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Revisie van elektronische onderdelen binnen een dag 

Blik in de nieuwbouw van ACtronics
Op een steenworp afstand van de oude ‘zolderkamerbehuizing’ bouwde ACtronics nieuw. Pret-

tig voor de 75 medewerkers van het Almelose auto-elektronicarevisiebedrijf. Maar biedt de 

indrukwekkende nieuwbouw ook voordelen voor de ACtronics-klant, het autobedrijf? Om daar 

achter te komen, sluipen we via de achteringang het pand binnen en volgen we de weg die de 

revisieonderdelen gaan.

 ACtronics-directeur Léon Kleine Staarman snapt 
waar zijn klanten mee zitten: "De auto staat in de 
werkplaats en de klant wacht. Dus moet de ECU, 
de TCU, de ABS- of ESP-unit, het instrumenten- of 
bedieningspaneel of het gasklephuis zo snel mo-
gelijk gereviseerd terug". Kleine Staarman legt de 
nadruk op het woord gereviseerd: "Wij reviseren. 
Dat wil zeggen, wij vervangen alles wat in de 
levensduur van de auto aan een onderdeel kapot 
kan gaan. Uit ervaring weten we dat dit belang-
rijk is bij auto-elektronica. Eerst begeeft één van 
de zwakke punten het, daarna volgen andere. 
Bij motorblokken vraagt niemand om reparatie, 
iedereen verwacht daar revisie. Toch zijn er in 
de EU wel zo'n 40 bedrijfj es die klokkenpanelen 
repareren. Vaak vragen ze daar dezelfde prijs voor 
als wij voor een revisie. Vervelend voor de klant. 
De reden dat die 'hobbybedrijfj es' in leven blijven, 
is hun korte doorlooptijd. Vervelend voor ons, 
want met revisie haal je nu eenmaal moeilijker 
een korte doorlooptijd dan met reparatie". 
   
 Kwaliteit en doorlooptijd 
 De concurrentie prikkelt Kleine Staarman om zijn 
werk nog beter te doen. Dus krijgt naast kwaliteit 

ook doorlooptijd veel aandacht bij ACtronics. Toch 
blijkt uit de resultaten van e-mailenquêtes dat de 
ACtronics-klanten dik tevreden zijn over de door-
looptijd. De Nederlandse klanten geven gemid-
deld een 9,1. Buitenlandse klanten waarderen de 
werksnelheid van ACtronics zelfs nog een fractie 
hoger. "Dat is ongewoon hoog", zegt kwaliteits-
manager Gerard Lansink Rotgerink, die eerder 
ervaring opdeed met soortgelijk onderzoek bij 
andere bedrijven. 
Toch is Kleine Staarman niet tevreden: "Zo'n cijfer 
heeft te maken met verwachtingen. Wij geven een 
doorlooptijd, exclusief verzending, op van drie 
dagen. In de praktijk lukt het ons bij driekwart van 
de onderdelen om ze binnen één dag gereviseerd 
weer terug te sturen. Dus scoren we beter dan 
de klant verwacht. Maar nog niet goed genoeg. 
Wij streven er naar om binnen een jaar bij 98% 
van de onderdelen een doorlooptijd van één dag 

Natuurlijk, een gereviseerd elektronisch component moet een autolevensduur mee. Maar het moet er ook razendsnel zijn. Met een 
uitgekiend onderdelentransportsysteem in het nieuwe pand zet ACtronics de logistieke puntjes op de i.

te halen. Onze nieuwe huisvesting biedt ons de 
mogelijkheden daartoe". 
   
 Op reis door ACtronics 
 Om die mogelijkheden te onderzoeken, volgen 
we een onderdeel in een pakketje, dat samen met 
nog een hele reeks van die pakketjes aan de ach-
terdeur wordt afgegeven. In dit geval door DHL, 
maar ze komen ook via TNT en andere koeriers. 
"Gemiddeld 300 per dag", zegt Kleine Staarman. 
Hoeveel het er precies zijn weet hij een halve dag 
van tevoren: "De klant vult een online formulier in. 
Daarop staat onder meer om wat voor onderdeel 
het gaat, uit wat voor auto, met welke motorcode, 
wat de klacht is, welke foutcodes zijn uitgelezen 
en of er al andere onderdelen vervangen zijn. 
Die informatie helpt ons bij het inschatten van 
de capaciteit die we nodig hebben". En dus zijn 
vandaag drie ACtronics-medewerkers bezig 
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High tech in intern transport. ACtronics reviseerde zijn ex-VAG 
robots zelf. En ze vormden de inspiratie voor ACtronics’ eigen 
stripheld: ACE.
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Blik op de ACtronics revisieafdeling voor gasklephuizen. “Hier heb ik de komende jaren zeven man 
extra nodig”, zegt directeur Léon Kleine Staarman.

met uitpakken van de pakketjes. Ze stoppen de 
binnenkomende onderdelen in grijze kratjes. Het 
door de klant uitgeprinte online formulier gaat 
erbij. En de barcode op het formulier gaat langs 
de scanner. Het onderdeel is nu niet alleen fysiek, 
maar ook administratief binnen. 
   
 Onder de tuin door 
 Vanaf de afdeling Logistiek vertrekt het pakje via 
een lopende band naar de juiste revisieafdeling. 
Bijzonder detail: om de binnentuin, midden in 
het nieuwe pand, idyllisch te houden, loopt er 
geen lopende band doorheen. Wel gaat er een 
onderdoor. Twee door ACtronics gereviseerde ex-
VAG-robots helpen de bakken het hoogteverschil 
met de aansluitende banden te overbruggen. 
Eenmaal op de plaats van bestemming gaan mens 

en precisiemachine aan de slag om het onderdeel 
te reviseren. Onderdelen die nooit bedoeld waren 
om te openen, worden toch geopend, en vaak 
microscopisch kleine onderdeeltjes en ragdunne 
draadjes worden vervangen. Hoe ACtronics zo'n 
ABS-unit, ECU of instrumentenpaneel reviseert? 
Lees en bekijk dat in het AMT Maanddossier op 
www.AMT.nl. 
   
 Meer pakketjes 
 Tegen het einde van de werkdag gaan de kratjes 
de omgekeerde weg. Via de lopende banden en 
de robots in de binnentuin brengen ze de nu 
gereviseerde delen eerst naar de eindcontrole en 
dan terug naar de logistiekafdeling. Daar wordt 
met man, vrouw en macht gewerkt om binnen 
twee uur 300 onderdelen te verpakken voor 
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Hoe reviseert ACtronics?
Wat gaat er stuk aan een gasklephuis, een ECU, 
een ABS-unit of een instrumentenpaneel? 
En nog belangrijker: hoe reviseer je deze 
elektronische componenten? Onderzoek het in het 
Maanddossier op www.AMT.nl/oktober2012.
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ECU-revisie in volle gang. Met precisieapparatuur worden de bonds, ragfi jne verbindinkjes met de 
printplaat, opnieuw gelegd. Maar nu zo dat ze vast blijven zitten, een levensduur lang.

Comfortabel werken aan instrumentenpanelen. De werktafels zijn op maat ontworpen voor 
ACtronics.

Waarom ACtronics alleen onderdelen reviseert die in de catalogus staan? Omdat de R&D-afdeling 
eerst onderzoekt welke defecten er optreden en hoe die te reviseren zijn. Pas als de revisieme-
thode door en door getest is, kan ACtronics kwaliteit en doorlooptijd garanderen.

verzending. "Binnen dit hele proces zijn we nu de 
puntjes op de i aan het zetten om de doorlooptijd 
verder te verkorten", legt Kleine Staarman uit. 
Ondertussen zijn er ook ontwikkelingen die de 
druk op het uitgekiende logistieke systeem verder 
vergroten: "We reviseren nu 20 modellen gasklep-
huizen. Met ingang van volgend jaar breiden we 
het gasklaphuizenprogramma uit naar uiteindelijk 
370 types. We weten dat de vraag naar die types 
heel groot is, daarmee groeit het aantal pakketjes 
en wordt perfectie in het logistieke proces nog 
belangrijker". Het splinternieuwe pand aan de Bor-
nerbroeksestraat in Almelo is natuurlijk voorbe-
reid op die extra pakketjes. En ook de ACtronics-
organisatie groeit mee: "We zijn inmiddels met 75 
medewerkers, maar ik heb altijd vacatures".      
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