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Hoe bedank je een stagiair?

Citroën-dealer Dijkstra deelt ATC-lidmaat s
De Dijkstra Auto Groep neemt tot wederzijdse tevredenheid 

stagiaires van het Friesland College af. Als dank voor de tien 

weken lange inzet, krijgen de stagiaires een lidmaatschap van 

de ATC cadeau, inclusief een abonnement op AMT. Beide 

partijen hopen dat hun initiatief landelijke navolging krijgt.

Dijkstra Citroën in Heerenveen is één van de elf be-
drijven in de Dijkstra Auto Groep met Citroën- en 
Kia-dealers in Flevoland, Friesland, Groningen en 
Drenthe. De groep is al zestig jaar officieel Citroën-
dealer en heeft meer dan 150 personeelsleden. Het 
bedrijf in Heerenveen heeft binnen de groep een 
bijzondere positie en dient als ‘try-out’ vestiging.
Zo’n 3,5 jaar geleden is de Dijkstra Auto Groep 
begonnen om in Heerenveen ‘lean’ te zijn, dat wil 
zeggen: zoveel mogelijk doen tegen zo weinig 
mogelijk kosten. De resultaten waren al snel zo 
interessant, dat besloten werd die ‘lean’ aanpak 

ook in de andere bedrijven door te voeren.
Cor Wigmans is After Sales Manager in Heeren-
veen. Wigmans: “We kunnen cijfermatig heel goed 
zien wat de monteur presteert en hoeveel uren we 
verkopen. Twee jaar geleden hebben we ons ook 
afgevraagd wat wij vinden dat een stagiair bij ons 
zou moeten leren en wat de school wil dat wij de 
studenten hier in de praktijk bijbrengen”.

Voorinspectie
Op bepaalde tijdstippen van de dag worden 
afspraken met de klant gemaakt, waarbij de recep-

tionist met de klant om de auto loopt. Dit heet de 
‘aanname en teruggave van Citroën’. De recepti-
onist kijkt dan naar eventuele blik- of ruitschade, 
naar de staat van de ruitenwisserbladen, de ban- 
den en andere optisch controleerbare zaken. Door 
deze optische inspectie te combineren met de 
autohistorie is al voor tachtig procent duidelijk 
wat de onderhoudsbeurt gaat kosten. Zo zal een 
30.000 km-beurt voor weinig verrassingen zorgen, 
maar of bij een 60.000 km-beurt de remblokken 
vervangen moeten worden, is helemaal niet dui-
delijk. De receptionist wil al het onvoorspelbare 
zo snel mogelijk voorspelbaar maken.
Wigmans: “Wij willen dus continu weten hoeveel 
uren we hebben verkocht en hoeveel uren we nog 
vrij hebben, want het vervangen van remblok-
ken – en eventueel de remschijven – kan zomaar 
twee uren extra kosten. Voor de planning is het 
dus belangrijk deze onvoorspelbare factor zo snel 
mogelijk boven water te krijgen”. In het geval van 
de 60.000 km-beurt uit dit voorbeeld wordt veel 
efficiëntie bereikt, door nog vóór de onderhouds-
beurt een voorinspectie uit te voeren. De auto 

Dijkstra Citroën Heerenveen 
zit sinds enkele maanden 
in een nagelnieuw pand; 
een prettige omgeving voor 
de stagiaires om het vak 
te leren.

13AMT005z024   24 14-05-13   15:17

1



AMT | 2013
25AMT | 2013 

TEKST: JOHN MULDER / BEELD: JAN LIEFTINK

at schappen uit

Stagiair Mark van de Koot (midden) neemt de autosleutel van 
de klant aan en neemt met de klant de werkzaamheden door. 
After Sales Manager en leermeester Cor Wigmans kijkt toe.

komt dan in de werkplaats op een speciale 
inspectiebrug te staan, waar een autotechnicus 
een voorinspectie uitvoert.

Productiviteit ver boven het landelijke
In het kader van het ‘lean’ werken heeft Wigmans 
met een stopwatch in de hand gekeken, wat de 
autotechnici nu precies doen vanaf het moment 
dat ze de auto van de parkeerplaats ophalen tot 
het moment dat ze de auto – na de onderhouds-
beurt/reparatie – weer terugzetten.
Wigmans: “We hebben op tekeningen lijnen 
getrokken van de route die de autotechnici om 
de auto lopen. We hebben dat schema ook weer 
aan de technici voorgelegd en gevraagd hoe wij 
de routing zo kunnen inrichten, dat we zo min 
mogelijk tijd kwijt zijn”. Dat kan bijvoorbeeld door 
de schakelaar aan dezelfde kant van de brug 
te monteren als waar de technicus uit de auto 
stapt. In dit geval was dat niet zo heel moeilijk te 
realiseren, want Dijkstra Citroën Heerenveen zit 
sinds enkele maanden in een nagelnieuw pand. 
Ook de olie-opvangbak, de sleutel voor de aftap-

plug en de oliefiltertang liggen klaar en door ook 
de bandprofielmeter, een kleine bandenlepel, de 
remschijvendiktemeter en de werkorder binnen 
handbereik te houden, kon Wigmans in sommige 
gevallen wel zestig procent van de lijnen uitgum-
men. Wigmans: “We hebben daar drie monteurs 
verantwoordelijk voor gemaakt, die veel meer 
knowhow hadden, dan wij op de receptie”.
Het resultaat mag er zijn. De gemiddelde pro-
ductiviteit ligt landelijk op 107, maar bij Dijkstra 
Citroën Heerenveen piekt het tussen de 130 en 
145. Wigmans: “De tijd van een voorinspectie kon 
worden teruggebracht van 35 naar 23 minuten. 
Het voordeel is niet zozeer dat we met deze 
manier van werken meer uren kunnen doorbe-
rekenen dan we feitelijk maken – dat doen we 
namelijk niet – maar dat we extra klussen kunnen 
aannemen. Het aantal doorgangen is gestegen 

van 21 naar 25 per dag. Tegelijkertijd berekenen 
we minder geld, want onze beurten worden nog 
steeds goedkoper. Het voordeel gaat naar de 
klanten”.

Doel: bespaar de klant zoveel mogelijk geld
De elf After Sales Managers van de Dijkstra Auto 
Groep hebben niet alleen gekeken naar de 
inzet van de autotechnici, maar hebben ook de 
stagiaires onder de loep genomen. Er is een lijst 
gemaakt met wat ze moeten weten, waarbij niet 
is vergeten om daar ook de leermeesters bij te 
betrekken.
Wigmans: “Wij vinden dat iemand die aan de 
receptie werkt, altijd moet weten hoeveel uren 
we deze maand moeten verkopen. Dan weet 
hij ook wanneer we meer moeten ondernemen 
om die uren te halen”. In overleg met Arnold Lok 
van het Friesland College, de leverancier van de 
stagiaires bij Dijkstra Citroën Heerenveen, hebben 
de stagiaires daarom manieren bedacht om meer 
uren te verkopen. Wigmans: “Daar kwamen allerlei 

De eerste zaken die stagiair Van de Koot leerde bij Dijkstra Citroën 
Heerenveen is de ‘aanname en teruggave van Citroën’, de dagplan-
ning en de werkorders. Hier zet hij een order uit in de werkplaats.

Van de Koot volgt de opleiding Werkplaats Manager Opleiding 
(WMO) aan het Friesland College. Tijdens zijn stage ervaart hij 
ook hoe het beantwoorden van de telefoon en het inplannen 
van afspraken in de praktijk gaat.
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Autotechnicus Sietze Jelsma (voorgrond) vervangt een luchtfil-
ter, terwijl stagiair Hielke Bron zich over de motor buigt. Hielke 
en Sietze zijn beide afkomstig van het Friesland College.

voorstellen uit voort, die weliswaar uren-omzet-
verhogend werken, maar feitelijk niet nodig zijn. 
Daar corrigeren we dan op. Zo vinden wij brand-
stoftoevoegingen die de injectoren beschermen 
heel nuttig, maar vinden we het door de fabrikant 
voorgeschreven gebruiksschema overdreven. 
Zoveel defecte injectoren registreren we namelijk 
nu ook weer niet. Zoiets vloekt dan met ons doel 
om de kosten voor de klant zo laag mogelijk te 
houden. Wel willen we de klant probleemloos 

van beurt naar beurt laten rijden”. De autotechnici 
gebruiken dus wel brandstoftoevoegingen, maar 
doen dat om de 60.000 km.

Beurzen: een uitgelezen kans op ervaring
De studenten lopen in de laatste anderhalf jaar 
van hun opleiding aan het Friesland College, 
stages van tien weken. Ze moeten in die tijd tien 
opdrachten naar eigen inzicht, en in overleg met 
het bedrijf, uitvoeren. Lok: “We kunnen op school 
van alles simuleren, maar er gaat niets boven een 
goede praktijkstage. Ik vind het belangrijk dat de 
studenten een goede stageplaats hebben, waar ze 
verder leren en ontdekken waar ze goed in zijn”.

Een van de tien opdrachten is het onderhandelen 
met een leverancier of een vertegenwoordiger. 
In de praktijk lukt dat lang niet altijd, maar Lok 
heeft daar een oplossing voor bedacht. “Op Auto 
Professioneel & Schadeherstel in Gorinchem, 
Hardenberg en Venray staan bij KS Tools en 
WD-40 en soms bij Brezan of Kroon-Oil jongens 
van de opleiding Werkplaats Manager Opleiding 
(WMO) van het Friesland College. De studenten 
vertegenwoordigen dan drie dagen lang dat 
merk; een uitgelezen kans om ervaring op te doen 
en kennis te maken met de branche. Jammer dat 
de Autovak in Amsterdam niet door is gegaan”. 
Twee stagiaires van Dijkstra Citroën Heerenveen – 
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Elke stagiair aan de receptie moet te alle tijde weten hoeveel uren zijn verkocht en hoeveel uren 
nog vrij zijn. Communicatie, zoals het overleggen van de geplande werkzaamheden met maga-
zijnmeester Thijs Stuiver, is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden.

Mark van de Koot moet tijdens zijn stage van tien weken, tien opdrachten uitvoeren. De uitwerking 
daarvan doet hij op zijn ‘eigen’ werkplek achter de receptie. Een van zijn opdrachten is het maken 
van een opleidingsvoorstel.
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Hielke Bron loopt een andere stage dan Mark van de Koot, want 
Hielke gaat tien weken sleutelen. Zijn moeilijkste klus is het ver- 
vangen van een distributieriem van een Citroën DS3. Hier is hij  
een Citroën C1 ‘elektronisch aan het nullen’ (nulbeurt).

Hielke krijgt van zijn leermeester Tjeerd van der Duin (technisch 
specialist) uitleg over een remschijf; wanneer is welke slijtage 
nog acceptabel? Dijkstra Citroën Heerenveen heeft drie leer- 
meesters.

En zo kan het ook gaan. Sietze Jelsma heeft tijdens zijn stage indruk gemaakt bij Dijkstra Citroën 
Heerenveen, met als gevolg dat hij er drie weken geleden in vaste dienst kon treden. Hier zet hij 
een veerpoot in de werkbank.

Het begeleiden van stagiair Hielke Bron kost leermeester Tjeerd van der Duin tijd, maar levert op 
termijn wel een vakman op. Het is de bedoeling dat stagiaires worden uitgedaagd, zich vastbijten 
in de materie en gemotiveerd worden om door te vragen.

Mark van de Koot en Hielke Bron van het Friesland 
College – stonden respectievelijk bij KS Tools en 
bij WD-40.
De tien opdrachten variëren nogal sterk. Zo kan 
het zijn dat de student de werkplaatsplanning in 
kaart moet brengen of de RI&E (risico inventarisa-
tie en evaluatie). Of hij moet een bedrijf assisteren 
dat het predicaat ‘Erkend Duurzaam’ wil.

Hebben de technici een te hoog niveau?
Een andere opdracht die stagiair Van de Koot 
bij Dijkstra Citroën Heerenveen uitvoerde, is het 
maken van een opleidingsvoorstel. De WMO-
opleiding geeft in het tweede en derde jaar zoveel 
aandacht aan autotechniek, dat aan het eind van 
het derde jaar de leerlingen ook een eerste mon-
teursexamen doen.
Van de Koot: “Ik heb voor het opleidingsvoorstel 
eerst gekwalificeerd wat voor werk we in Heeren-
veen binnenkrijgen en in kaart gebracht hoe zich 
dat verhoudt met het niveau in de werkplaats. 
Hebben we bijvoorbeeld veel APK’s en weinig 
keurmeesters?” De gegevens heeft Van de Koot in 
twee taartdiagrammen verwerkt. Uit zijn onder-
zoek blijkt dat het werkplaatsniveau veel hoger is 
dan het binnenkomende werk rechtvaardigt. In 
Heerenveen werken vier technische specialisten 
en dat zijn de duurste mannen in de Citroën- 
organisatie. Dat heeft volgens Van de Koot voor- 
en nadelen. “De Dijkstra Auto Groep wil in de ves-
tiging in Heerenveen zoveel mogelijk specifieke 

kennis voor moeilijke klussen concentreren. Als je 
kijkt naar die bedrijfsdoelstelling, dan is het niveau 
dus helemaal niet te hoog.”
Wigmans: “We hebben twee technische specialis-
ten nodig om de voorinspectie te doen en met de 
andere twee willen we een denktank maken. We 
willen de kennis van al onze vestigingen combine-
ren en stoeien momenteel nog met de communi-
catie; hoe gaan we elkaar op de hoogte brengen 
van de problemen en oplossingen?” Wellicht is dat 
een opdracht voor een volgende stagiair.

Stage is geen gratis arbeid
Het Friesland College wil de lat van de stages hoog 
leggen. Het is de bedoeling dat leerlingen uitge-

daagd worden, dat ze zich vastbijten in de materie 
en dat ze zodoende gemotiveerd worden om door 
te vragen en te leren. Op dit moment moeten Lok 
en z’n collega’s flink hun best doen om voldoende 
stageplaatsen van niveau te organiseren, want 
door de economische situatie zijn veel autobedrij-
ven al blij dat ze genoeg werk hebben voor hun 
eigen mensen.
Lok: “Er zijn bedrijven waar teruggeschakeld moet 
worden in de werkplaats. Die bedrijven kunnen 
het niet over hun hart verkrijgen om een stagiair 
aan te nemen, terwijl ze tegelijkertijd een contract 
niet verlengen of een monteur moeten ontslaan. 
Andere bedrijven kunnen iedereen tot 17.00 uur 
aan het werk houden en zijn bang dat – met een 
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stagiair erbij – de werkplaats vanaf 16.00 uur niets 
meer te doen heeft. Ik zou willen zeggen: neem 
dan alle tijd om de stagiair alles uit te leggen, 
maar zo werkt het dus niet”.
Zien bedrijven stagiair dan ook als gratis arbeid? 
Lok: “Dat komt voor. Ik krijg wel eens telefoontjes 
van bedrijven, die het druk hebben en per direct 
een stagiair willen. ‘Een goede’, zeggen ze er dan 
bij. Ik vraag dan wat de stagiair kan leren en wat 
voor kansen de studenten krijgen. Het gros van 
de bedrijven is echter bereid om tijd en moeite in 
stagiaires te investeren”.

Korte lijnen, prima samenwerking
Twee jaar geleden bracht Wigmans in kaart wat de 
Dijkstra Auto Groep van een stagiair verwacht en 
wat de school wil dat studenten tijdens hun stage 
leren. Dankzij de korte lijnen tussen Wigmans en 
Lok is de samenwerking prima, maar er zijn nog 
wel een paar wensen. Studenten leren op school 
CO2 noch autogeen lassen. Wigmans: “Wij vinden 
dat echter wel belangrijk, dus hebben we hier een 
aantal kleine projecten opgezet, waar de jongens 
leren lassen”.
Een ander punt is dat het Friesland College en 

Dijkstra Citroën Heerenveen beiden heel scherp 
sturen op de bezettingsgraad in de werkplaats, 
maar de school heeft daar andere doelstellingen 
mee, dan de drie doelen die Dijkstra Auto Groep 
heeft geformuleerd: klantloyaliteit, rendement en 
enthousiaste medewerkers. Wigmans zou daarom 
naar een situatie willen, waarbij het bedrijf het 
College laat weten wat de autotechnici in de 
praktijk moeten weten en kunnen. Wigmans zou 
ook graag willen dat scholen kwalificaties geven, 
zodat duidelijk is welke bedrijven tot de beste 
leerbedrijven behoren.
Wigmans: “En ik heb ook een heel praktisch 
verzoek: we willen graag dat een nieuwe stagiaire 
een week eerder begint, zodat die ingewerkt kan 
worden door de vertrekkende stagiair”. Het lijkt 
Van de Koot een uitstekend plan. “Ik was in mijn 
eerste week veel tijd kwijt om er achter te komen 
wie ik waarvoor moest aanspreken. Je wilt zo snel 
mogelijk weten hoe een bedrijf draait. Dat heeft 
mij wel een week gekost.”

Hoe bedank je een student voor zijn inzet?
Stagiaires zetten tien weken lang hun beste 
beentje voor. Ze hoeven er niet voor bedankt te 

worden, want het is onderdeel van hun opleiding 
en ze worden er zelf ook beter van. Er is niks mis 
mee om stagiaires te bedanken met een T-shirt, 
een petje en een modelautootje. Toch vond 
Wigmans dat hij ze daarmee tekort deed. Hij 
besprak met de groep After Sales Managers of 
de studenten bedankt konden worden met een 
betekenisvol cadeau.
Wigmans: “Arnold kwam met het idee om een 
studentenlidmaatschap van de Auto Technische 
Club te geven, waardoor de jongens ook automa-
tisch elke maand Auto & Motor Techniek krijgen 
thuisgestuurd”. Helemaal toevallig is het idee van 
Arnold Lok niet, want hij is ook lezingcoördina-
tor van de Vereniging van Automobieltechnici 
ATC, afdeling Friesland. Lok: “We hebben een 
relatief jonge ATC-afdeling en organiseren leuke 
lezingen. Elke keer dat de studenten AMT op de 
deurmat zien liggen, denken ze weer even aan 
hun stage bij Dijkstra”.
Wigmans heeft het idee enthousiast opgepakt, 
waarna is besloten dat alle stagiaires van de  
Dijkstra Auto Groep met vestigingen in Almere, 
Assen, Drachten, Emmeloord, Groningen, Heeren-
veen, Leeuwarden, Lelystad en Sneek dit cadeau 
een jaar lang ontvangen. Lok hoopt dat het 
initiatief een landelijk vervolg krijgt, zodat straks 
ook andere bedrijven een studentenlidmaatschap 
uitdelen als dank voor de inspanningen van de 
stagiair.
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Waar blijven de 
stageplaatsen?
Het Friesland College begint met zo’n honderd 
eerstejaars leerlingen autotechniek op niveau 
twee; vijftig leerlingen volgen de Beroepsbe-
geleidende Leerweg (BBL, werken en leren) 
en vijftig leerlingen volgen de Beroepsoplei-
dende Leerweg (BOL, stage en leren). Binnen 
het Friesland College is er op dit moment een 
verschuiving van BBL naar BOL. Bedrijven zijn 
terughoudend, contracten van BBL’ers werden 
niet verlengd en iedereen is voorzichtig. Dat 
heeft het Friesland College doen besluiten om 
ook dit jaar te starten met een BOL drie-variant 
ofwel een voltijdsopleiding eerste monteur op 
niveau drie. 
Lok: “Ook voor de BOL drie hebben we 
stageplaatsen nodig. We hebben enerzijds te 
maken met minder instroom van VMBO’ers 
door een lager geboortecijfer en anderzijds is 
er vergrijzing; in de komende jaren gaan velen 
met pensioen. Dit is waarschijnlijk slechts om 
de komende paar jaar te overbruggen. Zij die 
kiezen voor techniek, moeten we binnen zien 
te houden. We vangen de stroom jongens nu 
op en gaan ervan uit dat we ze straks weer 
hard nodig hebben”.

Hielke heeft tien weken lang z’n best gedaan en Cor Wigmans 
bedankt hem daarvoor met een studentenlidmaatschap van de 
Vereniging van Automobieltechnici ATC inclusief een abonne-
ment op AMT. Arnold Lok, leraar van het Friesland College en 
lezing-coördinator van de ATC, afdeling Friesland, kijkt toe.

Cor Wigmans (links) is After Sales Manager en de leermeester 
van stagiair Hielke Bron. De beoordeling van de stage doet 
Wigmans. Wigmans en Arnold Lok (midden) van het Friesland 
College bespreken de beoordelingscijfers met Hielke Bron.

Als Hielke werkzaamheden uitvoert, spaart dat een autotechnicus tijd. Stagiaires leveren gratis arbeid en dat is in de werkplaats 
productie. De begeleiding kost echter ook tijd. Dijkstra Citroën heeft twee leermeesters in de werkplaats en één bij de receptie.
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