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Donderdagmiddag kwart over drie. Mark Rothof
en Hans Hermans zijn een team, het Z-team. Ze
zijn de tegenhanger van het andere Express 
Service-team van Toyota-dealer Gommans en
Jansen, het A-team. Het Z-team werkt als een
geoliede machine. Terwijl Hans de auto haalt,
verzamelt Mark de klaargelegde onderdelen. En
als Hans de auto op de stempelhefbrug rijdt,
controleert Mark al de verlichting. Zo gaat het
door, Hans controleert de verklikkerlampjes,
Mark het reservewiel, de sluiting en scharnieren
van de achterklep en de conditie van de achter-

lichtunits. Mark is jong en enthousiast, Hans is
ouder en heeft meer ervaring, maar ze kennen
elkaar goed en weten precies wat ze aan elkaar
hebben. En, naast de uiterlijke verschillen is er
ook een overeenkomst, beide Express Service-
monteurs zijn vrijwel even groot.

Slim gereedschap
Het Express Service-gereedschap en -equipment
sluit naadloos aan op het teamwork. De stem-
pelhefbrug zorgt voor bereikbaarheid voor
twee. De olieopvangbak zit aan een swingarm.

Zo staat de tank een meter verderop en dus niet
in de weg. En terwijl de olie wegloopt, werken
Mark en Hans gewoon door. Voor de koelvloei-
stof hetzelfde verhaal. Behalve dat de appara-
tuur het koelsysteem meteen vacuüm zuigt om
het weer razendsnel en zonder luchtbellen te
kunnen vullen. Hoe snel? “Koelvloeistof verver-
sen duurt normaal 25 tot 30 minuten. Wij doen
het nu in 6 minuten.” Voor de remvloeistof het-
zelfde verhaal. Ook dat gaat razendsnel met te-
gelijk linksvoor en rechtsachter de vacuümslang
op de ontluchtingsnippel.

Eén plus één is drie!
Meer werkplaatscapaciteit met Toyota Express Service

120.000 km beurt aan een Toyota Verso. Daar staat 2,4 uur voor. Toch heeft Toyota-dealer 

Gommans en Jansen de klant beloofd dat hij na een uur weer op weg kan. Hoe het autobedrijf

dat waarmaakt? Toyota Express Service! Dat zijn twee monteurs die supersnel samenwerken

aan één auto. Hoe werkt dat? Wat zijn de voordelen? En zijn er ook nadelen?

Toyota Express Service: uitgekiend gereedschap, twee monteurs, één team, één auto.
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De klant brengt zijn Toyota Verso. Stipt op tijd. Hij wil ook op tijd weer weg.

Beide gereedschapstrolleys horen bij de Express Service-werk-
plek. Ze zijn aangesloten op de persluchtleiding en bieden pre-
cies het gereedschap dat nodig is. Niet meer en niet minder.

Ergonomisch en tijdsparend, het wiel op de trolley. De pneumatisch bediende pootjes houden de zwenkwielen in de
lucht. Dus: bovendeel ontgrendelen en het wiel wegdraaien.

Het geheim van de smit. Twee werklijsten. Ze laten Hans, ‘Monteur A (bestuurderskant)’ en Mark,
‘Monteur B (bijrijderskant)’ perfect synchroon samenwerken.
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De meest bijzondere equipment op de speciale
Toyota Express Service-werkplek zijn de beide
gereedschapstrolleys. Ze zijn aangesloten op het
persluchtsysteem. Dat is niet alleen handig voor
de vier stuks persluchtgereedschap aan boord,
het stelt Mark en Hans tevens in staat om met
één druk op de voetknop vier pneumatisch be-
diende pootjes uit de bodem te toveren. Die lif-
ten de zwenkwieltjes en zorgen zo voor stabili-
teit. Nu de kar op zijn pootjes staat, ontgrende-
len beide leden van het Z-team het bovendeel
van hun  gereedschapstrolleys. Ze verdraaien het
en zetten ieder het wiel, dat ze zojuist hebben
losgenomen, op een speciale steun. Dat spaart
tijd, want Mark en Hans hoeven niet naar een
hoek te lopen om de wielen daar neer te leggen.
En het is ergonomisch. Controle van profiel en
bandenspanning gaat op de trolley en bij mon-
tage hoeven beide teamleden de wielen niet
meer van de grond te tillen. 

Meer werkplaatscapaciteit
Mark en Hans draaien ieder het bovendeel van
hun gereedschapstrolley weer terug en hebben
hun gereedschap weer onder handbereik. Tussen
dat gereedschap zit geen sleutel te veel. “Alleen
dat wat je nodig hebt”, zegt Mark. “Bij de ontwik-
keling van dit systeem in testwerkplaatsen deed
Toyota op alle gereedschap een plakbandje. Zat
het plakbandje er na de servicebeurt nog steeds,
dan was het niet gebruikt en kon het weg”, licht
Gommans en Jansen-directeur Geert Joosten toe.
Hij heeft € 12.500,- geïnvesteerd in het gereed-
schap op de Express Service-werkplaats. Hij legt
uit waarom: “Ons probleem was de capaciteit in de
werkplaats. We hadden te weinig werkplekken en
waren daardoor altijd drie tot vier weken vooruit
vol gepland”. Extra werkplaatsruimte aanbouwen
bleek niet mogelijk, dus zocht Joosten het in Toyo-
ta’s Express Service: “Het is een heel geraffineerd
concept. Beide monteurs hebben ieder hun eigen

Het wiel uit de weg en het gereedschap weer onder handbereik.
De inspectie kan door.
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voorzien van verse vloeistoffen, filters, ruitenwis-
sers en bougies. De gereedschapstrolleys en de
overige gereedschappen staan weer keurig in hun
eigen ‘parkeervakjes’ rond de Express Service-
werkplek. Als Hans de auto naar de wasstraat rijdt,
werkt Mark het onderhoudsboekje en de overige
administratie bij. Even later rijdt de klant met zijn
fris onderhouden Verso het terrein van Toyota-
dealer Gommans en Jansen af. Het is een paar 
minuten voor vier.

checklist. De volgorde van de handelingen op de
beide checklists is perfect op elkaar afgestemd. Zo
lopen de twee monteurs elkaar nooit in de weg”.
Zelfs de brugstanden lopen synchroon: “Daarom
is het niet alleen van belang dat de teamleden
een klik hebben met elkaar, ze moeten ook onge-
veer even lang zijn”. 
Om de manier van werken onder de knie te krij-
gen kreeg Gommans en Jansen hulp van impor-
teur Louwman & Parqui: “Onze autotechnici kre-
gen hier intern een tweedaagse training in deze
nieuwe manier van werken. En nog steeds komen
de specialisten van Louwman & Parqui hier af en
toe over de vloer met praktische tips”. Ook de 
receptionisten werden getraind: “Klanten zijn 
gewend de auto ’s ochtends te brengen. Wordt
dat een half uurtje later? Geen probleem, de auto
blijft toch de hele dag. Bij de Express Service is dat
anders. Is de werkplaatsafspraak om drie uur, dan
moet de klant er ook om drie uur zijn. Het is aan
de receptionist er voor te zorgen dat de klant
daarvan doordrongen is. Daarnaast is het bij de
Express Service nog belangrijker om vooraf goede
afspraken te maken over het meerwerk”.

Express Service gaat voor
Terug naar de Toyota Verso. De ruitenwissers heb-
ben hun beste tijd gehad. Nieuwe vallen binnen
het meerwerkbedrag dat deze klant heeft aange-
geven zonder overleg te accepteren. Dus loopt
Mark naar het magazijn om nieuwe te halen. Dit is
het enige moment dat hij weg is bij de Express
Service-werkplek. Maar hij loopt, hij rent niet, ter-
wijl de klok toch doortikt. “In de Express Service
valt de werkdruk weg. Alles loopt gesmeerd, nie-
mand valt je lastig en ook met veel meer meer-
werk halen we het binnen het uur”, legt hij uit. En
nog een voordeel: “Je hebt overal voorrang”. Zodra
de magazijnman ziet dat Mark’s werkorder in een
blauwe map zit, weet hij: “Express Service!”, en laat
hij onmiddellijk vallen waar hij mee bezig is.
“We doen de Express Service anderhalve dag per
week”, zegt Joosten. “De ene week het A-team, de
andere week het Z-team. Daarmee hebben we
ons capaciteitsprobleem opgelost.”

Toyota Express Service als verkoopargument
De klant zit ondertussen aan een kop koffie achter
zijn laptop. Dankzij de draadloze internetverbin-

En hoe is het ondertussen met de klant? Hij gebruikt de draad-
loze internetvoorziening in de showroom en werkt.

Hans rijdt de auto van de brug, Mark doet de administratie.

Laatste werkplaatshandeling: de wasstraat.

Veel prettige kilometers en graag tot ziens!

Moet het Z-team zich haasten? “Nee de werkdruk valt weg, nie-
mand valt je lastig en je hebt overal voorrang.”

Werkorder in een blauwe map betekent: Express Service. Mark
krijgt de ruitenwisserbladen met voorrang.

ding in de showroom gaat zijn werk gewoon door.
Als hij even opkijkt van dat werk heeft hij riant uit-
zicht op de nieuwste Toyota-modellen. “Ook daar
zit voor ons een belangrijk voordeel”, zegt Joosten.
“De klant zit bijna een uur in de showroom. Tja,
dan kijkt hij af en toe toch eens rond hè.” 
Ook voor werkgevers is de Toyota Express Service
aantrekkelijk. Joosten legt uit waarom: “Wij zijn tot
zeven uur ’s avonds open. Maar hoe laat zijn lease-
rijders gewend hun auto op te halen?” Joosten
geeft zelf het antwoord: “Tussen drie en vier uur 
‘s middags, samen met een collega!” Dat maakt van
Express Service een Express een ijzersterk verkoop-
argument. “Jouw medewerkers hoeven niet meer
onder werktijd heen en weer te rijden”, zegt Joosten
tegen werkgevers met een wagenpark. “In plaats
daarvan werken ze hier gewoon een uurtje door.”
En dan is er het gedoe met vervangende auto’s:
“Sommige leasecontracten bezuinigen daarop. In
de kleine lettertjes staat dan dat een vervangende
auto uit het A-segment moet komen. Zo kan een
klant met een Avensis een Aygo meekrijgen. Daar
is hij niet altijd van gediend. Dan is aan ons de
keuze: een ontevreden klant of de meerkosten
voor een grotere vervangende auto voor eigen 
rekening nemen. Met Express Service voorkom je
dat. De klant heeft dan immers helemaal geen ver-
vangende auto nodig”.
Goed, genoeg gejuicht. De voordelen kennen we,
maar wat als het tegenzit? Wat als er meer meer-
werk is dan alleen een paar ruitenwissers?  “We
kunnen wel wat hebben. Er zit nog wat reserve in
dat uur”, zegt Joosten. “We hebben nog niet mee-
gemaakt dat we onverwacht op een klus stuitten
die zoveel meerwerk gaf dat we het niet gered
hebben.” En dus kunnen klanten echt op dat uur
vertrouwen: “We hebben zelfs een rijschoolhou-
der, die tussen twee lesuren een uurtje vrij plant
voor de grote onderhoudsbeurt”.
Toch kan het mis gaan: “Als de onderhoudsbeurt
gecombineerd wordt met een APK-keuring, kan de
APK in de steekproef vallen. Dan moet de auto 
anderhalf uur blijven staan. Maar dat is overmacht,
en we waarschuwen vooraf dat het kán gebeuren.
Dan heeft de klant er begrip voor”.

Op tijd op weg 
De Toyota Verso staat inmiddels weer op zijn wie-
len. Hij is op talloze punten gecontroleerd en hij is

11AMT005_ArtToyotaExpress.qxp:Opmaak 1  5/11/11  9:12 PM  Page 18

3


