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Bandenservicebedrijf ABC pioniert in flexibel personeel

Het treintje van de wisselweken
Bandenservicebedrijven leveren banden, wielen en de bijbehorende service aan garage-

bedrijven in de regio, maar ook aan particuliere en zakelijke eindgebruikers. Hoe je tussen die 

klantgroepen een balans kunt vinden, zonder de wachttijden tijdens de wisselweken te laten 

oplopen, laat ABC ons in Bunschoten-Spakenburg zien.

Op 2 juli 1938 is de ‘Vereeniging van Automo-
bielbandenherstellers en Cover Ondernemingen’ 
opgericht, 75 jaar geleden. Zo lang bestaan 
gespecialiseerde bandenservicebedrijven nog 
niet. Vulcaniseer- en coverbedrijven zijn er al 
honderd jaar, maar pas na de Tweede Wereld-
oorlog ontwikkelen deze zich tot professionele 
bandenvernieuwers, of ze leggen zich toe op de 
service en verkoop van autobanden. Velen doen 
overigens beide.

In de jaren zestig zorgt de groei van het autopark 
voor een enorme verscheidenheid in technische 
specificaties van banden en dat stelt de banden-
fabrikanten en -importeurs voor drie problemen: 
distributie, voorraad en dienstverlening. De distri-
butie van wielen en banden laten de fabrikanten 
over aan de Vaco-bedrijven, die de banden in 
hun eigen regio verdelen. Distributie is sindsdien 
uitgegroeid tot één van de pijlers van het gespeci-
aliseerde bandenbedrijf.

ABC (Auto Banden Centrum), het bedrijf van de 
broers Gerben en William van Driesten, is ook op 
die manier ontstaan. Eind jaren zeventig begon 
hun vader met het grossieren in banden. Die 
werkzaamheden worden inmiddels door Midland 
uitgevoerd; een onderdeel van ABC. Automate-
rialenzaken en webshops verkopen ook banden, 
maar die leveren geen service en dragen geen 
kennis over. ABC-directeur William van Driesten: 
“Daar is de toegevoegde waarde dus nul, terwijl 

Uitlijnspecialist Kees van Tol 
zet de laatste target op een 
Mercedes. De hoogte van het 
pand zorgt voor veel licht 
in de werkplaats. Helemaal 
links een doorkijkje naar de 
wisselstraat. Schuin voor 
de werkplaats is het pand 
van Brezan; onderdelen op 
twintig stappen loopafstand 
is een grote luxe.

WINTERBANDEN
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ik de banden voor dezelfde prijs lever als een 
webshop”. 

 Uitlijnen vraagt routine 
 Het tweede probleem is het in voorraad houden 
van al die verschillende bandenmerken, -typen en 
-maten. Dat zorgt voor een lagere omzetsnelheid 
per band, en brengt het gevaar van winkeldoch-
ters met zich mee. Ook die taak nemen de Vaco-
bedrijven op zich. Ze leggen grote voorraden aan 
en beheren die effi  ciënt. Het derde probleem is de 
dienstverlening, want producten alleen zijn niet 
meer voldoende; een betrouwbare leverancier 

In het linker gedeelte bevinden zich de receptie, showroom 
en wachtruimte (bij mooi weer zitten de klanten ook buiten). 
In het middengedeelte worden auto’s uitgelijnd, onderhou-
den, APK-gekeurd en gerepareerd. Rechts is de ingang van 
de wisselstraat. Het achterste gedeelte wordt door een ander 
bedrijf gehuurd.

THEMATHEMA

Bunschoten-Spakenburg kent veel ambulante handelaren met hoge bestelbussen. Door de hoogte van het pand zijn bussen en 
kampeerauto’s welkom. Het andere uiterste is deze MINI met leuke Minilite-wielen, die nét op de stempelbrug past.

met veel expertise is wel zo fi jn. De garagehou-
ders hebben de ontwikkelingen rondom deze 
drie problemen niet kunnen volgen en werken 
daarom samen met de bandenspecialisten in hun 
regio.
In Ede, Barneveld, Wageningen en Bunschoten-
Spakenburg is ABC zo’n bandenspecialist. Het 
balanceren van twintig inch wielen/banden en 
het uitlijnen van een auto is specialistisch werk, 
waar – behalve vakkennis en ervaring – ook kost-
bare apparatuur voor nodig is. De investeringen 
in balanceerapparaten, bruggen en uitlijnbanken 
kunnen aanzienlijk zijn, zeker als je als specialist 

iets moois wilt hebben. Een 3D Visualiner van 
John Bean kost zomaar 25.000 euro. Voor een 
derde van dat bedrag is ook wel uitlijnapparatuur 
te koop, maar de bediening daarvan kost een 
autotechnicus veel meer tijd.
Van Driesten: “Het probleem voor veel garage-
bedrijven is dat ze te weinig auto’s uitlijnen om 
er echt routine in te krijgen. Het uitlijnen duurt 
daardoor te lang, ook omdat ze meestal niet over 
de beste apparatuur beschikken. Bovendien moe-
ten uitlijnbanken geijkt en geüpdatet worden met 
nieuwe gegevens van nieuwe auto’s. Als er dan 
ook nog klanten terugkomen omdat klachten niet 
opgelost zijn, komt er al snel een laagje stof op 
het apparaat en besteedt men het uitlijnen liever 
aan de specialist uit”. 

 Concurreer niet met klanten 
 Al in de jaren vijftig en zestig – toen de John Bean 
Visualiner al één van de beste uitlijnapparaten 
was – waren er maar enkele garagebedrijven 
die in dergelijke kostbare apparatuur durfden te 
investeren; voor de meeste garagehouders was 
dat te hoog gegrepen. Ze wisten niet hoe ze een 
auto konden uitlijnen en kwamen niet verder dan 
een Dunlop spoorstangetje.
De oplossing – samenwerken met bandenservice-
bedrijven – lag toen net als nu voor de hand. De 
Vaco houdt die boodschap al meer dan een halve 
eeuw aan de Bovag-garages voor: de neiging om 
alles zelf te willen doen is de reinste kapitaalver-
spilling.
Het is dan wel zaak dat bandenservicebedrijven 
hun werkplaatstarieven diff erentiëren. ABC doet 
dat. Van Driesten: “We hanteren voor garagebe-
drijven andere prijzen dan voor particuliere klan-
ten. Als je dat transparant neerzet, heb je geen 
probleem. Wat je niet moet doen is concurreren 

William van Driesten van ABC Bunschoten-Spakenburg. “We 
hanteren voor garagebedrijven andere prijzen dan voor particu-
lieren. Als je dat transparant neerzet, heb je geen probleem.” 
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WINTERBANDEN

Bedrijfsleider Van Gaalen vindt transparantie belangrijk en daar hoort ook bij dat hij de klant laat 
zien wat de staat van diens auto is. Hier toont hij een gescheurde aandrijfashoes.

Kees van Tol is één van de zes autotechnici bij ABC. Hij is uitlijnspecialist en weet alles van banden 
en wielen. Hier zet hij, volgens afspraak bij ABC, wielbouten met een momentsleutel aan.

Het is tijdens de wisselweken bittere noodzaak dat het tempo 
zo hoog mogelijk blijft. De wisselstraat heeft daarom een 
aparte ingang.

met je eigen klanten, en de markt onrustig maken 
met misleidende aanbiedingen”.
ABC biedt een breed gamma van diensten aan 
garagebedrijven, waaronder balanceren, uitlijnen 
en wielen richten. Veel bedrijven nemen ook 
graag aircoservice af, omdat ze (nog) niet over 

eigen apparatuur beschikken. Van Driesten: “Wij 
proberen naast deze diensten ook producten 
te leveren, zoals banden, wielen, kleinmateriaal, 
balanceerzink en andere producten, zodat we van 
toegevoegde waarde voor deze bedrijven zijn”.

Franchise; de kracht van marketing
Na de Tweede Wereldoorlog zoeken veel 
bandenvernieuwers een grotere afzet voor hun 
vernieuwde banden; het opzetten van eigen 
bandenservicebedrijven blijkt een prima manier. 

Hofka opent tussen 1951 en 1970 tien filialen. 
Ook TyresoleS stimuleert de eigen productie van 
vernieuwde banden met bandenservicefilialen 
(onder de naam Ster Band), en ook De Jonge en 
Cova zetten eigen bandenservicebedrijven op.
Het zijn de eerste (regionale) bandenketens van 
Nederland. Jan van den Broek, Kwik-Fit en later 

ABC gebruikt voor het uitlijnen een schaarlift en een 3D John Bean Visualiner. De meeste 
garagehouders zullen dergelijke gespecialiseerde en kostbare apparatuur niet rendabel krijgen. 
Samenwerking is dan de beste optie.

De klant wordt van A tot Z door dezelfde persoon geholpen: van de ontvangst, een kopje koffie, 
binnenrijden van de auto in de werkplaats tot en met het maken van de factuur. Bij ABC is die ene 
persoon bedrijfsleider Albert-Jan van Gaalen.

Een bandenkooi is één van de belangrijkste gereedschappen 
in een werkplaats. In de bandenkooi worden truckbanden 
opgepompt; vanwege de routing staat het in de buurt van een 
banden de- en montageapparaat (links).
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Autotechnicus Tim Nes haalt een setje banden uit de banden-
lift. Hij gebruikt een bandenwagen met een gripsysteem, 
waarmee de onderste band stevig beetgepakt kan worden. 
Zo zijn de banden veilig te transporteren.

Op de bovenverdieping liggen vijftienhonderd sets van vier banden opgeslagen. Elke ABC-vestiging heeft een eigen opslag, maar 
in Barneveld heeft ABC nog een centrale opslaghal voor tweeduizend bandensets. Er worden ook banden voor garagebedrijven 
opgeslagen, van alle banden worden kenteken, klantennaam en profi eldiepte geregistreerd.

In de wisselstraat werken de autotechnici een checklist af. Als er 
reparaties nodig zijn of er moeten remblokken vervangen wor-
den maakt de bedrijfsleider een off erte. Als de klant akkoord is 
gaat de auto naar de onderhoudswerkplaats, op de achtergrond 
zichtbaar. Daar pakken anderen de auto op. Het houdt het tempo 
in de wisselstraat hoog.

Euromaster behoren tot de tweede, dit keer 
landelijke, generatie; zij manifesteren zich als ‘fast-
fi tters’ en concentreren zich vooral op marketing. 
Ruimte voor individuele bandenservicebedrijven 
om samenwerkingsverbanden op te zetten is er 
echter ook; Free Tyre/Rainbow/Eurotyre en Profi le 
Tyrecenter danken daar hun bestaan aan. Inmid-
dels is het grootste deel van de bandenservicebe-
drijven onderdeel van een keten of aangesloten 
bij een soft- of hardfranchise-formule.
Van Driesten niet. “Er is een wildgroei aan fran-
chiseformules. De franchiseverleners zijn vooral 
bezig om zo snel mogelijk een landelijk netwerk 
op te bouwen, want dat is nodig om op de 
leasemarkt mee te kunnen tenderen. De kwaliteit 
van de fi lialen komt mijns inziens daardoor onder 
druk. Het kan zijn dat de ene franchisenemer 
een mooi, fris bandenservicebedrijf heeft en de 
volgende franchisenemer niet. Beide bedrijven 
hebben dezelfde kleuren, waardoor het imago 
van het eerste bedrijf onder druk kan komen te 
staan”.
Van Driesten wil zich niet aan een franchiseformu-
le committeren, en straalt veel liever de kwaliteit 
en service van het eigen familiebedrijf uit. Veel 

formules zorgen met prijsafspraken, sturing op 
merkenbeleid en andere afspraken dat leaseklan-
ten voorrang krijgen. Dat kan in drukke periodes, 
zoals de wisselweken, ten koste gaan van de 
aandacht voor particuliere klanten, zo denkt Van 
Driesten. “We willen niet dat klanten voor het 
wisselen zeven weken moeten wachten, zoals 
elders voorkomt.” ABC is wel Goodyear Dunlop 
Retail Partner en krijgt daardoor de leaseklanten 
toch binnen. 

 De hectiek van de wisselweken 
 Al sinds 1995 zijn winterbanden een onderdeel 
van het speerpuntenbeleid van Vaco, want de fre-
quentie waarmee automobilisten bij het banden-
servicebedrijf komen moest omhoog. De verkoop 
van winterbanden groeide gestaag, maar de grote 
commerciële doorbraak kwam pas toen Duitsland 
wettelijke maatregelen nam, die weliswaar geen 
verplichting waren, maar door het publiek wel als 
zodanig werden gevoeld.

Winterbanden zijn nu zo populair dat de wis-
selweken het karakter van seizoenswerk hebben 
gekregen, en dat legt een enorme druk op ban-
denservicebedrijven. Twee keer per jaar – in pak-
weg acht weken tijd – komt een groot deel van 
hun klantenkring binnen om de banden/wielen te 
wisselen. Van Driesten: “En dan moet je klaarstaan. 
Dat is niet een kwestie van banden er onder ‘tik-
ken’ en dan naar de volgende, want wisselen heeft 
aandacht nodig. In 2009/2010 moest iedereen aan 
die enorme hoeveelheden winterbanden wennen. 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat je een wis-
selstraat moet hebben, waarbij vaste mensen de 
banden/wielen wisselen en andere vaste mensen 
het onderhoud verzorgen. Het treintje moet 
blijven lopen”.
Van Driesten wil ook service verlenen aan de 
klant. Als een autotechnicus bij het wisselen ziet 
dat de remblokken versleten zijn, dan wil je na-
tuurlijk nieuwe blokken monteren. Van Driesten: 
“Maar als je daar door de drukte geen tijd voor 
hebt, laat je omzet liggen. Ik wil niet dat auto’s het 
pand verlaten met versleten remblokken, speling 
op een kogel, een kapotte uitlaat of versleten 
ruitenwisserbladen”.
Tijdens de wisselweken verlengt ABC de ope-
ningstijden van 7.00 tot 21.00 uur. De klanten 
krijgen erwtensoep en glühwein om de scherpe 
kantjes van de hectiek af te halen. Van Driesten wil 
niet dat de klant langer dan anderhalve week voor 
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Bandenbewustzijn: een wereld te winnen
Achmea heeft de jubilerende Vaco een onderzoek aangeboden naar het bandenbewustzijn van de 
Nederlandse automobilist, waar het Europese bandenlabel een onderdeel van is. Het doel van het 
bandenlabel is om automobilisten bandenbewuster te maken. Maar het bandenlabel, dat vorig jaar 
november verplicht is gesteld binnen de EU, is vrijwel letterlijk aan de automobilist voorbij gegaan. 
Negentig procent van de meer dan tweeduizend ondervraagde automobilisten zegt het bandenlabel 
niet te kennen. Van de tien procent die het wel zegt te kennen, weet de helft dat het bandenlabel staat 
voor ‘Grip op nat wegdek’ en ‘Brandstofeffi  ciëntie’. Slechts een paar procent weet dat ‘extern afrolgeluid’ 
een onderdeel van het label is, maar daarvan denkt de helft dat het om het geluid in de auto gaat.
Ook met betrekking tot de kennis over de minimale profi eldiepte van banden is nog veel te winnen: 
slechts één op de tien automobilisten kent de wettelijke minimale profi eldiepte. Een voorbeeld zien we 
in de werkplaats bij ABC. Een BMW 745i uit 2002 heeft totaal versleten banden; van één band is zelfs 
het karkas zichtbaar. Van Driesten: “Het bandenbewustzijn is door de winterband wel beter geworden, 
maar we zien door de recessie dat mensen op gladde banden doorrijden. Vroeger werd vóór de vakan-
tie de caravan gekeurd en kreeg de auto een vakantiebeurt, maar da’s nu wel anders. Sommige klanten 
rijden op gladde banden met een caravan naar Italië. Vorige week was hier een klant met een Mercedes 
ML, die ondanks spekgladde banden besloot om door te rijden. Onvoorstelbaar!” Overigens geldt dat 
niet voor de eigenaar van deze BMW. Van Driesten denkt dat deze man een onderhoudsbeurt heeft 
overgeslagen, en geen idee had van de staat van z’n banden. Er valt op het punt van bandenbewustzijn 
dus nog veel te winnen.

Het wettelijk minimum profi el ligt op 1,6 mm, 
maar deze band heeft helemaal geen profi el 
meer en toont op sommige plaatsen zelfs het 
canvas.

Van een setje nieuwe Michelin Pilot Sport 
knapt deze 7 Serie fl ink op. Vóór de schaarlift is 
net de remmentestbank zichtbaar. Op de ach-
tergrond de wachtruimte voor klanten op de 
eerste verdieping. Klanten hebben van daaruit 
een mooi overzicht op de werkplaats.

een afspraak wacht, maar wil toch niet meer dan 
zo’n dertig wissels per dag inplannen. Daar ligt 
namelijk zo’n beetje de grens, want de ruimte in 
de werkplaats, de hoeveelheid apparatuur en het 
aantal parkeerplaatsen bepalen ook hoeveel wis-
sels afgehandeld kunnen worden. Van Driesten: 
“En de commercie telt mee, want we willen ook de 
versleten remblokken en gescheurde aandrijfas-
hoezen vervangen. Het is dus zaak om de acht 
wisselweken helemaal te gebruiken”. Om de druk 
iets van de piek te halen, worden zakelijke klanten 
met een goedkoper tarief al begin oktober uitge-
nodigd. 

 Tijdelijk personeel: FlexFitters 
 Vier jaar geleden begon Van Driesten met de inzet 
van tijdelijke arbeidskrachten uit andere landen. 
Aanvankelijk kreeg hij alleen agrarisch getraind 
personeel (“druivenplukkers”), maar die konden 
gelijk terug naar het uitzendbureau. Van Driesten: 
“Als er iemand tussen zat die wel technisch was, 
dan moest hij nog getraind worden in het ban-
denwisselen en tegen de tijd dat hij het vak een 
beetje onder de knie begon te krijgen, waren de 
wisselweken alweer voorbij. Ik heb weliswaar ook 
een paar keer geluk gehad met goede mensen, 
maar geluk is geen goede basis om zaken te 
doen”.
Van Driesten heeft samen met een detacheer-
der een bedrijf opgezet om andere bedrijven te 
helpen aan tijdelijk personeel, dat snel en goed 
bandenwissels kan uitvoeren. Het bedrijf heet 
FlexFitters. In Polen werft een ingehuurd bedrijf 
de voor Nederland geselecteerde fl exfi tters, die 
door Van Driesten nog wel even zelf in Polen 
worden gescreend. Hij doet dat bij een Pools 
garagebedrijf, waar de geselecteerde fl exfi tters 
ook worden getraind.
In Nederland volgt nog een training in de 
avonduren bij ABC in Bunschoten-Spakenburg. 
De training is primair gericht op het balanceren 
en wisselen, maar ook veiligheid is een aan-
dachtspunt. Vervolgens leggen de fl exfi tters een 
proeve van vakbekwaamheid af, en zij die over 
voldoende vakbekwaamheid beschikken krijgen 
een certifi caat. De training en de toetsing worden 
uitgevoerd door SVOB (Stichting Vorming en 
Opleiding Bandenspecialisme). SVOB is een on-
derdeel van Vaco, die de opleiding en bijscholing 
van personeel in de bandenbranche verzorgt. 

 Twintig wissels op een dag 
 De crux van het tijdelijk inzetten van buitenlands 
personeel is enerzijds de communicatie, en ander-
zijds de beschikking hebben over verblijfplaatsen. 
Als die twee niet in orde zijn, ontstaan er meer 
problemen dan dat er oplossingen te bedenken 
zijn. FlexFitters garandeert dat het gedetacheerde 
personeel naast Pools, ook Duits of Engels spreekt. 
Om te zorgen dat het straks met de nieuwe col-
lega’s in de bandenservicebedrijven goed klikt, let 
Van Driesten bij de screening ook op de sociale 
vaardigheden.

Het tweede punt is de huisvesting, de tijde-
lijke krachten moeten ergens overnachten. De 
compagnon van Van Driesten beschikt in heel 
Nederland over 2.200 bedden. Van Driesten: “De 
meeste fl exfi tters komen uit de autowereld, wer-
ken zes dagen in de week en zijn direct inzetbaar. 
Ze mogen een dag wennen aan de apparatuur 
en zich even inwerken, maar daarna is het vol gas 
banden balanceren en wisselen”.
De pieken in de wisselweken liggen van half 
oktober tot half december en van half maart tot 
half mei. De wisselteams zijn in te zetten voor 
een periode van vier tot twaalf weken, waarmee 

bedrijven tegen lage vaste kosten toch een hoge 
productiviteit halen van twintig wissels per dag. 
FlexFitters focust voorlopig op de bandenservice-
bedrijven, maar er zijn ook grote dealerbedrijven 
die interesse hebben, want ook daar roeren de 
klanten zich als de eerste sneeuwvlokken vallen. 
Bovendien is het een publiek geheim dat veel 
autotechnici liever sleutelen, dan banden balan-
ceren en wisselen. FlexFitters gaat het komende 
winterseizoen voor het eerst van start en zal zo’n 
dertig mensen inzetten. Van Driesten: “We willen 
niet te snel groeien, want deze dertig mensen 
moeten onze ambassadeurs worden”. 

WINTERBANDEN THEMATHEMA
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