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REPORTAGE
Volvo-dealer Harrie Arendsen bv

Meer dan dertig jaar is het geleden
dat  Harrie Arendsen zijn baan bij
een autodealer in Doetinchem op-
gaf en met een eigen bedrijf van
start ging in ‘s Heerenberg. Dat
was in een nieuwe garage en hij re-
pareerde en verkocht alle merken
auto’s. In 1969 werd het Volvo
dealerschap verworven en de ver-
koopdoelstelling was zes auto’s
per jaar. Het mag duidelijk zijn dat
daar wel enige verandering in is
gekomen.
Geleidelijk aan volgden er ver-
schillende uitbreidingen en nu om-
vat het bedrijf een hoofdvestiging
in Doetinchem, een vestiging in
Zevenaar en een schadeherstelbe-
drijf in ‘s Heerenberg. Harrie

Arendsen zelf is nu eigenaar van
het vastgoed. De directie is overge-
dragen aan zoon Frank die nu te-
vens Volvo-contractant is en de
vestiging in Zevenaar runt. Be-
drijfsleider van de vestiging in
Doetinchem, het onderwerp van
deze reportage, is Gerwin Meulen-
brugge die tevens een stuk verkoop
voor zijn rekening neemt.

Noodzaak voor nieuwbouw
De vorige locatie in Doetinchem
voldeed na ongeveer 20 jaar niet

Gerwin Meulenbrugge:“Wat be-
treft uitstraling en inrichting van
ons nieuwe pand moest de Volvo
huisstijl duidelijk tot zijn recht ko-
men en dat is uitstekend gelukt.”

Bij binnenkomst worden de klanten eerst geconfronteerd met de nieuwe
Volvo’s.De gebruikte exemplaren worden op de verdieping gepresen-
teerd.De auto’s worden via een hellingbaan naar boven gereden.

Bedrijfsleider Gerwin Meulenbrugge:

“Vertrouwen in merk, 
onszelf en de toekomst”
Sinds kort opereert de cen-

trale vestiging van Volvo-

dealer Harrie Arendsen van-

uit een nieuw, opvallend

pand in Doetinchem. Uit-

gangspunt bij het ontwerp

waren de eigen eisen en

wensen, maar zeker ook die

van de klanten. Volvo en de

gemeente hebben veel in-

vloed gehad. Het pand is ge-

realiseerd om een goede

uitgangspositie te creëren

om vooruit te kunnen.
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meer aan de eisen die men zich
zelf stelde. Maar ook de wensen en
eisen van klanten en de importeur
waren zo langzamerhand van een
heel ander kaliber dan in de begin-
periode. Daarbij kwam ook nog
eens het feit dat er geen uitbrei-
dingsmogelijkheden meer waren.
Conclusie: nieuwbouw is noodza-
kelijk om voor de toekomst een
goede basis te hebben.

Er werd op een nieuw industrie-
terrein in Doetinchem 5.000 m2

grond gekocht, een prima locatie

aan een rondweg in wording en
vlak bij de snelweg. De gemeente
Doetinchem wil nieuwe industrie-
terreinen een ander karakter geven
dan tot nu het geval was. Daardoor
werden er ook speciale eisen ge-
steld. Zo moest het te bouwen
pand uitstraling hebben en was het
verplicht om rond het gebouw tien
meter vrij te houden om groen-
voorzieningen te realiseren. Dat
was nog niet alles, want ook de
Volvo-importeur stelt eisen ten
aanzien van aankleding, inrichting
en dus de uitstraling om het merk
recht te doen. Het moest warm
Scandinavisch worden.

Met dit allemaal in het achter-
hoofd is de architect aan het werk
gegaan en zoals de foto’s duidelijk
maken heeft hij een puik stukje
werk afgeleverd. De ronde vorm
van een deel van het gebouw, met
een oppervlakte van 1.600 m2 , de
‘los hangende’ verdieping in de
showroom, de ruime werkplaats,
de gebruikte materialen, al met al
is er ook nog eens een zeer open
structuur ontstaan en dat was pre-
cies wat men wilde. De klant mag
alles zien wat er gebeurt en als hij
daar prijs op stelt zelfs bij het wer-
ken aan zijn auto aanwezig zijn.

Alles in eigen huis
De klanten kunnen bij Harrie
Arendsen terecht voor alles wat
met de auto te maken heeft, alle
disciplines heeft men in huis.
APK-keuringen, airco service,
LPG-inbouw, inbouwen van com-
municatie apparatuur, navigatie-
systemen, alarminstallaties en van-
zelfsprekend audio-apparatuur.
Van deze mogelijkheden wordt
steeds meer gebruik gemaakt, de
auto’s verlaten nog maar zelden
kaal de showroom . Vooral de za-
kelijke rijders verlangen tegen-
woordig extra’s in hun auto.

Ook voor schadeherstel kan men
bij Arendsen terecht. Daarvoor
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De chef werkplaats en ook de ma-
gazijnchef hebben hun werkplek
direct naast de ingang, tussen de
centrale receptie en de werk-
plaats.Alles is heel open en mak-
kelijk bereikbaar,daar hecht men
bij Harrie Arendsen veel waarde
aan.De klant mag alles zien en
desgewenst van heel nabij volgen.

Het feit dat het terrein gelegen is
aan een rotonde heeft er mede toe
geleid dat gekozen is voor de ron-
de vorm van een deel van het ge-
bouw.Met de bocht meerijdend
blijven passanten een blik op de
showroom houden.

De centrale receptie in de show-
room is een typisch voorbeeld van
de Volvo huisstijl.Door de gebruikte
materialen ontstaat de gewenste
‘Scandinavische warme uitstraling’.

Deze plek in de showroom is ingericht om de auto’s binnen af te kunnen
leveren.Ze staan daar letterlijk in de schijnwerpers te wachten op hun
nieuwe eigenaren,die deze aandacht voor hun voertuig erg waarderen.
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moeten de auto’s overigens wel
naar de vestiging in ‘s Heerenberg,
maar dat is gezien de relatief gerin-
ge afstand niet echt een probleem.
De klanten hoeven so-wie-so niet
ver te rijden, want de verschillende
vestigingen bevinden zich centraal
in het rayon. 

Er is voor gezorgd dat de diverse
specialismen verdeeld zijn over de
vier vaste monteurs in Doetin-
chem. De importeurstrainingen
worden door één monteur gevolgd
en die brengt de opgedane kennis
daarna weer over op zijn collega’s.
Dat gebeurt in de meeste gevallen
in de avonduren in de speciaal in-
gerichte instructieruimte. “Met ge-
motiveerd personeel zoals dat bij
ons in dienst is, de meesten al heel
lang en er is dus nauwelijks ver-
loop, is dat geen enkel probleem”,
aldus Gerwin Meulenbrugge. 

In de uiteraard goed geoutilleer-
de werkplaats, ingericht in overleg
met Automaterialengrossier Van
Silfhout uit Doetinchem en THZ
uit Apeldoorn, vinden we ook het
Volvo Aftersales Diagnose en In-

formatie Systeem (VADIS). De
full-service die Harrie Arendsen de
klanten wil bieden is volgens Meu-
lenbrugge zonder dat systeem niet
mogelijk. Het is speciaal voor Vol-
vo ontwikkeld en wordt onder
meer gebruikt voor het testen van
de elektronica in de auto en om
snel een juiste diagnose te kunnen
stellen. Het is daarnaast een com-
binatie van service-informatie, bij-
voorbeeld boeken en bulletins, en
geleide diagnose ondersteuning
vanuit de fabriek in Zweden. 

Vooral zakelijke markt
De activiteiten gaan steeds meer
richting zakelijke markt, op dit
moment gaat 70 procent van de
nieuwe auto’s als lease-auto de
deur uit. Dat komt mede door de
ontwikkelingen die bij Volvo gaan-
de zijn. De Zweedse fabrikant
vindt niet alleen het product auto
belangrijk, maar alles wat daar
omheen van belang is zoals finan-
ciering, leasing en fiscale aspecten.
Allemaal zaken die ook onder de
noemer ‘full service’ vallen en

waar veel aandacht aan wordt be-
steed. Daardoor krijgen de Volvo-
dealers steeds meer de rol van ad-
viseur, zowel richting zakelijke
rijders als particulieren. En dat
geldt dus ook voor Harrie Arend-
sen, waar men ondersteund door
Volvo Lease en Volvo Finance elke
klant een passende oplossing biedt
voor de aanschaf van een auto.

Vertrouwen in toekomst
Het nieuwe pand wordt door Ger-
win Meulenbrugge aangeduid als
een prima vertrekpunt, van waaruit
met vertrouwen naar de toekomst
wordt gekeken. Daarin speelt ook
internet een steeds groter worden-
de rol. Men is daar heel actief mee
bezig, zo is bijvoorbeeld de voor-
raad occasions er te vinden. Aan-
melden van een onderhoudsbeurt
via e-mail, een bezoekje brengen
aan de virtuele showroom van Vol-
vo Nederland, alles bedoeld om de
toenemende interesse van de zake-
lijke rijders verder te stimuleren.

H.P. Brinks

Bij de inrichting van de werkplaats hebben de monteurs de nodige inspraak
gehad.Volgens Meulenbrugge logisch omdat zij er hun werk moeten doen.
Eén van de resultaten daarvan is dat er gekozen is voor twee- en vierkoloms
bruggen.

De computer speelt in de werkplaats te-
genwoordig een belangrijke rol,dus ook
bij Volvo.De monteurs hebben de be-
schikking over het Volvo Aftersales
Diagnose en Informatie Systeem (VA-
DIS).Niet alleen voor het snel opsporen
van storingen is dat belangrijk ,zelfs
communicatie met de computer in de
fabriek behoort tot de mogelijkheden.

Voor onderhoud en reparaties aan
Volvo’s is het een en ander aan
speciaal gereedschap nodig.Dat
wordt overzichtelijk opgeborgen
in dit opbergsysteem dat relatief
weinig ruimte in beslag neemt.

Harrie Arendsen biedt klanten die
dat op prijs stellen de mogelijk-
heid om zomer- of winterbanden
op te slaan,net zoals sommige
bandenbedrijven dat aanbieden.
Daarvoor zijn in een kelder deze
magazijnstellingen ingericht.
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