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WERKPLAATS
Diagnosespecialist op afroep

Foto’s: Jan Lieftink

Op stap met de troubleshooter

Bram van Stijn uit Arnhem begon vorig jaar aan een nieuw avontuur. Na jaren succes-

vol eigen ondernemerschap kwam hij in dienst bij ATU. Een dienstverband dat slechts

een jaar duurde, de technische uitdaging was niet wat hij ervan verwachtte. Dus

startte hij ‘Bram van Stijn Autoservice’, een bedrijf dat zich specialiseert in aircotech-

niek en voertuigelektronica. Hij vertoont zijn kunsten op locatie!

Iedere werkplaats kent wel van die lastige geval-
len: de klant die maar terug blijft komen met
dezelfde storing. Jan en alleman heeft er al naar
gekeken, onderdelen zijn uitgewisseld, het
heeft klauwen met geld gekost en toch: het pro-
bleem is niet opgelost. Naast het geld, doet het
bepaald geen goed aan het imago van de werk-
plaats. Dergelijke voorvallen zijn geliefde ge-
spreksonderwerpen op feesten en partijen.
Dealers kunnen altijd terugvallen op de help-
desk van de importeur. Voor de onafhankelijke
autobedrijven is deze mogelijkheid helaas niet
voorhanden. Ook het loskrijgen van informatie
bij de plaatselijke dealer stuit nogal eens op
weerstand. Daarnaast is het voor een universele

werkplaats bijna onmogelijk om dekkend te zijn
met de diagnoseapparatuur. In de praktijk bete-
kent het dat men of voor Duitse auto’s kiest of
voor de Franse merken.
Probleemgevallen zijn voor de werkplaats moei-
lijk te plannen. Niemand kan immers van te
voren inschatten hoe lang de reparatie duurt.
Daarmee komt ook het overige werk in het ge-
ding, de ideale omstandigheid voor de werk-
plaatschef om flink in de stress te raken.
Zou het niet fantastisch zijn om dergelijke ge-
vallen uit te besteden aan een soort Willy Wor-
tel, die het oplossen van moeilijke technische
problemen als uitdaging ziet? In Arnhem en
omstreken bestaat die mogelijkheid. Bram van

Stijn van het vroegere VéBé van Steijn stelt zich
beschikbaar om vastgelopen garagisten tech-
nisch te ondersteunen. Maar laten we eerst even
kort zijn doopceel lichten.

Een eigenzinnig baasje
In 1993 nam hij samen met een broer en zus het
bedrijf van hun vader over. Bram werd verant-
woordelijk voor de werkplaats, zijn broer voor
de automaterialen en zijn zus voor de beide
tankstations. Die samenwerking liep in 2005
spaak en men besloot het bedrijf te verkopen.
ATU had net plannen gemaakt om in Arnhem
een eerste vestiging in Nederland te openen en
met die grootmacht werd besloten dat zij de
goodwill en de werknemers van de werkplaats
zouden overnemen. Zo geschiedde en Bram
kwam in ‘Duitse handen’ als werkplaatschef.
Die samenwerking werd geen succes. “Dat lag
voornamelijk aan mij. Ik had daarvoor 12 jaar
lang technisch de touwtjes in handen gehad en
mij de laatste jaren gespecialiseerd in het diag-
nosestellen. Daar kwam ik totaal niet meer aan
toe. Daarnaast heb ik gemerkt dat het krijgen
en uitvoeren van orders mij niet makkelijk af-
gaat.” In goede harmonie werd besloten het
dienstverband te beëindigen.

Complex diagnosewerk
“Over de volgende stap heb ik geen moment ge-
twijfeld. In mijn VéBé van Steijn-tijd had ik mij

Mobiele  denktank

Bram van Stijn uit Arnhem startte vorig jaar ‘Bram
van Stijn Autoservice’. Het bedrijf richt zich op ga-
ragehouders en autohandelaren die vastlopen met
elektronicaproblemen en aircoservice. Van Stijn re-
pareert bij de opdrachtgever in de werkplaats en
probeert het probleem binnen 24 uur te verhelpen.
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gespecialiseerd in het diagnosestellen. Veel
klanten waaronder collegabedrijven (ook dea-
lers!) maakten gebruik van die dienst. ATU had
de klanten overgenomen, maar bood niet die
diepgaande technische serviceverlening, terwijl
veel oude klanten mij daar wel voor benader-
den. Er was dus voldoende vraag naar complex
diagnosewerk. Ik had al eens zitten filosoferen
wat ik zou moeten investeren om een dergelijke
service, mobiel bij de klant aan huis te bieden.
Ik wilde niet tot over mijn oren in de schulden
komen te zitten en personeel, daar wilde ik ook
niet meer aan. Een éénmansbedrijf dat zoveel
mogelijk bij de klant aan huis de storingen op-
lost was mijn insteek. Een bus, voldoende diag-
noseapparatuur, speciaalgereedschap, voldoen-
de technische documentatie en een aircoservice-
apparaat, daar kwam ik op uit. Voor mij accep-
tabel en belangrijker; ik kon weer doen waar
mijn hart lag!”

Maximaal flexibel
Menig beginnend ondernemer zal, zeker in de
beginfase, moeite hebben voldoende werk bin-
nen te halen. Zo niet bij Van Stijn. De klanten
kwamen vanzelf leek het wel. “In mijn ATU-tijd
werd ik al regelmatig benaderd, maar moest
toen afhaken. Maar eenmaal vrij man wist men
mij weer te vinden. Ik heb nu, na een half jaar,
een klantenbestand van 60 bedrijven. Er zouden
er nog wel wat meer bij kunnen, maar dan komt
in mijn ogen de flexibiliteit in het geding.”
Dat is een belangrijk aspect voor Van Stijn. Hij is
zich er terdege van bewust dat als een vaste
klant hem benadert deze ook zo snel mogelijk
geholpen wil worden, liefst binnen 24 uur. Des-
noods in de avonduren of op een zaterdag.
Zijn agenda ziet er ogenschijnlijk leeg uit, maar
dat is schijn. Bladeren we terug in het verleden
dan zien we gevulde dagen. “Meestal word ik 
‘s ochtends of in de avonduren gebeld. Het kan
soms voorkomen dat ik ‘s ochtends begin met
een lege dag terwijl ik me aan het einde van die
dag helemaal uit de naad werk.”
Om de flexibiliteit van het bedrijf zoveel moge-
lijk te waarborgen heeft Van Stijn ook een aan-
tal vaste klanten waarvoor hij het reguliere
onderhoud doet. Met dergelijk werk kan hij
schuiven om zodoende de ‘prioriteit’ te geven
aan het mobiel storingzoeken.

Geen concurrent
Zoals gezegd weet de automobielbranche (ook
merkdealers!) van Arnhem en omstreken Van
Stijn te vinden. Het feit dat hij geen werkplaats
op commerciële basis runt, is een belangrijk as-
pect. “In de regio heb je nogal wat dorpsgarages
die bijna de gehele plaatselijke bevolking als
klant hebben. Onderhoud, maar ook moeilijke
reparaties passeren de werkvloer. Onmogelijk
om de klanten op alle niveau’s te bedienen.
Komt een klant met bijvoorbeeld een kapotte
airco en het bedrijf heeft geen aircoservice in
het programma, dan belt men mij. Zonder dat

de klant het weet wordt de auto door mij gere-
pareerd. Dat is veel beter dan tegen de klant te
zeggen dat hij maar naar een concurrent moet
gaan, dan ben je hem kwijt. Ook val ik bij dat

soort bedrijven wel eens in, bijvoorbeeld als
men een zieke heeft. Ik doe ook APK’s en als de
garagist dan zorgt voor een aantal auto’s dan
werk ik alles in één keer af.”

Voordat Van Stijn zijn bedrijf begon, maakte hij
een inventarisatie van wat hij allemaal dacht
nodig te hebben. Het resultaat ziet u hier. Al het
gereedschap en veel voorkomende onderdelen
zoals kabelschoentjes en zekeringen zijn overzich-
telijk opgeborgen in kisten. Het aircoserviceappa-
raat staat tegen het tussenschot.

Hier ziet u een klein deel van het speciaalgereed-
schap dat Van Stijn tot zijn beschikking heeft bij
het oplossen en repareren van complexe storingen.
Hij is zich er terdege van bewust dat hij met deze
inventaris zijn brood moet verdienen en heeft bij
de aanschaf niet bezuinigd op kwaliteit.

Aan het begin van de week is de agenda meestal
nog redelijk leeg, aan het einde blijkt het toch een
hele ‘race’ te zijn geweest. De opdrachten komen
veelal op de dag zelf binnen en worden zo moge-
lijk binnen 24 uur afgewerkt. Dat vraagt een zeer
flexibele instelling.

Aircoservice blijft voor veel bedrijven een moeilijk
item. Vullen kan iedereen, maar zodra er zich een
storing voordoet is Leiden in last. Van Stijn had
zich al gespecialiseerd in dit onderwerp in zijn
VéBé van Steijn-tijd, velen kennen hem daar nog
van en doen nu weer een beroep op hem. Het ser-
vice-apparaat is een compleet handbediend exem-
plaar van Ecotechnics, een recht toe recht aan
machine die precies doet wat het moet doen.

Zijn laatste ‘speeltje’ is deze onlangs aangeschafte
endoscoop. Ideaal bijvoorbeeld om de vervuiling
van het inlaatsysteem van een Transporter te in-
specteren zonder alles te hoeven slopen of om de
inwendige vervuiling van de cilinderkop te bekij-
ken. Moet u nog meer redenen hebben om zo’n ap-
paraat aan te schaffen? Bram niet! Hij bespaart er
tijd en dus geld mee.

Niet altijd lukt het om een diagnose in de werk-
plaats te stellen. Dan neemt Bram de auto mee om

dynamisch te kunnen meten en de data en even-
tuele scoopbeelden op te slaan om ze later te ana-

lyseren. In de toekomst wil hij dit op een
rollenbank in zijn eigen werkplaats doen.
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Een ander belangrijk aspect is zijn ‘sleutelsnel-
heid’. Van Stijn kan bogen op een ruime erva-
ring, heeft eigenlijk alles al gedaan en kan daar-
door snel werken. “Een moeilijke storing? Bel
mij, ik stel een diagnose en repareer de auto en
bespaar zo de uiteindelijke klant geld. Maar ook
de ondernemer is erbij gebaat, hij houdt een te-
vreden klant, verdient er nog iets op en ver-
breedt zijn bedrijf.”
Toch is het soms een behoorlijke drempel om
Van Stijn te bellen. “Voornamelijk omdat ze niet
rekenen, meestal hebben ze al een flink aantal
uren aan een auto gesleuteld, komen er niet uit
en bellen mij dan. Dat is te laat. Heb je een
moeilijk geval of een complexe reparatie en zie
je er tegen op, dan moet je er niet aan begin-
nen. Ik werk sneller en de eigen monteurs kun-
nen hun normale werk blijven doen.”
De mannen die dat wel in het snotje hebben
zijn de autohandelaren. Hun marge is krap en
zij kunnen het zich niet permitteren om uren
aan een auto te (laten) sleutelen. “Dat betekent
niet dat ik altijd voor ze repareer. Ik diagnosti-

ceer en reken ze voor wat de reparatie ongeveer
moet kosten. Is het bedrag te hoog in hun ogen,
dan beginnen ze er niet aan.”

Efficiëntie kan omhoog
In het afgelopen half jaar heeft hij behoorlijk
wat werkplaatsen van binnen gezien. Naast dat
er veel goed gaat, is het hem opgevallen dat er
met weinig middelen veel valt te verbeteren.
“De organisatie is vaak gebrekkig, het gereed-
schap is zoek of sterk verouderd, kennis niet op
peil, matig licht en een slecht klimaat op de
werkvloer, de afhandeling met de klant soms
schrijnend, ga zo maar door. Het lijkt mij ont-
zettend leuk om dergelijke   bedrijven te begelei-
den om het rendement van de werkplaats te
verbeteren. Veel hoeft dat in mijn ogen niet te
kosten.”
Maar eerst wil hij zijn bestaande bedrijf verder
professionaliseren. “Voor de toekomst wil ik een
permanente eigen werkplek. Nu werk ik veel bij
de klanten en kan ik bij een bevriende garage
twee dagen in de week gebruik maken van de

werkplaats. Ook mis ik een rollenbank. Regel-
matig neem ik een probleemgeval mee omdat
het probleem zich stationair niet openbaart.
Het is veel efficiënter om zo’n auto op de rollen-
bank onder belasting te testen. Ook kun je dan
veel makkelijker de scoop mee laten lopen.
Daarnaast wil ik een goede vier- of vijfgastester
hebben. Ik kan dan zien hoe de verbranding is,
het geheugen uitlezen en vervolgens nauwgezet
de onderdelen doormeten. Ik verwacht dan nog
sneller en efficiënter te kunnen werken.” �

Hans Doornbos

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Heeft u een lastige storing of reparatie bij
de hand, dan kunt u natuurlijk ook infor-
matie inwinnen bij een vakcollega. 
Wellicht heeft een collega een dergelijk
mankement eerder meegemaakt. U hoeft
dan niet opnieuw het wiel uit te vinden.
AMT biedt u deze mogelijkheid op
www.amtgarageforum.nl. Leg daar uw
probleem voor aan collega’s. Wellicht le-
vert het waardevolle tips op!
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Soms is de oplossing zo simpel, dat je je bijna zou gaan schamen dat je hier-
voor de elektronicaspecialist hebt laten komen. Maar het komt voor!

Diagnoseproblemen 
uit Bram’s praktijk
Van Stijn is nu een half jaar bezig. Wat is hij zoal tegengekomen in
die periode? “Eigenlijk van alles, van uiterst simpele gevalletjes die
met een heel klein beetje kennis en ervaring opgelost hadden kun-
nen worden, tot behoorlijk complexe gevallen die het nodige denk-
werk vergden.” We laten enkele voorvallen de revue passeren.

“Ik werd op een gegeven mo-
ment bij een Land Rover geroe-
pen die problemen had met de
verlichting. Zodra het rempedaal
ingetrapt werd gingen alle lamp-
jes achter branden. In eerste in-
stantie denk je dan aan een

slechte massa, maar dat was alle-
maal in orde. Wat bleek: men had
het lampje wel vervangen maar
verzuimd er een ‘duplo’-lampje in
te doen. Of bijvoorbeeld een
Chrysler Voyager waarvan de accu
leeg liep op het moment dat de

auto werd ‘afgezet’. Eigenlijk
weet iedereen met enige ervaring
met die auto’s dat het contactslot
slijt en speling gaat vertonen. Je
kunt dan de sleutel eruit halen
terwijl het slot niet helemaal op
de nulstand staat. Gevolg is dat
de auto op contact blijft staan
met na verloop van tijd een lege
accu.”
Ook in het rijtje ‘lichte’ gevalle-
tjes: de Transporter T4 die dienst
weigert als de remlichtschakelaar
kapot is. Het is even een weet en
eigenlijk zou iedereen op de
werkvloer daarvan op de hoogte
moeten zijn, maar de praktijk is
anders.
Voor Van Stijn zijn dit klusjes van
een kwartier en wetende dat ze
erbij horen hebben ze niet zijn
voorkeur. “Ik heb zo’n probleem-
pje al opgelost op het moment
dat ik de garage betreed. Maar ik
moet er naar toe rijden en kan
maar een kwartier in rekening
brengen en ook bij mij moet de
kachel branden.”

Computer zonder voeding
Nee, liever heeft hij complexere
gevallen waar hij een beroep
moet doen op zijn expertise en
‘hulpmiddelen’. “Laatst werd ik
bij een Golfje TDI geroepen die
helemaal niets meer deed. Vol-
gens de klant had hij de auto rij-
dend weggezet en gaf de auto
daarna geen enkel teken van
leven meer. In eerste instantie
denk je dan aan de computer.
Deze kreeg wel voeding maar
niet de normale boordspanning.

Iets lager, ik dacht 9 Volt. Verder
kijken en toen kwam ik erachter
dat de klant net een radio had in-
gebouwd. Ik kreeg een vaag ver-
moeden dat daar iets fout
gegaan was en richtte mijn aan-
dacht op de zekeringenkast. Wat
bleek? De radio was volgens
richtlijn afgezekerd maar men
had blijkbaar geen zekering voor-
handen en deze lukraak uit de
zekeringenkast geplukt. En laat
dat nu net de voeding van de
computer zijn geweest. Het ver-
haal van het rijdend wegzetten
zette me in eerste instantie op
het verkeerde been, maar dat
bleek later dus niet te kloppen.”

Een ‘rijke’ Peugeot
Toch is het achtergrondverhaal
van de klant, mits het klopt, het
begin van het doordacht storing-
zoeken. “Zo had een klant een
probleem met een Peugeot Cabri-
olet. Die auto liep, als hij koud
werd gestart, als een zonnetje
maar zodra hij warm werd ging
het mis. De viergastest wees uit
dat het mengsel steeds rijker
werd naarmate de koelvloeistof-
temperatuur opliep. Diagnose ge-
steld: temperatuursensor kapot.
Nieuwe besteld, maar het pro-
bleem was niet uit de wereld!
Nou, dan zou het de computer
moeten zijn. Dat is een behoor-
lijke uitgave dus ik wilde er abso-
luut zeker van zijn. Ik heb toen
de sensor kortgesloten en met
mijn voedingsbox handmatig een
signaal naar de computer ge-
stuurd. Wat bleek, het systeem re-

Afstelgegevens, schema’s en referen-
tiewaarden, kortom de technische in-
formatie van het voertuig is de basis
voor een goede diagnose. Van Stijn
heeft hiervoor drie bronnen: Auto-
data voor de airco-installatie en de
comfortsystemen, de data van Bosch
behorend bij zijn KTS 530-diagnose-
tester en gegevens van GMTO met
heel veel scoopbeelden. Hij kan een-
voudig switchen van de ene bron
naar de andere.

Uiteindelijk is hij hiernaar op zoek,
het schema van het brandstofsys-
teem van een Renault Scénic diesel.

De vierkanaals scoop van GMTO is
goud waard voor deze vakman. Ide-
aal is de mogelijkheid om het verkre-
gen beeld te vergelijken met het
referentiebeeld.

Handmatig een signaal genereren
waarmee de computer van de auto
gevoed wordt, ideaal om te bepalen
of de sensor of computer kapot is.
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gelde zoals het hoort dus aan de
computer mankeerde niets. Maar
met de nieuwe sensor verrijkte hij
als de motor warm werd. Hoe kan
dat? We hadden immers dezelfde
sensor besteld als die erin zat. Om
een lang verhaal kort te maken,
in alle modellen wordt een NTC-
type gebruikt behalve in één serie
motoren met airco. Wat bleek?
Men had de auto gekocht met
een rotte motor, van de sloop een
andere gehaald met, je raadt het
al, een airco-installatie. De motor
werd zonder aircocompressor in
de Cabrio gelepeld en aangeslo-
ten op de regelunit van de auto.
We hebben toen de juiste sensor
aangeschaft en het probleem was
over.”

Eerlijk advies
Soms kost een diagnose behoor-
lijk wat speurtijd. Van Stijn is zich
ervan bewust dat ook zijn klan-
ten wat moeten verdienen. Hij
bespreekt daarom altijd vooraf-
gaand aan een reparatie wat hij
denkt dat het probleem is en wat
het ongeveer gaat kosten. “Ei-
genlijk is er voor ieder probleem
een technische oplossing. Maar
mijn uren en de onderdelen moe-
ten ook betaald worden. Zo had

ik laatst een Peugeot 406 HDi die
de geest had gegeven. De auto
had 387.000 km op de teller dus
adviseerde ik er niet meer aan te
beginnen. Na overleg met de ei-
genaar werd toch besloten om
het probleem aan te pakken. Ik
kreeg geen contact met de com-
puter dus deze moest vervangen
worden. Om de kosten te druk-
ken heb ik op de sloop een com-
puter geregeld inclusief de
bedrading. Ook waren de verstui-
vers versleten en moesten wor-
den vervangen. Al met al toch
een reparatie van € 2.000,-. Twee
maanden later hoorde ik dat de
drijfstangen naar buiten waren
gekomen!”
Ook het oplossen van storingen
in de comfortinstallatie van een

moderne auto kan kostbaar zijn.
“Meestal is het moeilijk om aan

goede schema’s te komen. Auto-
data is redelijk uitgebreid maar
een aantal merken staan er niet
in. Dan moet ik alles zelf uitzoe-
ken en dat kost behoorlijk wat
tijd. Het lukt altijd wel, maar ik
bereid de klant voor op een aan-
zienlijke kostenpost. Aan hem
dan de keuze. Ik heb nu een Saab
staan waarvan de airco niet
werkt. De hardware is in orde,
het probleem zit in de aanstu-
ring. Deze gaat over drie regel-
units, dus ga er maar aan staan.
Dat gaat in de papieren lopen!”�

Wat kost deze expertise?
Mocht u gebruik willen maken van de diensten van Bram Van Stijn,
dan kunt u hem bereiken via de mail: bramvanstijn@chello.nl. Zijn
thuisbasis ligt in Arnhem en hij opereert zoveel mogelijk rondom
deze Gelderse hoofdstad. Zijn uurloon bedraagt € 55,- excl. BTW.
Mocht blijken dat hij voor zijn werkzaamheden de hulp moet in-
roepen van één van zijn diagnosesystemen, dan rekent hij daar 
€ 27,- excl. BTW voor.

Bram van Stijn moet zo dekkend mogelijk zijn met zijn diagnoseapparatuur.
Hij heeft maar liefst drie merken: de Bosch KTS 530 die een echt diepgaande
diagnose kan doen vooral bij Duitse auto’s, de ‘machine’ van GMTO met heel
veel scoopbeelden en reparatietips en de diagnosetester van Texa voor de
Franse en Italiaanse auto’s. En de Aziatische auto’s? Die gaan zelden stuk en
zijn eventueel te diagnosticeren via de knippercode of het EOBD-systeem.

Veel klanten van Van Stijn zijn handelaar. Zij weten precies hoeveel ze zich
kunnen permitteren om de inzet van Van Stijn lonend te maken en beginnen in
de regel niet zelf te experimenteren. De reguliere autowerkplaatsen daarente-
gen roepen de hulp van de specialist pas in als ze helemaal zijn vastgelopen.
Dat is te laat.

Autodata heeft Van
Stijn vooral voor de
data en schema’s van
de comfortinstallatie,
inclusief de airco.

Een dergelijke afbeel-
ding is erg belangrijk
om de comfortinstalla-
tie te lijf te gaan. Zon-
der deze informatie is
het bijna onmogelijk
om snel een adequate
diagnose te stellen.
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