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PTC Flevobanden controleert de uitlijning van elke auto

Actief handelen verhoogt de omzet
Profi le Tyrecenter Flevobanden in Dronten is een van de zeven vestigingen van Flevobanden. 

Het nieuwe pand is nu twee jaar oud en is een voorbeeldfunctie voor andere vestigingen. 

Effi  ciency speelt een belangrijke rol in het bedrijf. Sinds kort controleert Flevobanden de uit-

lijning van alle voertuigen in de werkplaats. Is dat effi  ciënt? Ja, zeker als je het goed aanpakt.

 Op 1 april bestond de nieuwe vestiging van Profi le 
Tyrecenter Flevobanden in Dronten twee jaar. 
Enkele jaren eerder had eigenaar Aart Lijs plan-
nen om te investeren in een nieuw pand. Samen 
met The Alwaysbemobile Company, waar Profi le 
Tyrecenter onderdeel van is, is er gewerkt aan 
een ‘Next Generation-vestiging’. Lijs heeft samen 
met Luc van Bussel, directeur van The Always-
bemobile Company, gekeken naar de toekomst 
van de Profi le-vestigingen. “Welke kant wil Profi le 
Tyrecenter op en wat verwacht de klant? De 
wachtruimte moet huiselijk zijn. We hebben nu 
twee verschillende wachtruimtes. Een heeft een 
grote huiskamertafel en de ander is een lounge 
met een bar en grote stoelen met brede armleu-
ningen waarop een laptop kan staan. Het idee is 
dat klanten kunnen werken terwijl ze wachten op 
de auto. Daarom bieden we gratis WiFi aan. Dat 

moet eenvoudig zijn, dus de klant kan zonder 
wachtwoord of registratie gebruikmaken van 
ons netwerk. In de wachtruimte ligt een iPad die 
klanten kunnen gebruiken. Verder hebben we in 
de lounge een tv met afstandsbediening, zodat 
de klant zelf kan bepalen wat hij of zij wil zien. En 
de lounge beschikt over een koelkast met gratis 
drankjes. Verder staat in de wachtruimte een eta-
lage met verschillende banden. Deze vestiging is 
nu een voorbeeld voor andere fi lialen, niet alleen 
voor Flevobanden”, zegt Lijs. 

 Nieuwe vestiging 
 Het nieuwe fi liaal in Dronten staat op een zicht-
locatie. “Het eerste jaar hebben we een fl inke 
omzetgroei gehad. Vorig jaar is de omzet niet 
verder gegroeid, maar het werk gaat gelukkig wel 
gewoon door. Naast de werkplaats hebben we 

ook een winkel in het pand. Dat hadden we op 
onze oude locatie ook al. Op de nieuwe locatie 
zijn we de samenwerking aangegaan met Auto 
Shop Totaal. AST is gespecialiseerd in audio, navi-
gatie, accessoires en telecom. De winkel richt zich 
op particulieren. We zijn dus geen grossier die 
lokale autobedrijven van onderdelen voorziet. Als 
klanten wachten lopen ze vaak een rondje door 
de winkel. Van de samenwerking tussen Flevoban-
den en AST profi teren beide bedrijven”, zegt Lijs.
Het magazijn van AST is gescheiden van het Pro-
fi le-magazijn. Lijs: “In deze nieuwe vestiging is het 
magazijn een stuk effi  ciënter ingericht dan in het 

De werkplaats van Profi le Tyrecenter Flevobanden heeft 
vooraan stempelbruggen staan voor bandgerelateerde werk-
zaamheden. Halverwege staan bruggen voor onderhoud en 
apk. Helemaal achterin de werkplaats is een aparte ruimte voor 
landbouwvoertuigen en trucks.
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oude fi liaal. Nu is het plafond acht meter hoog in 
plaats van 5 meter. We gebruiken een hoogwerker 
om de banden uit de stellingen te halen. Op de 
grond staan alle band-velgcombinaties. Die zijn 
namelijk zwaarder. Om de medewerkers te ont-
lasten hebben wij samen met een bedrijf uit de 
buurt zogenoemde Tyretrolleys ontwikkeld. Dat 
zijn een soort onderstellen van een bureaustoel, 
waarop vier banden inclusief velgen liggen. Ze 
zijn in alle richtingen verrijdbaar en dus zo vanuit 
het magazijn naar de werkplaats te rollen. 
Sommige band-velgcombinaties wegen 
20 kg per stuk, met dit systeem kunnen medewer-
kers de banden probleemloos verplaatsen. 
En niet alleen bij de bandenverplaatsingen hou-
den we rekening met de Arbo-regels. 
De medewerkers kunnen alle werkzaamheden 
op verantwoorde wijze uitvoeren. Rugklachten 
behoren nu tot het verleden”. 

 Wit zet aan tot schoonmaken 
 In het gebouw is het erg licht. Dat komt door de 
vele ramen en de witte accenten in het gebouw. 
Dat zorgt ook voor energiebesparing. Lijs: “In de 
zomer is het niet nodig om de verlichting in de 
werkplaats in te schakelen, de lichtkoepels op 
het dak en de ramen in de deuren zorgen voor 
genoeg licht. In de roldeuren hebben we overi-
gens gehard glas gebruikt in plaats van kunststof. 
Kunststof kan na een tijd gaan bollen en wordt 
troebel. Met glas heb je dat probleem niet”. De 
werkplaatsvloer is ook licht van kleur, dat heeft 
volgens Lijs nog een voordeel: “Lichte muren 
en vloeren worden natuurlijk sneller vies, maar 
je bent bij een witte muur minder snel geneigd 
er met je zwarte handen aan te komen. En de 
medewerkers zijn ook eerder geneigd de schrob-
machine te pakken als de vloer vies is. Achterin 
de werkplaats hebben we een aparte ruimte voor 
landbouwvoertuigen en trucks. Die scheiding 
tussen de werkplaatsen voorkomt dat stof en ver-
vuiling in de werkplaats voor de personenauto’s 
terechtkomt.”
De werkplaats heeft vijf bruggen voor onder-
houdswerkzaamheden en vier stempelbruggen 

voor bandenzaken. Verder beschikt het fi liaal in 
Dronten over een brug die voertuigen tot 5 ton 
kan heff en. De stempelbruggen bevinden zich 
vooraan in de werkplaats, elk direct achter een 
roldeur. De bruggen voor het onderhoud zijn 
via één centrale roldeur te bereiken. Dat is een 
bewuste keuze, want achter de roldeur ligt een 
remmentestbank, waar elk voertuig overheen 
moet. “Elke auto, ongeacht of hij voor onderhoud, 
apk of een reparatie komt, wordt getest op de 
remmentestbank. Daardoor hebben we meteen 
een indruk van de remmen en kunnen we de klant 
direct informeren”, zegt Lijs. 

 Snel rendabel 
 Sinds een aantal maanden test Flevobanden 
niet alleen de remmen van binnenkomende 
voertuigen, maar ook de uitlijning. Lijs: “Een aantal 
maanden geleden had ik contact met Explora. Zij 
boden mij de Hunter QuickCheck twee weken op 
proef aan. We hadden al uitlijnapparatuur, maar 
soms twijfel je bij versleten banden of de wiel-
standen wel correct zijn. En leasemaatschappijen 

vragen ook vaak om een uitlijnrapport, dat kun-
nen we nu heel snel leveren. Met de QuickCheck 
kun je de uitlijning van een auto binnen twee 
minuten controleren. Tijdens de proefperiode met 
de QuickCheck hebben we twee dagen georgani-
seerd waarop klanten de uitlijning gratis konden 
laten controleren. Als bleek dat de wielstanden 
verkeerd waren, kreeg de klant 10 procent korting 
op een uitlijning. Op beide dagen hebben we 
in totaal ongeveer tachtig auto’s gecontroleerd. 
Op de eerste dag hebben we tien auto’s extra 
uitgelijnd en op de tweede dag acht auto’s. Ik ben 
toen gaan rekenen en met acht auto’s per week 
extra uitlijnen is de aanschaf al rendabel. Dus 
heb ik besloten om een mobiele versie van de 
Hunter QuickCheck aan te schaff en. Het systeem 
staat nu direct achter de remmentestbank. Daar 
monteert de autotechnicus de 3D-targets met 
een snelkoppeling op de wielen voor een meting. 
Na het invoeren van het juiste merk en model in 
de computer, moet de auto een klein stukje naar 
voren rollen om de velguitslag te compenseren. 
De camera’s voor de auto meten de wielstan-

Sinds 1 april 2011 is het nieuwe pand in Dronten open. Het oude pand wordt nu nog gebruikt als 
winterbandenopslag.

In de wachtruimte staat een koelkast en hangt een tv. “We heb-
ben een huiselijke sfeer gecreëerd”, zegt eigenaar Aart Lijs.

Auto Shop Totaal heeft een vestiging in het pand van Profi le. Hier verkoopt AST allerlei accessoires. 
Audiosystemen en carkits kunnen in de werkplaats ingebouwd worden.

Achter de roldeur bevindt zich een remmentestbank. Helemaal 
achterin staat de Hunter QuickCheck. “We controleren de 
remmen en wielstanden van elk voertuig dat naar binnen rijdt”, 
zegt Lijs.
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Het aanbrengen van de 3D-
targets duurt slechts enkele 
seconden. Na het selecteren 
van het juiste merk en 
type auto geeft de Hunter 
QuickCheck al snel informatie 
over de wielstanden.

Tijdens het verwijderen 
van de targets, print het 
systeem een uitlijnrapport 
uit. Als de auto uitgelijnd 
moet worden, overhandigt 
de autotechnicus het rapport 
aan de receptie. Die stelt dan 
de klant op de hoogte. In dit 
geval is de Espace verkeerd 
uitgelijnd.

den en de autotechnicus kan de targets weer 
verwijderen. In de tussentijd print de computer 
het resultaat uit voor de klant. Als de wielstanden 
onjuist zijn, geeft de autotechnicus het rapport 
aan de receptie, die het met de klant bespreekt”.
Uit praktijkcijfers blijkt dat ruim 75 procent van de 
auto’s verkeerd is uitgelijnd. “Dat lijkt veel”, zegt 
Lijs. “Maar veel auto’s zitten net op het randje en 
het systeem geeft alleen goed of fout aan. Maar 
dan nog blijkt dat er erg veel auto’s verkeerd 
uitgelijnd zijn. Je moet er als bedrijf wel actief 
mee bezig zijn. Autotechnici moeten elk voertuig 
controleren dat de werkplaats binnenkomt en de 
receptie moet het uitlijnen aan de klant verkopen. 
Het is goed om het controleren van de uitlijning 
regelmatig onder de aandacht te brengen bij de 
medewerkers, want na een tijdje versloft het. 
In rustige periodes controleren we alle voer-
tuigen. In drukkere periodes, zoals tijdens de 
bandenwissels, lukt dat niet altijd.” 

 Mobiel is fl exibeler 
 Lijs heeft bewust voor een mobiele versie ge-
kozen: “Binnenkort is er een auto-evenement in 
Nijkerk, waar we de Hunter QuickCheck inzetten. 
Tijdens zo’n controle kun je meer controleren dan 
alleen de uitlijning. Als je de targets monteert, kun 

je meteen de banden en remmen bekijken. Als 
iets versleten is, maken we een afspraak met de 
klant. En je kunt de apparatuur natuurlijk tijdelijk 
in andere vestigingen gebruiken en er een lokale 
actie aan koppelen, net zoals we in de proefperi-

ode in Dronten gedaan hebben. Het enige wat je 
nodig hebt is een vlakke ondergrond. Juist omdat 
de Hunter op meerdere locaties te gebruiken is 
en voor meer omzet kan zorgen, is de QuickCheck 
een goede investering in deze moeilijkere tijden”. 
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Begonnen in een schuur
Chris Lijs begon 42 jaar geleden in een landbouwschuur met een banden-
bedrijf voor voornamelijk landbouwvoertuigen. Het kantoor van de ves-
tiging bevond zich in een caravan. Het betrof dan ook een tijdelijk onder-
komen, want al snel verhuisde het bedrijf naar een andere locatie. In 1973 
opende Flevobanden een tweede vestiging in Lelystad. Ook daar richtte 
het bedrijf zich voornamelijk op landbouwvoertuigen, maar later kwamen 
daar steeds meer personenauto’s bij. In 1998 startte Chris samen met zijn 
zoon Aart een vestiging in Zeewolde. Aart was toen net werkzaam bij een 
VW- en Audi-dealer en had niet de intentie die zo snel al te verlaten. Maar 
uiteindelijk heeft Aart toch voor Flevobanden gekozen. In 2006 nam hij 
het bedrijf van zijn vader over. Zeewolde richtte zich in eerste instantie 
voornamelijk op vrachtauto’s. Maar naarmate Zeewolde groeide, nam ook 
het aantal personenauto’s toe. In 2002 heeft Flevobanden een banden-
bedrijf in Emmeloord overgenomen. Verder bevindt zich in Nijkerk een fi li-
aal, dat Flevobanden van Profi le Tyrecenter Heuver heeft overgenomen. In 
Almere is Profi le Tyrecenter Flevobanden met twee vestigingen vertegen-
woordigd, één voor trucks en één voor personenauto’s. De truckvestiging 
is gevestigd bij Cosmo-trucks en voorziet voornamelijk Koops Transport 
van banden. Op alle vestigingen voert Flevobanden volledig onderhoud 
uit aan auto’s. “We doen alles aan auto’s, behalve schadeherstel”, zegt 
Aart Lijs. “Toch blijven we onder de naam Profi le Tyrecenter actief, ook al 
dekt die naam de lading niet helemaal. Maar als klanten eenmaal hier zijn 
geweest, zien ze dat we ook glasreparaties doen en onderhoud uitvoeren.” 
In totaal heeft Profi le Tyrecenter Flevobanden 65 medewerkers in dienst.
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Explora toonde eind vorig jaar de Hunter QuickCheck bij een le-
zing van ATC Limburg. Gijs van Amerongen gaf tips en adviezen 
over het uitlijnen van een voertuig. Meer daarover vindt u in ons 
maanddossier op www.amt.nl/april2013 of scan de QR-code.

Meer omzet met uitlijnen
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