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Beter kijken, meer zien
‘CLAIRE’ VOORKOMT VERSPILLING BIJ VISSER AUTOMOTIVE

Alex Visser besloot de verspilling in zijn bedrijf aan te pakken en ontwikkelde daarvoor een eigen 
softwareprogramma. Er is nu een gestandaardiseerde manier van werken, waarbij elke autotechnicus 
eerst de hele auto controleert, voordat hij aan de opdracht begint. Helpt dat? Nou en of!

Ondernemer Alex Visser leerde van 
AH en McDonald’s en automatiseerde 
het proces in zijn autobedrijf.

‘IN 1985 HAD EEN 
AUTOTECHNICUS 
135 AUTO’S NODIG 
OM EEN JAAR LANG 
AAN HET WERK TE 
BLIJVEN. NU ZIJN 
DAT ER AL 500’

 DOOR JOHN MULDER / FOTO’S JAN LIEFTINK 

 Alex Visser nam in 2006 het garagebedrijf in Nijkerk van z’n 
ouders over. Om te weten waar hij aan begon, schreef hij 
een prognose. Daarin bracht hij de marktontwikkelingen 
voor de komende vijf jaar in kaart. Visser wist zeker dat de 
branche structureel minder nieuwe auto’s zou verkopen en 
die prognose is inmiddels voor 80% uitgekomen. Zijn ouders 
en broers dachten destijds dat hij er de overnameprijs mee 
naar beneden wilde krijgen. “Ze geloofden mijn verhaal niet. 
Achteraf hebben we daar wel om gelachen.” Er is volgens Vis-
ser in Nederland een enorme overcapaciteit gecreëerd, dus 
het consequent benaderen van klanten om nieuwe auto’s 
te kopen moet een keer ophouden. Visser: “De techniek 
innoveert, het aantal gereden kilometers daalt, dus hebben 

we steeds meer auto’s nodig om een autotechnicus aan het 
werk te houden. We zitten gevangen in een verkeerd busi-
nessmodel en moeten van een push naar een pull-strategie”. 

 Of groot of goed 
 Visser wil zulke goede service leveren, dat de klanten naar 
hem komen wanneer ze toe zijn aan een andere auto: “Er 
waren drie punten waar we ons op wilden richten: verbre-
ding (meer producten en diensten), verdieping (betere 
relatie met de klant door te weten wat de klant wanneer wil) 
en verlenging, zowel wat betreft de relatie met de klant als 
het langer vasthouden van oudere auto’s in de werkplaats”. 
De verbreding werd ingevuld met dealerschappen van Kia 
en Citroën, het opzetten van een eigen verzekeringskantoor 
(twaalfduizend polissen), een wasstraat (25.000 wassingen 
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per jaar) en een fi nanciële deelname in het naastgelegen 
HACOM schadeherstelbedrijf. De crisis, het faillissement van 
Kia-importeur Kroymans en de daaropvolgende BPM-aff aire 
betekende echter een enorme klap. Visser haalde zijn prog-
nose nog eens uit de kast: “Er blijven twee soorten bedrijven 
over: de hele grote en de hele goede. Grote bedrijven overle-
ven door schaalgrootte en inkoopvoordeel. De kleinere doen 
dat op basis van klanttevredenheid en kwaliteit. Hoewel wij 
met 450 nieuwe auto’s niet heel klein zijn, ligt onze kracht in 
klanttevredenheid en kwaliteit”. Het Peugeot-dealerschap in 
Harderwijk, dat Visser zelf als tweede bedrijf naast het eigen 
bedrijf in Nijkerk had opgezet en vijf jaar aanstuurde, ver-
kocht hij. Je kunt tenslotte maar op één plaats tegelijk zijn. 

 Indirecte kosten stijgen enorm 
 In 1985 had een autotechnicus 135 auto’s nodig om een 
jaar lang aan het werk te blijven. Dat zijn nu al 500 auto’s, en 
de elektrische auto’s zullen dat getal nog verder opstuwen. 
Visser: “We hebben dus steeds meer klanten nodig om de 
autotechnici aan het werk te houden en daardoor loopt de 

omzet per werkorder continu terug. Al die klanten moeten 
we ontvangen, een kopje koffi  e aanbieden, een rondje met 
de klant om de auto lopen en de factuur maken. Met die 
activiteiten verdienen we echter geen geld, dus krijgen we 
het steeds drukker met zaken die geen geld opleveren. De 
indirecte kosten stijgen enorm”. Wanneer een klant met een 
kapotte uitlaat bij Visser kwam, werden versleten remblok-
ken of banden wel geconstateerd, maar niet dat de auto 
binnenkort een APK nodig had. Gevolg was dat twee weken 
later het hele circus opnieuw begon: klant doorverbinden 
met de receptionist, afspraak inplannen, klant ontvangen, 
kopje koffi  e, factuur maken. Visser: “AH weet met de bonus-
kaart en een app precies van zijn klanten wanneer die welke 
producten nodig hebben. De autobranche put uit ervarin-
gen uit het verleden en vergeet te analyseren wat er in de 
toekomst gaat gebeuren. Ik wil per maand ‘forecasten’ en mij 
niet baseren op historische gegevens”. 
 Om te beginnen was standaardisatie van werkzaamheden 
nodig, want niemand had overzicht. Visser: “Bel ‘s middags 
naar je autobedrijf en vraag naar de status van je auto. Het 

Verkoopadviseur Erwin Buis, de autotechnici en de chef werkplaats commu-
niceren continu met elkaar via Claire. Dat geeft rust in de organisatie; ook 
bij vijftig doorgangen per dag.

De constateringen van de autotechnicus worden in een 
pdf door verkoopadviseur Gert-Jan van ‘t Klooster aan 
de klant getoond. In één opslag is duidelijk wat de staat 
van de auto is.

DE DIGITALISERING 
VOORKOMT 
ONNODIG GELOOP, 
ZODAT DE 
AUTOTECHNICUS 
KAN DOORWERKEN

Alex Visser, geboren boven het garagebedrijf van z’n ouders en grootouders, 
is directeur van Visser Automotive en van Claire Automotive Support.

Klanten moeten er maar op vertrouwen dat onderdelen 
versleten zijn. Dankzij de foto’s die de autotechnicus 
maakt, kan de klant meekijken.
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ingevoerd. Komt twee weken na een onderhoudsbeurt de 
klant terug voor een defect lampje, dan volgt opnieuw een 
(verkorte) controle. Visser: “Elk moment dat we de auto hier 
hebben wordt onze data, zoals de kilometerstand, betrouw-
baarder. Net als de bonuskaart van AH wil ik zoveel mogelijk 
gegevens vastleggen. We weten dat bij 60.000 km de rem-
schijven en -blokken vervangen moeten worden, dus als een 
auto in de werkplaats staat met 56.600 km op de teller, dan 
kunnen we inschatten wanneer de klant de resterende 3.400 
km heeft gereden. We kunnen dus de afspraak maken en de 
onderdelen klaar leggen. Dat is ‘forecasten’”. 

 De controle als een audit 
 De autotechnicus hoeft niets te schrijven of te typen, 
want elke vraag kent voorgedefi nieerde antwoorden. Bij 
‘ruitenwisser’ klikt hij aan ‘voor’ of ‘achter’ en daarna ‘goed’, 
‘gescheurd’ of ‘versleten’. Hij constateert zo objectief mogelijk 
en geeft advies. Met kleuren geeft hij de noodzaak tot actie 
aan: groen staat voor goed, oranje voor aanbeveling en rood 
voor noodzakelijk vervangen of repareren. De tablet geeft de 
volgorde van controle aan, zodat de autotechnicus niet on-
nodig om de auto loopt. Van de versleten onderdelen maakt 
hij foto’s. Als de autotechnicus met de controle klaar is, ziet 
de receptionist dat direct op het scherm. Alle constaterin-
gen worden automatisch in een pdf-je geplaatst, zodat in 
één oogopslag de staat van de auto zichtbaar is. Visser: “We 
letten ook op aanvullende zaken waar klanten vaak niet aan 
denken, zoals een beschadigde wieldop, versleten vloermat-
ten, een nieuwe navigatiekaart, een pitje in de voorruit of 
een bandenreparatiesetje”. Als de autotechnicus adviseert 
onderdelen te vervangen, worden automatisch bij het 
magazijn de prijzen opgevraagd en via een koppeling met 
het DMS aan de off erte in het pdf-je toegevoegd. De digitale 
informatie voorkomt onnodig geloop naar de receptionist of 
chef-werkplaats, zodat de autotechnicus kan doorwerken. 

 Visualisatie geïnspireerd door 
McDonald’s 
 Terwijl de autotechnicus met de oorspronkelijke opdracht 
bezig gaat (het herstellen van de uitlaat) vraagt de recepti-
onist aan de klant of de extra werkzaamheden akkoord zijn. 
De klant kan de pdf aan de balie bekijken of krijgt deze via 

Claire maakt met kleuren de status inzichtelijk. Afwijkende kleuren laten 
zien of een auto aan APK toe is, er overheen is, of binnen twee maanden 
gekeurd kan worden.

De foto’s blijven onderdeel van de autohistorie. Ook de verkopers gebruiken 
Claire en kennen dus exact de staat van de auto.

duurt zes minuten voor je antwoord krijgt. Bij ons was het 
ook nooit duidelijk. Iedereen gaf de schuld aan een ander, 
maar bij McDonald’s weten ze precies hoe lang het verwer-
ken van een menu-order duurt, ongeacht de bestelling. 
Bovendien analyseren ze het proces als de verwerking langer 
dan drie minuten heeft geduurd. Waarom doen wij dat niet?” 

 Visser schrikt van de analyse 
 In 2009 begon de analyse. Visser schrok van de uitkomst. “De 
doorloop in het aftersalesproces duurde 232 minuten, maar 
gedurende anderhalf uur werd geen waarde toegevoegd 
voor de klant. Als je een factuur stuurt van vijfhonderd euro 
inclusief honderd euro wachttijd, dan zal de klant zeggen: 
ik betaal voor de onderdelen en de montagetijd, maar 
niet voor de wachttijd.” Maar bij Visser werd wel degelijk 
gewacht: op onderdelen, op toestemming, op een op-
dracht. De autotechnicus liep onnodig heen en weer naar 
het magazijn, overlegde met collega’s, de receptionist of de 
chef-werkplaats. Er was verspilling door de slechte informa-
tievoorziening, door de verkeerde onderdelenvoorraad, door 
het onnodig verplaatsen van de auto en door het herstellen 
van fouten. De grootste verspilling was het leveren van wat 
de klant niet wenst en het niet-leveren van wat de klant wel 
wenst. Visser moest de medewerkers helpen de verspilling te 
voorkomen, de communicatie verbeteren en tegelijk voorko-
men dat het personeel terugvalt in oude gewoontes. Visser: 
“Uit het automatiseren van dit proces is Claire voortgeko-
men: Customer Loyalty Achieves Increasing Revenue Eff ect. 
Het is de schil om DMS, maar komt er niet voor in de plaats 
en overlapt evenmin. Claire vult aan en maakt visueel”. 

 Net als de AH-bonuskaart: forecasten 
 Voordat de autotechnicus begint aan het herstellen van 
bijvoorbeeld een kapotte uitlaat, werkt hij eerst een con-
trolelijst op zijn eigen tablet af. Die controle duurt negen 
tot twaalf minuten. Er is keuze uit vijf onderhoudslijsten 
(van kort tot uitgebreid), maar er zijn wel vijftig lijsten 
mogelijk. Als de auto de brug op gaat volgt automatisch de 
uitgebreide lijst en worden onder andere remmen, banden, 
verlichting, claxon en ruitenwissers gecontroleerd. Voor een 
winter-zomerbandenwissel volgt de korte lijst en worden de 
profi eldieptes van alle zomer- en winterbanden in de tablet 

Hoeveel 
auto’s heeft 
een auto- 
technicus per 
jaar nodig?
Even schrikken: in 1985 had 
een autobedrijf 135 auto’s 
nodig om een autotechnicus 
een jaar lang aan het werk te 
houden. Dat is nu al gestegen 
naar 500 auto’s. Aan de voor-
kant zijn dus steeds meer auto’s 
nodig, terwijl juist de verkoop 
van nieuwe auto’s structureel 
daalt. In de particuliere markt 
waren 2009 en 2013 diepte-
punten en aangezien dealers 
vooral de eerste vijf, zes jaar 
van de levenscyclus van een 
auto bedienen, ontstaat er een 
groot probleem. Alex Visser 
stopt daarom niet meer het 
grootste deel van het marke-
tingbudget in sales, maar in 
services, in de optimalisatie van 
de processen, in het verhogen 
van de klanttevredenheid en in 
het onderhouden van auto’s.
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de mail thuis of op het werk te zien. Per onderwerp ziet hij 
aan de groene, oranje en rode kleurtjes de staat van z’n auto. 
De visualisatie is geïnspireerd op die van McDonald’s. Als 
McDonald’s een bepaald menu wil promoten, plaatst het een 
afbeelding boven de kassa en vervolgens neemt de vraag 
naar dat menu met tientallen procenten toe. Bij Visser ge-
bruikt de receptionist de foto’s om de klant de noodzaak van 
extra werkzaamheden uit te leggen. De foto’s worden aan de 
pdf toegevoegd en zijn te vergroten door ze aan te klikken. 
De autotechnici noteren overigens niet alleen gebreken. Vis-
ser: “Klanten vinden het prachtig om te zien dat alles groen 
is en dat de autotechnicus er een opmerking bij maakt, zoals: 
‘Er is goed voor deze auto gezorgd’”. De werkplaatsreceptio-
nist krijgt de grootste verandering voor z’n kiezen, want hij 
moet direct in actie komen wanneer de autotechnicus klaar 
is met de controle. De autotechnicus ziet op z’n tablet met 
welke punten de klant akkoord is en kan (als hij klaar is met 
de uitlaat) direct door met de extra werkzaamheden. Het 
magazijn heeft digitaal de opdracht gekregen om de extra 
onderdelen te leveren. 
 Claire wordt inmiddels ook door de verkopers gebruikt om 
een auto in te ruilen. Zij hebben binnen Claire een eigen lijst 
om een eenduidige taxatie te maken en voegen ook foto’s 
van de auto toe. 

 De resultaten 
 Door de gestandaardiseerde werkzaamheden (net als bij Mc-
Donald’s) ontstaat er een eenduidige output van gegevens, 
die gebruikt kunnen worden à la de bonuskaart van AH. 
Een ander voordeel van de gestandaardiseerde manier van 
werken is dat nieuwe autotechnici gelijk aan de slag kunnen. 
Claire heeft ervoor gezorgd dat het hele proces bij Visser 
30% sneller verloopt. Er is meer rust in de organisatie en 
minder verspilling, waardoor Visser ook met minder perso-
neel toe kon. Het aantal autotechnici bleef gelijk, maar bij de 
werkplaatsreceptie was een besparing mogelijk. De meeste 
van die mensen zijn via natuurlijk verloop afgevloeid. Visser: 
“Het aantal tevreden klanten stijgt, de mate van tevreden-
heid stijgt en de omzet per werkplaatsdoorgang stijgt. Wij 
draaien dankzij Claire 40 euro meer omzet per werkplaats-
doorgang. We kijken beter en zien meer”. Visser verkoopt het 
programma via Claire Automotive Support aan dealers en 
rekent 55 cent per werkplaatsdoorgang. Visser: “PSA heeft 
bij een collega Peugeot-dealer een jaar gemeten zonder 
Claire en daarna een jaar met Claire. Terwijl de markt daar 
met twintig euro omzet per werkplaatsdoorgang daalde, 
steeg de omzet per werkplaatsdoorgang met veertig euro”. 
Claire helpt het personeel om de juiste stappen te nemen. 
Het is 35% van de oplossing; de rest is procesimplementatie. 
Gedragsverandering is moeilijk. Er zijn altijd mensen die 
het niet zien of geloven en willen vasthouden aan de oude 
manier. Die mensen moeten uiteindelijk meegaan of de 
organisatie verlaten. Visser: “Wij doen bij klanten de intake 
zelf, beoordelen het proces en hebben inmiddels zoveel 
ervaring dat we in één middag zien waar het fout gaat. Maar 
om bij een ander bedrijf de juiste mensen de juiste dingen 
te laten doen, ligt toch meer in het verlengde van ‘change 
management’. Dat besteden we uit aan een consultancy-
fi rma. Die kan de mensen overtuigen van de noodzaak van 
de verandering die de marktontwikkelingen laten zien”. 

‘DE GROOTSTE 
VERSPILLING WAS 
HET LEVEREN VAN 
WAT DE KLANT NIET 
WENST EN HET 
NIET-LEVEREN VAN 
WAT DE KLANT WEL 
WENST’

Wat wil 
de klant 
eigenlijk?
Visser organiseerde een paar 
klantenpanels om uit te vinden 
wat de klant wil. De conclusie 
was onwaarschijnlijk simpel: 
de klant wil mobiliteit zonder 
gedoe, transparant onder-
houd, de auto in één keer goed 
onderhouden of gerepareerd, 
op tijd, voor de juiste prijs en 
het liefst om de hoek. Als dat 
goed gaat, wil hij door naar 
aankoop van de juiste auto, 
op de juiste plek, op het juiste 
moment, voor de juiste prijs, 
op een vertrouwd adres in een 
transparante omgeving.

Binnen drie maanden kan een bedrijf optimaal met 
Claire werken. Receptionist Michiel Wildenburg heeft 
geen moeite met de sterk geautomatiseerde aansturing.

De productiviteit in de werkplaats kon fors groeien doordat Claire de verspilling aanpakte. Dit is 
de gecombineerde werkplaats voor Peugeots en Citroëns.

De visualisatie is geïnspireerd op die van McDonald’s. 
De autotechnici maken per controle zo’n vijf foto’s.
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