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DE ACHT PROCESSEN VAN CORTENRAAD AUTO’S

Werk áán de winkel!
“Een bedrijf is een samenvatting van de processen die er plaatsvinden en de mensen die
er werken”, aldus Daniël
Maar, eigenaar van Cortenraad Auto’s. Om zijn
autobedrijf optimaal te
laten functioneren, analyseert hij het verloop
van deze processen
voortdurend en stuurt
waar nodig bij. AMT
licht Cortenraad Auto’s
door op acht processen.
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zijn het grootste kapitaal, zonder klasse personeel is het onmogelijk een goed bedrijf op te bouwen. Interne- en externe
opleiding is heel belangrijk, want ik wil geen discussie op
meningen - waar je nooit uitkomt - maar op kennis en feiten.”

Daniël Maar is sinds 2011 eigenaar van Cortenraad Auto’s uit
Margraten, een autobedrijf voor alle merken. Na drie jaar in
dienst te zijn geweest als techneut, krijgt hij de kans het bedrijf over te nemen. Hij heeft sindsdien zijn geheel eigen
draai aan het autobedrijf gegeven.

Doeners

“De eigenaar ging met pensioen en zijn zoon had geen interesse in de overname. Ik wilde altijd al ondernemer worden
en een eigen autobedrijf hebben.” Een bestaand bedrijf
overnemen heeft voor- en nadelen. “Ik moest investeren
voor de overname, maar dan heb je wel gelijk een klantenkring. Dat geeft een vliegwieleffect.” Daniël liet het bedrijf
groeien door op cijfers te sturen en aan de processen te sleutelen. “Die waren er eigenlijk niet. Zonder goed proces doet
iedereen het op zijn eigen manier. Je moet als team beslissen wat het beste proces is en je daar samen aan houden.
Een bedrijf is een samenvatting van alle processen die er
plaatsvinden en van de mensen die er werken. De mensen

Als Daniël het over zijn bedrijf heeft, spreekt hij in de wijvorm. “Want wij, het team en ik, moeten het samen doen.”
Het bedrijf groeide onder zijn leiding van drie naar vijftien
medewerkers. Daniël heeft visie, maar vindt het niet bijzonder wat hij heeft gedaan. “Wat ik heb gedaan kan iedereen,
maar je moet het wél doen. Iets proberen te doen bestaat
niet, je doet iets of je doet het niet. Het leven is aan de doeners. Als je aan het eind van de dag denkt ‘wat heb ik eigenlijk gedaan’, dan is je planning niet goed. Ga gewoon aan het
werk, maak een haalbare planning, werk je punten af en je
hebt aan het einde van de dag een voldaan gevoel.” Alhoewel Daniël zijn team overal bij betrekt, houdt hij zichzelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf. “Als er

Belangrijk in de verbouwing is dat de klant zich in het nieuwe gebouw herkent en het als
zíjn autobedrijf ervaart.

Daniël wil de omzet van de werkplaats in 24 maanden verdubbelen, van
€ 1 miljoen naar € 2 miljoen omzet. Het team staat achter dit doel.

HET LEVEN IS AAN
DE DOENERS

iets niet goed gaat, dan ligt dat aan mij. Dan heb ik bijvoorbeeld een medewerker niet goed genoeg geïnstrueerd.”
Daniël houdt dus van aanpakken. Is hij misschien een tikje
een streber? Hij knikt en grijnst. “Mijn dochter van vijf is net
als ik. Tot afgrijzen van mijn vrouw doen wij zelfs wedstrijdjes wie zijn yoghurt het eerst op heeft.”

Cortenraad Auto’s in 8 bedrijfsprocessen

Als ondernemer moet je aan je bedrijf werken in plaats van in je bedrijf, zegt Daniël Maar.
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1 – toegankelijkheid van het bedrijf
Daniel heeft deelgenomen aan het ‘Grip op je Autobedrijf’opleidingstraject voor ondernemers (zie kader). Uit het rapport van de mystery shoppers van het traject bleek de entree van het bedrijf van Daniël moeilijk vindbaar te zijn. “Dat

Een uitgebreide selectie moet tot het juiste team leiden. Daniël
zoekt gemotiveerde vakidioten, die bij zijn bedrijf passen.

Doordat klanten getekend hebben voor een onderhoudscontract zijn ze niet
gevoelig voor aanbiedingen van de concurrentie. Dit is klantenbinding.

wist ik wel, maar je schuift het plan van de verbouwing
steeds door. Toen ik het rapport kreeg heb ik direct een architect gebeld voor een ontwerp.” De ingang en de balie
moeten anders. “De klant heeft niet het gevoel dat hij op
één lijn staat met degene achter de receptie. De klant moet
het gevoel hebben sámen met ons bedrijf een probleem aan
de auto op te gaan lossen. Daarvoor moet de receptionist
benaderbaar overkomen, en dat vereist dat hij of zij met de
klant op één hoogte staat.”

‘WAT IK HEB GEDAAN KAN IEDEREEN, MAAR JE MOET
HET WÉL DOEN’

2 - klanten betrekken
Om te voorkomen dat de klant zijn autobedrijf niet meer
herkent als de entree en de balie plotseling anders zijn, betrekt Daniël zijn klantenkring bij het veranderingsproces.
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Het ‘Grip op je Autobedrijf’-traject van Daniel Maar
Daniel heeft deelgenomen aan het ondernemerstraject ‘Grip op je Autobedrijf’. Het traject, verzorgd door AMT in samenwerking met Automotive Academy, is bedoeld voor ondernemers die met hun bedrijf ‘level up’ willen. Wat heeft het traject Daniel opgeleverd?
Daniel stelde aan het begin van het traject een doel: hij wilde in ieder
geval iets aan zijn bedrijf veranderd hebben aan het einde van het traject. Met de nieuwe ontvangstruimte in zijn bedrijf en het aannemen
van een gastvrouw is dat doel in ieder geval gelukt.

Daniel heeft een gastvrouw aan de receptie zitten. Zij heeft een horeca-achtergrond en gastvrijheid zit haar in het bloed. Zij heet de klanten welkom en
is de brug tussen receptie en werkplaats.

STUUR OP CIJFERS
EN DEEL DE DOELEN DIE JE STELT

Tips van
Daniël Maar
- Werk áán je bedrijf in plaats
van ín je bedrijf. De ondernemer die te veel meedraait in het
procest laat zijn dag bepalen
door de klant.
- Stuur op cijfers en kijk
wáárom je iets niet haalt, anders stroomt het geld weg.
- Geef geen korting, je krijgt
nooit meer de normale prijs en
het wordt al snel een olievlek.
Je kunt alleen kwaliteit leveren
als je uit de kosten komt. Je
kunt de klant wél helpen aan
een goedkopere optie door bijvoorbeeld te zoeken naar betaalbare onderdelen.
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Zorg dat je voorraad er online goed bijstaat. De potentiële koper oriënteert
zich eerst online. Goede foto’s die jouw occasions van hun beste kant laten
zien, scoren bij de klant.

“Om de klanten mee te nemen in de verbouwing mail ik ze
ontwerpen en laat ze meedenken door vragen te stellen, zoals: wat is mooier, optie A of optie B? Zijn de entree en de
balie klaar, dan denkt de klant niet ‘wat is hier gebeurd’ maar
‘dus zo is het geworden, ze hebben iets met mijn voorstel
gedaan!’
3 – optimalisatie van online verkoop
De autokoper oriënteert zich uitgebreid op internet. De online presentatie van de auto’s is daarom van belang, dus
zoekt Daniël een specialist die zich daarop kan richten. “De
inkoper moet inkopen, de verkoper verkopen en voor de online presentatie komt een marketeer met verstand van foto’s
en tekst. Het blijkt dat de beslissing voor de aankoop vaak
online al genomen wordt.” Bij de verkoop zelf is het van belang dat de verkoper let op de tekens die de klant geeft, tekens die aangeven dat hij wil kopen. Daarvoor moet een verkoopmoment ingebouwd zijn, waarop de klant - die online
al verliefd is geworden op die auto - het contract kan tekenen.

salaris. Na aﬂoop krijgen de deelnemers een presentje zodat
ze er een positief gevoel over houden. De volgende ochtend
voor half negen wil hij van de geïnteresseerden een kort
mailtje ontvangen hebben waarin ze aangeven hoe ze het
gesprek ervaren hebben en wat hun motivatie voor de baan
is. “Wie de mail om twee minuten over half negen stuurt,
valt af, degenen die mij direct na het gesprek mailen, vallen
positief op.“ Na deze ronde haken er mensen af omdat ze
bijvoorbeeld een ander salaris in gedachten hebben. Vervolgens krijgen vijf of zes mensen een regulier sollicitatiegesprek, waarna twee of drie een dagje mogen komen proefdraaien. “De potentiële werknemer investeert, maar hij of zij
merkt ook of hij past in het team en wat de werkzaamheden
zijn.” Daniel zoekt mensen die beter in een bepaald vakgebied zijn dan hijzelf. “Ik neem vakidioten aan. Je moet nooit
denken dat je het zelf beter of sneller kunt, maar je moet je
medewerkers het werk geven.”

4 – selectie van werknemers
Een mismatch tussen werkgever en werknemer kost tijd,
geld en energie. Daniël nam het selectieproces onder de
loep zodat hij de juiste man of vrouw voor de vacature krijgt.
Na het plaatsen van een geschreven vacature, maakt hij een
video waarin hij zijn enthousiasme voor de baan overbrengt.
Vervolgens krijgt degene die reageert een vragenlijst toegezonden, met daarop vragen die je ook in een sollicitatiegesprek krijgt. Zoals: waar ben je goed in, wat zijn je hobby’s.
Dan komt er op een avond een groepsgesprek van anderhalf
uur. “Voor bepaalde functies kondig ik dat aan, voor andere
functies - zoals verkopers - juist niet. Dan wil ik zien hoe ze
reageren. Hoe sociaal is iemand, zoek hij of zij contact?”

5 – klantenbinding door onderhoudscontracten
Om de klant terug te laten komen naar zijn bedrijf ontwikkelde Daniël onderhoudscontracten. “Dat is klantenbinding.
Voor een vast maandbedrag krijgen mensen onderhoud,
pechhulp, APK en mogen ze drie keer vloeistoffen bijvullen.
Een welkomstpakketje met een ijskrabber en een pasje horen er bij. Het onderhoudscontract levert maar een kleine
winstmarge op, maar… het zorgt voor een vaste, maandelijkse geldstroom, want je weet dat de klant betaalt en terugkomt. Het voordeel is dat de klant door het contract niet
open staat voor aanbiedingen van andere garagebedrijven,
want hij is al aan jou gebonden en komt terug voor APK en
banden. Daardoor kun je die grote factuur op een gegeven
moment ook schrijven.” De kosten van het contract worden
intern bruto doorberekend. Daar staat het stortbedrag van
de klant tegenover.

Het groepsgesprek is eenrichtingsverkeer, waarbij Daniël
informatie verstrekt over het bedrijf en de baan, zoals het

6 – klantvriendelijkheid
Geïnspireerd door de training ‘Gastvrijheid’ van Milo Berlijn

“Het Grip-traject duwde me met de neus op de feiten. Dat begon al met
de nulmeting door een mysteryshopper aan het begin van het traject.
Het traject heeft mij focus gegeven op kleine dingen die je eigenlijk wel
weet. Ik wilde aan het eind van het traject iets veranderd hebben aan
mijn bedrijf. Dat wordt de verbouwing. De receptie moet open en uitnodigend worden, geïnspireerd op de tips uit de Grip-training ‘Klantgerichtheid’ door Milo Berlijn. Bemand door een nieuwe receptioniste. “Zij
komt uit de horeca en de gastvrijheid zit haar in het bloed.”
Waterflesjes
Naast de trainingen heeft het traject hem nog meer opgeleverd: “Het is
erg zinvol om andere ondernemers te leren kennen en van ze te leren.
Sparren over invulling van je ondernemerschap, maar ook praktische
tips uitwisselen, zoals koffiebekers en flesjes water met je logo laten
maken. Die laat de klant vervolgens weken door de auto slingeren en
telkens komt jouw bedrijfsnaam voorbij.”

tijdens ‘Grip op je Autobedrijf’ heeft Daniel een receptioniste
aangenomen die vooral werkervaring in de horeca heeft. “Je
moet iemand hebben bij wie de gastvrijheid is ingebakken. Zij
ontvangt de klant en zorgt voor opvolging door mailingen te
versturen. Zij houdt dus ook de klantinformatie bij. Als de banden vervangen worden stuurt zij, als ze versleten zijn, een herinneringsmailtje. Zo leer je de klant kennen en houden. Nabellen, waarmee je de achterdeur dicht houdt, dat doen we
nog te weinig.” Daniël vindt het belangrijk dat je doet waar je
gelukkig van wordt. De receptioniste ondersteunt daarom ook
de verkoper met dingen waar hij niet in uitblinkt, zoals administratieve taken als het regelen van de vrijwaring en het bewaren van de reservesleutels.
7 – optimale werkplaatsplanning
De digitale werkplaatsplanning is gedetailleerd en op monteursniveau. De monteurs staan vijf dagen per week acht
uur per dag ingepland, zodat ze precies weten wat ze die
dag doen. Eén dag in de week is er een monteur uitgepland
voor extra werkzaamheden. “De planning blijft wel een uitdaging, zeker als er iemand ziek is of bij onvoorziene zaken
zoals verkeerd geleverde onderdelen.” Iedere dag is er ook
een monteur vier uur vrij gepland als storingsmonteur om
tussendoortjes makkelijk op te pakken.
8 – doelen delen
De ondernemer die zijn doelstellingen niet deelt met het
personeel, krijgt te maken met onbegrip en aannames. “Dan

Grip op je Autobedrijf
Ondernemen is een vak. Natuurlijk, het moet in je zitten, maar ondernemen kun je ook leren. De zesdaagse training Grip op je Autobedrijf
zorgt letterlijk voor grip op je bedrijf. Praktisch ingericht, waarbij onderwerpen als klantbeleving, personeel, social media, marketing en
omzet aan bod komen.
‘Grippers’ leren van trainers en de vaste coach, én van elkaar. Een belangrijk aspect van Grip op je Autobedrijf is samen met vakgenoten informatie uitwisselen. Herkenning in de uitdagingen en ervaringen die
collega-ondernemers dagelijks meemaken. De vaste groep deelnemers
vormt een waardevol netwerk, met als gemeenschappelijk doel: het autobedrijf naar een hoger niveau tillen. Meer weten? Op www.amt.nl/
gripopjeautobedrijf lees je alles over de trainingen en de deelnemende
ondernemers.

weet niemand wáárom je iets doet. Als je met je partner op
zondag een autoritje gaat maken, dan moet je ook weten
waar naartoe, anders rij je rondjes op de rotonde en krijg je
ruzie over de te nemen afslag. Tegenwoordig vertel ik het
doel en de weg er naartoe. Als ik een loods huur of iemand
aanneem voor marketing, dan begrijpt iedereen dat we
daardoor de doelstellingen kunnen bereiken.”
Daniëls doelstellingen zijn ambitieus. Zo wil hij de omzet
van de werkplaats, die nu € 1 miljoen per jaar is, in 24 maanden verdubbelen. “Een monteur moet € 250.000,- omzet per
jaar draaien, het team bestaat uit vijf man. Ze begrijpen dat
je dus monteurs moet aannemen om die twee miljoen omzet te bereiken.” Een tweede doel is 500 auto’s per jaar verkopen en het derde is een bedrijfsrendement van 5 procent.
“Daarmee vertel ik wat de spelregels zijn. Er is overleg: gaan
wij dit bereiken? Als iedereen ja zegt, dan gaan we dat ook
doen.” Er is géén plan B. “Want dan wordt het plan B en dat
wil je niet.”
Wat Daniël vaker wil doen, is de successen vieren met het
team. Daniel rekent vanaf zijn doelstelling terug: wat is er
over een jaar nodig, wat over een maand, wat volgende
week. Hij vertelt aan iedereen wat zijn doelen zijn en verbindt er een consequentie aan voor zichzelf. “Als het niet
lukt, dan mag ik een jaar niet op vakantie. Dan stel ik mijn
vrouw en kinderen teleur en dat maakt de pijn des te groter.
Ik vertel mijn doelen aan iedereen en hou zo de druk er voor
mezelf op. Als ik het niet haal zegt iedereen: maar jij zou
toch niet op vakantie?”

‘IK NEEM ALLEEN
VAKIDIOTEN AAN’
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