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Jan van der Ent is partner bij adviesbureau Corbo.
Hij maakt de vergelijking tussen medisch specialist
en autotechnicus: “De chirurg beschikt over een
compleet ondersteuningsteam. Dat bereidt de
operatie voor en reikt hem in de operatiekamer
alles aan wat hij nodig heeft. Het gevolg: de chi-
rurg heeft meer tijd beschikbaar om te opereren
en kan dus efficiënter ‘sleutelen’”.
Interessante vergelijking, maar zo’n hele batterij
hulpjes zit er voor de autotechnicus niet in. “Kan
zijn”, vindt Van der Ent, “maar uitgangspunt moet
zijn: de monteur staat centraal. Lukt dat niet, dan
gaat hij lopen. En een monteur die niet aan zijn
brug staat, versleutelt geen uren en onderdelen”.

Competentie en logistiek
Juist, een autotechnicus mag dan geen team van
verpleegkundigen tot zijn beschikking hebben, hij

heeft wel een organisatie met mensen als voor-
mannen, werkplaatschefs en receptionisten. Die
kunnen het werkplaatsproces zo organiseren dat
de autotechnicus meer tijd overhoudt om te ‘ope-
reren’.
Voor Van der Ent uitlegt hoe zij dat kunnen doen,
wijst hij op twee andere factoren die eveneens in-
vloed hebben op de efficiency: “Allereerst de com-
petentie van de monteurs. Competentie is kennis
en kunde. Wie goed opgeleid en getraind is, werkt
sneller en maakt minder fouten”.
Factor twee, de logistiek in het bedrijf, ligt voor
een groot deel vast: “In sommige bedrijven is ein-
deloos her- en verbouwd. De indeling en inrich-
ting van de werkplaats is dan niet zo praktisch als
je hem eigenlijk zou willen hebben”.
Soms ook gaat het bij de nieuwbouw al mis: “Ik
ken een dealerbedrijf dat de showroom beneden

plaatste en de werkplaats boven. Dat was mooier.
Nu moeten de monteurs eindeloos naar beneden
lopen om auto’s op te halen en gaat er talloze
malen een lift met onderdelen naar boven. Van en
naar de veel beter bereikbare showroom zijn veel
minder bewegingen. De keuze bij de nieuwbouw
kost dus nu iedere dag geld”.

Aandacht voor de werkorder
Dan de organisatie: “Voor een goede efficiency
zou de monteur zijn werkplek eigenlijk niet
mogen verlaten. Het is aan de organisatie om er-
voor te zorgen dat het hem daar aan niets ont-
breekt”.
Wat heeft de autotechnicus aan de brug allemaal
nodig? “Vijf dingen: een voertuig, een werkop-
dracht, gereedschap, onderdelen en informatie”.
Van der Ent concentreert zich eerst op de werkop-

Operatie werkplaatsefficiency
Corbo houdt autotechnicus aan de brug

Een chirurg die een operatie onderbreekt om een tangetje te halen? Ondenkbaar! 

Waarom doet een autotechnicus dat dan wel? Corbo stelt de vraag op zoek naar een beter 

werkplaatsrendement.
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Voor de servicebeurt bekijken klant en service-adviseur samen wat er aan mankeert. Als de organisatie dat voor elkaar krijgt, hoeft de autotechnicus straks niet van zijn werkplek.
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dracht: “Verlichting defect, staat er bijvoorbeeld.”
Hm, de dashboardverlichting, de binnenverlich-
ting, de koplampen, de richtingaanwijzers? Welke
verlichting?” Het kan ook anders: “’Remlichten re-
pareren’. Die werkopdracht roept geen vragen op
en is activiteitgestuurd”, doceert Van der Ent. “De
monteur hoeft niet meer te zoeken, in veel geval-
len kan een onderdeel alvast besteld worden en
de kans op een herhalingsbezoek is ineens een
stuk kleiner.”
Klinkt als vooruitgang, maar dat vraagt nogal wat
van de receptionist. “Klopt, met een receptionist
met weinig vakinhoudelijke kennis kom je niet
meer weg.” Van der Ent ziet grote voordelen in de
in Duitsland populaire dialoogaanname: “De re-
ceptionist of service-adviseur inspecteert de auto
samen met de klant. Dat is een investering in de
voorbereiding die zich later uitbetaalt. De mon-
teur krijgt een bruikbare werkorder en hij hoeft
niet meer tussentijds te wachten op toestemming
van de klant voor een reparatie”.

Ja maar…
Klinkt geweldig, maar als Van der Ent in een auto-
bedrijf over dialoogaanname begint, volgt meest-
al een ‘ja maar’: “Ja maar, om acht uur ’s morgens,
als mijn klanten hun auto’s komen brengen, heeft
mijn receptionist het veel te druk om auto’s te in-
specteren. Hij heeft maar net tijd om de sleutels in
ontvangst te nemen en nog even naar bijzonder-
heden te vragen”.
Natuurlijk, dat klopt. Maar zo’n ‘ja maar’-redene-
ring blokkeert meteen iedere verandering: “De
tandarts laat zijn patiënten verspreid over de dag
komen. Waarom moet een klant zijn auto dan per
sé om acht uur ’s morgens brengen?”
Oké, Van der Ent begrijpt dat mensen graag even
hun auto wegbrengen en dan snel doorgaan naar
het werk. Maar: “Geldt dat voor iedereen? Mis-
schien kun je wel een déél van de klanten op een
rustiger moment laten komen. Dan heb je voor
die opdrachten in ieder geval een optimale werk-
opdracht”. Van der Ent herhaalt het nog maar
eens: “Denk in oplossingen en blokkeer ze niet
continu met ‘ja maars’. Als je een probleem niet in
zijn geheel kunt oplossen, doe het dan voor een
deel”.
Met betere werkorders is een betere planning mo-
gelijk: “Als je vooraf weet wat er moet gebeuren,
weet je ook hoe lang het duurt. Je hoeft het werk
niet meer tussentijds te onderbreken om op toe-
stemming van de klant te wachten. Bovendien
kun je dan de juiste monteur inzetten op de juiste
klus en maak je dus beter gebruik van je compe-
tenties”.

Denk in oplossingen
Goed, de autotechnicus heeft zijn werkorder. Hij
weet precies wat hij moet doen. Maar waaraan?
Voor de klantenauto op de werkplek staat, kan er
van alles misgaan: “De monteur kan de auto niet
vinden, de sleutels zijn zoek of er staat een andere
auto in de weg”. Ook op dit punt zijn er tal van  ‘ja

Natuurlijk, gezelligheid is ook belangrijk.

Maar dit is efficiënt
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Hiermee kun je efficiënt sleutelen!

Hierin kun je heel lang zoeken.

AMT | 2010 23

amt09_artCorbo_Opmaak 1  14-09-10  09:29  Pagina 3

2



AMT | 2010 www.amt.nl24

der Ent noemt het voorbeeld van een truckdealer
die klaagde dat de flatratetijd voor montage van
een dakspoiler onmogelijk scherp was: “De oplos-
sing bleek een stuk gereedschap met twee keer
drie zuignappen. Daarmee was de dakspoiler met
de kraan op te pakken, zodat hulp van een
tweede monteur ineens overbodig was”.
Ten slotte de informatie. Meestal moet de auto-
technicus naar het kantoortje voor het opzoeken
van technische informatie of een onderdeel. Jan
van der Ent vindt dat eigenlijk niet meer van deze
tijd: “Wil je de monteur op zijn werkplek houden,
dan moet je hem daar een laptop geven. Dan
heeft hij ook meteen de diagnosetester bij de
hand”. De ‘ja maars’ daartegen, variërend van
‘Wordt vuil’ tot ‘Te duur’ maken op Van der Ent
geen indruk: “Met een werkplaatstarief van 60
euro en voor 90 euro aan onderdelen per uur ver-
dien je dat razendsnel terug”.
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maars’: “Ja maar, we hebben nu eenmaal geen
ruimte”. Of: “Ja maar, ons parkeerterrein is nu een-
maal onoverzichtelijk”. Of: “Ja maar, wij hebben
toch niet in de hand waar de klant zijn auto par-
keert”. Van der Ent neemt er geen genoegen mee:
“Probeer opnieuw in oplossingen te denken.
Helpt een bordje ‘Hier parkeren voor service en
onderhoud’? Kun je werken met genummerde
parkeerplaatsen? Of zijn in jouw bedrijf andere
oplossingen beter. Ik ken een schadebedrijf dat
werkt met aparte chauffeurs die de auto’s op de
werkplek brengen.”

Niet shoppen
Dan de onderdelen: “Uiteraard staat alles wat je
vooraf weet in kratjes klaar”, zegt Van der Ent.
Maar goed, zelfs met dialoogaanname en de aller-
beste organisatie blijft er altijd onverwacht meer-
werk. En dan moet de autotechnicus toch naar het
magazijn. “Als het niet anders is, prima”, vindt Van
der Ent. “Maar voorkom shoppen. Sommige mon-
teurs zijn echte shoppers. Ze maken de gang naar
het magazijn voor ieder onderdeel apart en staan

dus minder aan de brug.”
Vervelend, maar omdat ze extra meters door de
werkplaats maken is de kans groter dat ze een col-
lega tegenkomen: “Vaak ontaardt dat in kletsen
en is het efficiencyverlies groot”.
Ook vervelend is dat de shopper het magazijn
extra belast. “Shoppen mag niet de cultuur wor-
den”. Het magazijn kan het ontmoedigen. Al was
het maar met een opmerking als: “Hé, ben je er nu
al weer”.
Het magazijn kan sowieso helpen de efficiency in
de werkplaats te verbeteren: “Hoe vaak zie je niet
dat de magazijnman de telefoon aanneemt terwijl
er een monteur aan de balie staat? Hij laat daar-
mee zijn beste klant wachten. En hij benadeelt
ook het magazijn, want als die monteur niet aan
zijn brug staat, versleutelt hij geen onderdelen”.

Heavy duty laptop
Ook in het zoeken naar gereedschap gaat veel tijd
verloren. Met overzichtelijk opruimen in een mo-
derne gereedschapkar met inlays en veel laden is
een wereld te winnen. Net als met innovatie. Van

Als het goed is, ligt het hier ergens tussen.

Speciaalgereedschap niet teruggehangen? Valt onmiddellijk op.

Sleutelen aan de productiviteit
Lees meer over werkplaatsefficiency, multimomentopnamen en herhalingsbezoeken in
het maanddossier www.amt.nl/september2010.
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Met zogenaamde multimomentopnames (zie 
‘Aan het werk’ in het maanddossier op AMT.nl)
achterhaalt Corbo de tijdbesteding in werkplaat-
sen. De tabel ‘Waar zit het tijdverlies?’ hieronder
geeft de gemiddelde waarden uit een recent on-
derzoek in 20 werkplaatsen.

Te weinig sleuteltijd
Onder het kopje ‘Vaktechnisch’ valt werken aan
het voertuig. Dat kan sleutelen zijn, maar ook 
diagnosestellen of proefrijden. Dit is de tijd die,
mits goed besteed, bij de klant in rekening kan
worden gebracht. “In een goed georganiseerde
werkplaats kan een monteur 70% van zijn tijd 
vaktechnisch bezig zijn”, zegt Corbo. De werk-
plaatsen in dit onderzoek halen maar 48%. Zou-
den ze die 70% wel halen, dan zou hun werk-
plaatsomzet dus bijna met de helft groter zijn!

Lopen, wachten, overleggen
Waar deden deze werkplaatsen zichzelf tekort?
Allereerst in ‘Transport’, kijk maar in de tabel. De
monteurs in de 20 werkplaatsen lopen relatief
veel door de werkplaats en ze verspelen veel tijd
met het halen, brengen en rangeren van auto’s.
Ook zijn ze wat meer tijd kwijt aan het zoeken, op-
ruimen en repareren van gereedschap dan nodig.
Echt zorgelijk is de materiaaltijd. Aan het wachten
op onderdelen, het uitpakken ervan en ook aan
het buiten de deur halen van onderdelen gaat 8%
van de monteurstijd op. Volgens Corbo zou 3%
gemiddeld genoeg moeten zijn.
Bij de administratieve afwerking van werkorders
gaat het beter. De 20 werkplaatsen zitten op de
norm. “Ook de kwaliteit van die administratie is
erg belangrijk”, waarschuwt Corbo. “Die heeft in-
vloed op de facturatie. Als de organisatie de werk-
order goed voorbereidt, hoeft de monteur alleen
maar vinkjes te zetten”.
De grootste afwijking tussen de realiteit in de 20

werkplaatsen en de Corbo-norm is die bij Alge-
meen verlies. Onder dat kopje vallen onder meer
opruimen, wachten op werk en overleg met chef
of collega’s. Hoe het komt dat deze zaken zoveel
tijd opslokken? “Gebrekkig toezicht.”

Minder pauze
Blijft over: Rust en Persoonlijke verzorging. Daar-
aan besteden de 20 werkplaatsen minder tijd dan
de Corbo-norm. Een deel van de verklaring is
roken, of liever: niet roken: “Roken kost geld. Vroe-
ger kwamen we uitschieters tot 25% Rust en Per-
soonlijke verzorging tegen door roken. Tegen-
woordig wordt er minder gerookt en zien we deze
post geleidelijk dalen.”
Het andere deel van de verklaring is dat de auto-
technici in deze 20 werkplaatsen gewoon minder
rusten dan zou mogen. En toch sleutelen ze min-
der aan auto’s dan zou moeten. Kortom, werk aan
de winkel voor de werkplaatsorganisatie!

Vier aan één as. Eén plus één is minder dan twee monteurs. 
En één plus drie is veel minder dan vier.

“De flatrate is niet te halen.” Toch wel. Met dit gereedschap is
montage van een dakspoiler ineens werk voor één.

Kun je hier productief sleutelen?

Of gaat het hier beter?

Waar zit het tijdverlies?
Activiteit Aandeel Corbo-norm
Vaktechnisch 48% 70%
Transport 13% 5%
Gereedschap 6% 4%
Materiaal 8% 3%
Administratie 2% 2%
Algemeen verlies 17% 8%
Rust en Persoonlijke 
verzorging 6% 8%
Totaal 100% 100%

Werk aan de winkel

1 Wees innovatief en denk in oplossingen, 
niet in problemen.

2 Investeer in voorbereiding. Tijd besteed 
aan een goede voertuigaanname en een 
activiteitgestuurde werkorder verdient 
zich dubbel en dwars terug.

3 Reduceer loopafstanden. Plaats gereed-
schap daar waar je het gebruikt. 
Doe korte klussen dichtbij receptie en 
magazijn.

4 Gebruik de competenties van je monteurs,
zet de juiste man/vrouw op de juiste klus.

5 Werkplaats, receptie en magazijn moeten 
het samen doen. Probeer niet de eigen 
doelstellingen te realiseren ten koste van 
de ander. Werk samen!

Vijf tips voor een beter 
werkplaatsrendement
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