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M A N A G E M E N T    > erkplaatsefficiency & Automatisering

VWE helpt autobedrijf efficiënter te werken

Klanten hebben en houden
Voor autobedrijven is de APK een kans: er is klantcontact en een keuring met reparaties zorgt 

voor werkplaatsvulling en omzet. Een APK is een routineklus voor het autobedrijf. “Uit zo’n 

routineklus kan een autobedrijf echter nog veel meer halen”, zegt Maxime Boone, product

ma ager bij VWE. Hij legt uit hoe.

“Een volle werkplaats is niet meer vanzelfsprekend”, zegt Maxime Boone, productmanager VWE. “Weet u hoeveel APK’s er meer of minder zijn uitgevoerd dan vorig jaar?”

 Voor de werkplaats biedt VWE een aantal diensten 
die op de APK gericht zijn. Als een voertuig in 
orde is, kan de keurmeester de auto afmelden. Dat 
kan uiteraard direct via de RDW, maar VWE biedt 
hierbij een aantal extra’s. Bij het raadplegen van 
het voertuig kan de receptionist of de keurmees-
ter, voorafgaande aan de keuring, tegelijkertijd 
de juiste bandenspanning, de oliespecifi caties 
en wisselintervallen uitprinten. Die informatie is 
afkomstig van Audacon. Boone: “Op die manier 
kun je de klant adviseren noodzakelijke onder-
houdswerkzaamheden ook uit te laten voeren. 
Het autobedrijf biedt de klant extra service en dat 
levert weer extra omzet op. Met de juiste banden-
spanning voorkom je overbodige bandenslijtage, 

een hoger brandstofverbruik en een slecht weg-
gedrag. Omdat je de gegevens bij de hand hebt 
en ze niet eerst in de handleiding van de auto 
moet opzoeken, is het maar een kleine moeite om 
de banden op de juiste spanning te zetten. Boven-
dien is de bandenspanning een punt voor de APK. 
Zo levert deze dienst het autobedrijf gemak, extra 
omzet en tevreden klanten op." 
 VWE heeft zes verschillende hoofdproducten en 
-diensten: voertuiggegevens en voertuiginforma-
tie, export, import, handel en verkoop, werkplaats 
en verzekeringen. Op verschillende manieren 
kunnen de diensten zorgen voor meer effi  ciëntie 
binnen het autobedrijf. VWE biedt de diensten en 
producten op drie manieren aan: de eerste is het 

dienstenplatform, een online platform waarop het 
autobedrijf inlogt. De tweede manier is een kop-
peling tussen garagesoftware en VWE. Daarmee 
kan het autobedrijf vanuit zijn eigen software blij-
ven werken en worden de gegevens automatisch 
opgehaald en doorgestuurd van en naar VWE. 
De derde mogelijkheid is dat het garagebedrijf 
zicht wendt tot één van de VWE-servicepunten 
of de zestig GWK-vestigingen in Nederland. Deze 
vestigingen zijn vooral op export gericht (zie het 
kader 'Meer van VWE'). 
   
 Meer doorgangen 
 Met de extra functionaliteiten in de APK-diensten 
van VWE is het werk van de keurmeester gemak-
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kelijker en voorkomt hij vergissingen. Op het 
moment dat een keurmeester een auto afmeldt, 
krijgt hij eerst een overzicht waarin gegevens 
over merk, model, brandstof en de kleur van 
het voertuig staan. Hierbij staan ook het aantal 
reparatie- of afkeurpunten. Boone: “Vooral bij 
bedrijven die veel APK’s doen en opeenvolgende 
of op elkaar lijkende kentekens in de werkplaats 
hebben staan, kan zomaar het verkeerde voertuig 
afgemeld worden. Door de keurmeester op 
verschillende manieren te informeren over de 
auto die hij gaat afmelden, proberen we fouten te 
voorkomen. Want een auto onjuist of onterecht 
afmelden moet je absoluut voorkomen. Behalve 
een mogelijke sanctie kost een discussie met een 
steekproefcontroleur veel tijd en energie.” 
 Een ander onderdeel van de APK-dienstverlening 
is informatie over de steekproefwachttijd en 
keuringswachttijd: “Aangezien een keurmeester 
maar vier voertuigen per uur mag afmelden, is het 
belangrijk dat de receptionist of werkplaatschef 

De keurmeester doet waar hij goed in is en controleert de auto. Bijzonderheden noteert hij op de 
APK werkorder.

Als de keurmeester klaar is, voert de receptionist de gegevens 
in. De keurmeester kan doorgaan met zijn werkzaamheden 
en hoeft alleen nog maar een pincode in te voeren om de auto 
af te melden en verliest daardoor geen kostbare tijd bij het 
invoeren van gegevens.

Met APK Statistieken toont VWE het aantal uitgevoerde APK’s. 
Maandelijks verschijnt er een rapportage. Als er grote verschil-
len zichtbaar zijn, kan het bedrijf daar actie op ondernemen.

TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: VWE, AMT

weet wanneer de volgende auto afgemeld kan 
worden, of tot wanneer een auto moet blijven 
staan in verband met een steekproef. In een 
overzicht toont VWE, per keurmeester, de tijd voor 
een volgende keuring en de wachttijd voor een 
steekproef." 
 Om de keurmeester te ontlasten en om voor meer 
snelheid in de werkplaats te zorgen heeft VWE 
een systeem ontwikkeld, waarbij de keurmeester 
zich op het keuren richt en de receptie op de ad-
ministratieve afhandeling. “De keurmeester is met 
het voertuig bezig en vult op de APK-werkorder 
de bijzonderheden in. Als hij klaar is, levert hij de 
werkorder in bij de werkplaatsreceptie en gaat hij 
door met het volgende voertuig. De werkplaats-
receptionist voert alle gegevens in en zet het APK-
afmeldscherm klaar. Als de keurmeester klaar is, 
kan hij met zijn pincode de keuringen bevestigen 
en maximaal vier auto’s  achter elkaar afmelden. 
Op deze manier ontlasten wij de keurmeester, 
maar gaat wel alles volgens de regels. Want de 
keurmeester meldt de auto uiteindelijk af en zo 
bespaart hij tijd”, zegt Boone. 
   
 Contact met de klant 
 Het juist informeren van klanten kan veel tijd 
kosten. VWE helpt het autobedrijf door een extra 

pagina met toelichtingen aan het keuringsrapport 
toe te voegen. Boone legt uit: “De omschrijvin-
gen van de RDW zijn vaak algemeen, waardoor 
niet exact duidelijk is wat er gerepareerd moet 
worden. Bijvoorbeeld de omschrijving: ‘Er is een 
band aanwezig met een profi eldiepte van 1,6 t/m 
2,5 mm’. Helaas vermeldt deze code niet om welke 
band het gaat. Bij de APK van VWE voeg je de 
details, zoals om welke band het gaat, toe aan het 
toelichtingsrapport. Zo roept het voor de klant 
minder vragen op.” 
 Een andere dienst van VWE is gericht op snelle 
communicatie met de klant. Dat kan via SMS. 
Boone: “Klanten zijn vaak niet of lastig telefonisch 
te bereiken tijdens kantoortijden. Door de klant 
een SMS te sturen tijdens het APK afmelden, weet 
hij dat de auto gekeurd is en klaar staat om op-
gehaald te worden. Het tijdstip van versturen kan 
naar wens aangepast worden. De tijdsbesparing 
met deze functionaliteit is enorm.” 

Naderende APK-vervaldatum
 Ook kan VWE helpen bij een optimale werk-
plaatsvulling, door klanten te informeren over de 
naderende APK-vervaldatum. VWE ontzorgt het 
autobedrijf door geautomatiseerde brieven te 
versturen. De complete afhandeling van klantse-
lectie en printen tot verzending regelt VWE. In de 
brieven die VWE namens het autobedrijf stuurt, 

Meteen aan de slag
Een dienst van VWE die voor iedereen gratis 
beschikbaar is, is de iKenteken-app. De ap-
plicatie is beschikbaar voor iOS, Android 
en Windows 8 en werkt dus op bijna alle 
smartphones en tablets. De applicatie bevat 
basisvoertuiggegevens over massa, APK, 
brandstofverbruik, milieugegevens en MRB. 
Verder bevat de applicatie informatie over het 
vermogen, de consumentenprijs en rest-BPM. 
Het opzoeken van de gegevens gebeurt 
aan de hand van het kenteken. Opgezochte 
kentekens blijven in de geschiedenis staan. In 
de applicatie is het ook mogelijk om kentekens 
op te slaan.

Over VWE
VWE heeft zijn hoofdvestiging in Heerhugo-
waard. In totaal heeft het bedrijf 150 mede-
werkers in dienst. VWE is in 1975 ontstaan 
vanuit een autobedrijf. In 2000 kreeg VWE 
toegang tot de gegevens van de RDW en werd 
hierdoor RDW-communicatieprovider. Vanaf 
2002 werd VWE ook RDW-informatieprovider. 
Op dit moment heeft VWE ongeveer 8000 
klanten.
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worden de klanten uitgenodigd de APK bij dat 
autobedrijf uit te voeren. Het autobedrijf kan de 
brieven personaliseren met eigen teksten. 
 Als een klant besluit ergens anders zijn auto te 
laten keuren, dan kan VWE het autobedrijf daar 
ook van op de hoogte stellen. Met de APK-alert 
van VWE ziet het autobedrijf het wanneer een 
auto van een klant ergens anders gekeurd is. 
Boone vertelt: “Wanneer een kenteken eerst bij 
een van onze klanten is afgemeld en daarna bij 
een ander autobedrijf is afgemeld, verschijnt het 
kenteken in een overzicht. Dit overzicht bevat dus 
klanten die voor een ander autobedrijf gekozen 
hebben. Natuurlijk zijn hier veel redenen voor te 
bedenken, maar als het vaak voorkomt kun je er 
actie op ondernemen. Het is een management-
tool waar het autobedrijf dan zelf mee aan de slag 
kan. De APK-alert is een abonnement waarbij het 
autobedrijf op elk gewenst moment het overzicht 
kan opvragen.” 
 Nog een handige managementtool van VWE is 
APK Statistieken. Dit is een jaaroverzicht met het 
aantal APK’s dat is uitgevoerd. Daarin staat een 
vergelijking van de huidige maand met dezelfde 
maand een jaar eerder. Verder geeft het overzicht 
inzage in bijvoorbeeld het aantal goedgekeurde 
voertuigen en het aantal keuringen per keurmees-
ter. VWE verstuurt deze informatie maandelijks 
per e-mail naar het autobedrijf. 

   Toepassing in de praktijk 
 Car Center Rijkerswoerd maakt gebruik van de 
diensten van VWE. Het autobedrijf is in 2005 
overgenomen door Eugene Bergervoet. Voor die 
tijd was het een bandenbedrijf. Nu houdt het 
bedrijf zich bezig met reparatie en onderhoud 
aan alle auto’s. Daarnaast handelt Bergervoet veel 
in auto’s. Gemiddeld heeft hij tien voertuigen te 
koop staan. In 2009 is Bergervoet begonnen met 
de handel. “Toen ik begon met de verkoop van 
voertuigen was ik op zoek naar een compleet pak-
ket waarin ik alles kon beheren en advertenties 
kon plaatsen. Ik ben zelf op zoek gegaan naar een 
leverancier en kwam uiteindelijk bij VWE terecht. 
Via het online platform voer ik het kenteken in, 
daarna hoef ik alleen nog de kilometerstand en 
eventuele opties in te voeren en plaats ik foto’s. 
VWE plaatst dan advertenties op verschillende 
sites die ik zelf kan kiezen. Als een auto verkocht 
is, kan ik via VWE de advertentie direct verwij-
deren, op een later tijdstip laten verwijderen of 
laten verwijderen zodra de auto overgeschreven 
is. Het systeem van VWE bespaart me veel tijd. Op 
tien sites tien voertuigen handmatig invoeren en 
beheren is onmogelijk.”  
 Bergervoet gebruikt het platform van VWE ook 
voor de APK: “Jaarlijks keuren we 1600 auto’s. Af-
melden doen we nu snel en gemakkelijk via VWE. 
Voorheen deden we dat direct bij de RDW, maar 

omdat we nu toch gebruik maken van de diensten 
van VWE gebruiken we het ook voor de APK. Ove-
rigens gebruiken we nu nog garagesoftware die 
niet gekoppeld is aan VWE. Daar valt wellicht nog 
winst te behalen, want er is veel meer mogelijk 
dan waar we nu gebruik van maken.” 
 VWE geeft het advies aan autobedrijven om te 
kijken naar de mogelijkheden om de garage-
software te koppelen aan de diensten van VWE. 
“Automatisering gaat een steeds belangrijkere 
rol spelen in het autobedrijf. Het autobedrijf zou 
automatisering en effi  ciency moeten omarmen. 
Een volle werkplaats is niet meer vanzelfsprekend, 
want onderhoudsintervallen worden langer en 
sommige mensen stellen het onderhoud uit. Je 
moet dus je processen optimaliseren”, zegt Boone. 
   
 Meer diensten van VWE 
 Naast alle eerder genoemde diensten biedt VWE 
nog veel meer aan voor het autobedrijf. Zo is het 
via het online dienstenplatform onder andere mo-
gelijk om de gegevens voor de Nationale Auto Pas 
in te voeren, een reparatiekostenverzekering (Oc-
casion Garant Plan) af te sluiten en een voertuig te 
taxeren. De diensten van VWE zijn er voor prijzen 
vanaf enkele euro’s per maand. Het voordeel 
van VWE is dat er geen langlopende contracten 
aangeboden worden en dat het autobedrijf alleen 
betaalt voor diensten waar het gebruik van maakt.  

Car Center Rijkerswoerd heeft gemiddeld tien occasions op voorraad. Adverteren doet het autobe-
drijf online via VWE-advertentiemanager.

Het autobedrijf maakt sinds drie jaar gebruik van de diensten van VWE. Het autobedrijf was op 
zoek naar een compleet pakket en kwam bij VWE uit.

 WWW.AMT.NL

Meer van VWE
In februari was AMT op bezoek bij Gefco. Samen met VWE levert 
het bedrijf een one-stop-shoppingconcept voor de export van 
auto’s. Hoe dat in zijn werk gaat leest u terug op www.AMT.nl/
december2012 of scan de QR-code. In het maanddossier staan 
ook de links naar iKenteken.

 WWW.AMT.NL

Via VWE kunnen autobedrijven met een paar muisklikken een advertentie op meerdere verkoop-
sites plaatsen.
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