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Parallelbanen voor het locale verkeer en een brede
hoofdbaan voor het doorgaande verkeer. Volgens
de officiële cijfers rijden er dagelijks 125.000 auto’s
over de randweg Eindhoven. Op werkdagen zelfs
140.000. Geen wonder dat VW/Audi-dealer Van
den Udenhout voor zijn nieuwbouw een plekje
langs deze verkeersaorta uitkoos. Een mooi plekje
bovendien. Het centrum van Eindhoven ligt maar
een paar kilometer naar het oosten, A2-afrit Veld-
hoven is hooguit 200 meter naar het noorden en
aan de zuidkant staat nog een extra afrit gepland.
Een autobedrijf op deze locatie is niet alleen snel
bereikbaar vanuit heel Eindhoven, maar ook vanuit
de omliggende plaatsen. Dat moet ook, want dit
bedrijf vervangt de vestigingen in Veldhoven en
Geldrop van wat voorheen Auto Lichtstad heette.
Eigenlijk heeft deze plek maar één probleem, de A2
ligt er verhoogd. Voor een blik op ooghoogte vanaf
de weg in de showroom, moet die dus ook ver-
hoogd liggen. Maar een showroom boven, daar
komt niemand. Dus was er maar één oplossing de
ingang moest ook naar boven.

Eerst naar boven
Als we aan komen rijden, vriest het. Toch is de hel-
lingbaan naar het parkeerdek op de eerste verdie-
ping niet glad. Het wegdek is verwarmd. Boven-
aan de hellingbaan wijzen borden de weg. We
kunnen rechts naar Audi of rechtdoor naar de VW-
werkplaats. We gaan links en parkeren bij de VW-

Zicht op productiviteit
Van den Udenhout bouwt nieuw voor verkoop en service

‘32.000 m2 Volkswagen-feestje’ en ‘22.000 m2 Audi-traktatie’
zichtbaar maken vanaf de A2 en toch productief service verle-
nen, vraagt om ongewone oplossingen.

VW/Audi-dealer Van den Udenhout bouwde nieuw langs de A2 bij Eindhoven. Wow, iedere dag

tienduizenden automobilisten die je showroom inkijken! Klinkt super, maar die zichtlocatie

combineren met een bedrijf waarin het productief sleutelen is, bleek niet eenvoudig. Het resul-

taat mag er zijn. AMT bekeek het splinternieuwe dealerbedrijf nog voor de officiële opening.

Service Dialoog. Klant en service adviseur bekijken samen wat er aan de auto moet gebeuren. Nuttig contactmoment voor beide partijen.

showroom. De klant die dezelfde weg volgt, wordt
binnen ontvangen door een gastvrouw achter de
centrale balie. In ons geval neemt aftersales mana-
ger Hans van Gool die rol over.
Voor Van Gool bij Van den Udenhout aan de slag

ging, werkte hij 19 jaar bij een andere dealergroep.
In die periode werkte hij mee aan de bouw van vijf
nieuwe panden voor die megadealer. Dus was hij
bij Van den Udenhout de aangewezen man voor
de bouwbegeleiding. Nu het bijna klaar is, laat Van
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Gool het nieuwe pand vol trots zien. De VW-show-
room biedt niet alleen ruimte aan het complete
Volkswagen-gamma. Er is tevens een VW-accessoi-
reshop en een comfortabele zithoek. Wachten is
hier geen straf. Koffie, prettig meubilair, TV, twee
PC’s en draadloos internet voor wie zijn eigen lap-
top of tablet meeheeft. En voor wie op ideeën ge-
bracht wordt door al die fonkelnieuwe bolides
rond de zithoek, is er een overvloed aan folderma-
teriaal en een wand met stalen van alle beschik-
bare kleuren.
Zo kan de stap naar de speciale afleverruimte met
bloemen, feestje en auto-uitleg zomaar ineens
heel klein worden. “Met het hele bedrijf verkopen
we 4750 auto’s. Om iedere koper de aandacht te
geven die hij verdient, organiseren we speciale af-
leverzondagen”, vertelt Van Gool.

Geen verrassingen
Na zo’n feestelijke aflevering komt voor de klant
onvermijdelijk het moment dat hij plaatsneemt te-
genover een serviceadviseur aan een van de desks
bij de service-ingang van de showroom. Aan de
desk heeft hij zijn eigen beeldscherm.  Onderdelen,
werkplaatsuren en bedragen, hij ziet vooraf wat er
straks op de factuur staat. Wil hij nog nauwkeuri-
ger weten waar hij voor betaalt, dan kiest hij voor

de Service Dialoog. Het nieuwe pand heeft er
naast de service-ingang een speciale werkplaats
voor. Daar controleert de serviceadviseur de auto
in het bijzijn van de klant aan de hand van een
checklist. Dat heeft voordelen voor beide partijen.
De klant weet precies wat er aan zijn auto gaat ge-
beuren en waarom dat nodig is. De serviceadvi-
seur kan het contactmoment  gebruiken om te wij-
zen op de noodzaak van winterbanden, een lam-
penset of een fles bijvulolie.
De beide roldeuren naast die voor de Service
 Dialoog zijn voor de Express Service. Een klant die
binnenvalt voor olie bijvullen of een defect lampje
wordt vanaf hier weer snel op weg geholpen.

De trap niet gebruiken!
We lopen terug de showroom in en nemen de trap
richting werkplaats. “Deze trap zo min mogelijk
gebruiken, dat is onze logistieke uitdaging”, zegt
Hans van Gool. Goed, maar hoe gaan de werkor-
ders dan van serviceadviseur naar werkplaatschef
en weer terug, digitaal? “Dat zou kunnen, maar
met de sleutels lukt dat niet”, weet Van Gool. En
dus kreeg het spiksplinternieuwe pand een voor-
ziening die we vroeger in bankkantoren zagen,
buizenpost!
De weg die een werkorder gaat, staat precies

Parkeren op drie niveaus. Voor een groot deel overdekt. Waar staan de klantenauto’s, waar de af-
leverauto’s en waar de auto’s van de  medewerkers? Het is allemaal haarfijn uitgewerkt in het par-
keerplan.

Wat komt er op de werkorder? En belangrijker, hoe ziet de factuur er straks uit? Beter iets meer tijd
besteed vooraf, dan vervelende verrassingen achteraf.

De VW-werkplaatschef ontvangt een werkorder met sleutel per buizenpost. Ook het magazijn, het
frontoffice en het backoffice hebben buizenpoststations. Daarnaast zijn er nog drie bij Audi.

Lampje vervangen? Dat gaat supersnel bij de Express Service.
Alles is er beschikbaar vanuit een Dura-meubel, gereedschaps-
kist, warm en koud stromend water, acculader met lange kabels,
twee soorten motorolie en alle denkbare vloeistoffen.
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 omschreven in het servicekernproces. Twee dagen
voor de auto komt, gaat de werkorder door het
buizenstelsel naar beneden. De werkplaatschef
kijkt ernaar en plaatst eventueel een opmerking.
Het magazijn bestelt de onderdelen en legt ze
klaar en de werkorder gaat weer terug omhoog.
Als de klant de auto brengt, komt de werkorder
voor de tweede keer beneden. Nu met de sleutel
erbij en een plattegrondje met de precieze locatie
van de auto.
Tot zover geen probleem. Maar dan moet de auto
van boven naar beneden en dat gaat niet met de
buizenpost. Van Gool: “De autotechnicus haalt
hem op. Daarvoor moet hij wat meer meters
maken dan we gewend waren, maar hij weet waar
de auto staat en hoeft dus niet te zoeken. En na
afloop van het werkplaatsbezoek gaat iedere auto
naar de wasplaats. De autotechnicus hoeft de
auto dus niet terug naar boven te brengen. Dat
doet de autopoetser”.

Hefbruggen op maat
In de werkplaats beneden is alles op alles gezet
om de 22 voltijds VW-autotechnici zo productief
mogelijk te laten sleutelen. Dat begint al met de
Maha-hefbruggen. Inclusief de bruggen in de VW-
bedrijfsautowerkplaats en die in de roetmeet-

ruimte zijn het er 24. Om voor iedere klus de
meest geschikte hefbrug te kunnen selecteren
zijn er verschillende varianten. Voor de personen-
auto’s vooral in de vloer geïntegreerde stempel-
hefbruggen. Opvallend, ze hebben vierkante ko-
lommen: “Dat ziet er niet alleen goed uit, de vier-
kante omhulsels beschermen ook de ronde cilin-
ders die er binnen zitten”. Bovenop die cilinders
vooral draagplateaus en opnamearmen, maar ook
rijbanen met krik of wielvrij hefsysteem.
In de bedrijfswagenwerkplaats en op de uitlijn-
plaats staan verzonken schaarhefbruggen. Gaan
die omhoog, dan zorgt een opkomend rooster

Stempelhefbrug met rijbanen en wielvrij hefsysteem, ideaal voor een efficiënte winterbandenwissel.

Niets op de vloer, vloeistoffen, stroom en lucht komen uit haspelkasten aan het plafond.

Uitlaatgasslang op rail. Trekken aan de slang zet radiografisch de afzuiging in werking.

Dankzij lussen onder vloer en wegdek opent en sluit de deur vanzelf.

Slimme verzonken schaarhefbrug. Let op het rooster dat de weg
naar de onderkant van de auto effent voor autotechnicus en
 gereedschapskar.

“Chef, ik mis een onderdeel.” Lopen? Niet nodig, er is een inter-
com op iedere werkplek.
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 Ingolstadt. Voor wie het leer en notenhout niet
 alleen op het scherm wil zien, maar ook wil voelen
is er de Audi Exclusiefwand. Die staat vol met
stalen van alle mogelijke Audi-interieurmaterialen.

Zicht op de toekomst
Daarmee zijn we rond. Van Gool moet voor de
 officiële opening nog een paar puntjes op de i
zetten. Daarna wacht hem een volgend project:
“De bouw van een servicepunt in de buurt van
Eindhoven”. Showroom en verkoop centraal voor
een groot verzorgingsgebied, onderhoud om de
hoek. We horen het al jaren, Van den Udenhout
maakt het nu waar.

met de vier ringen aan de muur: “Dat bord moest
mee naar de nieuwe werkplaats”.

Indrukwekkende showroom
Via de trap komen we in de Audi-showroom. Die
is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend: “De
 lampen, de vloer, de opstelling van de auto’s, de
schuine gebogen wand, het is allemaal volgens
de nieuwste richtlijnen van Audi. Dit is de eerste
showroom in Nederland in deze vorm”.
We zijn er vroeg bij. Achter die deels open, ronde
wand legt een inrichter de laatste hand aan de
Audi-shop. Daaromheen de bureaus van de ser-
viceadviseurs en de verkopers. Net als bij Volkswa-
gen is de werkplaats
voor de Service Dia-
loog zichtbaar. Aan de
glazen wand ertussen
wordt nog gewerkt.
Een niveau hoger, op
de vide achter de
ronde wand bevindt
zich de Audi Lounge,
een volledig ingerichte
bar, luxe meubilair en
een car configurator
die rechtstreeks in ver-
binding staat met
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voor een vlakke doorgang voor de autotechnicus
en zijn gereedschapskar.

Blijf bij je brug!
Per twee hefbruggen zorgt een hangend console
met haspels voor alles wat uit een slang of kabel
kan komen. Er is twee keer lucht, stroom voor ge-
reedschap en stroom voor de accu, ruitensproei-
erantivries, koelvloeistof, twee keer motorolie en
nog een plaatsje vrij voor de carterafzuiging.
De slangen voor de uitlaatgasafzuiging zijn
 verplaatsbaar over een rail. En, heel praktisch,
trekken aan de slang zet radiografisch de afzui-
ging in werking.
Het beste bewijs dat in deze werkplaats echt alles
op alles is gezet om een goede productiviteit te
halen is de intercom. Mist een autotechnicus een
onderdeel of wil hij een beroep doen op de werk-
plaatschef, dan grijpt hij naar de telefoonhoorn op
zijn werkplek. “Alles met het doel om te voorko-
men dat de autotechnicus onnodig meters
maakt”, legt Van Gool uit. Ook bij het naar binnen
en buiten rijden hoeft dat niet, lussen in de vloer
openen automatisch de roldeuren.

Altijd opgeruimd
De met muurtjes afgeschermde toolruimtes
geven de werkplaats een opgeruimd gezicht. Het
speciaalgereedschap vinden we in het magazijn
en via dat magazijn bereiken we de Audi-werk-
plaats. Wie het magazijn niet in mag, gaat via
een gang achterlangs. Met 11 hefbruggen is die
kleiner dan de VW-werkplaats. De inrichting is wel
grotendeels hetzelfde. Alhoewel, hier en daar is
het net iets luxueuzer. Het Dura-meubel langs de
wand is een mooi voorbeeld. Op het eind van de
dag rijden de Audi-technici hun gereedschapskar
er onder. Past precies en staat keurig opgeruimd.
“En”, zegt Van Gool, “er kan niets op de kar blijven
liggen. Die is dus altijd opgeruimd”.
Niet alleen de werkplaats moet netjes blijven, de
auto ook. Zagen we in de VW-werkplaats in iedere
auto al een stoelhoes, stuurhoes en matje, hier bij
Audi ontbreekt op geen enkele auto de frontbe-
scherming. “De medewerkers hier zijn trots op
hun merk”, zegt Van Gool. Hij wijst op het logo

Maak kennis met Service Dialoog
Service Dialoog, hoe werkt dat precies? Bekijk de Volkswagen-video in het maanddossier
www.amt.nl/februari2011.
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De dag zit erop. Kar terug in het meubel. Opgeruimd staat netjes.

Die ronde wand in de Audi-showroom is echt gaaf! Rijdt u over de A2 langs Eindhoven? Vergeet niet op het overige verkeer te letten!

Hoort ook bij een nieuwe werkplaats: nieuwe laptops plus meubels voor diagnose.
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