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Bij duurzame ontwikkeling probeert men produc-
ten en diensten van de wieg tot het graf (bij het
ontstaan, het gebruik en het afdanken) minder
slecht te maken. Dat kan door schonere grond-
stoffen te kiezen, producten zuiniger te maken en
de recycling te optimaliseren. De volgende stap
leidt tot de cradle to cradle (c2c, van wieg tot
wieg)-gedachte; het afval van de ene fase dient
als grondstof voor een volgende fase. Zo voldoen
de lampen en meubelen bij Henk Scholten in Arn-
hem allemaal aan de c2c-gedachte. De duurzaam-
heid zie je bijvoorbeeld aan de vele lichtsensors
en timers. In de lunchpauze gaat het licht in de
werkplaats uit en in de kantoren schakelt het aan
en uit via een bewegingssensor.
Scholten combineert deze makkelijk realiseerbare
zaken met een optimale klantbeleving. Zo parke-
ren de klanten hun auto's overdekt en voorkomen
speciale lampen bij de receptie dat ze in het licht
kijken. Kees Schaaps en Harald Scholten (respec-
tievelijk adjunct- en algemeen directeur) vinden
dat duurzaamheid goed past bij hun bedrijf, bij
Volvo en bij de klanten. Zij zagen echter onvol-
doende mogelijkheden om hun ideeën in een be-
staand pand te realiseren. Dus werd de aanzet ge-
geven voor een nieuw pand waarin klanten zich
moesten thuisvoelen. Door een betere bereik-

baarheid en zichtbaarheid wilde de Volvo-dealer
bovendien extra traffic bereiken, met als resultaat
meer nieuwe klanten.

78 tekeningen
Het Volvo-rayon Arnhem groeit. De klanten
komen van een steeds grotere afstand en daar-
mee werd een zichtlocatie een optie. Dat werd
gevonden op een taartvormig stuk grond aan
de oever van de Rijn, direct naast de door-
gaande Pley-route. De gemeente Arnhem vaar-
digde echter diverse geboden en verboden uit:
een deel van het pand moest dertien meter
hoog zijn, een ander deel mocht niet hoger dan
zes meter zijn. Een warmtewisselaar (warmte-
pomp) werkend op grondwater werd al direct
verboden, omdat grondboringen naast de rivier-
dijk uitgesloten werden. De gemeente had een
voorkeur voor een stenen gevel en schreef zelfs
de rode tint voor.
Dat laatste kwam goed uit. Scholten koos voor
bakstenen van klei, die thermische isolatie, duur-
zaamheid en geluidisolatie bieden. Sommige ste-
nen kwamen door het natuurlijke bakproces
enigszins krom uit de oven en werden ‘lachend’
gemetseld; met de gekrulde hoeken omhoog. De
terugliggende voeg zonder (verticale) stootvoeg

en het weinige glas benadrukken de lengte van
het pand. De achterliggende gedachte is ook hier
duurzaamheid, plus het feit dat de auto's binnen
mooier neergezet kunnen worden. Scholten: “Je
krijgt bij een glazen wand teveel indrukken van
wat er achter de auto staat. Daarom zie je in veel
showrooms een paneel achter een auto staan; de
auto krijgt er meer power van”. Om aan alle eisen
en voorschriften tegemoet te komen, waren maar
liefst 78 tekeningen nodig.

Huiskamer geeft sfeer
In de hal worden alle medewerkers met foto en
naam voorgesteld. De showroomvloer bestaat,
geheel volgens de voorschriften van de Volvo-
huisstijl, uit gekant hout. Het mooie, Scandina-
visch hout is helaas gevoelig voor de afdruk van
banden; elke auto staat op onderzetters. Midden
in de showroom staat een glazen box, de huiska-
mer. Scholten: “Een wachtkamer is zo ziekenhuis-
achtig. Ik wilde een sfeervolle wachtruimte, waar
mensen kunnen lezen en waar ze de beschikking
hebben over draadloos internet. Om het gezellig
en behaaglijk te maken hebben we er een open
haard ingebouwd, al vonden de bouwers een gas-
leiding en afvoerkanaal midden in de showroom
lastig om te maken”.

Duurzame klantbeleving
De drive van Volvo-dealer Henk Scholten

Henk Scholten bouwde in Arnhem een nieuw pand op een nieuwe locatie. Het bijzondere

bouwproject is pas opgeleverd. Achter elk detail van het gebouw schuilt een duurzaam ele-

ment, want de Volvo-dealer combineert een milieuverantwoord beleid met een optimale

klantbeleving.

De rode gemetselde stenen van klei bieden thermische isolatie, duurzaamheid en geluidsisolatie. Vanaf het lounge-terras (in de witte doos bovenop het gebouw) heeft de bezoeker een schitterend uit-
zicht over de Rijn. Op de achtergrond ligt de Sacharov-brug.
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De tegelvloer in de werk-
plaats is mooi en praktisch,
maar harde materialen
weerkaatsen wel alle gelui-
den. Het plafond is daarom
van geperforeerd staal ge-
maakt; de gaatjes absorbe-
ren veel geluid. De shedda-
ken zorgen voor een zee van
licht.

Beide directeuren Harald
Scholten (links) en Kees
Schaaps schreven hun duur-
zaamheidsideeën op in het
boek 'Op weg naar een duur-
zame toekomst'. Het werd de
leidraad voor het ontwerp
van de nieuwbouw in Arn-
hem. Henk Scholten zorgde
voor het DNA van klantbele-
ving.

TEKST: JOHN MULDER / BEELD: JAN LIEFTINK
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De verkopers en de receptionisten (service-advi-
seurs) zien de wachtende mensen in de huiskamer
zitten en vice versa. Het personeel haalt de koffie
(Cook & Boon) voor zichzelf en hun klanten in de
huiskamer. Schaaps: “Dat dwingt hen om de wach-
tende mensen aan te spreken. De klanten zitten
midden in het bedrijf, zonder dat ze ‘te kijk’ zitten”.
Vanuit de huiskamer is ook de werkplaats te zien
en dat komt dan weer voort uit de derde van de
vier regels, die Henk Scholten zelf voor het busi-
nessplan opstelde: ‘Zorg dat de werkplaats vol is,
het houdt mensen scherp en geeft dynamiek en
beweeglijkheid.’ De andere drie punten zijn: 1:
Zorg dat er mensen komen in de showroom en
zorg voor die mensen. 2: Voldoe aan de hoogste
kwaliteit en 4: Sfeer is een vereiste.

Gratis lounge
Om de voorgeschreven hoogte van dertien meter
op een zinvolle manier in te vullen zijn op de
tweede verdieping, kantoren, een archiefruimte,
een keuken en een lounge- en vergaderruimte
gecreëerd. De lounge- en vergaderruimte be-
schikt bijna over de volle breedte over een enorm
terras dat een fenomenaal uitzicht biedt over de
Rijn, de uiterwaarden en de Sacharov-brug. Schit-
terend. Scholten wil de lounge inzetten voor klan-
ten die bereid zijn langer te wachten, maar die
hun tijd wel nuttig willen besteden met internet-
ten, lezen of werken. Scholten: “Wij onderzoeken
welke werkzaamheden we met twee monteurs
kunnen doen, zodat de klant niet te lang hoeft te
wachten. Als de auto klaar is kan de klant na de
spits naar de Randstad rijden”. Ten opzichte van de
huiskamer voegt de lounge een terras met uit-
zicht toe, maar vooral meer rust.
De lounge zal ook gebruikt worden om klanten
met elkaar in contact te brengen; Volvo heeft ten-
slotte veel zakelijke klanten. Alle bezoekers leren
op deze manier Scholten als bedrijf kennen.
Schaaps: “We zien de lounge als service en zullen
die om-niet beschikbaar stellen. Leasemaat-
schappijen proberen op de kosten van vervan-
gend vervoer te besparen. Aangezien wij er ook
niets aan verdienen, kunnen we daar samen op
besparen. Zo proberen we steeds een stap voor-
uit te denken”.

Gelijkwaardig
De dubbele receptiebalie heeft enige uitleg
nodig. Het is geen Volvo-huisstijl en het is ook niet
helemaal nieuw, want ook de eigen Volvo-dealer-
schappen in Ede, Nijmegen, Tiel en Culemborg
hebben een dubbele receptiebalie. Vanuit de
klant gezien is de eerste witte balierij pakweg een
meter hoog. Daarachter is twee meter vrije ruimte
en staat een tweede balie. Achter deze tweede
balie zitten de service-adviseurs. Schaaps: “Als de
klant zich direct aan het werkblad van de service-
adviseur zou melden, krijg je het effect dat de
klant staat en de service-adviseur zit. Dat willen
we niet. De service-adviseur ziet de klant achter
de eerste receptiebalie staan en komt achter zijn

10AMT011_artscholten.qxp:Opmaak 1  11/10/10  3:19 PM  Page 51

2



AMT | 2010 www.amt.nl
52 www.amt.nl/november2010AMT | 2010

M A N A G E M E N T    > Bedrijf  > Autodealerbedrijf

plaats is efficiënt, de routing is dat ook; er is één
werkplaatsingang en één werkplaatsuitgang. Er
zijn elf tweekolomsbruggen en één vierkoloms-
brug in de werkplaats, plus nog een paar brug-
gen in de ernaast gelegen werkplaats, waar de
auto's afleveringsklaar worden gemaakt. Schol-
ten: “Die scheiding hadden we in het oude pand
ook. Er komen nog al eens klanten kijken naar
hun nieuwe auto en dat geeft hier iets meer rust
voor de klanten en de technici”. Ook voor de
roetmeting is er een separate ruimte.

Sheddak en sedum
De enorme warmtewisselaar op het dak is uit het
zicht gehouden, want het dak is zichtbaar vanaf
de Sacharov-brug. Op het dak is een lava-achtig
grondmengsel uitgestrooid met daarin sedum,
een vetplantje. De planten hebben een aange-
paste stofwisseling die gebruik maakt van onder
meer fijnstof, dat schadelijk is voor de gezond-
heid. Sedum haalt de fijnstofdeeltjes uit de lucht
door ze te absorberen. Na anderhalf jaar zullen de
plantjes volgroeid zijn en dan hebben overwaai-
ende onkruidzaden geen kans meer. Tot die tijd
zal een tuinman nog een paar keer onkruid op het
dak moeten wieden. Het sedumdak heeft diverse
voordelen: het zorgt voor een betere klimaatbe-
heersing en minder energieverbruik, de planten
reduceren het fijnstof in de atmosfeer en nemen
ongeveer vijftig procent van het regenwater op
en geven het door verdamping terug aan de at-
mosfeer. Het resultaat is aanzienlijk minder druk
op het rioleringsstelsel. De staalconstructie is op
het extra gewicht van de grondlaag en het regen-
water aangepast. Een kleine verkanting zorgt voor
de vertraagde afvoer van het regenwater via de
regenpijpen.
Gezien het maatschappelijke belang van dit dak
betaalde de provincie de helft van de meerkosten,
zijnde 75.000 euro. Schaaps: “We kunnen niet
exact berekenen wat dit dak ons gaat besparen
aan isolatie, maar de verwachting is dat alle maat-
regelen tezamen ongeveer een kwart op de ener-
giekosten besparen”.

Verwarming en koeling
Op de schuine kant van de sheddaken (pal op het
zuiden) groeit geen sedum. Harald Scholten vindt
de capaciteit van zonnepanelen nog te beperkt,
maar in de toekomst wil hij op die schuine kant
zonnepanelen monteren. Het glas van de shedda-
ken ligt op het noorden, zodat de zon het pand
niet opwarmt, maar er wel egaal noorderlicht het
pand binnenstroomt. In de werkplaats geven
twee sheddaken een zee van licht. “We zouden
daar bijna met de lampen uit kunnen werken”,
aldus Schaaps, die ook de natuurlijke kleuring van
het noorderlicht in de showroom prijst. “Kunstlicht
lijkt soms dwars door een metallic lak heen te
schijnen. Dit natuurlijke licht komt veel dichter bij
de kleur zoals je die buiten ervaart.”
De verwarming van het pand zorgt in de zomer
ook voor de koeling. Het is een klimaatbeheer-

bureau vandaan om naar de receptiebalie toe te
lopen. De tweede balie is feitelijk een werkblad
met een opstaande plank om de rommel uit het
oog te houden. Vervolgens hebben we achter de
service-adviseurs nog twee lage scheidingswan-
den neergezet, waar de printers en faxen (draai-
end op FSC-papier) uit het zicht staan”.
De dubbele balie geeft het effect dat de service-
adviseur de moeite neemt om naar de klant te

lopen, want de klant heeft de moeite genomen
om naar Henk Scholten/Volvo te komen. Boven-
dien staan klant en service-adviseurs gelijkwaar-
dig aan de balie. Die gelijkwaardigheid is een rode
draad in het bedrijf. Je ziet het terug aan de drie
verkoopkantoren in de showroom, waar geen
druppelvormige tafels staan waar de verkoper aan
het hoofd zit, maar vierkante tafels, waar verkoper
en klant vaker naast elkaar, dan tegenover elkaar
zitten. Je ziet het ook aan het invaliden-toilet, dat
geen stigmatiserend invalide-symbool of -tekst op
de deur heeft en je ziet het in de personeelskan-
tine aan de lange tafel in plaats van aparte zitjes.

Waardering voor autotechnici
Achter de service-adviseurs staat een planbord,
want bij Henk Scholten doet men niet aan digitale
werkplaatsplanning. Schaaps: “Volgens ons werkt
zo'n vertrouwd planbord beter dan een digitale
planning. We kunnen de klant mee laten kijken en
dat geeft meer betrokkenheid dan dat een collega
in een scherm staart”. Juist bij een dealerbedrijf
met meerdere vestigingen zou je verwachten dat
de werkplaatschefs bij elkaar in het systeem wil-
len kijken om eventueel werk met elkaar te delen.
Scholten: “Ik heb tien jaar lang op de receptie ge-
werkt en heb geen enkel gevoel bij een digitale
agenda. Overpakken van werk doen we niet door
klanten of auto's van de ene naar de andere vesti-
ging te sturen, wel door monteurs tijdelijk elders
in te zetten. De service-adviseurs houden dat zelf
in de gaten”.
Uit kleine, maar belangrijke zaken blijkt de waar-
dering voor het technisch personeel (zestien
monteurs, drie service-adviseurs, twee magazijn-
meesters en een technisch manager). Zo bestaat
de decoratie op de fotowand in de werkplaats niet
uit oude showroomplaten, maar uit nieuwe, actu-
ele Volvo-beelden. Op de kantoren is de fotowand
op behang gedrukt, in de showroom op doek en
in de werkplaats (in verband met brandvoorschrif-
ten) op zeil. Wie van het magazijn naar de werk-
plaats wil, of andersom, doet dat via een razend-
snel openende automatische schuifdeur tussen
beide ruimten, zodat ook met volle handen de
passage snel is te maken.

Magazijn en werkplaats
Op de vloer in de werkplaats ligt een mooie en
makkelijk schoon te houden tegelvloer. Harde
materialen weerkaatsen echter geluiden en
daarom is het stalen plafond voorzien van perfo-
raties; de gaatjes absorberen een deel van het
geluid. Achter de scheidingswand in de werk-
plaats vindt je een werkbank, kleedkasten en de
milieustraat (accu-opslag, oud ijzer, olie-aftap en
koelvloeistof ), zodat dit gedeelte niet fysiek,
maar wel optisch is gescheiden van de werk-
plaats. De eerdergenoemde waardering blijkt
ook uit het feit dat de auto's voor de monteurs
worden klaargezet, zodat ze 's ochtends direct
kunnen beginnen. Iedere monteur heeft min of
meer z'n vaste brug. De indeling van de werk-

Momenteel onderzoekt Henk Scholten bv welke werkzaam-
heden door twee monteurs kunnen worden uitgevoerd. Het
onderhoud kan dan zo snel worden uitgevoerd, dat de klan-
ten wachten en geen vervangend vervoer nodig hebben. Om
de tijd toch nuttig te besteden kan men in de lounge inter-
netten, lezen of werken. Genieten van het uitzicht op het
buitenterras kan natuurlijk ook.

De receptionisten komen achter hun tweede balierij vandaan
om naar de klant te lopen; tenslotte heeft de klant de moeite
genomen om naar de dealer te komen. De doorkijk naar de
werkplaats geeft dynamiek en beweeglijkheid en houdt ie-
dereen scherp. Links het planbord. De opvallende rechthoe-
kige lampen boven de balie voorkomen dat de klant in het
licht kijkt.

De wachtruimte is een gezellige huiskamer, midden in het
bedrijf. Klanten kunnen er lezen, koffie drinken en beschik-
ken over draadloos internet. Ook de verkopers halen in de
huiskamer hun koffie en spreken zodoende ook de wach-
tende klanten aan. Er is visueel contact met de receptieba-
lie en daarachter zelfs met de werkplaats.
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singsysteem dat bestaat uit maar liefst twaalf ki-
lometer vloerverwarmingsslang. Het is een zoge-
naamde laagtemperatuur-koeling, waarbij het
water niet heter is dan 40 graden Celsius. De
enorme warmtewisselaar zorgt in de winter voor
de warmte en in de zomer voor koelte. De vloer-
verwarming/koeling ligt door het hele pand, met
uitzondering van de werkplaats in verband met
de verankering van de bruggen. Heaters verwar-
men de werkplaats. De ramen van de sheddaken
kunnen geopend worden voor ontluchting, wat
in de zomer koelte geeft. Scholten: “Iedere
nieuwe auto heeft airconditioning en wij vonden
dat je ook in dit pand aan een knop zou moeten
kunnen draaien om een behaaglijke temperatuur
te krijgen. Er heerst hier een aangename tempe-
ratuur en dat geeft een premium gevoel. In ons
oude pand was het bloedheet in de zomer,
omdat het verlaagde plafond feitelijk de enige
isolatie was”.

De stadsverlichting van de showroomauto’s licht
de contouren van de nieuwe auto's keurig uit. Het
ziet er prachtig uit, maar bleek een organisatori-
sche nachtmerrie te zijn. Twee centrale oplaad-
punten werken als een acculader en houden de
accu's van de auto's op spanning; ook als iemand
de hele dag met de elektrisch bedienbare achter-
klep van een XC90 heeft gespeeld. Lang voor het
heien van de palen en het storten van de beton-
nen vloer, waren de putjes in kaart gebracht. In
die putjes zijn stalen frames geplaatst en uit zo'n
stalen frame komt een draad met stekker uit de
vloer, die de accu van stroom voorziet. Het sys-
teem moet aan alle eisen voldoen, want de vloer
kan niet meer open. Het frame of de stekker
steekt dus niet boven de vloer uit en er kan water
opvallen zonder kortsluiting te veroorzaken.

De onderdelen voor de reparatie/onderhoudsklussen worden per
werkorder klaargelegd. Elk vakje is voorzien van een nummer.
Vanuit de werkplaats kan de monteur een luikje openen en de
onderdelen pakken. Het juiste nummer staat op z’n werkorder.

Aandacht voor winterbanden past bij het veiligheidsthema van
Volvo en levert twee extra contactmomenten per jaar op. De ban-
denopslag op de eerste verdieping is bereikbaar via een goede-
renlift vanuit de werkplaats. De banden worden in verrijdbare
kasten opgeslagen, wat de opslagcapaciteit ten opzichte van nor-
male stellingen verdubbelde.

In de werkplaats zorgt een scheidingswand voor een optische
scheiding tussen de milieustraat en de werkplaats. Visueel oogt
het netjes en de monteurs hebben de milieustraat (accu-opslag,
oud ijzer, olie-aftap, koelvloeistof) toch onder handbereik.

Het zijn juist de kleine attenties die de klant een premium gevoel geven, zoals de gastdoekjes op de toiletten in plaats van standaard
handdoekautomaat of blazer. De klanten kunnen overdekt parkeren, uit de zon en regen.

Uitgelicht!

Dankzij de ingeschakelde stadsverlichting komen de showroomauto’s prachtig ‘uit de verf’. Twee centrale oplaadpunten houden de 
accu's op spanning.
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