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REPORTAGE 
DiagnoseXpert: uitkomst voor de werkplaats

Ooit werkten er 33 mensen bij Kia- en Opel-dea-
ler Auto Van Velde in Waddinxveen. Maar toen
het bedrijf in januari 2001 failliet ging was het
personeelsbestand al flink uitgedund. Chef
werkplaats Jan Van Mannekes trok de stoute
schoenen aan. Hij kocht de inventaris van de
curator, huurde het pand, nam drie ex-collega's
in dienst en werd samen met zijn vrouw Ans
Kia-dealer voor Waddinxveen en omgeving. In
het eerste jaar van zijn bestaan verkocht Auto
Van Mannekes op de kop af 48 auto’s. Nu, vijf
jaar later, passeert het bedrijf voor het eerst de
500: “250 gebruikt en 250 nieuw”, zegt Van
Mannekes trots. Behalve succes in de show-
room, boekt Van Mannekes ook succes in de
werkplaats. Die houdt inmiddels continu vijf
autotechnici en twee leerlingen aan het werk.
“En”, zegt Van Mannekes, “Inmiddels zijn we
toe aan weer een extra monteur.”

Kia-dealer én CarXpert-universeel
Hoe verklaart Van Mannekes het succes van zijn
bedrijf, zou het komen door de representatieve

uitstraling van zijn pand? Van Mannekes moet
lachen: “Nou nee, maar ik denk dat onze klan-
ten het juiste aanbod en een goede service be-
langrijker vinden dan een mooie glazen pui.”
Het juiste aanbod, en een goede service, dat
klinkt bijna net zo indrukwekkend als het heb-
ben van een glazen pui. Maar wat betekent het?
Gelukkig kan Van Mannekes dat prima uitleg-
gen. Eerst het juiste aanbod: “Als dealer heb je
relatief veel nieuwe inruil. Maar eigenlijk moet
je universeelbedrijf zijn om die inruil goed te
verkopen en er later het onderhoud voor te
kunnen verzorgen. Vandaar dat wij behalve Kia-

dealer ook CarXpert-universeelgarage zijn.”
Dan de goede service: “Laatst hadden we een
Kia Sportage in de werkplaats. Die auto had een
merkwaardig probleem. Hij deed het prima,
maar zodra je volgas gaf sloeg hij af. De
systeemtester hielp ons niet verder. Toch ver-
wacht de klant dat we zijn probleem oplossen.
Gelukkig kunnen we in zo’n geval altijd op de
aftersales-service van Kia terugvallen. Daar zit
veel expertise en als zij er daar niet uitkomen,
verwijzen ze door naar specialisten als Diesel
Büchli of Terlouw Diesel Center.”
Tot zover alles duidelijk, maar nu de aanpak

Specialistische kennis op afroep beschikbaar

De helpende hand
Iedere werkplaats kent

hem, de ‘vreemd merk’-

auto met hardnekkige sto-

ring. Een uitdaging voor de

echte liefhebber, maar een

plaag voor het werkplaats-

rendement. Grote vraag:

hoe los je zo’n storing snel

en efficiënt op? Kia-dealer

en CarXpert-bedrijf Van

Mannekes kent het ant-

woord: DiagnoseXpert.

AMT kijkt hoe het werkt.
Van Mannekes-werkplaatsfilosofie:
“Doe zelf wat je zelf kan, maar vind
nooit als tweede het wiel uit.
Schakel liever de specialist in.”

Representatief? Nou nee. Maar de
gevel verraadt wel dat Autobedrijf
Van Mannekes behalve dealer ook
universeel is. Dat maakt het bedrijf
helemaal bij de tijd.
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van een vergelijkbaar probleem bij een ‘vreemd
merk’-auto: “Vroeger belden we dan naar de
dealer. Soms hielp die je prima, maar het kon
ook gebeuren dat je een monteur aan de lijn
kreeg die er het liefst zo snel mogelijk vanaf
wilde. Kortom, je was helemaal afhankelijk van
het toeval.” Gelukkig gaat het inmiddels
anders: “Via CarXpert zijn we nu geabonneerd
op DiagnoseXpert. Dat is een helpdesk voor
diagnoseproblemen, bij ongeacht welk auto-
merk. En het werkt precies zoals we dat als Kia-
dealer al gewend waren. Dus eerst zelf aan het
werk, kom je er niet uit dan bel je de helpdesk.
Die helpt je met merkspecifieke schema’s en
allerlei praktische aanwijzingen. Kom je er
samen met de helpdesk nog niet uit, dan staan
er altijd nog zes gespecialiseerde bedrijven
klaar voor de echt lastige problemen.”

Universeel verslaat de dealer
Op die zes superspecialisten heeft Van Manne-
kes nog geen beroep hoeven doen. Op de Diag-
noseXpert-helpdesk al wel, die staat voorgepro-
grammeerd in de bedrijfstelefoons: “Pas nog,
met een Opel Frontera. Als het brandstofmeter-
tje op driekwart kwam vlogen temperatuurme-
ter, toerenteller en snelheidsmeter naar het
maximum. Dat bleek een massaprobleem. Daar
kun je zelf eindeloos naar zoeken, maar samen
met de helpdesk hadden we het zo opgelost.”
Dankzij DiagnoseXpert ontwikkelt Van Manne-
kes zich zelfs tot lokale specialist: “We hebben
hier al een VW Golf gehad die al een paar keer
tevergeefs bij de dealer was geweest. Ons lukte
het wel de defecte sensor op te sporen.” 
Om die ontwikkeling verder te versnellen ma-
ken de autotechnici van Van Mannekes binnen-
kort gebruik van een nog ongenoemd onder-
deel van DiagnoseXpert: training. Opleider ATG
in Dordrecht gaat ze nog slimmer leren meten.
Dus ook wat dat betreft lijkt DiagnoseXpert op
de aftersales-programma’s van de merkorgani-
saties. Immers, ook voor Kia gaan de Van
Mannekes-autotechnici regelmatig op training.

Droomlocatie
Tja, blijft over het pand. Oké, een grote glazen
pui is misschien overdreven, maar is het toch
niet een heel klein beetje jammer dat zoveel
autotechnische service en kwaliteit in een voor-
malige aardappelschuur huist? Verrassend
maar waar, Van Mannekes is het ermee eens:
“Misschien kun je het al zien aan de achterblij-
vende investeringen hier en daar, maar naar
alle waarschijnlijkheid gaat Auto Van
Mannekes verhuizen. Midden 2008 zitten we op
een droomlocatie langs de A20. Behalve Kia-
dealer en CarXpert-universeel zijn we dan ook
nog Ssang Yong-dealer. Kom tegen die tijd nog
maar eens langs om te vertellen of je het een
verbetering vindt.” ●

Van Mannekes is Kia-dealer én universeel.
Mocht een Kia problemen geven, dan kan de
werkplaats altijd terugvallen op de aftersa-
les-organisatie van het Koreaanse merk.
Maar wat te doen met deze Seat? Het MIL-
lampje brandt en de motor houdt in...

...dus leest autotechnicus Leen
Büdgen de systeemtester uit.

Büdgen kan weer
verder. De bedrading
blijkt oké.

Die wijst de nokkenaspositie-
sensor als boosdoener aan.

Vervangen? Hoho, niet zo snel.
Meten is weten, dus meet

Büdgen de weerstand over de
sensor. Conclusie: “Die sensor is

zo gezond als een vis!”

Wat nu? Toch een nieuwe bestel-
len? Speuren naar een andere
oorzaak? Of… DiagnoseXpert
bellen? Büdgen neemt geen risi-
co met de schaarse werk-
plaatstijd en kiest voor het laat-
ste.

Even later krijgt hij een schema
per e-mail. Plus de nodige aan-
wijzingen: “G40 is de nokkenas-
sensor. Controleer of het signaal
op pen T80/60 aankomt. Is dat
zo, dan is er een mechanische
oorzaak.”

Maar bij de mechani-
sche controle valt de
Seat door de mand.
De distributieriem is
twee tanden ver-
schoven. Oorzaak:
versleten spanrol. De
diagnose is gesteld.
Met dank aan
DiagnoseXpert heeft
autotechnicus
Büdgen het geheim
van de Seat ontra-
feld. Zou de Seat-
dealer net zo snel
zijn?

In dit
geval
liep alles
op rolletjes. Autotechnicus en
DiagnoseXpert-helpdesk samen
stelden vlot diagnose. Wat als het
allemaal wat moeizamer gaat?
Dan schakelt DiagnoseXpert over
op plan B en komt de échte speci-
alist er aan te pas. Zo heeft een
CarXpert-bedrijf altijd de deskun-
digheid van specialisten als Harry
Banis, Diesel Büchli, Visser Auto
Electra, Kleinjan Nijverdal, Perdok
Voertuigtechniek of Terlouw
Diesel Service achter de hand.Foto’s: Jan Lieftink

Erwin den Hoed

Met dank aan
DiagnoseXpert
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