaald, waarna alle
bekledingsdelen in kisten zijn opgeslagen.
Daarna is de bepantsering en een vuistdikke
voorruit aangebracht. Door een productiefoutje
van de glasleverancier moesten monteurs van
Scania Zwolle in Afghanistan de ruiten nog een
keertje vervangen. Door de plotselinge politieke
beslissing om Afghanistan te verlaten, verliep de
'redeployment' snel. In eerste instantie moesten
zo'n drieduizend containers terug naar Neder-
land. Om die transportbewegingen in Afghani-
stan veilig te laten verlopen kreeg een aantal

In Zwolle staan dagelijks diverse Scania-trucks van het leger. Voor het Ministerie van Defensie ver-
zorgt Scania Zwolle het reguliere onderhoud plus reparaties van zo'n 170 auto's, afkomstig van de
kazernes Wezep/Havelte. Daar komt eventueel schadeherstel nog bij en daarnaast worden hier de
ballistische en mijnpakketten van de ex-Afghanistan-trucks gedemonteerd.

Overal in de dealerwerkplaats hangen foto's, waarop is te zien waar het gereedschap en de apparatuur moet hangen. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van elke kast. Alles heeft een vaste en dus gefotografeerde plaats. Visualiseren voorkomt verspilling. Het is een onder-
deel van de gestructureerde manier van het Scania Productie Systeem (SPS), dat ook in de Scania-fabriek wordt toegepast.

Een uitlijncontrole duurt niet langer dan vijf minuten. Met de Josam I-track selecteert monteur Roy
Coelingh een 4x2 truck op zijn laptop. Vervolgens selecteert hij de juiste bandenmaat en daarna
drukt hij op het knopje van de laser. De laser en de laptop communiceren met elkaar door middel
van bluetooth.
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