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stoel, en zonder de spiegels en bestuurdersstoel
te verstellen. Weinig moeite, maar erg klantvrien-
delijk.

Partner van het autobedrijf
Ronden Banden profileert zich met succes als
‘bandenpartner’ van het autobedrijf. Samenwer-
king met de bandenspecialist is goed voor het au-
tobedrijf én zijn klant. “Een band leveren is geen
kunst, maar een wiel fijn laten rollen is een ander
verhaal. Banden worden platter en breder, en au-
to’s lichter. Banden zijn daardoor van steeds gro-
tere invloed op het stuurgedrag. Het bandenvak
vraagt veel kennis en kunde en is een andere dis-
cipline dan auto-onderhoud.”
Ook op marketinggebied ondersteunt Ronden
Banden het autobedrijf. “Wie met ons zaken doet,
verkoopt meer banden”, is de stelregel van Mau-
rice Kock. Hij illustreert dit met een voorbeeld:
“Een autobedrijf verkoopt een nieuwe auto, en in
de herfst ontdekt de klant dat de winterbanden
van zijn vorige auto niet meer passen. Hij of zij

Bandenverkoop is goed voor de omzet en het klantcontact, maar het bandenvak wordt wel

steeds specialistischer. Ronden Banden bewijst dat autobedrijf en bandenspecialist niet  elkaars

 concurrent hoeven te zijn, maar beiden beter worden van een intensieve samenwerking. 

AMT liet zich inspireren.

Een uitstekend verlichte, ruim opgezette werkplaats. De bandenapparatuur is doordacht opgesteld, dicht bij de werkplekken, voor een
maximale productiviteit.

Ronden Banden zoekt samenwerking met autobedrijf

Begin jaren 70 richtte Frits Ronden een banden-
bedrijf op. Het kreeg de toepasselijke naam ‘Ron-
den Banden’. Maurice Kock, de huidige directeur/
eigenaar, nam in 2004 het bedrijf over, na te zijn
opgeklommen van assistent bedrijfsleider tot ves-
tigingsmanager. Hij is ambitieus en ondernemend
en vond het tijd voor nieuwbouw om alle wensen
te kunnen verwezenlijken. Daarvoor werd een
mooie locatie gevonden op industrieterrein Wijn-
bergen in Doetinchem. Vorig jaar namen de 40
medewerkers van Ronden Banden er hun intrek.
Het pand is van buiten en binnen een lust voor
het oog. Bij het ontwerp stond een optimale effi-
ciency centraal, in belang van een hoge producti-
viteit. Alle afdelingen, inclusief de werkplaatsen,
zijn rondom het 1500 m2 grote magazijn gesitu-
eerd. Dit voorkomt lange loopafstanden met de
banden en wielen. Het interieur heeft meer ‘smoel’
dan we van het gemiddelde bandenbedrijf ge-
wend zijn. De hulp van een binnenhuisarchitect
heeft z’n vruchten afgeworden. Smaakvolle af-
beeldingen op de muren brengen het saaie, brand-
veilige beton tot leven.

Aandacht voor kwaliteit
Bij Ronden Banden draait het niet alleen om snel-
heid, maar zeker ook om kwaliteit. Al in 1992 werd
het eerste ISO-certificaat bemachtigd. Maurice
Kock ziet het voordeel van werken met vaste pro-
cedures. “Daarmee kun je kwaliteit standaardise-
ren. Het mag voor een klant geen verschil uitma-

ken of een monteur een slecht of goed weekend
heeft gehad. Door altijd alles hetzelfde te doen,
laat je niets aan het toeval over. Het leveren van
kwaliteit is een bewustwordingsproces, waarin je
steeds meer aandacht krijgt voor detail. Als nu
een autobedrijf ons belt dat ze langs willen ko-
men met een probleemauto, vragen we direct
welke banden eronder zitten. Die bestellen we
dan vast, zodat we de auto in één keer goed kun-
nen afleveren, als het probleem met de bestaande
banden niet is op te lossen. Dit soort werkwijzen
leggen we vast in interne procedures waar ieder-
een mee bekend is. Wij merken dat, dankzij ‘ge-
standaardiseerde kwaliteit’ de klanttevredenheid
toeneemt. Bovendien pluk je er als bedrijf zelf ook
de vruchten van omdat je alles in één keer goed
doet.”
Ook buiten de werkplaats worden strakke proce-
dures gehanteerd. Na de bandmontage en de
daaropvolgende proefrit wordt de auto bijvoor-
beeld keurig bij de receptie voorgereden en met
de neus naar voren geparkeerd. Hoes over de

De monteurs kregen inbreng bij de nieuwbouw. Eén van hun
ideeën: krikpuntverlichting in de vloer van de truckwerkplaats.
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passende aanbieding doen. Na de verkoop levert
Ronden Banden desgewenst de banden en vel-
gen compleet gemonteerd en gebalanceerd af bij
het autobedrijf. Dat strijkt marge op, levert een
topproduct af en hoeft niet te investeren in appa-
ratuur en kennis.
Over kennis gesproken: Ronden Banden zorgt dat
autoverkopers, receptionisten en monteurs weten
waar ze het over hebben. Met regelmaat vinden in
de fraaie kantine van de bandenspecialist infor-
matiebijeenkomsten plaats, waarbij Ronden-klan-
ten de fijne kneepjes van bandenverkoop en
bandentechniek wordt bijgebracht. Klanten krij-
gen dan meteen een blik achter de schermen van
het bandenbedrijf.

Voorraadbewaking bij klant
Natuurlijk is het belangrijk dat de automobilist
weet dat zijn autobedrijf ‘in banden doet’.

TEKST: AUKE CUPÉDO / BEELD: JAN LIEFTINK

gaat dan ‘winkelen’. Het autobedrijf doet er dus
verstandig aan bij de verkoop van de auto meteen
winterbanden mee te verkopen. Nog een voor-
beeld: in de showroom van het autobedrijf staat
een occasion met twee gladde banden. Zet er
lichtmetaal met nieuwe banden onder en de auto
is sneller verkocht. Bovendien voorkom je onge-
wenste verkoopkosten bij de verkoop van de
auto, als de klant ‘valt’ over de versleten banden.
Wij wijzen het autobedrijf op verkoopkansen en
helpen hen om ze in te vullen.”
Dat doet Ronden Banden onder meer door het
autobedrijf alle sores te ontnemen. Zo werd het
Winterboek ontwikkeld, beschikbaar als boekwerk
en webapplicatie. Daarin vindt het autobedrijf
met enkele muisklikken passende wielensets,
compleet met verkoopprijzen en afgestemd op de
automodellen die het autobedrijf verkoopt. De
autoverkoper of receptionist kan dus direct een

“Daarom is aandacht nodig voor de showroom-
aankleding”, benadrukt Maurice Kock. “Wij verzor-
gen een compleet winterbandeneiland in de
showroom van het autobedrijf of een rek bij de
werkplaatsreceptie. Dat werkt. En wij zorgen dat
complete sets bij ons op voorraad zijn, zodat de
koper direct bediend kan worden.”
Ook autobedrijven die de montage van banden
liever zelf ter hand nemen, kunnen verstandig
zaken doen met de Doetinchemse bandenspecia-
list. “Wij verdiepen ons in het optimale bandenas-
sortiment voor het betreffende autobedrijf, en
bewaken de voorraad. Zo grijpt de werkplaats van
het autobedrijf nooit mis en voorkomen we dat
incourante maten verstoffen in hun magazijn. De
weinig voorkomende bandenmaten en velgen
zijn bij ons wel op voorraad en op afroep beschik-
baar.” Banden kunnen bij Ronden via een webshop
gemakkelijk besteld worden, 24 uur per dag. >

Voldoende parkeergelegenheid rondom het pand. Elke werkplek
is direct toegankelijk via een eigen roldeur. Na de bandenwissel
wordt de klantauto keurig bij de receptie voorgereden.

Dankzij een strakke planning en organisatie, wordt de wachttijd
voor de klant tot een minimum beperkt. Overigens is het wachten
in deze ambiance geen straf.

Ook de kantine is sfeervol ingericht. Dat maakt deze ruimte te-
vens geschikt voor het organiseren van presentaties voor perso-
neel én klanten.

Het autobedrijf heeft veel
gemak van een samenwer-
king met Ronden Banden.
Dankzij het ‘Winterboek’ kan
de autoverkoper de klant 
direct een passende winter-
bandenaanbieding doen, die
supersnel door Ronden Ban-
den geleverd wordt tegen
een vooraf bekende prijs.

De gloednieuwe Hunter 3D-uitlijnbrug draait overuren. Ook ‘lastige’ auto’s helpt Ronden Banden
aan een perfect rijgedrag.
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Om de kennis van het personeel op niveau te
houden, wordt tijdens functioneringsgesprekken
aan een studieplan gewerkt. “Wie heeft welke trai-
ning nodig, en hoe wil iemand zichzelf verbete-
ren? Ik vind de persoonlijke ontwikkeling van de
medewerker erg belangrijk. Daarom praat ik ook
veel met het personeel en probeer te coachen
waar mogelijk. Verder organiseren we met regel-
maat informatieavonden voor het personeel.
Soms verplicht, soms vrijwillig. Denk aan een
landbouwavond, heftruckavond etc. In oktober

Alle wielen in gelid
Ronden Banden heeft in de wijde omtrek naam
opgebouwd als uitlijnspecialist. Veel autobedrij-
ven besteden het uitlijnen uit aan Ronden. Dank-
zij een strakke planning, is het binnenrijden, me-
ten, afstellen en klaar. De bandenspecialist heeft
een hekel aan wachttijden, want de tijd van de
klant is kostbaar. “Wij weten uit ervaring dat het
bij veel auto’s ontbreekt aan een goede wieluitlij-
ning. Daarom moet je eigenlijk elke auto even
meten. Dat was voor ons reden te investeren in
een dure touchless uitlijncomputer, die supersnel
zou moeten werken. Daar hebben we echter zo-
veel ellende mee gehad, dat we er snel afscheid
van hebben genomen. De uitlijnmonteurs werken
nu naar volle tevredenheid met de nieuwste 3D
uitlijncomputer van Hunter. Die draait overuren.”

Ook truck en landbouw
Naast de personenautowerkplaats bevindt zich de
truckwerkplaats, als doorrijstraat. Daar rijden com-
plete combinaties binnen, en ook landbouwvoer-
tuigen. “Wij zijn steeds succesvoller in de land-
bouwsector, mede dankzij de service die we 7 da-
gen in de week, 24 uur per dag aan de agrariërs
verlenen. Een lekke band ’s avonds of in het week-
end? Wij zorgen dat het materieel zo snel mogelijk
weer inzetbaar is. Overigens zijn landbouwbanden
een aparte tak van sport, die veel kennis vergt.
Sinds kort lijnen we zelfs tractoren uit!”
In de truckwerkplaats is een tastbaar voorbeeld te
zien van de inbreng van het personeel in de des-
tijds geformeerde bouwcommissie. Op verzoek
van de monteurs zijn in de vloer lichtpunten aan-
gebracht, die dienst doen als krikpuntverlichting.
Reuze handig!

gaan we met z’n allen in een bus naar Lelystad om
de verschillen tussen zomer- en winterbanden zelf
te ervaren. Goed voor de praktische kennis én de
teambuilding. Het geeft de juiste spirit om met el-
kaar topprestaties te leveren in hectische perio-
den zoals de komende bandenwisselweken.”

Maurice Kock, directeur/eigenaar van Ronden Banden heeft een boodschap aan autobedrijven: “Je gaat meer banden verkopen 
als je met ons zaken doet!”

Bandenhotel in trek
Ronden Banden streeft ernaar altijd uit voorraad
te kunnen leveren. “Ons magazijn is binnenkort
tot de nok toe gevuld, omdat we 10.000 winter-
banden op voorraad leggen. ‘Nee’ moeten verko-
pen als een koude winter lang aanhoudt, willen

we voorkomen”, zegt Maurice Kock die dit jaar op-
nieuw een run op winterbanden verwacht.
Ronden Banden heeft de interne organisatie afge-
stemd op de piekdrukte rond de bandenwissels.
Dan wordt er zelfs in ploegendiensten gewerkt. In
het magazijn is een bandenhotel aangelegd waar
al 16.000 band/velgcombinaties zijn opgeslagen.
Die worden voor ze in opslag gaan eerst keurig
gewassen, daarna gebalanceerd, vervolgens gela-
beld en in de computer vastgelegd op kenteken.
Veel autobedrijven die zaken doen met Ronden
Banden geven er hun wielensets in opslag. Met
zes bussen worden de sets opgehaald en afgele-
verd bij het autobedrijf. “Heb je zelf geen ruimte
om de sets op te slaan, doe dit dan bij ons. Geef
nooit de zomer/winterbanden mee aan de klant!”,
is het advies van Maurice Kock.

Het bandenhotel van Ronden Banden is 9 meter hoog en nu al
gevuld met 16.000 wielen. Ook autobedrijven die zaken doen
met Ronden Banden kunnen er hun wielensets opslaan.

Voor een zomer- of winterbandenset in opslag gaat, worden de
wielen gewassen, gebalanceerd en gecodeerd. Bij de volgende
wissel zijn ze direct klaar voor montage.
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