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REPORTAGE
Wegenwachter is méér dan mobiele monteur

Een wegenwachter (ww’er) moet
een mengeling aan disciplines in
zich vertegenwoordigen. Aller-
eerst moet de persoon in kwestie
bijna alles af weten van de moder-
ne autotechniek. Dat op zich is al
geen eenvoudige opgave, u weet
immers zelf hoe snel de ontwikke-
lingen gaan. Daarnaast moet hij
(gemakshalve blijven we in de hij
vorm schrijven daarbij niet verge-
tend dat er ook vrouwelijke
ww’ers zijn) uitermate goed met
mensen om kunnen gaan. Niet al-
leen in stress-situatie maar ook in
de dagelijkse omgang. Ervaring
heeft namelijk geleerd dat in de
beleving van de klant een goede
ww’er ruim is bedeeld met sociale
vaardigheden en zich daarmee po-
sitief onderscheidt van een intro-
verte collega. Sterker nog, het is in
dat kader niet eens zo belangrijk
of de klant weer rijdend op pad ge-
holpen wordt. Hetgeen dus in-
houdt dat ondermaatse technische
capaciteiten verdoezeld kunnen
worden met ‘mooie praatjes’. De
ANWB heeft daar in ieder geval
van geleerd dat een humane uitleg
van een (auto)probleem van we-
zenlijk belang is. 

Blijven bijscholen
Jaarlijks gaan de wegenwachters
terug naar de schoolbanken om
zich van nieuwe ‘software’ te voor-
zien. Speciaal voor dat doel heeft
de ANWB een eigen opleidingsaf-
deling. In het hoofdkantoor in Den
Haag heeft men de beschikking
over een tweetal praktijkruimtes en
een aantal theorielokalen. Daar-
naast maakt men gebruik van faci-
liteiten elders omdat de ruimte in
Den Haag te klein is om grote
voertuigen binnen te halen.

De inhoud van de technische
trainingen wordt voorbereid door
een zogenoemde klankbordgroep.
Hierin zijn de afdeling opleidin-
gen, groepschefs en mensen uit het
veld in  vertegenwoordigd. Zij ma-
ken een voorstel, bijvoorbeeld
voor dit jaar staan de motorma-
nagementsystemen met daarbij het
O.B.D systeem van de Toyota Ya-
ris op het programma. 

Daarnaast kiest de wegenwach-
ter in kwestie een aantal modules
die hij wil volgen. De afdeling op-
leidingen tracht zo veel mogelijk
om de opleidingen en het traject af
te stemmen op de persoon. 

Weg met ruis
Speerpunt bij de technische oplei-
dingen is het doorgronden van het
systeem. Is de cursist daartoe in
staat, dan kan hij met zo min mo-
gelijk middelen het systeem te lijf.
Op zich begrijpelijk als u in ogen-
schouw neemt dat de multimeter
het ultieme wapen is waarmee de
ww’er het systeem moet benade-
ren. Echter, hij weet dan ook wel
hoe hij het ding moet gebruiken!

De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat de vraag naar uitgebreider ge-
reedschap steeds luider wordt.
Men is al geruime tijd de equip-
ment markt aan het verkennen om
een echte universele box aan te
schaffen waarmee bijvoorbeeld
een O.B.D. systeem uitgelezen kan
worden. 

Creatieveling met gouden handjes

De Wegenwacht backstage
De techniek wordt steeds

complexer, de autorijders

steeds mondiger. Lang

wachten op de Wegen-

wacht is niet meer van

deze tijd. Leest u hoe deze

dienstverlenende organi-

satie zich wapent om haar

klanten tevreden én snel

weer op weg te helpen.
Wegenwachter wordt je niet zomaar.Na een centrale testdag in Nieuwe-
gein wordt vastgesteld of de kandidaat ‘het’in zich heeft.Dit is een schrif-
telijke test die ook een beeld zou moeten geven omtrent de theoretische
kennis en het vermogen om te leren.Daarna volgt een gesprek met een
groepschef en een praktijktest.Zijn beide partijen akkoord,dan kan de
kandidaat beginnen met de basisopleiding Wegenwacht.

Er wordt in het opleidingstraject ruim aandacht besteed aan de eerste
hulp bij ongelukken. Iedere ww’er is een gediplomeerd EHBO’er en wordt
jaarlijks tijdens de bijscholingscursussen opgefrist en/of voorzien van
nieuwe kennis.Daarnaast besteedt men ruim aandacht aan de stressbe-
stendigheid en de (eigen) veiligheid.
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Tijdens een opleiding komen
ook de zogenoemde wegenwacht-
weetjes aan bod. Dit zijn van die
praktische handige dingetjes waar
zelfs de merkdealers niet eens van
op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld
hoe omzeil je zonder al te veel
breekwerk een startblokkering (en
alarm) of dito hoe open je deuren
die voor anderen gesloten blijft.
Dit vaak om de doodeenvoudige
reden dat de sleutels in de auto lig-
gen. Uiteraard worden dergelijke
situaties uitgebreid geoefend op
bijvoorbeeld sloopdeuren, eventu-
eel ontwikkelt men een stukje ge-
reedschap om op alle situaties te
zijn voorbereid. 

De ANWB streeft ernaar om mi-
nimaal eerste monteurs aan te ne-
men. Echter, die eis is geen wet
van Meden en Perzen, belangrijker
vindt men de contactuele eigen-
schappen en de creativiteit van
sleutelen. En voordat een ww’er
daadwerkelijk het veld ingaat
krijgt hij gedurende 12 weken een
training en gaat hij enkele malen
met een ervaren collega op pad.

De nieuwe kennis wordt ‘opge-
haald’ bij de auto-importeurs die
over het algemeen van goede wil

zijn om mee te werken. Die kennis
wordt door de instructeurs vertaald
naar ANWB-normen en gegoten in
een passende training. Het aanleg-
gen van noodverbanden is daarbij
de leidraad. En dat aspect zul je in

trainingen van andere opleidings-
instituten zelden aantreffen, van-
daar dat de ANWB nog steeds zelf
de opleidingen verzorgt. Ander as-
pect is dat ze hun core business
niet uit handen willen geven. Wel

verzorgen ze (aangepaste) trainin-
gen voor bijvoorbeeld de KLPD.  

Omgaan met mensen
Naast de technische trainingen
worden er in het bijscholingspro-

De trots van iedere Wegenwach-
ter:zijn voertuig en (misschien
nog belangrijker) zijn gereed-
schap.Een deel van het equip-
ment is genormaliseerd,daar-
naast krijgt iedere ww’er een
budget om naar eigen keuze ge-
reedschap aan te schaffen.Om
zich te wapenen tegen de opruk-
kende elektronica heeft de ww’er
alleen een multimeter aan boord.
Veel creativiteit en gezond ver-
stand zijn vereist om de ‘moderne’
techniek te lijf te gaan.

De motorfiets blijkt een uitstekend
hulpmiddel te zijn om in drukke
steden snel en veelal adequaat
hulp te kunnen bieden.
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gramma veel aandacht besteed aan
EHBO, de eigen- en verkeersvei-
ligheid, en communicatie. Iedere
ww’er moet een geldig EHBO di-
ploma hebben en moet de veilig-
heidsvoorschriften van vervoer ge-
vaarlijke stoffen kennen.
Daarnaast moet hij iets weten over
het blussen van branden. Alles
vanwege het feit dat de ww’er vaak
als eerste bij ongelukken arriveert.
Een goede traumaverwerking ont-
breekt dan ook niet in het bijscho-
lingsprogramma. Hierbij is ook
een taak voor de centralist wegge-
legd. Deze zal er altijd voor zorgen
dat in geval van een ernstig onge-
luk de ww’er steun krijgt van een
collega. 

Het blokje communicatie is een
belangrijk item in het opleidings-
programma. Zeker nu klanten
steeds mondiger worden en agres-
sie geen uitzondering meer is. Nu
is het vermogen tot communiceren
iets wat iemand heeft meegekre-
gen, toch is er een aantal simpele
regeltjes aan te leren waardoor een
klant het gevoel krijgt dat de hele
ANWB bezig is zijn probleem op
te lossen. Via rollenspelen en door
veel ervaringen uit te wisselen ma-
ken de techneuten zich dit soort
foefjes eigen.

Menselijk falen
Het werk van de ww’er is de laat-
ste tien jaar behoorlijk veranderd.
Was het vroeger de techniek die de
mens in de steek liet, tegenwoor-
dig lijkt het erop alsof het anders-
om is. 

Door de steeds ruimere onder-
houdstermijnen komt bijvoorbeeld,
vaker dan vroeger, de oliehuishou-
ding van de motor in gevaar. Tus-
sentijds peilen hoefde vroeger
nooit dus waarom nu wel? En door
die ruimere termijnen moet ook de
garage preventiever zijn werk
doen; bijvoorbeeld remblokken die
vroeger nog wel tot de volgende
beurt meekonden moeten nu in een
eerder stadium vervangen worden. 

Daarnaast komt het steeds vaker
voor dat de gestrande klant geen
idee heeft in welk merk/model
auto hij rijdt, laat staan welk soort
brandstof het ding nuttigt. En het is
ook verwarrend want nu blijkt GDI
ineens te staan voor een nieuw

soort benzine motor terwijl DI toch
stond voor diesel? En ook aan het
rijden merk je geen verschil; de
diesel van nu is net zo snel en stil
als zijn opponent. 

Kort en goed, het tanken van de
verkeerde brandstof houdt de
ww’er behoorlijk bezig. Speciaal
voor dergelijke problemen zet men
de Volkswagen Transporters in.
Deze zijn namelijk uitgerust met
een vonkvrije pomp waarmee in
een mum van tijd de brandstoftank
is leeg te zuigen. Daarnaast zijn er
onder de auto tanks geplaatst waar-
in de gemengde brandstof wordt
opgeslagen. 

Veel pechgevallen zijn ook terug
te voeren op uitgesteld onderhoud.
Een voorbeeld hiervan is wel de
meneer uit Soest die in anderhalve
maand tijd welgeteld negentien
keer een beroep moest doen op de
gele brigade. 

Dergelijke personen krijgen een
brief in huis met een toch wel
dwingende mededeling om hier
structureel iets aan te doen, de We-
genwacht is namelijk geen substi-
tuut voor het garagebedrijf.

Ook de plek waar de ww’er zijn
werk moet verrichten is in de loop
der jaren veranderd. Steeds vaker
worden reparaties aan huis ver-
richt, om de eenvoudige reden dat
de kans om pech te krijgen daar
het grootst is. Uiteraard speelt de
uitbreiding van de serviceverlening
hier ook een rol.

En zag je vroeger nog wel eens
een geel autootje langs de kant van
de snelweg staan te posten tegen-
woordig zijn ze steeds vaker te
vinden bij de grote winkelcentra.
Want het scenario is snel geschre-
ven; jas in de kofferbak, auto op
slot en de sleutels? Juist, in de jas-
zak. Gelukkig wordt de GSM min-
der vaak vergeten dus bellen maar. 

WW’er is generalist
Streven is om klanten geen nee te
hoeven verkopen. Op zich geen
eenvoudige opgaven als we ons be-
seffen hoe gemêleerd ons wagen-
park eruit ziet. Zo is een ww’er ab-
soluut niet te beroerd (indien de
omstandigheden het toelaten) om
een klant met een gestrande scoot-
er of zelfs een fietser met lekke
band weer op weg te helpen. En

wat dacht u van de brommobile,
geen probleem, in de cursusruimte
in Den Haag staat zelfs een exem-
plaar waar les aan gegeven wordt.  

Toch kent ook een ww’er zijn
beperkingen. Zo is het absoluut

een crime om het hele rechten- en
plichtenverhaal op een rijtje te heb-
ben, zeker als het een buitenlandse
klant betreft. Gelukkig heeft men
voor dit soort gevallen een speciale
afdeling die bemand wordt door
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Een ww’er blijkt in de praktijk vaak een sociaal werker.Een in de volks-
mond goede ww’er onderscheid zich van zijn collegae doordat hij/zij
goed met mensen om kan gaan.Een hiaat in zijn technische vaardighe-
den is hiermee aardig goed te camoufleren.
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zes deskundigen op het gebied van
regelgeving. Daarnaast spreken ze
een aardig mondje over de grens.
En de ww’er? Hij kan al zijn ener-
gie besteden aan de ultieme doel-
stelling van de organisatie; tevre-
den klanten zijn mobiele klanten.

Hans Doornbos

Een geoliede machine
De Wegenwachters krijgen alle
credits, terecht misschien want zij
helpen fysiek de gestrande auto-
mobilist.Maar de echte high-tech
speelt zich af in de meldkamer van
deze dienstverlenende organisa-
tie.En dat begint al op het moment
dat de telefoon gaat.

Nederland is voor wat betreft de We-
genwachtdienst verdeeld in vier ver-
schillende regio’s.Het Noord-Oosten
van ons land is het dunst bevolkt, dus
zou men daar de kleinste en minst
drukke meldkamer verwachten.
Niets is minder waar, want juist van-
wege die serene rust heeft Assen
een aantal extra diensten toebedeeld
gekregen.
Zo komen alle mobiele telefoonge-
sprekken binnen op de centrale in
Assen.En dan heeft men meteen
een extra probleem want de centrale
herkent de afkomst van de mobiele
nummers niet, de telefonist moet dus
eerst achterhalen waar de klant zich
in Nederland bevindt.Daarnaast is
tegenwoordig het gros van autorij-
dend Nederland voorzien van een
mobieltje, dus u kunt zich voorstellen
dat het in de centrale van Assen
storm loopt.
En alsof dat nog niet genoeg is heeft
men in Assen nog een leuke neven-
activiteit:Assen is meldkamer voor
tal van auto- en motorfietsmerken en
verzekeringsmaatschappijen.In to-
taal dragen de telefonisten zo’n 30
verschillende petten.Ieder merk
heeft daarbij zijn eigen protocol dus
is het voor de man/vrouw aan de tele-
foon zaak om van te voren te weten
welke diensten men mag aanbieden.
De telefooncentrale biedt hierbij hulp
door automatisch een binnenko-
mend gesprek te herkennen zodat
de telefonist de beller begroet met de
juiste aanhef.Menig auto- en motor-
fietsmerk heeft zo de 24-uurs servi-
ceverlening ingekocht bij de ANWB!

Vriendelijk en razend snel
Typerend aan de telefonisten is hun
doortastendheid:80% van de ge-
sprekken zijn binnen 20 seconden
gevoerd.In die tijd heeft de telefonist
alle relevante informatie op een rijtje
en ingevuld in het beeldscherm.En
dat is vaak moeilijker dan het lijkt om-
dat de beller meestal overmand is
door zijn pechgeval en daardoor
moeilijk de juiste informatie kan over-
dragen.Het is voor de telefonist dan
ook zaak om zo snel mogelijk de lei-
ding in het gesprek te nemen zonder

dat de klant hier al te veel van merkt.
Uiteraard gaat hier een gedegen op-
leiding aan vooraf en worden alle
trucs toegepast om de pechmelder
op zijn gemak te stellen.
Alle gesprekken worden op band op-
genomen en geëvalueerd met de te-
lefonist.Want u moet zich niet voor-
stellen dat iedere beller de
Wegenwacht als een dienstverle-

Nederland is verdeeld is vier regio’s, ieder met zijn eigen meldkamer.Om-
dat het Noord-Oosten van ons land dunner bevolkt is kreeg de meldka-
mer in Assen er een aantal jaren geleden de mobiele nummers bij.Daar-
naast vertolkt deze meldkamer de hulpdienst voor tal van (auto en motor)
merken; in totaal dragen de telefonisten wel 30 verschillende petten.

De doelstellingen zijn hoog als het
de klantvriendelijkheid betreft:
80% van de binnen komende ge-
sprekken zijn binnen 20 seconden
afgewikkeld,waarbij de gestrande
automobilist is geïnformeerd om-
trent de verwachte wachttijd op de
Wegenwachter. In 90% van de ge-
vallen is dit binnen een uur, in ge-
val het iets uitloopt wordt de pech-
klant vanuit de meldkamer
geïnformeerd omtrent de vertra-
ging.Aan het eind van de streep
wordt 93% van de pechgevallen
weer (met het eigen voertuig) op
weg geholpen.

Lang wachten op de Wegenwacht
is niet meer van deze tijd;een
band verwisselen overigens ook
niet.Niet zelden weet een gestran-
de automobilist zelfs het merk en
type voertuig niet.En een GDI is
geen diesel!

Kleine lasklussen worden ter
plaatse uitgevoerd.Daarvoor zijn
de voertuigen voorzien van een
omvormer.De Transporters wor-
den ook ingezet als de tank van
een gestrande auto is gevuld met
verkeerde brandstof.Deze Wegen-
wacht-voertuigen zijn voorzien
van een speciale (vonkvrije) af-
zuiginstallatie,compleet met op-
slagtanks die onder de voertuigen
zijn gemonteerd.

nende organisatie ziet;pech komt al-
tijd ongelegen en wachten is een ver-
velende tijdsbesteding.Ook het feit
dat er hoofdzakelijk telefonistes de
mensen te woord staan wekt bij som-
mige ‘mannetjes’nogal wat irritatie
op.Vandaar dat de telefonisten regel-
matig even een rookpauze (moeten)
nemen om stoom af te blazen.
Tijdens het telefoongesprek wordt
het beeldscherm ingevuld.De plan-
ner krijgt vervolgens deze informatie
op zijn scherm en hij verdeelt de be-
schikbare Wegenwachters over de
pechgevallen.Doelstelling is om
90% van de gevallen binnen het uur
weer op de weg te hebben.Lukt dit
niet dan neemt de planner contact op
met de klant om te vertellen dat het
iets uitloopt.De ervaring heeft ge-
leerd dat de klant dit bijzonder waar-
deert en het (lange) wachten ver-
geet.
Naast de planner is de centralist ac-
tief.Deze fungeert als assistent van
de eerstgenoemde en doet al het re-
gelwerk.Hij belt bijvoorbeeld een af-
sleepdienst of schakelt een garage-
houder in als dat gewenst is.
Alle pechmeldingen binnen de regio
worden weergegeven op een display
in de meldkamer.Zo zien de mede-
werkers in één oogopslag hoe druk
het op dat moment is en of men de
doelstellingen haalt.En uiteraard ook
om tijdig in te kunnen grijpen en het
wachten op de Wegenwacht tot een
minimum te beperken.
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