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GEREEDSCHAPPEN 
Gereedschapswagen altijd up-to-date

‘Louis Verheggen Automaterialen, Gereedschap-
pen’ staat op de gevel van het bedrijfspand aan
de Ruysdaelbaan in Eindhoven. Daar grossiert
het bedrijf in auto-onderdelen, vrachtauto-
onderdelen en in gereedschappen. Die laatste
zijn een persoonlijke hobby van Verheggen. Dat
merk je aan de manier waarop hij praat over
een doordacht 1/2-duims-3/8-duimsverloopstuk
uit 2 delen. Je ziet het ook aan de wijze waarop
hij gereedschap in de hand houdt; liefkozend
bijna. Het duidelijkst blijkt die hobby echter uit
de manier waarop hij zijn klanten adviseert en
begeleidt bij hun gereedschapsmanagement. 

Extra dimensie
“In sommige bedrijven, vooral in de trucksec-
tor, zijn de gereedschapskarren een ratjetoe”,
legt Verheggen uit. “Voor die bedrijven betekent
dat een mindere productiviteit en voor ons
betekent het veel naleveringen.” Dat is aardig,
maar hij voegt liever, zoals hij het zelf noemt,
een ‘extra dimensie’ toe. Vooral dealerbedrijven
met 10 of meer monteurs helpt hij bij hun
gereedschapsmanagement. 

Hij bezoekt die bedrijven met enige regelmaat
en controleert de inhoud van hun gereed-
schapskarren. Verheggen: “We werken met
lijsten waarop de complete inhoud van de kar
staat. Ieder stukje gereedschap is gegraveerd
zodat direct zichtbaar is of het niet in een
andere kar hoort. Wat versleten is vervangen
we, wat ontbreekt ook. Van dat laatste worden
we niet rijk want bij klanten die we op deze
wijze begeleiden ontbreekt er vrijwel nooit
iets.”
Het commerciële voordeel voor Verheggen zit
in de relatie die hij met zijn klanten opbouwt:
“Komt er een nieuwe monteur, dan is het:
“Lever een kar volgens de lijst”, en over de prijs
wordt niet gesproken. Kijk, er zijn altijd ande-
ren goedkoper, maar als je met je klanten mee-
denkt, je kent ze en je weet wat ze nodig heb-
ben gunnen ze jou je marge.”
Bij de bepaling van de inhoud van de wagens
speelt Verheggen een minder prominente rol.
Verheggen: “We zien de trend naar kleiner
gereedschap. We zien ook dat het Torx-gereed-
schap zich een vaste plaats in de karren heeft

veroverd. Maar dat zijn ontwikkelingen die
door de autofabrikanten gestuurd worden. Zij
doen de inhoud, wij doen de rest. Dus ook bij-
voorbeeld plaats en aantal van de wandgereed-
schapskasten of het aantal momentsleutels dat
daar in moet hangen.”

De klant is enthousiast
Een paar kilometer verderop in Eindhoven in
de wijk Woensel vinden we Autowijk
Eindhoven. De autowijk telt vele occasionbe-
drijven en een groot aantal dealerbedrijven.
Een groot deel daarvan is eigendom van de
Automotive Groep Eindhoven, die ook op de
Autoboulevard in Helmond drie dealerbedrij-
ven heeft. De groep is een trouwe klant van
Verheggen. After sales manager Hans van Gool
legt uit: “We zijn heel hard gegroeid de laatste
jaren. We hebben werkplaatsen voor Fiat,
Nissan, Hyundai, Mitsubishi en Seat. Die laat-
ste drie hebben ook ieder een werkplaats in
Helmond. Daarnaast hebben we hier in
Eindhoven een werkplaats voor Bocar, dat is
ons occasioncenter voor auto’s tot € 5.000,- en

Grossier Verheggen kent zijn klanten

Werkplaatsrendement
gereedschapsmanagem

Gereedschap is duur. Veel autobedrijven investeren

regelmatig fors om hun gereedschapskarren compleet

te houden. Gereedschap wordt vervangen vanwege slij-

tage, of een enkele keer vanwege een defect. Maar veel

vaker is vervanging noodzakelijk omdat handgereed-

schap zoek is geraakt. In die gevallen moet bij de

kosten van vervanging ook de verloren zoektijd worden

gerekend. Klanten van automaterialengrossier Louis

Verheggen zijn wat dat betreft goedkoop uit.

Verheggen’s geheim: ‘gereedschapsmanagement’.
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stimuleren netjes met
hun gereedschap om
te gaan is inmiddels
afgeschaft. “Nee, dat
is absoluut niet meer
nodig”, zegt Van Gool
beslist. “Ten eerste
weet ik precies per
monteur wat er nabe-
steld is. En mocht dat
de spuigaten uitlopen
dan spreek ik er de
monteur op aan.
Maar veel belangrij-
ker is dat iedere mon-
teur bij ons zijn eigen
wagen heeft en die is
gevuld met topkwa-
liteit gereedschap. En
het werkt gewoon
veel lekkerder als
alles er is en je niets

hoeft te zoeken. Onze monteurs gaan tegen-
woordig heel bewust met hun gereedschap om.
Het komt voor dat een monteur de receptie
belt met de opmerking: “In die en die auto ligt
nog een stuk gereedschap van mij, wil je die
klant even bellen?” Al met al hebben we min-
der kosten, werken we efficiënter en hebben
we een perfecte relatie met onze gereedschaps-
leverancier. Dat is de gezamenlijke verdienste
van Verheggen en onze mensen.” ●

een Profile Tyre Centre. ROC, ons occasionbe-
drijf voor auto’s vanaf € 5.000,-, heeft geen
eigen werkplaats. Al met al werken er hier in
Eindhoven zo’n 50 monteurs.”
Al groeiend raakte het bedrijf het zicht op de
inhoud van de gereedschapswagens kwijt. Het
gevolg: verminderde productiviteit en een ster-
ke toename van verdwenen gereedschap. Van
Gool: “In samenwerking met Verheggen heb-
ben we de monteurs zelf verantwoordelijk
gemaakt voor hun gereedschap. Maar niet zon-
der daarvoor eerst de juiste voorwaarden te
creëren. “We hebben in overleg met de werk-
plaatschefs een standaard gereedschapsset
vastgesteld. Daar bovenop is een lijst met aan-
vullingen voor alle merken gekomen. Zo heb-
ben we de inhoud van alle karren gestan-
daardiseerd. Inmiddels is er één uitzondering.
Fiat heeft afwijkende doppen, 3/8 in plaats van
1/2 inch. Uiteraard heeft Verheggen al het
gereedschap gegraveerd en werken we alleen
nog met afsluitbare gereedschapswagens. Toen
we dat voor elkaar hadden zijn we gestart met
het controleren van de karren en met een pun-

tensysteem voor de monteurs.
We controleren vier keer per jaar. Drie keer
controleert de werkplaatschef, één keer
Verheggen die ook op de slijtage in de gaten
houdt. De controles gaan razendsnel. Door de
inlays ligt al het gereedschap op zijn vaste
plaats en als er iets ontbreekt valt dat meteen
op en wordt het op de gereedschapslijst aange-
tekend en besteld. Bij binnenkomst van het
gereedschap tekent de monteur voor ont-
vangst, zodat er nooit discussie ontstaat.”
Het puntensysteem bedoeld om monteurs te

‘Gereedschapsbegeleider’ Louis Verheggen is
geboren in een garage. In 1949 begon zijn vader
als gereedschapsgrossier en in 1962 namen hij en
zijn broer Peter het bedrijf over. Sinds begin dit
jaar zwaait de derde generatie Verheggens de
scepter in het bedrijf. Maar voorlopig niet zonder
Louis, zijn klanten kunnen hem nog niet missen.

Een monteur kan alleen verantwoor-
delijk zijn voor zijn wagen als die
afsluitbaar is. Behalve de monteur
heeft alleen de werkplaatschef een
sleutel. Gebruikt hij die dan neemt
hij de verantwoordelijkheid over.

Heel nuttig maar arbeidsintensief: al
het gereedschap wordt gegraveerd,
iedere tang, iedere sleutel, iedere
dop. Belandt er een sleutel in de ver-
keerde wagen, dan valt dat
onmiddellijk op.

Goed gereedschapsma-
nagement gaat niet
zonder inlays.
Verheggen: “Facom was
de eerste en ik ben nog
steeds erg gecharmeerd
van hun systeem, maar
inmiddels hebben alle
merken ze.”

Is alles er nog? De
werkplaatschef contro-
leert de wagens drie
maal per jaar. Aan de
hand van een lijst van
Verheggen. Verheggen
zelf komt eenmaal per
jaar en controleert dan
ook op slijtage en
defecten.

Zelfs het beste gereedschap kan
kapot. De meest gebruikte sleutels
worden met enige regelmaat vervan-
gen vanwege slijtage. De meeste
fabrikanten garanderen hun gereed-
schap levenslang tegen defecten,
tenzij ontstaan door grof misbruik.
Verheggen: “Soms zie je de uiteinden
van een eind pijp op een ratel staan.
Is het niet zo overduidelijk dan gaan
wij er coulant mee om.”

Erwin den Hoed
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