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MANAGEMENT
Automatisering in de praktijk: Auto Avenue Tilburg

Ooit begon de automatisering in het autobe-
drijf op de administratie. Daar werd het hele
bedrijfsproces achteraf vastgelegd voor de boek-
houding. Vandaar dat de administratie ‘lei-
dend’ was in de automatisering. “Maar”, zegt
Marco van Veldhuizen, die ooit begon in het
Mitsubishi-bedrijf van schoonvader Kluitmans
en nu directeur is van Mitsubishi- en Suzuki-
dealer Auto Avenue Tilburg, “de administratie
kan pas werken als ik klanten heb”. Hij herin-
nert zich die beginfase van de automatisering
in het autobedrijf als
de dag van gisteren:
“Vanuit Mitsubishi
werkten we met een
Siemens Nixdorf-
systeem. Daar hoor-
den twee terminals
bij, een voor de boek-
houder, een op de
receptie. Werkorders

maakten we met de hand en op de verkoop
hadden we een losse pc voor het relatiebeheer.”
Tweemaal per jaar kwam de Mitsubishi-gebrui-
kersgroep van het Siemens Nixdorf-automatise-
ringssysteem bijeen. Die bijeenkomsten verlie-
pen voor Van Veldhuizen in de regel erg teleur-
stellend: “Talloze ideeën voor kleine en grote
verbeteringen kwamen op tafel. Maar ja, iedere
wijziging kostte geld, veel geld. En dat moest
door de dealers samen worden opgebracht. Je
begrijpt dat ze het daar maar heel zelden over

eens werden. En zo kon er eigenlijk niets en zat
er nauwelijks ontwikkeling in het programma.”

Van een andere planeet
Vandaar dat Van Veldhuizen in 1995 op zoek
ging naar een nieuw automatiseringssysteem.
Hij bekeek alles wat er op de markt was en
sprak met de leveranciers. “Kom jij van een
andere planeet?” vroegen ze hem. “Een offerte,
een verkooporder, een werkorder, elektronisch
plannen, automatisch onderdelen bestellen,

Wincar helpt actieve ondernemer

Anders werken,
anders automatiseren
“Mijn klanten liepen weg omdat mijn automatisering mij belette mijn bedrijfsproces

aan te passen aan de veranderingen om ons heen”, zegt Marco van Veldhuizen.

Wincar hielp de directeur van Auto Avenue Tilburg aan automatisering die zich tot op

de dag van vandaag wél aan alle veranderingen aanpast.

Sinds een paar jaar
vormen Suzuki Gijsbers
en Mitsubishi
Kluitmans samen Auto
Avenue Tilburg. Niet
gehinderd door zijn
automatisering stuurt
directeur Marco van
Veldhuizen het bedrijf
stapje voor stapje weg
van de traditionele
manier van werken. De
klant profiteert en
krijgt service op maat.
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een belactie en dat alles met maar één keer
invoeren? Onmogelijk!”
Bijna begon Van Veldhuizen te geloven dat de
leveranciers gelijk hadden. Blijkbaar vroeg hij
het onmogelijke. Tot hij in contact kwam met
Peter Bogaarts van Bogaarts Automatisering.
Het programma Wincar van dat bedrijf werkte
met het toen nog splinternieuwe Windows 95.
Volgens Bogaarts kon alles, hij zei overal ‘ja’ op
en al bij hun eerste afspraak zat Bogaarts in het
kantoortje van Van Veldhuizen achter zijn lap-
top het programma op maat in te richten.
Dus zei Van Veldhuizen ‘ja’ tegen het automati-
seringvoorstel van Bogaarts. Hij stelde wel één
heel belangrijke voorwaarde: “Oké, ik wil best
betalen voor licenties, maar niet voor het oplos-
sen van problemen!”

Afscheid van traditioneel werken
Vanaf dat moment zat Peter Bogaarts vrijwel
wekelijks bij Auto Avenue in Tilburg en ontwik-
kelde het programma zich in razend tempo.
Ineens was de automatisering geen barrière
meer voor de ideeën van Van Veldhuizen. Welke
dat waren, die ideeën? Van Veldhuizen geeft
een voorbeeld: “Neem het magazijn. Van ouds-
her hadden we hier een magazijn met een enor-
me voorraad onderdelen. We hadden magazijn-
mannen die op lange lijsten van kettingpapier
cijfers afvinkten, die maandelijks onderdelen
bijbestelden, die onderdelen telden, optilden en
afstoften, die achter klanten aanbelden, die
toch nog spoedbestellingen deden en die, als

het magazijn weer eens te klein werd, een voor-
raad duurbetaalde incourante onderdelen in de
container gooiden. En dat is allemaal niet
nodig. De kwaliteit van Japanse auto’s is heel
constant, dus weten we zodra de werkorder
gemaakt is welke onderdelen we nodig hebben.
Die bestellen we 48 uur van te voren. Ze worden
per werkopdracht verdeeld in rode kratjes. En
ieder onderdeel krijgt een sticker met barcode,
waardoor het bij gebruik meteen op de factuur
komt.”
En als er ondanks de Japanse kwaliteit toch nog
onverwacht een onderdeel vervangen moet wor-
den? “Dan is het binnen een paar uur in huis.
Maar om dat voor te zijn, kiezen we bij grote

Ooit een goed gevuld magazijn, nu rest er niet
veel meer dan een paar ruitenwissers en een stel
rode kratjes.

Alle documenten, van werkorder tot factuur wor-
den automatisch aangemaakt, zelfs het sleutel-
label.

Mochten er nog onderdelen niet uit het rode krat
komen, dan scant de autotechnicus die, als hij op
de klus klokt. Zo komt alles vanzelf op de factuur.

Bij iedere werkorder hoort zo’n rood kratje.

De onderdelen in die kratjes dragen een sticker
met een barcode.

klussen als het even kan voor de ‘carry-over’. 
De klant brengt zijn auto om 15.00 uur. En
blijkt dan dat die waterpomp toch kapot is dan
hebben we hem de volgende ochtend in huis.
Hebben we in een uitzonderlijk geval een
onderdeel echt niet op tijd in huis, dan krijgt
de klant toch gewoon een dagje een huurauto
mee!”
Kortom, efficiënt werken met de onderdelen
vereist niet alleen een goed bestelsysteem en
een goede automatisering maar ook afscheid
nemen van de traditionele manier van denken.
Nog een staaltje van dat afscheid, is de manier
waarop Auto Avenue met de onderdelenorders
van balieklanten omgaat. Van Veldhuizen:
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“Vroeger bestelde een balieklant een onderdeel
en kwam het vervolgens niet ophalen. Wij
moesten daar dan eindeloos achteraan bellen.
Nu bellen we niet meer maar spreken meteen
bij de bestelling af wanneer de klant het onder-
deel komt halen. Komt hij niet dan bellen we
niet, maar sturen we vast de factuur.”

De klant lui maken
Terug naar de automatisering. Die begint nu
niet meer bij de administratie, maar bij de
klant, of eigenlijk zelfs nog iets eerder. Van
Veldhuizen: “We willen de klant voor zijn. Wij
wachten niet tot hij ons belt voor een afspraak,
want dan belt hij altijd als we aan het lunchen
zijn, als er zieken zijn, als er net drie man aan
het telefoneren zijn of als het ons om een ande-
re reden niet schikt. Nee wij bellen hem.” Van
Veldhuizen heeft nóg een reden om zelf te bel-
len: “Wij regelen alles. Dat maakt de klant lui
en een luie klant stapt niet snel over naar de
concurrent.”
Ook hier geldt weer dat de automatisering geen
barrière mag zijn. Dus moet het systeem van
zo’n 2000 actieve klanten weten wanneer onge-
veer hun auto aan onderhoud toe is en moet
liefst iedereen met het systeem overweg kun-
nen. Ga maar na, de eerste drie jaar belt de ver-
koper. Hij spreekt af wanneer, hoe laat, of er

vervangend vervoer nodig is en stuurt er een 
e-mailtje met prijsopgave voor de beurt achter-
aan. Net als de andere medewerkers van Auto
Avenue kan hij in de werkplaatsplanning en
maakt hij ook zelf de werkorder. Alleen als er
iets bijzonders aan de hand is overlegt hij met
de werkplaatschef.

CRM-medewerkster
Goed, de laatste magazijnman is met pensioen,
maar als al dat bellen naar klanten er voor in
de plaats komt bespaart de automatisering
maar weinig werk. Van Veldhuizen: “Ik kan het
je nog sterker vertellen. Sinds een paar jaar
hebben wij een parttime CRM-medewerkster.
Dankzij haar hebben we nu bijvoorbeeld van
iedere klant met een trekhaak exact in beeld
waarvoor hij die gebruikt. Voor een paardentrai-
ler, voor een fietsenrek of voor een caravan?
Speciaal voor die laatste groep organiseren we
binnenkort samen met een leverancier van
caravans een caravandag. Dus caravans in de
showroom, extra accent op de vele goede cara-
vantrekkers van Mitsubishi en Suzuki, een
lunch, een beetje vertier en veel gezelligheid.”
Ander voorbeeld: “De Mitsubishi Spacestar gaat

eruit en er komt geen rechtstreekse opvolger.
Binnenkort gaan we met een geselecteerde
groep klanten naar de NedCar-fabriek in Born
waar de Colt geproduceerd wordt. De uitnodi-
gingen versturen we op basis van wat het CRM-
systeem over de klanten weet. De Spacestar-rij-
ders krijgen natuurlijk ook een uitnodiging.
Een bezoek aan een autofabriek is tenslotte een
stuk meer beleving dan een gratis TomTom. En
wie weet gaan ze dan straks toch voor een Colt
of een Outlander.”

SMS-je
Zijn we er daarmee wel zo’n beetje wat de auto-
matisering en het afscheid van de traditionele
manier van werken betreft? “Nee nog lang niet,
er is nog zoveel mogelijk. Denk maar eens aan
de klant die belt met een acuut probleem aan
zijn auto. “Kom maar even langs”, zeggen we
dan. Dus die klant komt op het meest ongeluk-
kige moment en hij moet veel te lang wachten.
Zou het niet prachtig zijn als we de klant een
SMS-je stuurden met: ‘afspaak: 15.30 uur, deur
2, monteur Ismaël’?” ●

Erwin den Hoed

Actieve automatisering voor 
het hele autobedrijf
“Planningsystemen, CRM-systemen en DMS-systemen werken vaak stand-alone en
daar gaat het fout”, zegt Peter Bogaarts. Zodra een klant belt moet je alles we-
ten over die klant. Bijvoorbeeld, of hij een vervangende auto wil en of er mis-
schien nog rekeningen van hem openstaan. Maar je moet ook alles over zijn auto
weten. Wat is er in het recente verleden gebeurd? Wat is er nu nodig, wat kan er
mogelijk nog meer aan de hand zijn? Is er een recall van de fabriek op dit model?
Verder moet je weten hoeveel en welke capaciteit je in je werkplaats nodig hebt

en wanneer die be-
schikbaar is. En dan is
er nog de logistiek.
Welke onderdelen
heb je nodig, welke
heb je beschikbaar,
welke moet je bestel-
len?” Het is duidelijk,
dat vraagt om een
geïntegreerd auto-
matiseringssysteem.
Toch is dat nog maar
de eerste stap.
Bogaarts: “Een goed
systeem initieert
acties. Stel er is een
monteur ziek of één

van de bestelde onderdelen is in backorder. Dan moet er iets gebeuren. Wincar
werkt met actiesets die door zulke gebeurtenissen getriggerd worden en dan met
een pop-up in het scherm de organisatie tot actie aanzetten.”
En daarmee heeft Bogaarts misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor effici-
ënt en klantvriendelijk werken genoemd, de organisatie: “Het moet bij de men-
sen tussen de oren zitten. Is dat zo, dan kan goed automatiseren het werkproces
perfect ondersteunen.” ●

Voorbeeld van een actieset in Wincar. Drie dagen na bestelling van een 
onderdeel wijst het systeem de besteller er op dat hij moet controleren op
backorder.

“Ah, meneer Janssen, hoe staat het met het fiet-
sen?” Kent Marco van Veldhuizen zijn CRM-data-
base uit zijn hoofd?
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