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Vakgarage Brauckmann één van Nederlands beste autobedrijven

Een aftersalesman in hart en nieren
Edgar Brauckmann concentreert zich met zijn technici helemaal 

op het onderhouden en repareren van auto’s en caravans. 

Verkopen is niets voor hem. “Techniek is mijn passie en hobby.”

Vakgarage Brauckmann bv is een onderhouds- en 
reparatiebedrijf met vier vaste technici, een leer-
ling technicus en tien bruggen. Edgar Brauck-
mann: “Met mijn vader – ook technicus in hart en 
nieren – koos ik in 1998 voor het aftersalesconcept 
van Vakgarage. We hebben de hal vergroot, het 
voorste gedeelte van het bedrijf verkocht aan een 
sanitairspecialist en afscheid genomen van de 
verkoop van auto’s; zowel nieuw als gebruikt”. 
De laatste jaren verhuurt Brauckmann een deel 
van het terrein aan een autohandelaar, die via in-
ternet en meestal op afspraak occasions verkoopt. 
Brauckmann maakt driehonderd occasions per 

jaar voor zijn huurder verkoopklaar en wikkelt 
ook de garantie voor hem af, maar heeft geen 
verdere besognes met de verkoop of inruil. Die 
samenwerking leverde hem echter ook kritiek op. 
Brauckmann heeft diverse keren hoog gescoord in 
de verkiezing ‘Autobedrijf van het Jaar’, maar kreeg 
vorig jaar van de jury te horen dat het voor klanten 
niet duidelijk zou zijn dat die occasions niet bij 
Vakgarage Brauckmann werden gekocht, maar bij 
een ander bedrijf. Er was geen afscheiding tussen 
Vakgarage Brauckmann en het gehuurde terrein 
van de autohandelaar. Brauckmann: “Die kritiek 
was terecht. Ik heb er daarna een hek tussen gezet 

en achteraf gezien had ik dat veel eerder moeten 
doen. Veel klanten dachten inderdaad dat het 
mijn handel was en dat is het nooit geweest. Er is 
door dat hek ook meer rust, meer duidelijkheid”. 
Doordat Brauckmann geen auto’s verkoopt, heeft 
hij geen automatische instroom in de werkplaats, 
maar dat mist hij niet. Brauckmann: “Een deel van 
de klanten die bij mijn buurman hebben gekocht, 
komen voor onderhoud bij mij, omdat wij die 
auto’s hebben klaargemaakt. Verder zijn we heel 
actief met social media, waaronder Facebook, 
Twitter, LinkedIn, zelfgemaakte YouTube-filmpjes 
en we promoten mond tot mond-reclame. Ik mis 
de handel in auto’s totaal niet. Ik ben goed in 
techniek; da’s mijn passie en hobby”.

Specialiteit: uitlijnen
Vakgarage Brauckmann is ook een caravan- en 
kampeerwagenspecialist en heeft met een 
lokale caravanstalling een unieke samenwerking 
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In het pand is veel zelfgemaakt; de verwarming en de vloertegels 
werden zelf aangelegd en het stucen en schilderen van de muren 
doen de mannen ook zelf. De glazen wand staat direct achter het 
bandenrek. Het glas zorgt voor de afscheiding van de APK-straat 
(helemaal boven in beeld) en de uitlijnbrug (direct achter het 
bandenrek) met de rest van de werkplaats. De oliedistributie  
en de bandenhoek bevinden zich centraal in de werkplaats.

opgezet. De mensen van de stalling verkopen 
caravanonderhoud voor Brauckmann. Ze geven 
aan hem door dat bijvoorbeeld de eigenaren van 
een caravan op 12 mei op vakantie willen. Brauck-
mann: “Wij halen dan in maart of april die bewuste 
caravan naar ons bedrijf, voeren de onderhouds-
beurt uit, brengen de caravan daarna terug naar 
de stalling en halen de volgende caravan op. Wij 
kunnen het onderhoud zelf inplannen, hebben 
daar dan alle tijd voor en dat is ook nodig, want 
voor caravans en kampeerwagens zijn niet alle 
onderdelen overal verkrijgbaar. Wij zorgen dat de 
caravan vóór die twaalfde mei startklaar in de stal-
ling staat, zodat de klant de caravan alleen maar 
hoeft aan te koppelen en direct met zijn vakantie 
kunnen beginnen”.
Een belangrijke specialiteit van Vakgarage 
Brauckmann is 3D uitlijnen. Hoewel er diverse 
bandenspecialisten in de buurt zitten, waaronder 
een Kwik-Fit en een Profile Tyrecenter, lijnt Brauck-

mann voor zeven dealerbedrijven in de regio 
Oostrum-Venray en voor de eigen klanten maar 
liefst zeshonderd auto’s per jaar uit. Brauckmann: 
“Bandenspecialisten factureren voor uitlijnen vaak 
een basisbedrag plus een bedrag voor de tijd die 
nodig is voor de verstelling. Een dealerbedrijf kan 
de klant dus nooit vooraf vertellen wat uitlijnen 
nou precies kost. Net als bij een APK reken ik een 
vast bedrag, ongeacht of we er tien minuten of 
een uur mee bezig zijn. We accepteren dat het 
soms tegenvalt”. De dealers bij hem in de buurt 
investeren volgens Brauckmann daarom niet 
meer in uitlijnapparatuur, omdat ze goedkoper en 
sneller bij hem terecht kunnen. De dealerklanten 
betalen 39 euro exclusief BTW, de particuliere 
klanten 60 euro inclusief BTW.

Efficiënte APK-straat
Om de geluidsoverlast door de roetmeting te 
beperken, is er in de werkplaats een glazen 

Een belangrijke specialiteit 
van Vakgarage Brauckmann 
is 3D uitlijnen. Ondanks de 
aanwezigheid van diverse 
bandenspecialisten in de 
buurt, lijnt Brauckmann 
voor de eigen klanten en de 
dealerbedrijven in de regio 
Oostrum-Venray zeshonderd 
auto’s per jaar uit.

Veel gereedschap ligt op 
een vaste plaats. In de 
APK-straat ligt bij de brug 
dus altijd een bolhamertje, 
bandijzer en profielmeters. 
De vaste plaats van de grote 
equipment, zoals de stikstof- 
en lasapparatuur, wordt met 
bordjes aangegeven.

Bij het inrijden van de 
APK-straat en het passeren 
van de apparatuur voor 
de roetmeting, worden de 
schokdempers getest. De 
technici kunnen de appara-
tuur en de deuren op afstand 
bedienen. Eerste monteur 
Rob Timmermans zit achter 
het stuur.

Direct na de schokdempertestbank ligt de extra brede rem-
mentestbank. De meetgegevens van de schokdempertest en 
de remmentest worden op het gecombineerde afleesscherm 
weergegeven.
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Op de simulator is in te stellen hoeveel centimeter en met 
hoeveel kracht (Nm) de oplooprem wordt ingedrukt, waarna de 
remvertraging en (eventueel) het verschil tussen de remkracht 
links en rechts is af te lezen.

De caravanremsimulator werkt op perslucht. De wielen van de 
caravan/aanhanger worden in de remmentestbank gezet. De 
simulator wordt in een sleuf (links) in de vloer vastgezet. De 
caravan/aanhanger wordt op de kogel van de simulator gekop-
peld en met sjorbanden aan de simulator vastgemaakt.

De tweekoloms vijftons brug van Stertil Koni wordt vooral gebruikt om de zware ZZP-bussen te 
liften. Deze bussen zijn vaak zwaarbeladen met ladders en inbouwapparatuur.

scheidingswand gemaakt. Brauckmann vindt het 
prettig werken. “Het scheelt geluid en om het toch 
transparant te houden, hebben we gekozen voor 
glas. We hebben niets te verbergen.” De meest 
recente uitbouw van het bedrijf resulteerde in een 
efficiënte APK-straat, achter het glas. De ingang 
ging van drie meter naar 4,20 meter, zodat ook 
kampeerwagens en andere auto’s met een hoge 
opbouw geserviced kunnen worden. Direct bij 
de ingang van de APK-straat ligt de apparatuur 
voor de uitlaatgasmeting. Bolhamertje, bandijzer, 
profielmeters en ander APK-gereedschap liggen 
bij de APK-brug zoveel mogelijk op vaste plaatsen. 
Met bordjes is aangeven waar de stikstof- en 
lasapparatuur staat of hoort te staan. Direct achter 
de schokdempertestbank ligt de extra brede rem-
mentestbank, waar ook grote caravans/kampeer-
wagens op kunnen. De meetgegevens worden op 
een gecombineerd afleesscherm weergegeven. De 
spiegels dienen om de verlichting te controleren. 
Brauckmann gebruikt een caravanremsimulator 
op perslucht om de werking van de oplooprem 
te controleren. Daarvoor moeten de wielen van 
de caravan (of een aanhanger met oplooprem) in 
de remmentestbank worden gezet, de simulator 
wordt in een sleuf in de vloer vastgezet, waarna 
de simulator en caravan met sjorbanden aan 
elkaar worden vastgemaakt. Op de simulator is 
in te stellen hoeveel centimeter en met hoeveel 
kracht (Nm) de oplooprem wordt ingedrukt, 
waarna de remvertraging en (eventueel) het 
verschil tussen de remkracht links en rechts is af te 
lezen. Brauckmann: “Met deze apparatuur zijn we 
helemaal klaar voor de mogelijke invoering van de 
APK voor zware caravans en aanhangwagens. We 
hebben ook al de apparatuur voor vochtmeting en 
gasafpersing in huis”.

Efficiënte routing
Aan het eind van de APK-straat staat een ruime 
brug met een wielvrij systeem. De technici heb-
ben allemaal afstandsbediening om de deuren 
te openen en te sluiten en de schokdemper/
remmentestbank te bedienen. Parallel aan de APK-
straat staan twee bruggen, waarvan de één de 

ingang aan de voorkant van het bedrijf heeft en 
de ander de ingang aan de achterkant. Op de 3D 
uitlijnbrug (met de ingang aan de voorkant) wor-
den nooit onderhoudsbeurten uitgevoerd, want 
ieder moment kan een auto binnenkomen voor 

een uitlijning. De uitlijnbrug heeft geïntegreerde 
draai- en schuifplanken. Tegenover de uitlijnbrug 
staat een tweekoloms brug, die maar liefst vijf ton 
kan tillen. Deze brug heeft een eigen ingang aan 
de achterkant van het bedrijf. Brauckmann: “De 
vijftons brug wordt vooral gebruikt om de zware 
ZZP-bussen te liften, want die auto’s zijn vaak vol-
beladen met ladders en inbouwapparatuur”. Cen-
traal in het middengedeelte van de werkplaats 

Twee leveranciers bevoorraden Brauckmann indien nodig tien keer per dag. Het magazijn heeft 
dan ook genoeg aan een grijpvoorraad bougies, ruitenwissers en oliefilters.

Rechts is de verdeling van de 
vloeistoffen te zien. Op de 
achtergrond is de APK-straat 
met de hoge ingang zicht-
baar. De deurhoogte ging 
van drie meter naar 4,20 
meter, zodat ook kampeer-
wagens en andere auto’s met 
een hoge opbouw geserviced 
kunnen worden.
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De oliën, koelvloeistof en ruitensproeiervulling worden via 
transportleidingen vanuit het milieuhok aangevoerd. De vloei-
stofdistributie bevindt zich midden in de werkplaats.

Deze schaarbrug doet dubbel dienst. Caravans komen via een 
zij-ingang (op de achtergrond zichtbaar) de werkplaats binnen. 
Maar de schaarbrug is ook voor auto’s te gebruiken; die rijden de 
werkplaats dan vanaf de rechterkant via de achteringang binnen.

– tussen enerzijds de uitlijn- en vijftons brug en 
anderzijds de APK-straat en de rest van de werk-
plaats – bevindt zich de bandenhoek. Daar is ook 
de vloeistofdistributie gevestigd. Alle vloeistoffen 
(verschillende oliën, koelvloeistof en ruitensproei-
ervulling) komen uit de lucht via transportleidin-
gen vanuit het milieuhok. Ook dat scheelt lopen. 
Caravans die naar de schaarbrug worden gereden, 
komen via een zij-ingang de werkplaats binnen. 
De ruimte waar ze dan doorheen rijden doet ook 
dienst als kleine wasplaats, om bijvoorbeeld een 
motorruimte schoon te spuiten. Handig is ook dat 
auto’s van dezelfde schaarbrug gebruik kunnen 
maken, maar dan via de achteringang in lengte-
richting de brug oprijden.

iPads op elke gereedschapskar
De bandenopslag (tweehonderd klantensets zo-
mer/winterbanden) bevindt zich op de eerste ver-
dieping. De bandgegevens (maten en profielen) 
zijn via het DMS beschikbaar, zodat eventuele ver-
sleten banden vroegtijdig worden gesignaleerd. 
Brauckmann organiseert geen wisselweken, maar 
combineert de bandenwissels zoveel mogelijk met 
de onderhoudsbeurten. Piekmomenten kunnen 
snel opgevangen worden, omdat de banden in-
tern zijn opgeslagen. Brauckmann: “We besteden 
veel aandacht aan de planning en de routing in 
het bedrijf, maar we proberen ook alle onderdelen 
op tijd binnen te krijgen. Ook dat zorgt voor een 
hoge productiviteit”. In het magazijn ligt alleen 
een grijpvoorraad bougies, ruitenwissers en 
oliefilters. De leveranciers bevoorraden Brauck-
mann echter tien keer per dag: Heuts (Vrooam) 
levert maar liefst zes keer per dag. Als Vakgarage 
is Brauckmann verplicht tachtig procent bij een 
Vrooam-lid te kopen. TC (Kühne) levert vier keer 
per dag en daarnaast worden er onderdelen bij de 
lokale dealers ingekocht.
Om te voorkomen dat de technici elke keer 
naar de ene computer in de werkplaats moeten 
lopen om schema’s en andere technische data te 
bekijken en eventueel uit te printen, is op elke ge-
reedschapskar een iPad gemonteerd. Op die iPad 
staan alle werkorders. De autotechnici kunnen 
zelf onderdelen of tijd toevoegen of bewerken. 
De iPads laten ook alle technische gegevens zien, 
zoals onderhouds- en afstelgegevens, het soort 
versnellingsbakolie, gegevens over de airco en 
eventuele modificaties. Brauckmann krijgt in een 
pop-up scherm de door de technici aangebrachte 
wijzigingen te zien en moet die bevestigen. De 
technici kunnen de factuur dus niet aanpassen. 
Het systeem draait met TopMec van Van Heck, dat 
geïmplementeerd is in het DMS-pakket Driver van 
Mivar. Door al deze maatregelen ligt de productivi-
teit in de werkplaats op 91 procent (de relatie tus-
sen het aantal gewerkte en gefactureerde uren). 
Een APK duurt in Venray slechts twintig minuten.

Zelfgemaakt
Brauckmann maakt zoveel mogelijk zelf. Het 
stucen van de muren, het aanleggen van de 

verwarming, het plaatsen van de vloertegels en 
alle schilderwerkzaamheden zijn in eigen beheer 
uitgevoerd. De lekbak voor de vloeistoffen is 
zelfgemaakt, net als de drie werkbanken in de 
werkplaats en de steuntjes waarmee de iPads op 
de gereedschapkisten zijn gemonteerd. Ook de 
trap naar de eerste verdieping is in eigen beheer 
gemaakt met de metalen buizen van de luchtlei-
ding plus een aantal metalen u-balken, die bij de 
verbouwing overbleven. De luchtleidingen zijn 
vervangen door kunststofbuizen. Een zelfgemaakt 
bandenrek – met een bakje voor bouten/moeren 
en wielsloten – kan vier banden/wielen met een 
lift van of naar het bandenmagazijn op de eerste 
verdieping brengen. Met de wieltjes onder het 
rek kunnen de banden/wielen naar de auto of de 
stelling worden gereden. Een schuifbaar hekwerk 
op de eerste verdieping maakt de bandenopslag 
ook Arbo-waardig. Ook veel speciaalgereed-
schap wordt in eigen beheer gemaakt; het kost 
vaak niet meer dan een uur om te maken en is 

Op elke gereedschapskar is een iPad gemonteerd, waarop 
alle werkorders worden weergegeven, plus onderhouds- en 
afstelgegevens en eventuele modificaties. Het systeem draait 
met TopMec van Van Heck, dat geïmplementeerd is in het DMS-
pakket Driver van Mivar.

Op het zelfgemaakte bandenrek kunnen vier banden/wielen met 
een lift van of naar het bandenmagazijn op de eerste verdieping 
worden gebracht. Met de wieltjes is het rek makkelijk verplaats-
baar. De railing kan daarna weer dichtgeschoven worden.

Net als de lekbak voor de vloeistoffen, de werkbanken en veel 
speciaalgereedschap, zijn ook de steuntjes waarmee de iPads 
op de gereedschapkist zijn gemonteerd zelf gemaakt. De 
autotechnicus vindt alle gegevens op de iPad en hoeft dus niet 
heen en weer te lopen.
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daardoor niet duurder dan gekocht gereedschap. 
Bovendien kunnen de autotechnici het gereed-
schap naar eigen inzicht maken. “Het scheelt een 
slok op een borrel en het is van ons zelf. We zijn 
nu bezig om het regenwater op te vangen, zodat 
we dat kunnen gebruiken als spoelwater voor de 
wc. De bak en pomp zijn al klaar.” Alleen voor de 
elektriciteit doet Brauckmann een beroep op een 
elektricien.

“Ik lach twee keer als het mooi weer is”
Iedereen is ‘s ochtends blij als het mooi weer is, 
maar Edgar Brauckmann is twee keer blij. Het dak 
van zijn bedrijf ligt namelijk vol met zonnepa-
nelen en dat levert geld op. Vorig jaar heeft hij 
120 Chinese Suntech zonnepanelen gekocht. 
Uiteraard monteerde Brauckmann die panelen 
zelf op het platte dak, waarna SMA de omvormers 
leverde en een erkend bedrijf de aansluiting in de 
meterkast verzorgde. Alles bij elkaar heeft de in-
vestering vijftigduizend euro gekost. Brauckmann: 
“We gebruiken zo’n 30.000 kWh per jaar aan 
stroom en dachten dat met 120 panelen wel op 
te kunnen wekken. We wekten zelfs meer energie 
op, 35.000 kWh, en zijn daardoor volledig CO2-
neutraal. Het omslagpunt ligt op acht jaar, waarbij 
we zijn uitgegaan van de huidige energieprijzen; 
duurdere energie verkort de terugverdientijd”. Op 
de zonnepanelen zit geen subsidie, maar er zijn 
wel voordelen, zoals de VAMIL-regeling, waarmee 
investeringen in milieuvriendelijke technieken 
variabel afgeschreven kunnen worden. Brauck-
mann is zeer tevreden over de snelle rentabiliteit 
en heeft dit jaar nog eens zestig zonnepanelen 
bijgeplaatst. Brauckmann: “Dat kostte ons nog 
eens tienduizend euro. Met de 180 zonnepanelen 
wekken we nu 50.000 kWh per jaar op. Meer kan 
niet, want het dak ligt vol”. Maar waarom kocht 

Brauckmann bij als hij toch al overcapaciteit 
heeft? Brauckmann: “Ten eerste werd er een 
importheffing op Chinese zonnepanelen aange-
kondigd en dat wilde ik nog snel voor zijn. Ten 
tweede willen wij het pand elektrisch verwarmen. 
We doen dat nu met aardgas, maar we willen de 
energiekosten verlagen en ik wil de overcapaciteit 
verkopen. Ik krijg nu de eerste vijfduizend kWh 
die ik terug aan het net lever, één op één van mijn 
leverancier terug. Daarboven zit een afrond-

factor. Het kabinet heeft in het energie-akkoord 
afgesproken dat bedrijven de zelf opgewekte 
energie door mogen verkopen. Dan kan ik tegen 
elke particulier zeggen: geef me jouw EAN-code 
voor de elektriciteitsmeter en ik reken met jou de 
energie af. Door de energie te verkopen, kan ik 
de terugverdientijd van de zonnepanelen verder 
terugdringen”. De centrale verwarming in het kan-
toor en de twee heaters in de werkplaats draaien 
nu nog op aardgas, maar Brauckmann wil een boi-
ler installeren, die de elektriciteit van de zonnepa-
nelen gebruikt. De bedoeling is dat één gaskachel 
blijft hangen als ondersteuning bij strenge vorst, 
zodat de werkplaats wat sneller op temperatuur 
komt. Brauckmann: “Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen vraagt een ommezwaai en het is een 
grote investering, maar ik merk het profijt nu al. Ik 
wil richting mijn klanten uitstralen dat duurzaam 
ondernemen ook rendabel kan zijn. Ik merk dat 
onze klanten dat ook zeer waarderen”.
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Aan het plafond hangen een aantal heaters. De volgende stap 
die Brauckmann wil maken, is dat deze warmwater-heaters de 
energie niet meer via de aardgasgestookte cv-ketel krijgen, maar 
uit een warmwaterboiler die zijn voeding krijgt van de zon.

De 180 zonnepanelen liggen in een hoek van slechts vijftien 
graden. Ze pakken daardoor meer uren zon dan bij een hoek 
van veertig of vijftig graden en leveren daardoor een hoger 
rendement. Via Brauckmann’s website (www.vakgaragebrauck-
mann.nl) is ‘realtime’ te zien hoeveel vermogen de panelen 
opwekken. Foto Edgar Brauckmann.

Brauckmann stelt twee elektrische leenauto’s gratis aan zijn 
klanten ter beschikking: een Renault ZOE en een Opel Ampera. 
Klanten die zelf een elektrische auto hebben, krijgen altijd een 
volle lading elektriciteit mee: opgewekt met zonnepanelen.

“Ik ben een aftersalesman”
Edgar Brauckmann is de derde generatie in zijn 
familie die kiest voor het autovak. De generatie 
van zijn grootvader en diens broers had al voor 
de Tweede Wereldoorlog in Noord-Limburg een 
holdingbedrijf met diverse Opel-dealerschap-
pen. In de statuten werd opgenomen dat de 
kinderen van de oprichters gewoon moesten 
solliciteren en niet op een voorkeursbehande-
ling hoefden te rekenen. Edgar’s vader was één 
van die kinderen, die uiteindelijk opklom tot 
directeur. Hij werkte zeventig uur in de week, 
maar kreeg uiteindelijk net zoveel tantième als 
de familieleden, die niet in de zaak werkten. 
Dat voelde niet goed. In 1990 zette hij in Venray 
een eigen Mazda-dealerschap op, waar Edgar 
– die in 1994 klaar was met zijn MTS-opleiding 
– werkte aan de receptie, in het magazijn en in 
de werkplaats. De zaken gingen goed: er werd een hal bijgebouwd, er kwam occasionhandel bij en 
er werd een Kia-dealerschap aangenomen. Maar toen Mazda in 1998 vond dat Brauckmann een ton 
in guldens in de uitstraling moest investeren, besloten vader en zoon de koers te verleggen. Edgar 
Brauckmann: “We zouden met die investering geen auto extra verkopen en we waren toen al van 
mening dat er teveel dealers waren. Bovendien wilde mijn vader afbouwen. We besloten in 1998 om te 
stoppen met de verkoop van auto’s, de occasions gingen de deur uit en de dealerschappen van Mazda 
en Kia werden opgezegd. Ik ben een aftersalesman”.

Brauckmann heeft geen besognes met de verkoop of inruil van 
auto’s en kan zich helemaal concentreren op het onderhou-
den van de klantauto’s. Ook om die reden scoort Vakgarage 
Brauckmann de laatste jaren hoog in de verkiezing ‘Autobedrijf 
van het jaar’. 
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