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Ronald Kramer is Managing Director Schade- en verzeke-
ringsmarkt bij VWE. Als RDW-provider levert dat bedrijf de 
diensten die een RDW-erkend bedrijf nodig heeft. Daar-
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en verkoop, verzekeringen en managementinformatie. 
Of zoals Ronald Kramer het graag zegt: “VWE ontzorgt de 
voertuigbranche.”
Meer weten? Kijk op www.VWE.nl.
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 Laatst reed mijn buurvrouw een deuk in de bum-
per van haar crèmekleurige MINI Cooper. Mijn 
buurman reed langs de garage op de hoek om te 
horen wat de schade was. Het antwoord stelde 
hem teleur. En dus kwam hij even bij mij langs 
om te sparren. Wat is wijsheid? “Waarom kijk je 
niet naar een bumper van een gebruikte MINI?,” 
stelde ik voor. “Als de auto aan de voorkant kapot 
is, is de achterbumper waarschijnlijk nog perfect.” 
Zo gezegd, zo gedaan. De buurman ging op pad 
en kwam retour met een perfecte tweedehands 
bumper. Hij sloot een deal met het garagebedrijf 
op de hoek over de montage, en daarmee behield 
het garagebedrijf een tevreden klant. 
 Toch vraag ik mij af waarom bedrijven niet vaker 
in dit soort oplossingen denken. We laten een 
klant, die nota bene terugkeert met een schade 
(werkplaatsvulling!), weer weggaan. Met het ri-
sico dat hij niet meer terugkomt. Als ondernemer 
zou je moeten weten waar je klant blij van wordt. 
Wil hij per se het originele onderdeel en is hij ook 
bereid daarvoor te betalen? Of heeft hij liever een 
alternatief tegen een lagere prijs? Bied deze alter-
natieven en denk in oplossingen. Ook al leveren 
ze op korte termijn misschien minder rendement. 
Zo behoud je wel je klant. 

 Over klantbehoud gesproken. Denk bij de 
verkoop van een auto al hoe je de klant en zijn 
auto straks weer terugkrijgt in de werkplaats. 
Welke diensten bied je aan? Als ik een klein beetje 
reclame mag maken: onlangs heeft VWE zijn 
dienstenpakket aangepast. Naast de RDW- en 
andere diensten voor het autobedrijf, bieden 
wij nu een schadecalculatiesysteem aan, met de 
daarbij behorende VIN-informatie. Daarin zoek 
je gemakkelijk alle originele onderdeelnummers 
en –prijzen op. 
 Voor VWE is schadeherstel een nieuwe tak van 
sport. Veel autobedrijven moeten dezelfde afwe-
ging maken: schadeherstel doorsturen of er zelf 
mee aan de slag? Beide oplossingen zijn goed, als 
de beslissing maar goed doordacht is. 
 Zo was ik vorige week bij een universeel autobe-
drijf dat was overgegaan van het uitbesteden van 
schade- en glasreparatie naar repareren in eigen 
huis. Daarnaast geven zij nu zelf reparatieverze-
keringen uit bij verkoop en doen ze de aircocheck 
en winter-zomerbandenwissel. Dat brengt het 
aantal werkplaatsdoorgangen van één naar vier 
per auto per jaar. Zo creëer je werkplaatsvulling 
én binding met je klant. 

Denk in oplossingen
#Vrouwalsklant

Ad Louter @adlouter 
 De grote verandering in de auto-

mobielindustrie? “Vrouw gaat auto-
bedrijf GM leiden” nos.nl/l/584988 

via @NOS

Hé, als een vrouw het grote 
General Motors kan leiden, kan 
ze ook heel goed een serieuze 

klant zijn in het autobedrijf.

Amateur striptease in de auto? Zijn 
ze bij AMT de weg kwijt? Ontdek 

het vanaf 20-6 in AMT 6! http://bit.
ly/1jN8h4h  pic.twitter.com/JgMN-

NBVGc8

De vrouw als klant serieus 
nemen? In 1967 vonden we dat 

nog niet zo nodig. Kijk maar 
naar ‘Techniek van toen’ op 

pagina 63.

Annie misses Caresse 
@nootherbutme  

Kreeg bij garage te horen dat de 
sensor ook uit gezet kon worden. 
Hoe dan? Mevrouwtje, zet maar 
even binnen, doen wij het wel. 

Hahaha!

Dus ook nu gaat het nog vaak 
mis. Hoe het ook kan? Lees ‘De 

roze loper’ vanaf pagina 22.

Wat kwam er voorbij op Twitter 
over dit onderwerp? 

Altijd op de hoogte zijn?
Volg @AMTnl op Twitter!
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