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REPORTAGE
Nieuwe huisvesting MAN Eindhoven Groep

Voorbeeldige werkomstandigheden voor trucktechnicus

Efficiency, daar draait het om in een moderne

werkplaats. Maar vaak zijn de bestaande inrich-

ting en het pand de beperkende factoren. Nieuw-

bouw is dan de enige remedie om het rendement

te verbeteren. Dat is precies wat de MAN Eindho-

ven Groep heeft gedaan. Het resultaat mag er

zijn: zó sleutel je aan trucks!

Het nieuwe dealerbedrijf in Eindhoven geldt als een voorbeeld
voor de MAN-organisatie in Nederland. Doordachte bouw, veel
oog voor goede werkomstandigheden en een transparante
werkomgeving. En natuurlijk: uitstraling!

Opvallend is de grote hoeveelheid natuurlijk licht
die in de werkplaats binnen dringt. Veel glas en een
grote lichtkoepel zijn hiervoor verantwoordelijk.
De truckwerkplaats heeft vijf straten die zowel aan
de voorzijde als aan de achterzijde toegankelijk
zijn. Met de lengte is rekening gehouden met LZV-
combinaties. 

Lichtend voorbeeld
in truckservice
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De beste manier om doordacht nieuw te bou-
wen is eigenlijk hetzelfde als het schrijven van
een goede brief. Die maak je eerst in klad voor-
dat de definitieve versie gestalte krijgt. Een be-
drijfspand zou je eigenlijk ook eerst moeten
‘beproeven’ in de praktijk, zodat je precies weet
wat anders moet. Dat gaat echter wat moeilijk,
vandaar dat je donders goed moet nadenken
voordat je je handtekening onder de definitieve
bouwtekening zet. En dan nog wordt je later
vaak geconfronteerd met zaken die net even an-
ders hadden gemoeten.
Zo gaat het in negen van de tien gevallen. De
uitzondering zijn we in Eindhoven tegengeko-
men. Daar opende de MAN Eindhoven Groep op
22 mei officieel haar deuren. Tijdens een rond-
leiding door het bedrijf zijn ons geen zaken op-
gevallen die eigenlijk anders hadden gemoeten.
Het pand is met een zeer doordachte visie ge-
bouwd. En ook gedurfd, zoals de complexe kli-
maatregeling die pas over tien jaar geld gaat
opbrengen maar nu al voor een behaaglijk werk-
klimaat zorgt.
De foto’s op deze pagina’s laten de vele bijzon-
dere kenmerken van de nieuwbouw zien. Laat u
inspireren!

MAN en VW-bedrijfswagens
De MAN Eindhoven Groep vertegenwoordigt de
MAN-dealerbedrijven in Zuid- en Midden-Bra-
bant. De groep heeft vestigingen in Helmond,
Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De vestiging

in Eindhoven was voorheen gesitueerd in Best,
maar het pand en de ligging waren verre van
ideaal. Er was geen mogelijkheid uit te breiden
en de werkomstandigheden voor de monteurs
lieten te wensen over. Vandaar dat men gekozen

Heel slim, alle lawaai producerende
elementen zoals ventilatoren zijn op
het dak geplaatst. Dat geeft rust op
de werkvloer en de radio hoeft niet
op standje tien!

De klimaatregeling heeft een grote warmtewisse-
laar op het dak die zoveel mogelijk restwarmte uit

de naar buiten tredende lucht haalt. In de zomer
slaat de warmtewisselaar de ‘koude’ van de nacht
op en blaast deze in de werkruimtes. Dit bespaart

aanmerkelijk op stook- en aircocapaciteit. Men kan
nu toe met een kachelcapaciteit van 100 kW ter-
wijl voor dit soort gebouwen 400 kW niet onge-
bruikelijk is. De investering in deze innovatieve

klimaatregeling was aanzienlijk, men verwacht het
in 10 jaar terug te verdienen.

Een heuse showroom, dat tref je niet vaak aan bij
een bedrijfswagendealer. Naast een selectie van
Volkswagen-bedrijfsauto’s staan hier ook MAN-
producten uitgestald. Momenteel is de Dakar-truck
van Hans Stacey te bewonderen in deze ‘ballroom’.

De fastmovers pakken de monteurs zelf uit het ma-
gazijn. Dat scheelt wachttijd en personeel. Het ma-
gazijnpersoneel zorgt voor de organisatie en pakt
de ‘moeilijke’ onderdelen. De monteur scant de
barcodes op de order en de onderdelen, zodat de
administratie en factuur automatisch worden bij-
gewerkt.

Het magazijn heeft een oppervlakte van 300 m²
verdeeld over drie lagen. Met de onderdelen van
Volkswagen is men niet geheel dekkend, maar dat
hoeft ook niet omdat dit merk een 24-uurs leve-
ring kent. De meeste onderdelen van MAN liggen
op het schap.

Apart, voor het magazijn staat een infoterminal
met computer en printer. De monteurs halen hier
hun informatie van internet en kunnen deze desge-
wenst uitprinten en meenemen naar het voertuig.
De werkplaatshandboeken van Volkswagen zijn 
digitaal, MAN werkt aan deze stap.
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Verkoop en onderhoud van VW-bedrijfswagens is een van de kernactiviteiten van het bedrijf. Maar dat
kan toch ook via de Volkswagen-personenautodealer? Inderdaad, maar bedrijven blijken de voorkeur te
geven aan de bedrijfsauto-aanpak van de truckdealer. In die sector is men zich er meer van bewust dat
een bedrijfsauto een stuk gereedschap is, waarmee een ondernemer zijn omzet binnen moet halen.

Voor de VW-bedrijfsauto’s is een aparte werkplaats
ingericht met een vaste bemanning. Alle equip-

ment die we in de werkplaats van de VW-dealer
aantreffen zien we ook bij MAN Eindhoven.

Het hele bedrijf is voorzien van vloerverwarming,
die staat afgesteld op 17ºC. Dat lijkt verwennerij
maar is, als je nieuwbouw overweegt, zeker het
overdenken waard. Tussen de verschillende afde-
lingen heeft men ramen geplaatst om zoveel mo-
gelijk gebruik te maken van het natuurlijk licht. 
Er is een contract afgesloten met de plaatselijke
glazenwasser!

De ‘afleverhal’ heeft twee straten die zijn ingericht
voor het servicen van bussen. Met ashefcilinders
worden de voertuigen op hoogte gebracht. De
monteurs die aan de bussen werken zijn daarvoor
speciaal opgeleid. Deze hal is ook voorbereid op
onderhoud aan aardgasvoertuigen.

In de derde hal worden de nieuwe voertuigen klaargemaakt
voor aflevering. Het gaat hoofdzakelijk om het monteren van ac-
cessoires. Voor grotere klussen, zoals de opbouw van een laad-
kraan doet men een beroep op de leverancier. Hetzelfde geldt
voor de installatie van koelunits. Men heeft wel equipment om
deze onderdelen te servicen. Getuige de zware loopkat heeft
men daarop niet bezuinigd!

Iedere monteur heeft een afstandsbediening waarmee hij deu-
ren opent en sluit. Dat scheelt geloop, dat scheelt energie!

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



heeft voor nieuwbouw op een industriegebied
dat goed te bereiken is voor de doelgroep.
Naast bedrijfsauto’s en bussen onderhoudt en
verkoopt de MAN Eindhoven Groep ook de be-
drijfswagens van Volkswagen. Voor dit jaar re-
kent men op een verkoopprognose van 300
nieuwe VW-bedrijfswagens. Men hoopt dit jaar
een zelfde aantal MAN-voertuigen af te zetten.

De handen ineen
Eindhoven kent een grote dichtheid aan truck-
dealers en is, zoals bekend, de thuisbasis van

DAF. Goed personeel krijgen én houden is voor
de hele branche al moeilijk, maar is in de regio
Midden-Brabant werkelijk een crime. Alle bedrij-
ven trekken aan dezelfde opgeleide schoolverla-
ters.
Daarbij was de algemene ervaring dat niet al-
leen het aanbod aan vers personeel te wensen
overliet maar dat er ook op de kwaliteit het een
en ander viel aan te merken. Te weinig praktijk-
ervaring en niet bekend met de moderne truck-
techniek waren veelgehoorde klachten. Maar
gelukkig beseffen alle bedrijven dat goed ge-

schoold personeel een investering is voor het 
bedrijf. Vandaar dat men gezamenlijk de Truck-
academy heeft opgericht. Via open dagen en
voorlichting op de scholen probeert men
nieuwe aanwas te krijgen voor deze praktijkge-
richte opleiding. Vorig jaar startte men met 18
leerlingen en dit jaar hoopt men met 24 afge-
studeerde VMBO-studenten in zee te gaan.
Het ROC Eindhoven verzorgt de theoretische op-
leiding en de bedrijven zorgen voor technische
input en de praktijkbegeleiding. Naast het done-
ren van actuele technische manuals stellen de

De nieuwbouw van MAN Eindhoven is gerea-
liseerd op het industrieterrein GLC. Dit ligt
pal langs de A2, vlak bij Eindhoven Airport.
Op deze A1-locatie heeft MAN 12.000 m²
weten te bemachtigen, waarvan 5.200 m² is
bebouwd. In het bedrijf werken 30 monteurs,
waarvan 4 leerlingen van de Truckacademy.
Kernactiviteiten van het bedrijf zijn het ver-
kopen en onderhouden van MAN Trucks en
VW-bedrijfswagens, en het onderhoud aan
bussen en getrokken materieel. Schades en
spuiten besteedt men uit aan professionele
bedrijven in de omgeving.
Dit jaar is de prognose om 300 nieuwe MAN’s
en evenzoveel VW-bedrijfswagens aan de
man te brengen. Daarnaast hoopt men
90.000 monteururen te ‘verkopen’. Het
nieuwe bedrijf geldt als voorbeeldtruckbe-
drijf voor de MAN-organisatie. �

Groot in zwaar
materieel

Het speciaal zwaar gereedschap is ondergebracht
op schuifwanden. Voordeel is dat in één oogopslag
te zien is of een wand compleet is.

Het bedrijf heeft twee moderne APK-straten met
vanuit de cabine bedienbare as-lifters. Een behoor-

lijke investering, maar het scheelt per APK 10 mi-
nuten en dat verdient zichzelf terug.

Vooruitlopend op de ARBO-regels van 2010 zijn de
putten op een diepte van 1.60 meter gelegd. Fan-
tastisch als je lang bent, maar niet iedereen is dat.

In een centraal milieuhok liggen alle
brandbare stoffen opgeslagen. Van-
daaruit lopen de leidingen naar de
werkplekken. Klinkt leuk, maar voor-
dat de ringleiding helemaal gevuld is
zijn we 1000 liter verder. Een ijzeren
voorraad zeg maar. Voor de zware
trucks wordt Shell R6LM-motorolie
gebruikt. Wel de duurste motorolie,
maar ook die investering is terug te
verdienen.

Uiteraard mag een moderne MAN-
tester niet ontbreken op de werk-
vloer van de trucksectie. De commu-
nicatie met de truck is draadloos, er
is nog geen draadloze verbinding op
de werkplek met het internet, daar
wordt aan gewerkt.

Foto’s: Jan Lieftink
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bedrijven ook leermiddelen zoals motoren en
versnellingsbakken ter beschikking.

Verzekerd van een baan
De bedrijven gaan met de leerlingen een ar-
beidsleerovereenkomst aan. Zo zijn ze bij aan-
vang van de studie al verzekerd van een baan.
Alle partijen zijn dermate goed te spreken over
deze aanpak dat ook de regio Amsterdam verge-
vorderde plannen heeft met een dergelijke op-
leiding te gaan starten. Alles met als doel samen
nieuwe, goed opgeleide monteurs af te leveren
die trots zijn op hun vak.
Een groot dilemma in de werving van nieuwe
monteurs blijkt steeds weer het vooroordeel dat
werken in een truckwerkplaats vies en zwaar is.
Dat idee-fixe lijkt ons eenvoudig te beslechten
door leerlingen in spé eens uit te nodigen in de
werkplaatsen van de onlangs geopende MAN-
vestiging in Eindhoven. Dat kan weleens de
start zijn van een boeiende carrière als truck-
technicus! �

Hans Doornbos

Nog een aardigheidje dat we niet vaak tegenko-
men. Iedere werkplek heeft een 100 bar wateraan-
sluiting om de werkplek schoon te spuiten. De
compressor en hogedrukreiniger staan boven het
milieuhok zodat niemand last heeft van het lawaai.

Bij de wasplaats is een aparte doorgang gemaakt
zodat het gehele pand rondom berijdbaar is. Han-
dig en doordacht.

Deze ruimte staat wijd en zijd bekend, hier worden
centraal ZF-versnellingsbakken gereviseerd zowel
van de MAN-dealerorganisatie als ook van andere

merken die ZF-transmissies toepassen.
MAN Eindhoven participeert in de Truckacademy.

Dit cursusjaar had men vier cursisten ‘over de
vloer’ die uitvoerig begeleid worden door leer-

meesters.
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