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Guido van der Spek heeft geen autotechnische
achtergrond, want ondanks zijn interesse in auto’s
en techniek studeerde hij HTS Bedrijfskunde en
Informatica. Vervolgens had hij verschillende func-
ties bij grote informaticabedrijven en optimali-
seerde hij werkprocessen als interim manager bij
bedrijven waar het beter moest. In 2005 gaf hij
advies aan de toenmalige eigenaar van Carrec
Technocenter in Amersfoort. Als (interim) manager
miste Van der Spek het contact met klanten, dus
dat was het moment om het roer om te gooien.
In 2008 nam hij het bedrijf over. Sindsdien is Carrec
Technocenter flink gegroeid. Van der Spek: “We
hebben een jaarlijkse omzetgroei van 15 tot 
17 procent behaald. Dat willen we ook dit jaar
bereiken”. We beginnen de rondleiding bij het
kloppend hart van het bedrijf, de werkplaats.
“Begin 2010 hebben we dit pand betrokken. 

Op onze oude locatie in Amersfoort groeiden we
uit onze jas. De werkplaats kwam te vol te staan,
wat de efficiency niet ten goede kwam. We heb-
ben voor dit pand gekozen vanwege de grote hal
die nu als werkplaats dienst doet. Hier hebben we
ruimte genoeg om te blijven groeien.” 

Centrale indeling
De werkplaats heeft een centrale indeling. In het
midden staan werkbanken, gereedschapskarren
en overig veel gebruikt gereedschap. Daarom-
heen staan de bruggen. “Ik heb de autotechnici
veel betrokken bij de indeling. Zij moeten hier
tenslotte prettig kunnen werken. Onder meer de
werkbanken en motorkarren zijn door hen zelf
ontworpen en gemaakt. Betrokkenheid bij de or-
ganisatie motiveert, en gemotiveerde werkne-
mers zijn belangrijk voor een succesvol bedrijf.”

Revisiebedrijf van origine
Aan de rand van de werkplaats zien we meer ruim
opgezette werkplekken met speciaalgereedschap
binnen handbereik. “Van origine zijn we een
Bovag gecertificeerd revisiespecialist voor versnel-
lingsbakken. Regelmatig halen we een versnel-
lingsbak uit elkaar om deze te reviseren. Een
schone en ruime werkplek werkt dan wel zo pret-
tig.” Ook grote maar minder gebruikte apparatuur
als een hydraulische pers, een draaibank en een
industriële wasmachine staan aan de buitenzijde
van de werkplaats opgesteld. Achter in de werk-
plaats zien we een schuifdeur. Nog meer ruimte?
“Dit deel van de hal gebruiken we als opslag voor
snellopende onderdelen zoals versnellingsbakken
of cilinderkoppen. Door een ruilsysteem te hante-
ren, kunnen we de doorlooptijd tot een dag 
beperken. ’s Ochtends gebracht is eind van de

Revisie- én diagnosespecialist
Carrec Technocenter werkt samen met consument en autobedrijf

Carrec Technocenter in Soesterberg is van oorsprong een Bovag gecertificeerd revisiespecialist

voor versnellingsbakken. Maar anno 2013 heeft het bedrijf meer te bieden: van complete 

motorrevisie tot groot onderhoud en tuning. Eigenaar Guido van der Spek leidt ons rond in

zijn bedrijf en geeft antwoord op de vraag: wat heeft Carrec het autobedrijf te bieden?

Een ruime werkplaats met centrale opstelling. Carrec Techno-
center betrok begin 2010 het nieuwe pand in Soesterberg om
door te kunnen blijven groeien.
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Als Bovag gecertificeerde revisiespecialist reviseert Carrec gere-
geld een versnellingsbak. Een ruime en schone werkplek is daar-
bij wel zo prettig.

“We zijn zo transparant mogelijk naar de klant”, zegt Guido van
der Spek. “De klant krijgt indien gewenst een gespecificeerde
 offerte inclusief toelichting over te vervangen onderdelen en
bijbehorende kosten.”
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middag klaar. Als we een bak moeten reviseren
duurt het twee dagen. Tevens stallen we er auto’s
waarbij de klussen langer duren. Op die manier
borgen we een vrije doorgang en dus optimale 
logistiek in het centrale deel.”

Jong team met passie
Carrec telt vijf autotechnici in de werkplaats en
een receptionist. “We hebben een vrij jong team
en dat vind ik prettig werken. Ze zijn erg leergie-
rig. De achtergrond van de jongens is verschil-
lend. De een heeft een mbo-diploma, de ander
heeft zijn opleiding nooit afgerond. Ze zijn het vak
ingerold door passie voor autotechniek. Ze moe-
ten alle voorkomende klussen aankunnen. Een
versnellingsbak demonteren, reviseren en weer
monteren kan ik zo bij iedereen neerleggen, net
zoals een motor- of verstuiverklus of groot onder-
houd. Is iemand minder ervaren met bepaalde
werkzaamheden, dan laat ik het hem toch, even-
tueel samen met een collega, doen. Ik heb daarbij
een duidelijke afspraak. Het moet in één keer
goed, dus neem je tijd. We hebben een laag per-
centage garantiegevallen, maar het kost altijd
geld. Dat is zonde en vaak onnodig.”

Meer dan revisie
In de werkplaats zien we onder andere een Mer-
cedes-Benz A-Klasse en een Vito, twee BMW 5 
Series en ook een Jaguar XJ12. De storingen zijn
net als de auto’s heel divers. Van der Spek: “We zijn
een universeel bedrijf en krijgen allerlei storingen
binnen. De A-Klasse 170 CDI kwam binnen met
lekkende verstuivers, ook de Vito heeft verstuiver-
problemen. De Jaguar heeft problemen met de 
cilinderkoppen, met een complete revisie ervan
tot gevolg. We richten ons nog steeds op versnel-
lingsbakrevisie, maar draaien onze hand niet om
voor ingrijpender klussen als een motorrevisie of
groot onderhoud”.

Duidelijkheid vooraf
Waarin onderscheidt Carrec zich van andere
bedrijven? “We beginnen een klus altijd geheel
objectief. Een juiste diagnose is de enige basis voor
een goed reparatieadvies. Onze autotechnici gaan
eerst zelf proefrijden om de klacht van de klant zelf
te ervaren. Als de klant aangeeft dat er een rammel
linksvoor in de auto zit, ondervinden we dat ook
graag zelf om een juiste diagnose te stellen. Niets
is zo vervelend als op het verkeerde been worden
gezet door de klachtomschrijving van de klant.
Verloren zoektijd of onnodige vervanging van
onderdelen willen we absoluut voorkomen.”
“Na het vaststellen van het probleem stellen we
een offerte op. Deze bevat alle te verwachten kos-
ten. Welke onderdelen moeten we demonteren?
Welke vervangen we én waarom? We zijn zo trans-

De dieselmotor in deze Vito had problemen met de verstuivers. Het vervangen en schoonmaken is een flink karwei, maar Carrec
 Technocenter gaat geen klus uit de weg.
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Naast revisie en onderhoud biedt Carrec ook 
tuning aan. Guido van der Spek: “We hebben veel
kennis van autotechniek en de grenzen van die
techniek. Vanuit leasemaatschappijen en fleet-
owners kregen we veel vragen over chippen. Is het
wel veilig? Samen met Digicar uit Doetinchem
hebben we het Ecotuning-programma opgezet.
Door de fabriekssoftware aan te passen kunnen
we onder andere een maximum toerental en een
maximale snelheid programmeren. Dit doen we
niet lukraak. We bepalen per versnelling het opti-
male werkgebied van de motor. Door meer kop-
pel onderin te geven, dwingen we de chauffeur
meer op lage toeren te rijden en anticiperend te
rijden. Hierbij letten we erop dat het vrijgekomen
koppel  vloeiend vrij komt. Te steile koppelkrom-
men  beschadigen het tweemassavliegwiel en dat
wil je absoluut voorkomen.”
“We passen softwarematig veel Mercedes-Benz
Sprinters aan die een grote vervoerder inzet als
taxibusje. De brandstofkosten liepen hoger op
dan geraamd en zij benaderden ons voor een 
oplossing. Dankzij de Ecotuning heeft de vervoer-
der een brandstofbesparing van zo’n € 2.500,- op
jaarbasis bereikt per Sprinter.”

Groei in Ecotuning
Van der Spek ziet de markt voor Ecotuning
groeien de komende jaren. “We nemen samen
met de klant zijn wensen door. Vooraf bekijken we
in welke staat de motor is en maken we een plan
van aanpak. Dankzij onze samenwerking met 
Digicar kunnen we een breed scala aan maatrege-
len doorvoeren. Begrenzen op 130 km/u? 
Geen probleem. De wens van de klant is ons werk.
Wij nemen een adviserende rol op ons en dragen
zorg voor Ecotuning binnen de veilige grenzen
met meestal maar één doel: brandstofbesparing.”

parant mogelijk naar de klant toe. Als reparatie
geen zin meer heeft of kostentechnisch niet inte-
ressant is, vermelden we dat ook. We zoeken altijd
naar de beste oplossing, maar soms is een auto
gewoon echt op.”

Totaal diagnoseplan
Naast de uitvoering van revisie en onderhoud
speelt Carrec steeds vaker een adviserende rol.
“De crisis legt meer beslag op de portemonnee
van de klant. We lopen bijna wekelijks een auto
compleet na. Welk onderhoud kan de eigenaar de
komende tijd verwachten? Op welke kosten moet
hij rekenen? De BMW 530d in de werkplaats heeft
ruim 2,5 ton op de klok. De auto kwam voor klein
onderhoud maar onze autotechnicus zag dat er
meer aan de hand is met de auto. De eigenaar 
besloot een totaal diagnoseplan te laten maken.
Wat moet er gebeuren om de auto weer lekker fris
te maken? Het wordt helaas voor hem een flinke

lijst. Van remschijven tot uitlaat en van draagarm-
rubbers tot een motorsteun. De auto heeft veel
achterstallig onderhoud, en de eigenaar heeft de
auto slechts een half jaar geleden gekocht bij een
handelaar. Als hij de auto voor een aankoopcon-
trole langs had gebracht hadden we hem wellicht
afgeraden de auto te kopen. Uiteindelijk heeft de
klant toch besloten om stapsgewijs de auto in
orde te laten maken. Eerst wat hoogst noodzake-
lijk is en later wat nog even wachten kan.”

Samenwerking is de sleutel
Carrec Technocenter is dus meer dan alleen revi-
sie. Wat Carrec kan betekenen voor het auto-
bedrijf? “Doe waar je goed in bent, en besteed 
andere dingen uit”, zegt Van der Spek. “Naar mijn
idee moet je elkaar niet bestrijden, maar moet je
juist samenwerken. Dat is de sleutel tot succes. Wij
werken veel samen met Mannessen Engines als
het aankomt op complete motorrevisie. Zij zitten

hier schuin tegenover. Bij een motor of cilinder-
koprevisie, zoals bij de Jaguar, demonteren we de
onderdelen en brengen ze naar Mannessen voor
revisiebewerkingen. Zij kunnen dat beter dan wij.”
“Onze kracht ligt bij het juist diagnosestellen en
het maken van het plan van aanpak inclusief 
bijbehorend kostenplaatje. Loopt een autobedrijf
vast met een klus, dan mogen ze ons altijd bellen.
Elke klus zien we als een uitdaging en in de
meeste gevallen hebben we de auto aan het eind
van de dag weer klaar. In de wintermaanden her-
stellen we veel afgebroken gloeibougies voor 
collegabedrijven. Door onze ervaring en speciaal-
gereedschap sparen we in bijna alle gevallen een
cilinderkop uit. We geven daarbij een jaar garantie
op revisie en drie maanden op het werk.”

Pakketprijs voor probleemgevallen
“Naast veel afwisselend werk komt er ook een
constantere stroom werk binnen van leasemaat-

Ecotuning

Verstuivers test Carrec in eigen beheer. Onder meer het sproeibeeld wordt nauwkeurig bekeken.

Deze twaalfcilinder in een Jaguar XJ12 heeft problemen met de cilinderkoppen. Na een grondige diagnose is in overleg met de 
eigenaar besloten deze grondig te reviseren.
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schappijen. 1.9 TDI en 2.0 SDI motoren van VAG
hebben een veelvoorkomend startprobleem. Ook
vervuiling van de motor of zelfs dieselolie in het
carter komt voor. Deze problemen zijn het gevolg
van uitgeslagen verstuivergaten. Omdat het aan-
tal probleemgevallen groeide en de oorzaak van
het probleem ons duidelijk was, hebben we een
vaste pakketprijs geïntroduceerd. We monteren
een gemodificeerde en gereviseerde cilinderkop,
waarin stalen bussen in de verstuivergaten zijn
gemonteerd. Daarnaast vervangen we bij de auto
de olie, het oliefilter, de distributie, de waterpomp
en de koelvloeistof. Het probleem ontstaat
meestal bij een kilometerstand waarbij deze 
onderdelen ook aan vervanging toe zijn. We leve-
ren een reparatieklus inclusief een complete beurt
voor een vaste prijs.” Het bleek een schot in de
roos. Vooral leasemaatschappijen zijn geïnteres-
seerd. Sinds 2009 heeft Carrec al ruim 175 moto-
ren voorzien van een gemodificeerde cilinderkop.

Plannen voor 2013
Carrec Technocenter is een groeiend bedrijf dat
zijn werkzaamheden verbreedt van revisie naar 
diagnose. Wat zijn de plannen voor 2013? “Ik ga
een dag in de week buiten de deur werken om
meer samenwerking met dealers en collega-auto-
bedrijven te creëren. Wat mist een bedrijf? Waar
kunnen we elkaar helpen? De Volvo XC60 kampt
bijvoorbeeld met problemen met de cardanas. 
We hebben het dan over de best verkochte suv in
zijn segment. Een Volvo-dealer vraagt € 2.200,- 
exclusief btw voor het onderdeel, terwijl wij het
voor veel minder kunnen reviseren. Ik wil een 
samenwerkingsverband opzetten op basis van
wederzijds voordeel zodat niet alleen de klant
goedkoper uit is, maar ook de dealer en wij er een
goed gevoel aan over houden.”
“Verder werken we aan een betere vindbaarheid.
Een nieuwe website is in ontwikkeling en ik zet
nog steeds hoog in op vindbaarheid via Social
Media. Mond-tot-mondreclame is de beste 
reclame, maar in deze moderne tijd moet je je via
verschillende kanalen profileren. Zowel op 
Facebook, op Twitter als op ons weblog plaatsen
we dan ook geregeld fotoreportages en artikelen
over interessante klussen. Laten zien waar we
goed in zijn. Dat is het doel.”

Meer weten over Carrec?
In ons maanddossier vindt u onder meer een doorverwijzing naar
de fotoreportages die Carrec van enkele klussen maakte. Kijk op
www.amt.nl/januari2013 of scan de QR-code.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

“Samenwerking is de sleutel tot succes”, zegt Guido van der Spek. De samenwerking met buurman Mannessen Engines levert na een
juiste diagnose perfect gereviseerde cilinderkoppen voor de Jaguar XJ12 op. 

Het is een secuur werk maar
elke autotechnicus bij Carrec
kan een versnellingsbak of
cardan  reviseren.

Heel belangrijk, het schoonmaken van onderdelen ondermeer voor diagnose en na verspanende 
bewerkingen. Achtergebleven slijpsel bijvoorbeeld kan fatale gevolgen hebben.
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