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Samenvatting
VSE groeit uit tot een steeds grotere speler op de markt en maakt vele veranderingen door. In 2010 is besloten
een reorganisatie door te voeren, de serviceafdeling is hieruit ontstaan. Voorheen maakte de serviceafdeling
onderdeel uit van de afdeling verkoop. Na deze afsplitsing is de serviceafdeling in een ontwikkelingsfase terecht
gekomen. Om de organisatie vitaal te houden zal de serviceafdeling moeten worden geoptimaliseerd. Binnen de
serviceafdeling van VSE bestaat weinig tot geen structuur waardoor er weinig inzicht in de gang van zaken is, er
is bijvoorbeeld nooit in beeld gebracht of de afdeling winst of verlies draait. Hierbij wordt verwacht dat de
buitenlandse service een hoge kostenpost is vanwege de hoge reiskosten. Ook zijn er geen duidelijke richtlijnen
voor bijvoorbeeld de garantieafhandelingen en overige service werkzaamheden. Vanuit deze situatie is de vraag
om advies omtrent de serviceafdeling ontstaan. In dit document is een advies geformuleerd voor de
serviceafdeling van VSE.
Vanaf februari 2011 is een 4 maanden durend onderzoek uitgevoerd op de serviceafdeling door twee
afstudeerders van de HTS-Autotechniek. In dit onderzoek is gekeken welke veranderingen ervoor kunnen zorgen
dat de processen op de serviceafdeling geoptimaliseerd kunnen worden en waar er kosten kunnen worden
bespaard.
Aan de start van deze adviesopdracht is de hoofddoelstelling; „Een advies formuleren waarmee VSE de
processen op de serviceafdeling kan optimaliseren‟ opgesteld. Vooraf was er nog onvoldoende inzicht in de
huidige situatie binnen de serviceafdeling van VSE. Naarmate het onderzoek vorderde bleek dat een hoop
informatie niet inzichtelijk of aanwezig was, dit komt mede door de „ad-hoc‟ manier van werken binnen VSE. Een
aantal dingen is niet vastgelegd en op een aantal punten is behoefte aan duidelijke richtlijnen of protocollen. In dit
adviesrapport is getracht handvatten te bieden om in de toekomst op een efficiënte en effectieve manier te werk
te gaan.
In het rapport is een aantal adviezen geformuleerd:
Tarieven
Het advies is voor de monteur een vast bedrag per uur te rekenen van €75,- euro voor reparaties en €85,- voor
het stellen van een diagnose. Het kan dus zo zijn dat op de factuur twee verschillende bedragen staan vermeld.
Voor de uren buiten kantooruren (ma-vr 08.00-17.00) worden toeslagen geheven om te ontmoedigen dat klanten
buiten kantooruren reparaties verlangen.
Voor een rit met de servicebus is het advies een vast tarief per kilometer te rekenen, dit is vastgesteld op €1,46.
Met toestemming van de servicecoördinator kan dit bedrag in speciale gevallen worden verlaagd tot €1,27. In het
bedrag zijn de kosten voor de servicebus en de monteur opgenomen. Wanneer een monteur met het vliegtuig
reist, dienen de kosten voor de vliegreis, kosten voor het parkeren op Schiphol en het vervoer in het land van
bestemming doorgerekend te worden aan de klant. Voor de uren die de monteur aan het reizen is dient de
kostprijs van de monteur doorberekend te worden (€46, -). Hoe het verblijf van de monteur wordt geregeld is aan
de klant, wanneer VSE dit moet regelen worden de verblijfskosten ook op de factuur vermeld.
Servicepartners
Voor de servicepartners is het advies dat ze op makkelijk te bereiken plekken gesitueerd zijn, dit zijn vaak
plekken bij knooppunten van snelwegen in de buurt van grote steden. Als heel Duitsland voorzien is van een
servicenetwerk, zal 80% van het land binnen 3 uur te bereiken zijn door een servicepartner. Het advies is om in
de regio‟s van Berlijn, Hamburg, München, Plauen, Göttingen en Mannheim naar servicepartners te zoeken.
Om ervoor te zorgen dat partners met de systemen van VSE overweg kunnen zullen ze een training bij VSE
volgen, deze wordt gegeven door de technisch expert. De partner schaft het minimale pakket aan onderdelen
aan en ontvangt hierover een korting van 20%. De verkoopprijzen die de partner hanteert, moeten het zelfde zijn
als die van VSE. Als onderdelen langer dan een half jaar in het magazijn liggen kunnen ze worden ingewisseld bij
VSE.
Betreffende de afspraken tussen VSE en een partner is het advies dat deze worden vastgelegd in een protocol
en in een contract.
Medewerkers van de afdeling verkoop en de serviceafdeling denken dat in Duitsland servicepartners nodig zijn.
Deze gegevens zijn echter niet meetbaar omdat het nooit is bijgehouden waar en hoe vaak er
servicewerkzaamheden in Duitsland plaats hebben gevonden. Het advies is dan ook om eerst bij te gaan houden
waar en hoe vaak servicewerkzaamheden in Duitsland plaatsvinden. Aan de hand van deze gegevens kan dan
bepaald worden in welke regio‟s het rendabel is om een servicepartner te hebben.
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Voorwaarden
In de algemene voorwaarden zijn de garantievoorwaarden opgenomen. Deze voorwaarden zijn erg beperkt en
VSE kan zich in veel gevallen niet op de voorwaarden beroepen. De servicevoorwaarden zijn niet in de algemene
voorwaarden opgenomen maar dit zal wel moeten gebeuren. De service- en garantievoorwaarden van
branchegerelateerde bedrijven en de BOVAG zijn bekeken en er is een advies geformuleerd met betrekking tot
het aanvullen van de algemene voorwaarden van VSE.
Naast de adviezen is er ook een aantal overige aanbevelingen geformuleerd:
Het bleek lastig te zijn om financiële gegevens met betrekking tot de service te achterhalen. Alle reparaties zijn
geboekt op een order per jaar en er wordt geen onderscheid tussen service- en garantiewerkzaamheden
gemaakt. Het is niet inzichtelijk wat opbrengsten van de afdeling zijn. Deze gegevens moeten worden
gedocumenteerd en makkelijk inzichtelijk zijn. Dit zou bijvoorbeeld in Vantage (ERP-systeem) gedaan kunnen
worden.
VSE verkoopt de systemen aan trailerbouwers die vervolgens de complete trailer doorverkoopt aan de eindklant.
VSE komt alleen in contact met eindklanten als er storingen in de systemen optreden en weet over de rest van de
eindklanten niets. Wanneer deze informatie wel bekend is kan dat gebruikt worden voor marketing en kunnen er
klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd. VSE laat op dit gebied grote kansen liggen en wellicht kan er
een stagiair worden aangenomen om dit op te zetten.
Wanneer VSE de adviezen opvolgt en tevens aandacht besteedt aan de overige aanbevelingen zal dat leiden tot
een opzichzelfstaande, winstgevende afdeling. VSE zal een service gerichte instelling uitstralen en klanten beter
kunnen bedienen.
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1 Inleiding
VSE (Vehicle Systems Engineering) groeit uit tot een steeds grotere speler op de markt en maakt vele
veranderingen door. In 2010 is besloten een reorganisatie door te voeren, de serviceafdeling is hieruit ontstaan.
Voorheen maakte de serviceafdeling onderdeel uit van de afdeling verkoop. Na deze afsplitsing is de
serviceafdeling in een ontwikkelingsfase terecht gekomen. Om de organisatie vitaal te houden zal de
serviceafdeling moeten worden geoptimaliseerd. Binnen de serviceafdeling van VSE bestaat weinig tot geen
structuur waardoor er weinig inzicht in de gang van zaken is, er is bijvoorbeeld nooit in beeld gebracht of de
afdeling winst of verlies draait. Hierbij wordt verwacht dat de buitenlandse service een hoge kostenpost is
vanwege de hoge reiskosten. Ook zijn er geen duidelijke richtlijnen voor bijvoorbeeld de garantieafhandelingen
en overige service werkzaamheden. Vanuit deze situatie is de adviesvraag omtrent de serviceafdeling ontstaan.
In dit document is een advies geformuleerd voor de serviceafdeling van VSE.
Vanaf februari 2011 is een 4 maanden durend onderzoek uitgevoerd op de serviceafdeling door twee
afstudeerders van de HTS-Autotechniek. In dit onderzoek is gekeken welke veranderingen ervoor kunnen zorgen
dat de processen op de serviceafdeling geoptimaliseerd kunnen worden en waar er kosten kunnen worden
bespaard.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
‟Welke veranderingen zijn er nodig om kosten te besparen op de serviceafdeling?‟
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zullen eerst antwoorden moeten worden gevonden op de
volgende deelvragen:
Onder welke omstandigheden is het gunstiger om een serviceaanvraag uit te besteden dan het zelf op te
lossen?
Op welke manier moet de aftersales in (ver gelegen) landen worden geregeld?
Wat moet het pakket van eisen voor de servicepartners bevatten?
Voor welke zaken moeten protocollen worden opgesteld en hoe moeten deze er uit gaan zien?
Hoe ziet de financiële situatie van de serviceafdeling er globaal uit?
Op welke manier kan er voor gezorgd worden dat de financiële gegevens van de afdeling inzichtelijker
worden gemaakt.
Waar zijn kostenbesparingen mogelijk of (meer) winsten te behalen?
Het onderzoek is grofweg op te delen in een analyse-, advies- en implementatiedeel. Het rapport bestaat uit 11
hoofdstukken.
Het analysedeel start in hoofdstuk 2 met een analyse van VSE bestaande uit een interne- en externe analyse. In
hoofdstuk 3 is de analyse van de serviceafdeling beschreven waar tevens in is gegaan op de garantieclaims en
de aftersales in het buitenland. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de analyse weergegeven in de vorm van een
SWOT-analyse en een confrontatiematrix. De conclusies die hieruit zijn getrokken zijn tevens in dit hoofdstuk
beschreven en worden opgevolgd door de strategiekeuze.
Het tweede deel van het rapport, het adviesdeel, bestaat uit vier hoofdstukken en start met het oplossingsadvies
voor de tarieven in hoofdstuk 5. Hierin is een advies beschreven met betrekking tot de uurtarieven van de
monteurs en experts, de te heffen toeslagen, reistarieven en de verblijfsvergoedingen voor monteurs in het
buitenland. In hoofdstuk 6 komen de gewenste locaties van servicepartners en hun profiel, de werkwijzen en de
afspraken tussen VSE en servicepartners aan bod. In hoofdstuk 7 is een advies geformuleerd omtrent de serviceen garantievoorwaarden. In hoofdstuk 8 staan de overige aanbevelingen met betrekking tot de gegevens van
eindklanten, de helpdeskmodule en de inzichtelijkheid van Vantage (ERP systeem) . In hoofdstuk 8 is de
implementatie voor de drie adviezen beschreven en in hoofdstuk 10 zijn de kosten beschreven die de
veranderingen met zich meebrengen. In hoofdstuk 11 is de conclusie beschreven.
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2 Analyse
In dit hoofdstuk is een interne- en externe analyse weergegeven van VSE. Voor de interne analyse is gebruik
gemaakt van het 7-s model en de externe analyse is met behulp van het DESTEP model tot stand gekomen.
VSE was tot 2000 een afdeling van de truckproducent GINAF waar hydraulische stuur- en veersystemen werden
ontwikkeld en geproduceerd. Door middel van een management buy-out is VSE een zelfstandige onderneming
geworden. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid van 9 naar 45 medewerkers en bedient VSE verschillende
toonaangevende truck- en trailerproducenten over de hele wereld.

2.1 Interne analyse
Om VSE intern te analyseren is ervoor gekozen gebruik te maken van het 7s model van McKinsey, zie figuur 1.
2.1.1 7s-model
Gemeenschappelijke waarden (shared values)
Om adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen die voor het voortbestaan van
VSE belangrijk zijn, blijft VSE zoeken naar oplossingen om klanten zo goed mogelijk
te kunnen bedienen. Veel van deze oplossingen hebben te maken met veranderingen
in de markt, strengere wetgevingen, kwaliteitseisen en wensen van de klanten.
Strategie (strategy)
VSE speelt in op ontwikkelingen in economie, milieu en veiligheid, en maakt daarbij
gebruik van de ontwikkelingen in de automotive, logistiek en technologie. Op deze
wijze bereidt VSE zich voor om te kunnen excelleren in de naaste toekomst. VSE
ontscheidt zich ten opzichte van de concurrenten door technologische voorsprong en
streeft ernaar door de markt gezien te worden als „topleverancier‟ op het gebied van
„sturen en veren‟. Tijdens de IAA in Hannover van 2006 is het ETS systeem gekozen
tot het meest innovatieve product in de categorie componenten.
Figuur 1 7-s model McKinsey
(bron: 1. Heijnsdijk)

Structuur (structure)
Formeel
Het organogram in figuur 2 is een hiërarchische
weergave van de organisatie van VSE.
Sommige medewerkers zijn op twee verschillende
afdelingen werkzaam als halve FTE.
Iedere afdeling heeft een teamleider. Dit is geen
hiërarchische functie maar een aanspreekpunt voor
de leiding, medewerkers en andere afdelingen.
De project- en bedrijfsleiding wordt vervuld door de
algemeen directeur.
Informeel
De formele structuur wordt zoveel mogelijk gevolgd,
de structuur is echter pas een paar maanden
geleden ingevoerd. De voorheen heersende
familiecultuur is nog duidelijk te merken in een
organisatie die naar een meer hiërarchische cultuur
streeft. Langzamerhand zal de hiërarchische cultuur
de heersende cultuur worden en zal de nieuwe
structuur nageleefd worden.
Systemen (systems)
In het bedrijf vindt de communicatie op verschillende
manieren plaats. Er wordt gebruik gemaakt van de
telefoon, e-mail (outlook express) en „face to face‟
communicatie door middel van bijvoorbeeld
vergaderingen. De ongeschreven regel in het bedrijf
is dat je iemand kunt storen als de deur open staat.
Door het management van de verkoop, productie,

Figuur 2 Organogram VSE (bron: 25. VSE)
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materialen, financiën, en de systemen wordt gebruik gemaakt van Vantage. Dit is een ERP- systeem, in een
dergelijk systeem kunnen verschillende personen informatie bekijken, wijzigen en opslaan.
Microsoft Office wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het verwerken van stukken tekst (Word), het schematisch
weergeven van gegevens (Excel) en het verwerken van e-mail (Outlook Express).
VSE beschikt over een ISO 9001:2008 certificering en de processen zijn vastgelegd in het ISO 9001:2008
handboek.
De prestaties van de medewerkers worden vastgelegd in een database. Hier is af te lezen of ze bepaalde targets
halen. De resultaten worden meegenomen in de beoordelingsgesprekken en hebben gevolgen voor het
verlengen van de contracten en de hoogte van het salaris. Op de serviceafdeling is het lastig de prestaties van de
monteurs te peilen omdat ze steeds andere werkzaamheden in verschillende situaties uitvoeren. De prestaties
worden dan ook niet of nauwelijks vastgelegd.
Stijl (style)
Wanneer VSE wordt bekeken volgens de structurele configuraties van Mintzberg is de huidige organisatie het
beste te typeren als een adhocratie, de organisatie gaat echter steeds meer richting een divisiestructuur. De
cultuur kan omschreven als familiair maar zal door de herstructurering hiërarchischer worden. VSE was altijd een
productie gericht bedrijf maar ook dat gaat veranderen. Er wordt gestreefd naar een service gerichte instelling.
Vanaf de oprichting is VSE een ondernemend bedrijf geweest dat steeds streeft naar verbetering en groei. Dit
heeft er voor gezorgd dat het bedrijf in de afgelopen 10 jaar is uitgebreid met bijna 40 medewerkers en in 2010
een omzet had van ruim 6 miljoen euro.
Staf (staff)
VSE hecht grote waarde aan goed geschoolde medewerkers. Hiervoor worden nauwe relaties onderhouden met
het plaatselijk MBO, het regionaal HBO en een landelijke technische hogeschool.
Medewerkers van VSE krijgen ook intern regelmatig een opleiding aangeboden op het gebied van bijvoorbeeld
leidinggeven, hydraulisch ontwerpen, professioneel Engels en elektrisch schakelen.
Sleutelbekwaamheden (skills)
VSE staat onder leiding van een directieteam dat bekend staat om de technische kennis die het in huis heeft en
hoge mate van betrokkenheid. De medewerkers hebben vriendelijkheid, openheid, betrokkenheid en loyaliteit als
eigenschappen.
VSE komt steeds weer met innovatieve oplossingen voor met name trailerbouwers. De systemen die ze leveren
zijn de enige in zijn soort en van „echte‟ concurrentie kan nauwelijks worden gesproken. Alle onderdelen worden
door VSE zelf ontworpen, geproduceerd en geassembleerd. Dit geeft aan dat VSE op vele gebieden de kennis
heeft en problemen met hun systemen kunnen daarom binnenshuis worden opgelost.
2.1.2 Reorganisatie
De omvang van het bedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid qua werknemers en orders. De bedrijfsvoering is
daarentegen, tot november 2010, niet veel veranderd sinds de oprichting. Het personeelsbestand is 5 keer zo
groot geworden en het aantal klanten is ook gestegen. Medewerkers van verschillende afdelingen konden altijd
terecht bij de directie en er waren teveel taken bij de afdelingen ondergebracht. De directie kreeg het veel te druk
en omdat veel werknemers dubbele functies bekleedden, was er soms sprake van belangenverstrengelingen. De
bedrijfscultuur was familiair maar gezien het huidige personeelsbestand was dat niet meer houdbaar. Een meer
hiërarchische cultuur was gewenst.
De bedrijfsvoering is altijd gericht geweest op het verkopen van producten en niet zozeer op het verlenen van
service. Dit heeft een aantal jaar goed gewerkt, maar het is op den duur duidelijk geworden dat een meer
servicegerichte instelling noodzakelijk was.
Wanneer een reparatie aan een voertuig wordt uitgevoerd krijgt de klant zelden een factuur toegestuurd. Dit komt
omdat de afdeling verkoop de uiteindelijke beslissing neemt betreffende de facturatie. De afdeling hoopt door
garantie toe te kennen een goede relatie met klanten op te bouwen maar houdt onvoldoende rekening met de
kosten die dit met zich mee brengt. De afdeling sales was verantwoordelijk voor de verkoop en de after sales. Dit
zorgde voor de nodige problemen.
Verkoop factureerde zelden de kosten van een reparatie aan een klant waardoor al deze kosten voor rekening
van VSE kwamen. Daarentegen werden er wel veel producten verkocht, met deze winst konden de reparaties
alle jaren worden gedekt en werd er winst gemaakt. In 2009 kwam daar verandering in en werd quitte gedraaid.
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Een reorganisatie was noodzakelijk omdat het de verkeerde kant op dreigde te gaan met VSE. Een belangrijke
verandering was het scheiden van de service en de verkoop in twee verschillende afdelingen. Hiermee is het
begin gemaakt van een servicegerichte instelling met als doel dat met de servicewerkzaamheden ook omzet
gegenereerd zou gaan worden en de focus niet meer ligt op het verkopen van de producten alleen.
Het begin van de reorganisatie is gemaakt maar een aantal veranderingen is nog noodzakelijk. Deze zaken staan
in dit onderzoek centraal.

2.2 Externe analyse
Om de externe factoren in kaart te brengen is gebruik gemaakt van het DESTEP model. Dit model beschrijft de
externe factoren aan de hand van een aantal facetten.

Figuur 3 Samenstelling Nederlandse bevolking in 2010 en 2025 (bron: 9. CBS)

Demografische factoren
VSE kan in de toekomst te maken krijgen met de toenemende vergrijzing. Een deel van het personeel van VSE
bestaat uit jonge werknemers. Zoals te zien in figuur 3 zal in 2025 het grootste deel van de bevolking bestaan uit
oudere mensen. Dit kan leiden tot problemen bij het werven van goed personeel in de toekomst. De
serviceafdeling kan in de toekomst problemen krijgen met het vinden van goed personeel door de vergrijzing. Dit
zal zowel het geval zijn bij het werven van de monteurs als bij de managers. Wanneer er oudere werknemers
worden aangenomen zal VSE ook minder geneigd zijn te investeren in hun kennis omdat ze minder lang voor
VSE zullen werken.
Economische factoren
De omgeving waarin VSE opereert bevindt zich momenteel in een periode van laagconjunctuur. Hoewel in
Nederland de economie langzaam weer aan begint te trekken, is bijvoorbeeld Spanje, waar VSE een grote klant
heeft zitten, nog nauwelijks aan het herstellen.
Hoewel de economische crisis de afgelopen jaren veel bedrijven heeft geraakt, is VSE overeind gebleven. De
verkopen zijn wel wat teruggelopen maar van een crisis binnen het bedrijf was geen sprake. De serviceafdeling is
een half jaar geleden opgezet en gegevens over service activiteiten zijn er nauwelijks. Het is niet na te gaan
welke gevolgen de economische crisis op de serviceafdeling heeft gehad.
Sociaal-culturele factoren
Voor veel transportbedrijven is een groen imago steeds belangrijker en sommigen gebruiken het zelfs als
marketingtool. De fabrikanten van trucks proberen hun voertuigen steeds milieuvriendelijker te maken en die
trend heeft zich reeds doorgezet bij de trailerfabrikanten. Er wordt steeds gezocht naar manieren om brandstof te
besparen en de systemen van VSE spelen daar een rol in. De systemen van VSE wegen relatief minder en er
kan dus meer lading vervoerd worden. De systemen worden tevens toegepast bij LZV‟s. Doordat een LZV 25,25
meter lang en 60 ton zwaar mag zijn (tegen 18,75 meter en 50 ton zwaar bij een normale vrachtwagen) kunnen
meer goederen worden vervoerd terwijl het brandstofverbruik nauwelijks toeneemt. Bij het transporteren van
goederen per LZV kan er tot maximaal 30% brandstof worden bespaard.
Technologische factoren
De systemen van VSE kenmerken zich door de toepassing van digitale regeltechniek, hydrauliek en het meten
van de hoekverdraaiing met een contactloze sensor. Het systeem leent zich ook voor diagnose op afstand.
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De systemen van VSE hebben, ten opzichte van andere systemen, ook een aantal voordelen op het gebied van
gewicht. Doordat het zwaartepunt van een trailer lager komt te liggen, komt dat de stabiliteit ten goede en de
wendbaarheid wordt gunstig beïnvloed door de meesturende achterassen.
Er kan alleen door VSE en service partners van VSE onderhoud aan de systemen worden verricht. Dit komt
doordat specialistische kennis is vereist. In de toekomst moeten meer servicepartners worden gezocht om de
reparaties uit te kunnen voeren.
Ecologische factoren
Het klimaat is aan het veranderen en volgens veel studies heeft dat te maken met de uitstoot van CO 2. Een deel
van de uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt door de transportsector, oftewel de afnemers van VSE.
De toestand van het milieu speelt wereldwijd, met name in het gebied waarin VSE opereert, een steeds
belangrijkere rol bij de ontwikkeling van nieuwe systemen en producten. Steeds meer bedrijven streven naar een
milieuvriendelijk imago.
De systemen die VSE hebben, hebben ten opzichte van vergelijkbare systemen, een aantal voordelen op het
gebied van milieu. Het brandstofverbruik is minder door bijvoorbeeld een lager gewicht en er is minder rolwrijving.
Hiermee speelt VSE in op de wereldwijde vraag naar duurzame oplossingen met betrekking tot het milieu. Een
goed voorbeeld hiervan is de LZV combinatie waarmee één vrachtwagen maar één keer naar een stad hoeft te
rijden en twee trailers kan lossen.
Politiek-juridische factoren
Het milieu is een steeds belangrijker politiek agendapunt aan het worden. Er worden steeds meer, en strengere,
regels en wetten ingevoerd om de uitstoot van CO2 te beperken. In steeds meer stadcentra worden voertuigen,
met een hogere CO2 uitstoot dan een bepaalde norm, niet toegelaten. Voor vrachtvervoer gelden vaak ook nog
regels voor de lengte van de combinatie om een bepaald gebied in te mogen rijden. VSE speelt hierop in door
oplossingen te bieden aan transporteurs omtrent de steeds veranderende wetgeving.
De producten van VSE hebben wereldwijde goedkeuring nodig van diverse keuringsinstanties zoals RDW, Tüv,
etc. VSE dient bij het ontwerp van de producten rekening te houden met de eisen die de keuringsinstanties
stellen. De afdeling research en development heeft hier veel mee te maken.
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3 Analyse serviceafdeling
In dit hoofdstuk is de analyse van de serviceafdeling beschreven. Er is ingegaan op de dingen die bij de service
komen kijken en op de garantieclaims in het speciaal. In de laatste paragraaf is beschreven waar de klanten in
Europa zich bevinden en hoe het servicenetwerk van branchegerelateerde bedrijven eruit ziet.
Op de serviceafdeling vinden de after sales werkzaamheden plaats, garantieclaims worden beoordeeld en
reparaties worden uitgevoerd. Op de serviceafdeling zijn 4 personen werkzaam en er staat een vacature open
voor een extra servicemonteur. De teamleider, Paul
Geurts, fungeert als aanspreekpunt en samen met
Paul Geurts
Ruben Nijholt coördineert hij de serviceafdeling. Paul
Teamleider
Geurts is te omschrijven als technisch manager en
Ruben Nijholt als technisch expert van de afdeling.
Samen hebben ze de leiding over de afdeling.
Ruben Nijholt
Serviceaanvragen en garantieclaims worden door hen
Applicatuin
beoordeeld en ze sturen de servicemonteurs aan. Ze
Engineer
hebben samen de verantwoordelijkheid voor de leiding
van de afdeling.
Willem van
Desmond de
Vacature
Reparaties die onder garantie vallen kosten de klanten
Veldhuizen
Rooi
Servicemonteur
Servicemonteur
Servicemonteur
geen geld, de reparaties die onder service vallen
worden wel aan de klant gefactureerd. Onder service
Figuur 4 Organigram serviceafdeling
worden werkzaamheden verstaan die niet onder
garantievoorwaarden vallen. Veelal gaat het om
voertuigen die een aantal jaar oud zijn waaraan een onderdeel gerepareerd of vervangen dient te worden.
Garantiewerkzaamheden zijn voor rekening van VSE en worden ook door de serviceafdeling uitgevoerd.

3.1 Service
3.1.1 Vormen van service
VSE verleent service in 3 verschillende vormen; service in eigen garage, service op locatie bij de klant en service
via de telefoon.
3.1.1.1 Telefonische service
Als een klant een probleem heeft met een voertuig vindt het eerste contact telefonisch plaats. Als eerste wordt
het probleem vastgesteld en wanneer mogelijk telefonisch opgelost. De service via de telefoon verloopt vaak
moeizaam en kan erg lang duren. Dit komt doordat er geen medewerker van VSE zelf bij het voertuig is en hij af
moet gaan op de informatie die de klant hem verstrekt. Tevens moet de VSE contactpersoon in de meeste
gevallen eerst nagaan wie de klant is en om welk systeem het gaat. Er is in het verleden nauwelijks iets
gedocumenteerd over de contactgeschiedenis met klanten en wat de aard van het mankement is. Met de
helpdeskmodule, die binnenkort in gebruik genomen zal worden, zal onder andere de telefonische service een
stuk efficiënter kunnen verlopen. In de helpdeskmodule worden gegevens als klanteninformatie,
klantgeschiedenis en tarieven opgeslagen. Er kan dan gemakkelijk een verkoop- en/of werkorder worden
gemaakt en het verloop van de processen kan op ieder moment door verschillende afdelingen worden bekeken.
In de helpdeskmodule kan ook alle telefonische hulpverlening en de aard van het probleem vastgelegd worden.
Wanneer een klant belt kan de contactpersoon van VSE direct informatie over de klant opzoeken en kijken naar
de geschiedenis met VSE. Hiermee kan bijvoorbeeld worden gekeken of er problemen zijn die regelmatig
terugkeren. De helpdeskmodule heeft een aantal voordelen m.b.t. telefonische service.
Tijdbesparing
Met de helpdeskmodule kan snel de informatie over de klant worden opgezocht. De contactpersoon van VSE kan
hierdoor snel zien wat voor systeem de klant heeft en wat de geschiedenis met de klant is. De medewerker van
VSE hoeft dan niet de informatie via de klant te krijgen, dit spaart tijd en voorkomt onduidelijkheden.
Klanttevredenheid
In de transportwereld geldt het motto „tijd is geld‟. Wanneer een klant snel geholpen kan worden en de weg weer
op kan, zal dat de klanttevredenheid ten goede komen.
Opslag van gegevens
Wanneer het telefonische contact met de klant, en de inhoud ervan, wordt opgeslagen kan dat in de toekomst
geanalyseerd worden. Uit de gegevens kan bijvoorbeeld worden gehaald welke mankementen aan de systemen
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vaak voorkomen en welke dingen bij klanten onduidelijk zijn. Aan de hand hiervan kan VSE haar producten en
dienstverlening verbeteren.
Van de helpdeskmodule is nog geen proces beschreven. Hier moet een proces voor worden ontworpen dat
aansluit op de andere processen. Dit is van belang voor de documentatie van gegevens en de communicatie
tussen verschillende afdelingen. Dit proces is nog niet omschreven omdat de helpdeskmodule pas een aantal
weken in werking is.
3.1.1.2 Service in eigen garage
VSE voert bij voorkeur reparaties uit in haar eigen garage. De voordelen van deze vorm van service zijn dat de
gereedschappen allemaal binnen handbereik liggen, er kan hulp worden gevraagd aan experts en de reiskosten
voor rekening van de klant komen te vervallen. Tevens kan de monteur binnenshuis blijven waardoor hij, mocht
een serviceaanvraag wel noodzaak zijn, uit kan rukken voor een spoedreparatie buiten de deur. VSE probeert zo
veel mogelijk reparatieverzoeken in de eigen garage af te handelen.
3.1.1.3 Service op locatie
Als de klant niet, om welke reden dan ook, naar de garage van VSE kan komen moet er een monteur naar de
klant gaan. Tijdens het contact met de klant, dat in de meeste gevallen via de telefoon plaatsvindt, probeert VSE
altijd de klant bereid te krijgen naar VSE te komen. Een reparatie verrichten op de locatie van de klant kent een
aantal nadelen.
De monteur maakt reistijd met het risico op files en ander oponthoud.
De monteur is niet meer inzetbaar voor servicewerkzaamheden in de werkplaats van VSE.
Service buiten de deur brengt momenteel standaard minder op dan service binnenhuis.
VSE heeft geen duidelijke regels en voorwaarden omschreven waardoor er regelmatig discussies met
klanten omtrent de financiële afhandeling plaatsvinden.
Om deze nadelen weg te nemen moeten er duidelijke regels worden opgesteld omtrent de reiskosten. Er moeten
eerst keuzes gemaakt worden tussen een aantal aspecten.
Huidig tarief service
Het tarief dat wordt gerekend voor een servicerit ligt tussen de €0,75 en €1,00 per kilometer. Het hangt van de
relatie met de klant en de te rijden afstand af welk tarief er wordt gerekend.
Kosten monteur
De uren die de monteur maakt moeten ook worden vergoed. De kostprijs van een monteur is €46,- per uur, dit is
opgebouwd uit 80% loonkosten en 20% voor de overhead. VSE rekent de kostprijs, aangevuld met een variabele
marge, door aan de klant (variërend tussen €75,- tot €85,-) voor de monteur als hij onderweg is. Klanten gaan
hier vaak niet mee akkoord omdat de monteur naar
hun mening niet „echt‟ aan het werk is. Er zou dus een
gereduceerd tarief gerekend kunnen worden, of zelfs
slechts de kostprijs van de monteur.
Voorrijkosten
Er is een aantal manieren om de kostprijs te
berekenen die uitgezocht dienen te worden.
Gemiddelde voorrijkosten per rit; van de
kosten van alle ritten in een bepaalde periode
wordt een gemiddelde genomen.
Bedrag per km; het tarief van de monteur en
de kosten van de servicebus zijn hierin
verwerkt.
Bedrag per uur; de gemiddelde kosten per uur
worden genomen en als uurtarief gerekend.

Figuur 5 Reisafstanden vanuit Veenendaal
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3.1.2 Servicepartners
De systemen van VSE zijn zo ontworpen dat de trailer kan blijven rijden als er een storing of defect is, enkele
uitzonderingen daargelaten. Het kan toch voorkomen dat een klant verlangt dat de reparatie bij hem wordt
uitgevoerd. Als deze klant zich op een grote afstand van VSE bevindt wordt het te duur om naar de klant toe te
gaan. Omdat de systemen van VSE uniek zijn en het repareren ervan specialistische kennis vereist, is VSE in
Nederland de enige die reparaties uit kan voeren.
Wanneer er meer garages zijn die de specialistische kennis in huis hebben kunnen de zojuist genoemde
problemen worden opgelost. Om hiervoor te zorgen kunnen er partnerships met garages worden aangegaan. De
monteurs van de partners moeten dan opgeleid worden om met de systemen van VSE overweg te kunnen. Een
groot deel van de onderdelen van de systemen zijn alleen bij VSE verkrijgbaar, een partner moet dit dus op
voorraad hebben liggen.
VSE heeft in Nederland (nog) geen behoefte aan servicepartners, dit komt vooral door de centrale ligging van de
garage en de korte afstanden in het land. De meest vergelegen plekken zoals Den Helder (164 km), Groningen
(195 km) en Maastricht (183 km) zijn binnen 2 uur te bereiken, zie figuur 5. De rijafstanden zijn bepaald met
behulp van Google Maps Routeplanner.
Er komen steeds meer serviceaanvragen uit het buitenland en de behoefte aan uitbreiding van het
servicenetwerk lijkt te stijgen. Om een beeld te krijgen hoe een servicenetwerk vorm gegeven kan worden zijn
van een aantal truck- en trailerbouwers de servicepartners geanalyseerd.
Nooteboom
In figuur 6 is te zien waar Nooteboom haar servicepartners heeft zitten. In
Nederland heeft het bedrijf 3 vestigingen en in Europa heeft het meer dan
50 servicepartners. De servicepartners zijn verdeeld over West-Europa, in
Duitsland en Nederland is de concentratie het hoogst.
Tridec
Tridec maakt gebruik van agentschappen die verdeeld zijn over Europa en
enkelen op andere continenten. In Europa heeft Tridec een agentschap in
Spanje, Polen, Finland, Zweden en Noorwegen. Verder zijn er nog 4
agentschappen wereldwijd in Australië, Zuid-Afrika, Japan en Nieuw
Zeeland.
Het hoofdkantoor van Tridec bevindt zich in Nederland. In Portugal heeft
het bedrijf ook een vestiging, hier wordt geproduceerd en het is geen
servicepunt.

Figuur 6 Service netwerk Nooteboom
(bron: 14. Nooteboom)

Doll
Doll is over de gehele wereld vertegenwoordigd. In figuur 7 zijn de locaties van de servicepartners weergegeven.
Zoals te zien in de figuur heeft Doll in Duitsland veel servicepartners waarmee de service door het hele land
gedekt is. In de rest van Europa zijn er relatief minder partners dan in eigen land. De meeste Europese partners
bevinden zich in buurlanden. Wereldwijd heeft het bedrijf een aantal partners in Afrika en een aantal in Azië.

Figuur 7 Servicenetwerk Doll (bron: 13. Doll)
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DAF
In de toekomst is een samenwerking met DAF één van de mogelijkheden. DAF heeft wereldwijd een groot
dealernetwerk met servicepunten verspreid over meer dan 50 landen. De meeste van DAF‟s servicepunten
bevinden zich in Europa maar ook in delen van Australië en Afrika is het bedrijf vertegenwoordigd. Zie voor een
uitgebreide beschrijving van het servicenetwerk van DAF het verslag van het bezoek aan DAF ITS in bijlage 1.
Omdat DAF bij sommige voertuigen al systemen van VSE toepast zijn is er al kennis in huis m.b.t. de systemen
van VSE. Het zou dus niet veel tijd en geld kosten om de monteurs van DAF op te leiden om onderhoud aan VSE
systemen te kunnen plegen.
3.1.3 Procedures
Als een bedrijf beschikt over een ISO certificering dienen alle bedrijfsprocessen te zijn omschreven. VSE beschikt
over een ISO 9001:2008 certificering maar het serviceproces is niet omschreven. Dit komt doordat er in het
verleden service bijna niet als aparte dienst is aangeboden. De analyse van de afhandeling van een
reparatieverzoek is schematisch weergegeven in bijlage 2. (Bron 25, VSE)
Toelichting procedure

Wanneer een klant een serviceaanvraag indient komt deze terecht bij de serviceafdeling. Er wordt gekeken of de
reparatie uitgevoerd kan worden, als het voertuig bijvoorbeeld niet is schoongemaakt, is het soms niet mogelijk
een reparatie uit te voeren. Indien er akkoord wordt gegaan met het reparatieverzoek dan wordt een
verkooporder aangemaakt. De verkooporder wordt naar de klant gestuurd. De klant bepaalt dan of hij/zij de
reparatie uit wil laten voeren. Wanneer de reparatie uitgevoerd wordt dan wordt er een service workorder
aangemaakt, vervolgens wordt de afdeling sales en het magazijn geïnformeerd. Er kan dan over worden gegaan
op het proces werkvoorbereiding.
Er wordt door de serviceafdeling gekeken naar een ontwerp van de procedure die uiteindelijk opgenomen zal
worden in het ISO 9001:2008 handboek. In dit proces zal ook de helpdeskmodule worden opgenomen.
3.1.4 Voorwaarden
In algemene voorwaarden staan afspraken omtrent de levering, betaling en de garantie. Algemene voorwaarden
hoeven niet ondertekend te worden maar maken toch deel uit van de overeenkomst tussen twee partijen.
Wanneer bijvoorbeeld een klant niet op tijd betaalt, kan de reparateur zich beroepen op een overeenkomst die
vooraf met de klant is afgesloten.
Bij veel branchegerelateerde bedrijven zijn de service-/reparatievoorwaarden opgenomen in de algemene
voorwaarden. Omdat VSE steeds vaker service verleent is het raadzaam de voorwaarden rondom de service op
papier te zetten en bijvoorbeeld op de site te publiceren.

3.2 Garantieclaims
Een deel van de werkzaamheden die op de serviceafdeling worden uitgevoerd vallen onder
garantiewerkzaamheden. Dit houdt in dat de aard van het probleem valt onder de voorwaarden, zoals
omschreven in de garantievoorwaarden.
3.2.1 Kosten
Na een analyse van de kosten van de
garantieclaims kan worden geconcludeerd dat
de gegevens niet betrouwbaar zijn. De
grafieken in figuur 10 en 11 zijn gemaakt op
basis van gegevens uit verschillende
databases en verschillen veel.
De grafiek uit figuur 10 is gemaakt aan de
hand van de gegevens uit de
garantiedatabase. De bedragen zijn het totaal
bedrag van alle claims. Hoeveel er
daadwerkelijk is vergoed door VSE, hoeveel
door de klant is betaald etc. is niet terug te
vinden in de database. In veel gevallen is er bij
de orders geen factuur te vinden en is
onduidelijk hoe het is afgehandeld. De
gegevens uit de garantiedatabase worden

Figuur 10 Garantieclaims 2007 – 2010 (bron: 24. garantiedatabase)

Optimalisatie serviceafdeling VSE, 2011, Teun Verlinden & Hugo Vink
14

HTS-Autotechniek
daarom als onvolledig en niet betrouwbaar
beschouwd.
In figuur 11 zijn de gegevens verwerkt die door
de financiële afdeling zijn aangeleverd. Alle
gegevens zijn per jaar op één workorder
geboekt en er kan weinig informatie uit
afgeleid worden.
In 2007 zou voor iets minder dan €200.000
aan garantie geclaimd zijn. Uit de gegevens
van de financiële afdeling blijkt dat garantie
claims VSE in 2007 ongeveer €110.000
hebben gekost. Wat zou betekenen dat +/€90.000 aan claims onterecht zijn verklaard.
De stijging van de kosten van service vanaf
2008 is ook opvallend immers met service
omzet gegenereerd dient te worden. Een
Figuur 11 Vergelijking bedragen garantie/service (bron: 23. Vantage)
mogelijke verklaring is dat een deel van de
garantieclaims als service is geboekt of dat reparaties niet zijn gefactureerd. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat ook deze gegevens niet betrouwbaar zijn. Er zijn verder geen financiële gegevens met betrekking tot de after
sales die kunnen worden geanalyseerd.
3.2.2 Veel voorkomende garantieclaims
In figuur 12 blijkt dat de meeste claims te maken
hebben met sensoren en ECU‟s en in mindere
mate met cilinders. In bijlage 3 is een
gedetailleerd overzicht te zien. Het hoge aantal
claims van de sensoren ten opzichte van de
andere onderdelen komt doordat aan TRW
losse sensoren worden verkocht. Andere
onderdelen worden enkel los verkocht als
vervangingsonderdeel. Dit onderdeel kan buiten
beschouwing worden gelaten.
ECU‟s worden steeds minder geclaimd, dit komt
niet door een afname van de verkoop maar door
nieuwe ontwikkelingen.

Figuur 12 garantieclaims (bron: 24. garantie database)

3.2.3 Procedures
Wanneer een klant een garantieclaim indient wordt er bij VSE een proces doorlopen om te beoordelen of deze
terecht is ingediend. Dit proces is omschreven in het ISO 9001:2008 handboek en is in bijlage 2 schematisch
weergegeven.
(Bron 25, VSE)
Toelichting procedure:
Als een klant een defect onderdeel heeft kan hij/zij een kwaliteitsclaim indienen. De claim komt terecht bij de
afdeling Sales & Application Engineering. De goederen die bij de claim horen dienen te worden opgestuurd. In
het magazijn worden ze geboekt in de ongeboekte stelling. De preselectie wordt gedaan door after sales om te
beoordelen of de claim geheel of gedeeltelijk terecht is ingediend. Als de claim als onterecht wordt beoordeeld
wordt de klant geïnformeerd en de goederen worden aan hen geretourneerd. Als de claim als geheel of
gedeeltelijk terecht wordt beoordeeld wordt een garantieformulier aangemaakt en wordt de claim geregistreerd.
Het magazijn en werkvoorbereiding ontvangen een kopie van dit formulier. Het magazijn boekt de goederen
binnen en vermeldt de locatie in de historie van de claim. Werkvoorbereiding kan dan beginnen met het
inplannen van de werkzaamheden om de onderdelen te testen. Het testen zelf wordt uitgevoerd door productie,
eventueel in het bijzijn van iemand van after sales. De resultaten worden weer in de historie van het
garantieformulier vermeld en after sales beoordeelt of de claim technisch gezien terecht is ingediend. Sales kijkt
vervolgens of de claim onder de garantievoorwaarden valt en bepaalt de hoogte van de economische
vergoeding. Tot slot wordt de klant geïnformeerd en worden verbeteringsvoorstellen in het proces
„Verbetermanagement‟ afgehandeld.
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Een claim wordt toegekend als het binnen de garantie voorwaarden valt. Het is niet zo dat een claim automatisch
niet wordt toegekend als het niet binnen de voorwaarden valt. Wanneer de serviceafdeling bepaalt dat de claim
niet wordt toegekend omdat het niet onder de garantie valt komt de factuur bij de verkoopafdeling terecht. De
verantwoordelijke van die afdeling gaat dan kijken of de factuur betaald moet worden of dat het in de
coulanceregeling valt. Een klant kan om verschillende redenen in de coulanceregeling vallen. Vaak wordt dit
bepaald aan de hand van de relatie met de klant met oog op samenwerking in de toekomst. Hierbij wordt vaak
geen rekening gehouden met de kosten die de serviceafdeling heeft gemaakt.
VSE heeft bepaald dat het huidige garantieproces na de reorganisatie niet meer voldoet. Er wordt gewerkt aan
een nieuw ontwerp dat binnenkort wordt getest. Zodra het nieuwe proces aansluit op de andere processen en
naar behoren functioneert, zal het worden geïmplementeerd.
3.2.4 Voorwaarden
In de leveringsvoorwaarden zijn ook de garantievoorwaarden opgenomen. Door de garantievoorwaarden zo
uitgebreid mogelijk te omschrijven zullen er minder discussies met klanten plaatsvinden. Tevens kan VSE zich
tijdens een discussie beroepen op de voorwaarden waarmee de klant akkoord is gegaan. Regelmatig heeft de
serviceafdeling een discussie met afnemers omtrent de garantie en kunnen ze zich niet beroepen op de
voorwaarden. Wanneer de voorwaarden volledig zijn beschreven kan VSE garantieclaims afwijzen en de klant
verwijzen naar de voorwaarden. Op de website van VSE zijn de volledige algemene voorwaarden in te zien (Bron
7, VSE). In hoofdstuk 8 is dieper op dit onderwerp ingegaan.

3.3 Analyse Europa
VSE heeft naast klanten in Nederland ook klanten in het buitenland. De meeste buitenlandse klanten bevinden
zich in (West) Europa maar ook in Zuid Korea, Rusland, Australië, Saoedi-Arabië en Canada. De after sales in
het buitenland zijn slecht tot niet geregeld waardoor er regelmatig een monteur van VSE vanuit Nederland naar
het buitenland moet. Ook voor zaken als bouwbegeleidingen moeten de monteurs soms duizenden kilometers
reizen. Dit heeft als nadeel dat een monteur meestal minimaal een dag weg is. Het werk in de werkplaats van
VSE blijft dan liggen. Dit hoeft niet altijd tot problemen te leiden maar wanneer er een klant met een probleem zit
kan dit niet direct worden opgelost. In de transportwereld leidt stilstand tot verliezen en uiteindelijk leidt dit voor
VSE tot een verslechtering van de klanttevredenheid. De monteur moet tevens vaak overuren maken, is lang
onderweg naar de klant en moet regelmatig in een hotel overnachten. Wanneer het om een garantiegeval gaat
zijn al deze kosten voor VSE.
De after sales in het buitenland kunnen geregeld worden met behulp van servicepunten. Er moeten dan
partnerships aan worden gegaan met bedrijven. Eerst moet er worden gekeken waar servicepunten nodig zijn en
welke regels en afspraken er gemaakt moeten worden. Het is lastig te bepalen op welke plekken servicepunten
benodigd zijn omdat het in veel gevallen niet bekend is wie de eindklanten zijn. Als de eindklanten wel bekend
zouden zijn zou het nog steeds lastig te bepalen zijn omdat de trailers zich continue verplaatsen. De informatie
die gebruikt kan worden om te bepalen waar de eindklanten zitten zijn de locaties van de plekken waarvan
serviceverzoeken zijn gekomen en de gebieden rondom de trailerbouwers aan wie systemen zijn verkocht.
Tevens kan dan ook worden bepaald in welke gebieden de meeste trailers rijden. De locaties van de trailer
kunnen ook worden bepaald door bij de verkoop vast te stellen wie de eindklant is en waar die gaat rijden.
3.3.1 Locaties trailerbouwers
In verschillende gebieden over de wereld zijn systemen geleverd
aan trailerbouwers. In Canada, Rusland, Saoedi-Arabië en Zuid
Korea zitten klanten van VSE die systemen hebben afgenomen.
In de VS en Spanje heeft TRW sensoren van VSE afgenomen,
hier wordt in het onderzoek verder niet op in gegaan. Tevens richt
het onderzoek zich op het gebied van servicepartners enkel op
West Europa en Scandinavië.
In figuur 13 en 14 staan de klanten van VSE in Europa
aangegeven met rode stippen.
In de figuren is te zien dat de meeste buitenlandse afnemers zich
in Zuid Scandinavië, Zuid Duitsland en België bevinden. Dit zijn
echter niet de locaties van de eindklanten immers sommigen door
heel Europa goederen transporteren. De eindklanten zullen zich
dus door heel Europa verplaatsen.

Figuur 13 Klanten in West Europa
(bron: 23. Vantage)
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Door verschillen in omgeving en gewoontes per land/gebied
is het gedrag van klanten ook steeds verschillend. Dit is voor
de serviceafdeling van VSE duidelijk te merken in het contact
dat ze met klanten heeft omtrent reparatieverzoeken en
garantieclaims. De klanten in Scandinavië zijn bijvoorbeeld
gewend lange afstanden te rijden door afgelegen gebieden.
Veel van de berijders is tevens woon- en werkachtig in een
afgelegen gebied en „even‟ naar de garage voor een
reparatie is voor hen geen gewone aangelegenheid.
Reparaties voeren ze bij voorkeur zelf uit om tijd te besparen,
wanneer dit niet lukt, nemen ze contact op met VSE. Ze
hebben meestal de fouten al uitgelezen en hebben het een
en ander zelf geprobeerd. Het is dan voor VSE meestal niet
Figuur 14 Klanten in Scandinavië
moeilijk het probleem vast te stellen. Met het opsturen van
bron: 23. Vantage)
een onderdeel is het probleem dan opgelost. In Nederland is
dit bijvoorbeeld compleet anders. Berijders bellen eerder als er een lampje brandt dat ze niet kennen terwijl dit
ook in de handleiding opgezocht had kunnen worden. Vaak wordt er ook verwacht dat VSE ten allen tijde in de
auto kan springen om service ter plaatse te verlenen. Per gebied en land zal het dus verschillen hoe de service
geregeld dient te worden.
3.3.2 Locaties serviceaanvragen/garantieclaims
De locaties van de serviceaanvragen worden niet gedocumenteerd. Voor de bepaling van locaties van
de servicepunten is dit een essentieel gegeven.
Omdat deze informatie niet bekend is kan alleen worden uitgegaan van de informatie „uit de hoofden‟ van de
medewerkers van de serviceafdeling. Volgens de medewerkers komen de meeste serviceaanvragen uit
Duitsland.
3.3.2.1 Logistieke punten in Europa
Om te bepalen waar in Europa het meeste vrachtverkeer via de weg plaatsvindt, is gekeken naar de
toegankelijkheid via de weg (bijlage 4). De toegankelijkheid via de weg is het hoogst in de Benelux, Zuid
Scandinavië, Duitsland, Noord/West Frankrijk en delen van Zwitserland en Oostenrijk. Opvallend is dat zich in
deze gebieden ook de meeste Europese klanten van VSE bevinden. Aan de hand van de gebieden waar de
toegankelijkheid via de weg het grootst is en het aantal E-wegen kan worden bepaald waar het meeste
vrachtverkeer rijdt.
3.3.3 Servicepartners
Voordat er gekeken gaat worden wie potentiële servicepartners zijn, op welke locaties ze moeten zitten en aan
wat voor eisen ze moeten voldoen moet er gekeken worden in welke omstandigheden een servicepartner
gewenst is.
3.3.3.1 Activiteiten
De servicepartners zullen de serviceaanvragen in het (verre) buitenland moeten behandelen. De service zal
verleend worden in de garage bij het servicepunt maar ook serviceverlening buitenshuis moet tot de
mogelijkheden horen. Naast het verrichten van reparaties kan er ook gekeken worden naar de mogelijkheid om
een of meerdere monteurs van een partner op te leiden om de bouwbegeleidingen te verzorgen.
3.3.3.2 Pakket van eisen
Hoe de samenwerking met de servicepartners eruit moet gaan zien is nog niet vastgelegd. Het grootste deel van
de regels, afspraken en voorwaarden zal per land verschillen rekening houdend met cultuurverschillen en
gangbare servicetarieven. Een aantal aspecten zal in ieder land in de voorwaarden voorkomen, hoe het wordt
ingevuld zal per land verschillen. Om een pakket van eisen samen te stellen moeten de volgende waarden
worden vastgesteld.
Locatie
o Welk gebied kan de servicepartner van service voorzien?
o Ligt het bedrijf dicht bij E-wegen of in de buurt van transportwegen?
o Is het wel rendabel om op deze locatie een servicepunt op te zetten?
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Onderdelen
o Is de servicepartner bereid onderdelen aan te schaffen?
o Heeft de servicepartner de mogelijkheid om een magazijn op te zetten?
Deskundigheid
o Welke kennis m.b.t. hydraulische, elektronische- en VSE systemen is in het bedrijf aanwezig?
o Is de partner bereid om in kennis te investeren?
o Beschikken een of meerdere monteurs over de capaciteiten om zich op te laten leiden om aan
de systemen van VSE reparaties uit te voeren?
Werkplaats
o Beschikt de werkplaats over voldoende faciliteiten (gereedschappen, lange put etc.) om de
reparaties uit te voeren?
Controle
o Op welke manier kan VSE bij deze partner controleren of de reparaties op de juiste manier en
met de juiste onderdelen worden uitgevoerd?
Financiën
o Is de servicepartner bereid een voorraad aan onderdelen aan te schaffen?
o Welke tarieven gaat de servicepartner rekenen aan voorrijkosten en reparatietarief?
o Is de servicepartner bereid een deel van de winst aan VSE af te staan?
Standaardtijden
o Is de servicepartner bereid te werken aan de hand van, door VSE opgestelde standaardtijden?
Keurmerken
o Is de servicepartner in het bezit van een certificeringen?
o Is de servicepartner aangesloten bij een branchevereniging?
3.3.3.3 Servicepartners VSE
De service- en verkoopafdeling hebben aangegeven dat de meeste buitenlandse serviceaanvragen uit Duitsland
komen, opvallend is dat deze aanvragen ook komen uit de gebieden waar de toegankelijkheid via de weg (zie
bijlage 4) in Duitsland het grootste is. Een deel van dit gebied kan worden bediend door von Atzigen, het overige
deel wordt momenteel bediend vanuit Veenendaal door VSE.
Von Atzigen
VSE heeft momenteel een servicepartner, von Atzigen in Zwitserland. Von Atzigen is een voertuigbouwer die
onder andere trailers bouwt en service verleent aan voertuigen. De Zwitserse partner heeft een voorraad
aangeschaft om reparaties te kunnen verrichten aan voertuigen met een VSE systeem. VSE is met von Atzigen
een partnership aangegaan waarmee de Zwitserse serviceaanvragen kunnen worden beantwoord. Tevens kan
een deel van de omliggende landen van service worden voorzien, met name Zuid Duitsland. Door de bergachtige
omgeving in Zwitserland ligt de gemiddelde snelheid vaak rond de 70 km/h waardoor een relatief klein gebied kan
worden bereikt. Binnen 4 uur kunnen plaatsen in Zuid Duitsland als Frankfurt en München worden bereikt en
tevens valt een klein deel van Italië, Oostenrijk en Frankrijk in het gebied.
Het onderzoek m.b.t. servicepartners in het buitenland heeft zich enkel gericht op Duitsland. Een groot deel van
de onderzoeksresultaten kan worden gebruikt als blauwdruk voor partnerships in andere landen. Wanneer wordt
besloten in andere landen ook partnerships aan te gaan kan een deel van de aanpak voor de servicepartners in
Duitsland opnieuw worden gebruikt.
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4 Resultaten analyse
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste aandachtpunten bepaald met behulp van een SWOT analyse en een
confrontatiematrix. Aan de hand hiervan is bepaald over welke onderwerpen in het onderzoek meegenomen zijn.

4.1 Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen serviceafdeling
Aan de hand van de resultaten van de analyse is een SWOT analyse gemaakt, zie tabel 1.
Positief
Sterktes

Intern

Hoogopgeleid personeel
Specialistisch uitvoerend personeel
Voorhanden gereedschappen
Trainingsfaciliteiten
Servicewerkplaats van hoge kwaliteit
Uniek product

Extern

Kansen
Groeiende servicemarkt VSE producten
Aanbiedingen van mogelijke servicepartners
Hogere afzet door servicenetwerk als koopargument
Afdeling service als inkomstenbron

Negatief
Zwakten
Beperkte algemene voorwaarden
Slecht of niet gedocumenteerde gegevens
Financiële resultaten
Hoge reiskosten
Geen vastgestelde tarieven
Beperkte facturering van service
Lage werkplaatsvulling
Werkplaats/monteurs capaciteitsvulling
Slechts één servicepartner
Bedreigingen
Product-reputatie verslechterd
Concurrentie heeft een beter servicenetwerk
Hogere kosten door groter aantal buitenlandse serviceaanvragen

Tabel 1 SWOT-tabel (bron: 2. Mulders)

4.2 Confrontatiematrix
De belangrijkste onderwerpen uit de SWOT-analyse zijn opgenomen in een confrontatiematrix. Via deze
confrontatiematrix kan het volgende worden bepaald:
Welke sterktes VSE in staat stellen om de kansen te benutten
Welke zwaktes VSE in het benutten van kansen beperken
Welke sterktes VSE in staat stellen om bedreigingen te weren
Welke zwaktes ervoor zorgen dat VSE niet in staat is bedreigingen te weren
Wanneer een stelling geldt voor het onderwerp zal in tabel 2 een „+‟ worden genoteerd, wanneer een stelling heel
belangrijk is een „++‟ genoteerd. Deze score opgeteld levert de belangrijkste aandachtsgebieden op.

++

Professioneel onderdelen magazijn

+

+

Trainingsfaciliteiten

++

+

Beperkte algemene voorwaarden

+

Hoge reiskosten
Geen vaststelling van tarieven

++

Geen servicepartner beleid

+

Score

8

2

+

5

+

+

6

Score

Product reputatie verslechterd

Service als inkomstenbron

+

3
+

+
+

+

+

+

++

+

+

++

+

++

+

+

+

9

9

3

3
+
+

+

Beperkt service netwerk

Groter aantal buitenlandse
serviceaanvragen

+

Servicewerkplaats

Zwakten

Servicenetwerk als
koopargument

Aanbiedingen van mogelijke
servicepartners

Personeel

Bedreigingen

Beter servicenetwerk
concurrentie

Sterkten

Groei servicenetwerk VSE
producten

Kansen

6
++

6

+

6

++

+

5

++

++

7

8

8

Tabel 2 Confrontatiematrix (bron: 2. Mulders)
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4.3 Belangrijkste aandachtsgebieden
Vanuit de confrontatiematrix zijn de belangrijkste aandachtgebieden bepaald aan de hand van de score.
Onderwerpen die een score van minimaal 5 hebben zijn opgenomen. Hierbij zijn enkel de resultaten uit de
confrontatiematrix opgenomen, die een 5 of hoger hebben gescoord. (Het resultaat van de confrontatiematrix
staat tussen haakjes genoteerd.)
Belangrijkste sterkten
1. Trainingsfaciliteiten (6)
Middels de trainingsfaciliteiten van VSE is het mogelijk om in korte tijd servicepartners op te leiden.
2. Professioneel onderdelenmagazijn (5)
Het onderdelenmagazijn kan voorzien in de correcte en snelle aanlevering van goederen voor
servicepartners.
Belangrijkste zwakten
1. Beperkte algemene voorwaarden (6)
Door de beperkte algemene voorwaarden treden er problemen op in de betaling en afhandeling van
serviceaanvragen en garantieclaims.
2. Beperkt servicenetwerk (7)
Het beperkte servicenetwerk brengt hoge kosten met zich mee. Tevens heeft de concurrentie een beter
functionerend servicenetwerk.
3. Geen servicepartner beleid (5)
Er is geen servicepartner beleid, enkel mondelinge afspraken. Dit leidt tot onvoorziene kosten en mogelijke
discussies met de servicepartners.
4. Geen vaststelling van tarieven (6)
De tarieven voor het verlenen van service en voorrijkosten zijn niet vastgelegd wat regelmatig tot verwarring
leidt. Hierdoor worden kosten regelmatig niet, of onjuist aan klanten gefactureerd.
5. Hoge reiskosten(6)
Aangezien VSE een beperkt servicenetwerk heeft moet er veel worden gereisd. Voor de betaalde ritten
worden vaak verkeerde en te lage bedragen gefactureerd. De tarieven zijn niet bepaald en er zijn geen
richtlijnen welke tarieven moeten worden toegepast.
Belangrijkste kansen
1. Servicenetwerk als koopargument (9)
Door een beter servicenetwerk te creëren dan de concurrenten zullen klanten eerder geneigd zijn voor VSE
te kiezen.
2. Servicenetwerk als inkomstenbron (9)
Wanneer service op een efficiënte manier wordt uitgevoerd hoeft dit geen geld te kosten, maar kan dit juist
geld opleveren.
3. Groeiende servicemarkt VSE producten (8)
De verkoop van VSE producten blijft stijgen. Tevens beginnen de eerste VSE producten nu een leeftijd te
krijgen waarbij meer serviceaanvragen worden verwacht.
Belangrijkste bedreigingen
1. Concurrenten hebben een beter/groter servicenetwerk (8)
Concurrenten van VSE hebben al een groot servicenetwerk waardoor klanten mogelijk eerder voor de
concurrent kiezen.
2. Groter aantal buitenlandse garantie/serviceaanvragen (8)
Het aantal buitenlandse garantie- en serviceaanvragen neemt toe, wanneer hier geen servicenetwerk voor is
kunnen de reiskosten flink oplopen.
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4.4 Strategiekeuze
Vanuit de belangrijkste aandachtgebieden is bepaald welke onderwerpen behandeld worden in de adviezen.
Advies servicetarieven
VSE hanteert geen eenduidige tarieven en per situatie wordt door de afdeling verkoop bepaald welk tarief er
wordt gerekend. Er zijn geen richtlijnen voor de bepaling van de te hanteren tarieven en voor een technisch
expert wordt hetzelfde tarief gerekend als voor een monteur. VSE voert liever geen reparaties uit buiten
kantooruren maar ontmoedigt dit ook niet door bijvoorbeeld prijsdifferentiaties toe te passen op die uren.
Branchegerelateerde bedrijven hanteren vaak wel toeslagen voor werkzaamheden buiten kantooruren.
Net zoals de servicetarieven zijn de tarieven voor serviceritten niet bepaald. Bij de serviceritten is tevens niet
bekend of de tarieven die worden gehanteerd kostendekkend zijn. Het uurloon wordt soms wel, en soms niet
gerekend en wanneer er sprake is van een rit naar het buitenland weet de afdeling verkoop vaak helemaal niet
wat er gerekend moet worden. De hoogte van de vergoedingen voor het verblijf in het buitenland en voor een
eventuele vliegreis worden ook per situatie bekeken.
In dit advies worden de volgende aandachtsgebieden betrokken:
Geen vaststelling van tarieven (6)
Hoge reiskosten (6)
Servicenetwerk als inkomstenbron (9)
Groter aantal buitenlandse garantieclaims (8)
Advies servicenetwerk
VSE heeft één servicepartner in Europa en daarmee is het netwerk niet dekkend. De meeste buitenlandse
serviceaanvragen komen uit Duitsland en zijn met het huidige netwerk niet snel op te lossen. Er moet ver en lang
worden gereden om de reparatie uit te voeren en het lijkt gunstig het servicenetwerk in Duitsland dekkend te
maken.
In dit advies worden de volgende aandachtsgebieden betrokken:
Trainingsfaciliteiten (6)
Professioneel onderdelenmagazijn (5)
Beperkt servicenetwerk (7)
Geen servicepartner beleid (5)
Servicenetwerk als koopargument (9)
Servicenetwerk als inkomstenbron (9)
Groeiende servicemarkt VSE producten (8)
Concurrenten hebben een beter/groter servicenetwerk (8)
Groter aantal buitenlandse garantie/serviceaanvragen (8)

Advies service- en garantievoorwaarden
In de algemene voorwaarden van VSE zijn geen servicevoorwaarden opgenomen en de garantievoorwaarden
zijn beperkt. Bij geschillen met klanten kan VSE zich vaak niet beroepen op de voorwaarden en vinden er
eindeloze discussies plaats die VSE naast veel tijd uiteindelijk ook geld kan kosten. Tevens bieden goede
voorwaarden duidelijkheid aan klanten.
In dit advies worden de volgende aandachtsgebieden betrokken:
Beperkte algemene voorwaarden (7)
Geen servicepartner beleid (5)
Geen vaststelling van tarieven (6)
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5 Oplossingsadvies tarieven.
In dit hoofdstuk is beschreven welke mogelijkheden er zijn om de tarieven te bepalen en er is een advies
geformuleerd. Het gaat in dit hoofdstuk om de uurtarieven van de monteurs en de expert, de toeslagen buiten
kantooruren, de tarieven voor de serviceritten en de verblijfskosten wanneer een monteur in het buitenland moet
verblijven.

5.1 Tarief monteur en expert
Huidige situatie
Er worden verschillende reparaties uitgevoerd door de monteurs van VSE en de tarieven liggen tussen €75 en
€85 per uur. Dit bedrag is, volgens VSE, opgebouwd uit €36,80 aan loonkosten, €9,20 aan overhead en het
resterende bedrag is de marge. Deze kostprijs lijkt aan de hoge kant en is daarom vergeleken met de loonkosten
voor een vrachtwagenmonteur met 10 jaar ervaring.
e

Loonkosten vrachtwagen monteur (40 per week, zonder 13 maand)
Bruto salaris per 4 weken:
€2131
(bron: 22. loonwijzer)
Werkgeverslasten per 4 weken:
€2614,97
(bron: 21. Raet)
Werkgeverslasten per uur:
€16,34
e

Bruto salaris monteur serviceafdeling VSE (40 per week, zonder 13 maand)
Door VSE bepaalde kostprijs per uur: €36,80
Kostprijs per 4 weken:
€5.888
Bruto salaris per 4 weken:
€4.655
(bron: 21. Raet)
Uit de bovenstaande gegevens kan worden afgeleid dat de monteurs van de serviceafdeling van VSE in
vergelijking met vrachtwagen monteurs erg veel kosten. Aannemelijker is echter dat de, door VSE opgegeven
loonkosten niet kloppen. Vermoedelijk is het percentage dat voor overhead wordt doorgerekend veel hoger en de
loonkosten veel lager. Omdat VSE de werkgeverslasten voor de werknemers op de serviceafdeling niet voor dit
onderzoeking inzichtelijk heeft gemaakt kan hier verder weinig over gezegd worden.
Als de tarieven van VSE worden vergeleken met tarieven van trailerwerkplaatsen liggen die van VSE erg hoog.
De service die VSE verleent is echter beter te vergelijken met die van truckservice werkplaatsen in verband met
het specialistische werk dat wordt uitgevoerd.
Tarieven van een aantal truckservice bedrijven:
ADAC:
€79
De Burgh:
€79
GINAF:
€69,50
Tarieven van een aantal trailerservice bedrijven:
ATS:
€61,50
Kuil TS:
€52,50
BK trucks:
€50
Jiannis TS:
€45
Er zijn geen richtlijnen wanneer welk tarief gerekend moet worden. Vaak wordt dit bepaald aan de hand van de
relatie met de desbetreffende klant. Er wordt niet gekeken naar de expertise van de monteur en de snelheid
waarmee hij de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Mogelijkheden
Optie 1:
De tarieven kunnen worden gedifferentieerd naar de verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden binnen
VSE kunnen worden onderscheiden in 3 categorieën:
Gradatie 1: Eenvoudige montage, demontage, etc. werk
Het eenvoudige werk kan omschreven worden als het werk dat door de meeste monteurs kan worden uitgevoerd.
Voor deze werkzaamheden wordt ook wel eens een productiemedewerker ingezet.
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Gradatie 2: Gecompliceerde montage, demontage, test, etc. werk
Voor deze werkzaamheden is meer ervaring en specialistische kennis nodig dan de werkzaamheden van
gradatie 1.
Gradatie 3: Complexe diagnose & specialisten taken
Deze werkzaamheden vereisen specialistische kennis en kunnen vaak alleen door de technisch expert worden
uitgevoerd.
Optie 2:
Gradatie 1 en 2 kunnen ook worden samengevoegd, het is erg lastig en tijdrovend om de (de)montage
werkzaamheden te splitsen naar moeilijkheidsgraad.
Voor de verschillende werkzaamheden kunnen verschillende tarieven worden gerekend, hoe meer specialistische
kennis nodig is hoe meer er gerekend wordt.
De uurlonen kunnen ook worden gedifferentieerd naar de kennis en kunde van de werknemer die de reparatie
uitvoert. Het uurtarief zou dan per werknemer, of per groep werknemers, verschillen. Er wordt dan niet gekeken
naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd, maar naar wie het uitvoert. Dit kan echter lijden tot hoge
factuurbedragen als een dure monteur een simpele reparatie uitvoert.
Advies
Het advies is gradaties toe te passen naar complexiteit van de werkzaamheden. De eerste 2 gradaties, zoals
hierboven genoemd, kunnen beter worden samengevoegd. Het is lastig een splitsing te maken tussen de
complexiteit van de verschillende werkzaamheden, er kan beter één gradatie van worden gemaakt. Het stellen
van diagnoses en zeer specialistisch werk komt wel in een aparte gradatie. Zeer specialistisch werk komt niet
vaak voor, als het voorkomt wordt het uitgevoerd door de technisch expert of iemand van de afdeling research
en development.
Gradatie 1: Montage, demontage, etc. werk
Alle (de)montages vallen onder gradatie 1 en het tarief staat vast, ongeacht wie het uitvoert.
Gradatie 2: Diagnose & specialistische taken
Voor het stellen van een diagnose is meer ervaring en kennis nodig dan voor het repareren zelf. Hier wordt meer
voor in rekening gebracht. Tevens wordt tijdens de diagnose vaak contact opgenomen met de technisch expert.
De werkzaamheden die onder gradatie 1 vallen kosten €75 per uur en gradatie 2 €85. Op de factuur zullen deze
kosten worden gesplitst. Wanneer een monteur/expert aan het zoeken is naar de oorzaak van het probleem
wordt hier meer voor gerekend dan voor de reparatie die daarna volgt. Als er een diagnose aan de reparatie
vooraf gaat dan worden er twee verschillende uurtarieven gerekend. In sommige gevallen is het al meteen
(binnen een kwartier) duidelijk wat het probleem is, dan hoeft dat niet apart te worden gefactureerd. Hoe de
verdeling wordt gemaakt zal worden bepaald door de servicecoördinator. Op de factuur zal dus een onderscheid
moeten worden gemaakt tussen gradatie 1 en 2.

5.2 Toeslagen
Huidige situatie
Als het, om welke reden dan ook, de klant of VSE niet lukt om werkzaamheden tijdens kantooruren in te plannen
worden de werkzaamheden op een ander moment gepland. Er worden geen extra kosten gerekend voor de
reparaties in de avond- en weekenduren.
Mogelijkheden
Het is in veel branches gebruikelijk toeslagen te heffen voor werkzaamheden in de avond- en weekenduren. De
VSE serviceafdeling benut overdag vaak de werkplaats niet optimaal, het is dus wenselijk zoveel mogelijk
werkzaamheden doordeweeks overdag in te plannen. Om te ontmoedigen dat klanten van diensten gebruik willen
maken buiten kantooruren kunnen toeslagen worden geheven. Bij een aantal trailerservice bedrijven en de
ondernemersorganisatie voor de installatiebranche (Uneto VNI) en technische detailhandel zijn de toeslagen
opgevraagd, zie tabel 3. (zie externe analyse + bijlage 5 voor informatie over de bedrijven).
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ATS
(€61,50)

Kuil TS
(€52,50)

Adac (Duitsland)
(€79)

Jiannis TS
(€45)

BK Trucks
(€50)

Uneto_VNI
(€ onbekend)

GINAF
(€69,50)

De Burgh
(€79)

Ma-vr 08.00-17.00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ma-vr 17.00-24.00

130%

133%

150%

150%

120%

150%

120%

150%

Ma-vr 24.00-08.00

130%

171%

150%

150%

120%

150%

120%

150%

Zaterdag

150%

238%

150%

150%

150%

150%

120%

150%

Zon-/feestdag

200%

238%

200%

150%

150%

200%

120%

150%

Tabel 3 Toeslag vergelijking (bron: 11 en 27 t/m 33. diverse bedrijven)

Advies
Het advies voor de toeslagen is te zien in tabel 4.
VSE
Ma-vr 06.00-08.00

130%

Ma-vr 08.00-17.00

100%

Ma-vr 17.00-22.00

130%

Ma-vr 22.00-06.00

150%

Za 00.00-17.00

150%

Za 17.00-24.00

200%

Zon-/feestdag

200%

Tabel 4 Toeslag advies

Op alle tijden buiten kantooruren worden toeslagen geheven. Als een reparatie in twee tariefvlakken valt worden
de uren ook apart doorgerekend. Er kan worden afgeweken van de toeslagen als een reparatie bijvoorbeeld
langer duurt dan vooraf aan de klant is gemeld. De servicecoördinator bepaalt dit.

5.3 Reistarieven
5.3.1 Kosten servicerit
Huidige situatie
De kosten van een servicerit worden door VSE berekend per km en de tijd die de monteur onderweg is per uur.
Afhankelijk van wie de klant is en hoe groot de afstand wordt er tussen de €0,75 en €1,00 per km gerekend. Dit
bedrag is opgebouwd uit €0,35 voor de servicebus, €0,10 voor brandstofkosten, €0,20 voor de overhead en een
variabele winstmarge voor VSE. Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor de berekeningen en het bedrag voor de
brandstof is al jaren niet herzien. Voor de tijd van de monteur wordt het servicetarief gerekend, dit varieert tussen
€75 en €85.
Bij de berekeningen in dit hoofdstuk is uitgegaan van een aantal gegevens:
Aantal ritten per jaar
Kilometrage serviceritten

234
37.000 km

Gemiddelde snelheid

80 km/h

Gemiddelde afstand (retour)

159 km

Rente
Verbruik
Leasebedrag servicebus per jaar
(operational lease excl. brandstof)
Leasebedrag servicebus per km
(operational lease excl. brandstof)
Gemiddeld leasebedrag per rit

6%
1 op 10
€ 10.500,00
€ 0,35
€ 55,65

Tabel 5 Gegevens kilometerprijs
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Vergelijking branchegenoten
In tabel 6 is weergegeven welke tarieven de branchegenoten hanteren. In deze tabel zijn niet alle bedrijven
opgenomen die bij de vergelijking van de toeslagen zijn meegenomen. Hier is voor gekozen omdat de service die
VSE verleent beter te vergelijken is met truckservicebedrijven vanwege de specialistische vakkennis die hiervoor
vereist is. De tarieven van de trailerservice bedrijven (ATS, Kuil TS, Jannis TS) en de Uneto VNI zijn niet
meegenomen.
ADAC

De Burgh

GINAF

GINAF ≠NL*

Starttarief

€-

€ 45,00

€-

€-

Kosten per KM

€ 1,50

€ 0,85

€ 0,57

€ 0,57

Reistarief monteur

€ 75,00

€ 79,00

€ 69,50

€ 30,00

Kosten per KM 100 **

€ 2,44

€ 2,29

€ 1,44

€ 0,95

Kosten per KM 500 **

€ 2,44

€ 1,93

€ 1,44

€ 0,95

*
**

GINAF rekent buiten Nederland een lager reistarief
Uitgaande van 80 km/u gemiddeld

Tabel 6 Voorrijkosten branchegenoten (bron: 11,29 en 32. diverse bedrijven)

Mogelijkheden
De kosten kunnen op verschillende manieren worden doorberekend namelijk per uur, afstand of aan de hand van
gemiddelden per rit. In tabel 7 zijn de verschillende manieren van doorberekenen weergegeven, hieruit kan
worden afgeleid hoe de tarieven kunnen worden opgebouwd en uit welke tarieven keuzes gemaakt kunnen
worden.

Monteur

Servicebus
Overig
Marge

Kostprijs
Gereduceerd tarief
Laagst servicetarief
Hoogst servicetarief
Leasebedrag
Brandstof
Overhead
Voorraad
Laag
Hoog

Per uur
€ 46,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 85,00
€ 28,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 1,60
€ 13,60
€ 33,60

Per rit
€ 91,43
€ 119,25
€ 149,06
€ 168,94
€ 55,65
€ 23,85
€ 31,80
€ 3,18
€ 27,03
€ 66,78

Per km
€ 0,58
€ 0,75
€ 0,94
€ 1,06
€ 0,35
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,02
€ 0,17
€ 0,42

Tabel 7 mogelijkheden kilometerprijs

Monteur
De kostprijs voor de medewerkers van de serviceafdeling is €46, - en het servicetarief varieert tussen de €75 en
€85. Klanten zullen zeggen dat een servicetarief niet op zijn plaats is omdat de monteur geen reparatie uitvoert
maar slechts in de auto zit. VSE is van mening dat de monteur ook in de garage aan het werk had kunnen zijn
voor het servicetarief. Er moet een afweging gemaakt worden welk tarief er gehanteerd wordt.
Leasebedrag
Het leasebedrag is €10.500 per jaar, gebaseerd op 30.000 km per jaar. Het kilometrage van de servicebus is
momenteel 50.000, waarvan 37.000 voor serviceritten. Wanneer het afgesproken kilometrage hoger uitvalt dan
waarop het leasebedrag is berekend, stijgt het leasebedrag. Per km zullen de kosten echter dalen omdat lasten
als verzekering en belasting niet zullen stijgen. De kosten van het leasebedrag zijn nog niet bijgesteld en het
huidige bedrag zal worden aangehouden.
Brandstof
De prijs van een liter diesel is op dit moment (18-04-2011) €1,43 en de verwachting is dat dit bedrag toe zal
nemen. De prijs voor de brandstof per km is vastgesteld op een dieselprijs van €1,50 om voorbereid te zijn op de
verwachte stijging.
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Kosten voorraad servicebus
In de servicebus dient een voorraad aan onderdelen te liggen. Wanneer de onderdelen niet in de servicebus
liggen, zou het bedrag dat aan de productie ervan besteed is, op de bank gezet kunnen worden en rente worden
ontvangen. Dit bedrag wordt doorberekend aan de klant.
Overhead
De kosten voor de overhead zijn moeilijk te bepalen. Het bedrag voor overhead is ooit vastgesteld op €0,20 per
km, het is niet bekend hoe dit is bepaald.
Marge
De marge varieert tussen €0,17 en €0,42 per km. Wanneer welke marge wordt gekozen hangt
af van de te rijden afstand en de relatie met de klant. Als het een grote klant betreft wordt door verkoop meestal
een lagere marge toegepast. Als de te rijden afstanden groot zijn (>500 km) wordt ook vaak een kleinere marge
toegepast.
De kosten van een servicerit kunnen op verschillende manier worden bepaald. Alle kosten kunnen per uur
worden doorberekend, dit heeft als voordeel dat oponthoud onderweg in het bedrag terugkomt. Bij lang
oponthoud zal een klant het echter niet accepteren als alle uren worden doorberekend. De kosten per uur zijn
gebaseerd op gemiddelden en aannames (behalve voor de monteur), het kan verschillen met de werkelijkheid.
Als alle kosten van de serviceritten bij elkaar worden opgeteld kan een gemiddelde worden bepaald. Voor iedere
rit kunnen dan dezelfde voorrijkosten worden gerekend en bij telefonisch contact met een klant kan meteen
worden gemeld wat de kosten zijn. Het nadeel hiervan is dat een klant 5 km verderop hetzelfde betaalt als een
klant op 200 km afstand. Hierbij kan een differentiatie gehanteerd worden op afstand maar de verdeling zal in
sommige gevallen niet eerlijk en moeilijk te verantwoorden zijn. Tevens is deze manier gebaseerd op
gemiddelden uit voorgaande jaren en voor de toekomst misschien niet betrouwbaar.
Als de kosten per km worden gerekend staat het bedrag al vast voordat de monteur vertrekt. Dit kan dan meteen
aan de klant worden gemeld en de keuze ligt dan bij hem/haar. Wanneer de monteur in de file terecht komt is dat
het verlies voor VSE. De kosten voor de bus en de brandstof worden wel altijd gedekt.
Advies
Het advies is de monteur, servicebus en voorraad per kilometer door te berekenen aan de klant. Het bedrag voor
overhead en de marge wordt geschrapt, deze zijn ook al verwerkt in de kostprijs van de monteur. Op de
serviceritten hoeft geen winst te worden gemaakt. Het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de ritprijs
is de eis dat de hoogte van het bedrag minimaal kostendekkend moet zijn.
Monteur
Wanneer de kosten voor de monteur aan de hand van de afstand worden berekend ziet de klant niet welke
kosten er worden gerekend voor de monteur. Hiermee kan worden voorkomen dat de klant vindt dat de monteur
in de auto niet „echt aan het werk‟ is en een lager uurloon wil betalen. Er moet worden geprobeerd te rijden buiten
de spits om te voorkomen dat de VSE kosten maakt voor oponthoud onderweg.
Kosten servicebus incl. voorraad
De kosten voor de servicebus per km berekenen is de meest nauwkeurige manier. Hoe de kosten voor de
voorraad worden berekend is niet heel belangrijk omdat dit om een klein bedrag gaat. Voor het gemak zijn de
kosten ook per km berekend. Van deze kosten wordt de kostprijs gerekend, er zit geen marge in het bedrag.
Prijs per km
Monteur+leasebedrag servicebus+brandstof+kosten voorraad (€0,94+€0,35+€0,15+€0,02=€1,46)
In het bedrag zit €0,36 marge (marge uurloon monteur) en er is ruimte om iets van de prijs af te doen. De prijs
van de monteur is berekend aan de hand van een gemiddelde snelheid van 80 km/u, dit is de gemiddelde
snelheid die in Nederland gereden wordt. Als een rit naar Duitsland gaat ligt de gemiddelde snelheid rond de 100
km/u en kan er ook iets van de prijs af worden gedaan. De kostprijs is dan €1,00 en inclusief de marge van het
uurloon is dat €1,27. Een bijkomend voordeel aan het berekenen van de kosten per kilometer is dat vooraf een
ritprijs kan worden verteld aan de klant. Als de klant daar akkoord mee gaat zal de kans kleiner zijn dat er
achteraf een discussie over de hoogte van het bedrag plaatsvindt. Het advies is om in de standaard situatie het
tarief van €1,46 wordt gehanteerd, met toestemming van de servicecoördinator kan dit bedrag in speciale
gevallen worden verlaagd tot €1,27.
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5.3.2 Verblijf in- en reis naar buitenland
Huidige situatie
Het is nog niet vaak voorgekomen dat een monteur in het buitenland moet verblijven voor
servicewerkzaamheden. Als een monteur in het buitenland is, is dat meestal voor een garantiegeval en brengt
VSE geen kosten in rekening. Wanneer de kosten voor de reis, verblijf etc. wel in rekening gebracht worden
wordt dat steeds op een andere manier gedaan, er zijn geen richtlijnen voor.
Mogelijkheden
Als een monteur een reparatie uit gaat voeren in het buitenland en daar moet verblijven worden er kosten
gemaakt die uiteindelijk vergoed moeten worden door de klant.
Reis per servicebus
Als de monteur met de servicebus van VSE reist wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de gereden
afstand, zoals omschreven in hoofdstuk 6.3.1. Als een lange afstand wordt afgelegd zal de gemiddelde snelheid
hoger liggen dan bij korte ritten. De vergoeding voor de uren van de monteur kan dan omlaag worden gesteld
omdat die is gebaseerd op een gemiddelde snelheid van 80 km/u.
Reis per vliegtuig
Het vliegticket zal door de klant worden vergoed, de hoogte van deze vergoeding verschilt iedere keer. Het
voertuig van de monteur moet worden geparkeerd op Schiphol, de kosten hiervoor zijn €17,50 per dag. Voor het
vervoer op de bestemming kan een auto worden gehuurd of de klant kan ervoor kiezen de monteur overal heen
te (laten) brengen.
Verblijfskosten
De monteur heeft een verblijfsplaats en eten nodig, van de klant wordt verwacht hier zorg voor te dragen.
Wanneer dit niet het geval is moet de monteur dit zelf regelen, de kosten zullen worden doorberekend aan de
klant. De werkelijke gemaakte kosten van het hotel en het eten kunnen worden gefactureerd of er kan een vast
bedrag per dag worden vastgesteld. De gemiddelde kosten voor een hotel zijn €90, - per nacht. De kosten voor
het eten zijn lastig te bepalen, het is erg afhankelijk van de omgeving waar de monteur verblijft. Hier moet een
aanname worden gedaan in de richting van €20, - á €30, - per dag.
Advies
Reis per servicebus
De reis per servicebus wordt op dezelfde manier vergoed als de serviceritten in Nederland. Aangezien de
gemiddelde snelheid rond de 100 km/u zal liggen kan er een lager bedrag worden gerekend voor de arbeidsuren.
De afdeling service kan op dat moment het lagere tarief van €1,27 per kilometer rekenen.
Reis per vliegtuig
Het vliegticket en de kosten voor het parkeren op Schiphol zullen direct moeten worden doorgefactureerd. De
uren dat de monteur onderweg is worden vergoed met de kostprijs van de monteur (€46,-). Er is gekozen geen
winst te maken op de reisuren omdat het een tekortkoming van de kant van VSE is dat er geen servicepunt in de
buurt van de klant is. Hoe het vervoer van de monteur wordt geregeld is aan de klant, de voorkeur gaat echter
wel uit naar het halen en wegbrengen van de monteur. Als een monteur geen auto hoeft te huren komt het
factuurbedrag lager uit.
Verblijfskosten
De klant is verantwoordelijk voor het hotel en het eten van de servicemonteur. Wanneer de klant ervoor kiest het
hotel en het eten door VSE te laten regelen komt het bedrag op de factuur te staan. De servicecoördinator boekt
vanuit Nederland een hotel en geeft de monteur „zakgeld‟ mee om van te eten. De gemiddelde kosten voor een
hotelovernachting ligt rond de €90,- en het eten €25,-, dit is afhankelijk per land.
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6 Oplossingsadvies servicepartners Duitsland
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze samenwerking met servicepartners tot stand komt en wat hier
allemaal bij komt kijken.

6.1 Profiel potentiële servicepartner
Niet iedere werkplaats kan reparaties uitvoeren aan systemen van VSE. Er is vakkennis nodig om de problemen
vast te stellen en om de reparaties uit te voeren. De specifieke kennis op het gebied van de systemen van VSE
wordt de monteurs bijgebracht met een training die door de technisch expert van VSE zal worden gegeven. Een
monteur met een werktuigbouwkundige of autotechnische achtergrond heeft voldoende voorkennis om, in
combinatie met de training, diagnoses en reparaties uit te voeren.
Veel trailerbouwers zijn met name metaalbewerkers en hebben weinig tot geen kennis op het gebied van
hydrauliek en elektronische systemen. Ze kopen de componenten in en bouwen ze op de trailer maar kunnen
vaak geen diagnose stellen of een reparatie uitvoeren.
Bij het zoeken naar partners in Duitsland kan beter gekeken worden naar werkplaatsen die partner zijn van grote
concerns zoals Schmitz Cargobull, DAF, GINAF en Doll. In dit soort werkplaatsen werken over het algemeen
voldoende geschikte monteurs.

6.2 Locaties servicepartners Duitsland
Huidige situatie
VSE heeft geen servicepartners in Duitsland. Als er een reparatie uitgevoerd moet worden gaat er een monteur
van VSE of von Atzigen naar Duitsland. Door de lange reistijden worden reparaties die onder garantie vallen erg
duur voor VSE. Als VSE de reparatie uitvoert is de monteur minimaal een dag niet beschikbaar in de eigen
garage en moet ander werk soms blijven liggen.
De meeste aanvragen uit Duitsland komen uit het zuiden, het Ruhrgebied en uit de regio Berlijn. In Oost
Duitsland en Oost Europa begint voor VSE de markt ook op te komen. Hoeveel serviceaanvragen er uit het
buitenland komen is niet bekend, dit wordt niet geregistreerd.
Mogelijkheden
Er is een aantal mogelijkheden te bedenken waarop de locaties van de service partners bepaald kunnen worden.
Bij de verdeling en de bepaling van de locaties zijn vooraf een aantal dingen besloten.
Een servicepartner bevindt zich in de buurt van meerdere snelwegen. Dit zijn veelal knooppunten bij grote
steden.
De locaties moeten zo zijn verdeeld dat het grootste deel van Duitsland binnen 3 uur bereikt moet kunnen
worden. De reistijden zijn bepaald m.b.v. Google Maps Routeplanner.
Er zijn in bijlage 6, vijf mogelijke verdelingen weergegeven. Wanneer een
locatie wordt aangegeven betekent dit niet dat de partner zich per se in deze
plaats moet bevinden. Het is slechts een indicatie voor het gebied waar de
partner zich in moet bevinden.
Een aantal locaties komen in iedere verdeling terug:
Berlijn
Berlijn is het punt in noord oost Duitsland waar de snelwegen kruisen.
München
München is een van de zuidelijkste knooppunten van Duitsland waaruit het
zuidoostelijke deel kan worden bediend.
Plauen
Bij Plauen kruisen een aantal grote wegen zich. De voornaamste reden dat
Plauen als locatie is gekozen is de ligging tussen München en Berlijn. Het is
de meest gunstige locatie waaruit dat gebied kan worden bediend.
Figuur 15 Mogelijke locaties
servicepartners
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Tussen een aantal locaties moeten afwegingen gemaakt worden:
Veenendaal & Eindhoven of Düsseldorf
VSE kan zelf service verlenen in een deel van Duitsland en mogelijk wordt er binnenkort een
samenwerkingsverband aangedaan met de Burgh DAF dealers. Een van die dealers zit in Eindhoven en de kans
bestaat dat die ook de grens over willen gaan. Als VSE en de Burgh niet de grens over kunnen/willen gaan zal er
een servicepartner in Düsseldorf gezocht moeten worden.
Hamburg of Lübeck & Bremen
Het noordelijke deel kan bediend worden vanuit Hamburg. Het verkeer naar en van Scandinavië komt daar langs
en er kruisen veel snelwegen. In 1,5 uur kan service worden verleend tot aan de Deense grens. De service in het
noordwesten is lastiger omdat dat moeilijker te bereiken is. Wanneer wordt gekozen voor een partner in Bremen
en Lübeck kan het noordwesten- noordoosten deel beter worden bediend maar is de reistijd tot aan de Deense
grens langer (2 uur) en kruisen er minder snelwegen elkaar dan bij Hamburg.
Hannover of Göttingen
Bij Hannover kruisen veel wegen zich en de service kan verleend worden tot aan de Nederlandse grens. In de
noordelijke richting overlapt het echter wel het gebied van de noordelijke service partner(s). Bij Göttingen kruisen
niet zo veel wegen elkaar maar kan het binnenland goed bediend worden. Tevens wordt het gebied van de
noordelijke servicepartners niet overlapt.
Mannheim of Frankfurt
Wanneer zich in Göttingen een servicepartner bevindt in plaats van Hannover ligt Frankfurt te noordelijk.
Wanneer wordt gekozen voor Mannheim overlappen de gebieden elkaar niet en kan er in minder tijd een
zuidelijke plaats worden bereikt.
Advies
Medewerkers van de afdeling verkoop en de serviceafdeling denken dat in Duitsland servicepartners nodig zijn.
Deze gegevens zijn echter niet meetbaar omdat het nooit is bijgehouden waar en hoe vaak er
servicewerkzaamheden in Duitsland plaats hebben gevonden. Het advies is dan ook om eerst bij te gaan houden
waar en hoe vaak servicewerkzaamheden in Duitsland plaatsvinden. Aan de hand van deze gegevens kan dan
bepaald worden in welke regio‟s het rendabel is om een servicepartner te hebben.
Als er vanuit wordt gegaan dat uiteindelijk heel Duitsland gedekt moet zijn qua servicenetwerk dan zijn
mogelijkheden 4&5 zijn de meest gunstige verdelingen. De verdeling in het noorden zal bepaald moeten worden
aan de hand van de verzamelde gegevens. Wanneer een servicepartner nodig blijkt te zijn in deze regio moet
gekeken worden of het gunstiger is een partner in Hamburg of in Bremen en Lübeck te hebben.

6.3 Trainingen
Om partners wegwijs te maken met de systemen wordt een training gegeven door de technische expert van VSE.
De monteurs van de partners kunnen naar VSE komen of de technische expert reist af naar de werkplaats van de
partner.
Als eerste wordt een basistraining gegeven en in de praktijk zal pas blijken waar meer aandacht aan besteed
moet worden. In de vervolgtraining wordt aandacht aan die onderwerpen besteed.

6.4 Onderdelen
Huidige situatie
Als onderdelen worden gebruikt om een voertuig te repareren worden ze op een lijst gezet en wordt daar een
verkoopprijs aangehangen. Dit is de zogenaamde „partslist‟ en wordt door service en verkoop gebruikt als
prijslijst. De onderdelen op deze lijst zijn de meest gangbare onderdelen. Von Atzigen heeft alle onderdelen op
deze lijst gekocht, over de verkoopprijs is een korting van 20% gegeven.
Mogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van de, door de servicepartner aan te schaffen voorraad.
Geen aanschaf van onderdelen
Binnen 24 uur is het mogelijk, met behulp van koeriersdiensten, onderdelen aan een partner te leveren. De
partner schaft geen voorraad aan en onderdelen liggen niet te lang in het magazijn. Wanneer een onderdeel lang
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in het magazijn ligt vervalt de garantie, en daarmee dus zijn waarde. Het nadeel hiervan is dat een klant langer
stilstaat omdat defecte onderdelen niet direct vervangen kunnen worden. Tevens komen er extra kosten bij voor
de spoedlevering per koerier.
Aanschaf minimale pakket
Dit pakket bevat de meest gangbare onderdelen (minimaal 3 keer per jaar), exclusief de cilinders en
kleppenblokken vanwege de hoge aanschafwaarde. Met deze voorraad kunnen de meeste reparaties worden
uitgevoerd en is de kans dat onderdelen te lang in het magazijn blijven liggen is niet groot. Wanneer een cilinder
of kleppenblok nodig is zal de klant echter moeten wachten tot de onderdelen geleverd zijn. De verkoopprijs van
dit pakket is +/- €6700, - maar met aftrek van de gebruikelijke korting (20%) komt dit uit op +/- €5360, -. Zie
bijlage 7 voor de onderdelenlijst.
Aanschaf von Atzigen lijst
De von Atzigen lijst bevat alle onderdelen die door von Atzigen zijn verkocht. Wanneer deze voorraad wordt
aangeschaft kan bijna iedere reparatie worden uitgevoerd en zal de klant snel weer op weg zijn. Het nadeel is de
hoge aanschafprijs van +/- €9666 (+/- €7733, - inclusief 20% korting) en het grote risico dat een deel van de
onderdelen niet zal worden gebruikt. Zie bijlage 8 voor de onderdelenlijst.
Aanschaf “partslist” servicemagazijn
Het volledige pakket (de partstlist) bevat alle onderdelen die VSE in Veenendaal in het servicemagazijn heeft
liggen. Met deze voorraad kan elke reparatie worden uitgevoerd maar een deel van de onderdelen is echter nog
nooit gebruikt voor reparaties. De aanschafwaarde is +-/ €37.000. Zie bijlage 9 voor de “partslist”.
Onderdelen in consignatie geven
VSE kan de onderdelen ook in consignatie geven wat het voor een bedrijf laagdrempeliger maakt om partner te
worden. De investering in de samenwerking komt op deze manier bijna helemaal van VSE en de kans is
aanwezig dat de partner daarmee niet wordt geprikkeld zich in te zetten om de samenwerking tot een succes te
brengen.
Advies
De servicepartner schaft het minimale pakket aan en krijgt daar een korting over van 20%. De onderdelen die niet
in het pakket zitten kunnen met een koeriersdienst binnen 24 uur worden geleverd. Als blijkt dat er onderdelen
zijn die niet in het pakket zitten, maar wel regelmatig nodig zijn voor een reparatie, wordt de voorraad hiermee
aangevuld in overleg met de partner. Dit moet constant door VSE worden gemonitord om ervoor te zorgen dat de
partner over de juiste voorraad beschikt. Op de onderdelen zit een jaar garantie en als de onderdelen een jaar in
het magazijn van de partner liggen vervalt dat. In dat geval kan de partner de onderdelen inwisselen die een half
jaar in het magazijn liggen voor nieuwe onderdelen, tenzij blijkt dat het onderdeel niet meer gebruikt gaat worden.
Dan wordt het aanschafbedrag teruggegeven. VSE test de geretourneerde onderdelen en als ze aan alle eisen
voldoen kunnen ze weer als nieuw worden verkocht.

6.5 Vastleggen afspraken
Huidige situatie
De afspraken met von Atzigen zijn niet vastgelegd, de samenwerking is gebaseerd op een mondelinge
overeenkomst. Er zijn geen contractuele verplichtingen waaraan de partijen moeten voldoen en de samenwerking
kan ieder moment stop worden gezet.
Mogelijkheden
Contract
Bij het aangaan van een overeenkomst kunnen de afspraken worden vastgelegd in een contract. Beide partijen
ondertekenen de contractuele overeenkomst en dienen de inhoud ervan na te leven. Voordeel hiervan is dat VSE
zich altijd op het contract kan beroepen bij een geschil met een wederpartij. De keerzijde is echter dat de
wederpartij dit ook kan en dat het lastig kan zijn het contract vroegtijdig te ontbinden.
Protocol
De regels en afspraken kunnen worden opgenomen in een protocol. Het verschil met een contract is dat in een
protocol vooral de werkwijzen worden vastgelegd en niet zozeer de verplichtingen die de partijen na moeten
leven. Een protocol is niet bindend en de overeenkomst kan zonder gevolgen worden ontbonden.
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Advies
Er dient een protocol opgesteld te worden voor partnerships waarin de afspraken en processen staan
omschreven en om juridische redenen dient er ook een contract te worden opgesteld.
Het protocol wordt door VSE zelf opgesteld en zal in grote lijnen voor iedere partner hetzelfde zijn. Een aantal
zaken zijn echter onderhandelbaar. In het protocol dienen de volgende zaken beschreven te worden:
Rayon
In dit deel wordt vastgelegd in welk gebied de serviceaanvragen worden doorverwezen naar een partner. Bij
garantieaanvragen heeft VSE de vrije hand om te kijken hoe het wordt opgelost. Als een partner een reparatie
uitvoert die onder garantie valt moet VSE de uren, onderdelen en eventuele ritkosten vergoeden. In sommige
gevallen, mits dat in de planning uitkomt, is het voor VSE goedkoper om zelf de reparatie ter plaatse uit te
voeren.
Investering
Door beide partijen moeten investeringen worden gedaan. VSE geeft de training en brengt daar geen kosten voor
in rekening. De partner neemt minimaal de startvoorraad af en schaft de benodigde diagnose- en
softwareonderdelen aan.
Garantie
De uren die de servicepartner aan een garantiegeval besteed worden vergoed door VSE, een korting op het
normale uurtarief van de partner is uiteraard de doelstelling. Per partner zal de hoogte van de korting verschillen
maar het uitgangspunt van VSE is 10%. De uren worden vergoed aan de hand van standaardtijden, zie bijlage
10. Van deze tijden kan worden afgeweken in overleg met de technische expert of servicecoördinator van VSE.
De partner dient dan telefonisch aan te tonen dat de reparatie niet binnen de standaardtijd kan worden
uitgevoerd, eventueel kunnen er foto‟s worden verstuurd via e-mail. De maximale tijd voor het stellen van een
diagnose is een half uur. Na die tijd dient de partner contact op te nemen met de technische expert van VSE om
te voorkomen dat er te lang, in de verkeerde richting wordt gezocht. Als een partner kosten maakt voor de rit naar
een klant zal hij deze ook declareren, VSE streeft hier ook naar korting. Dit dient allemaal opgenomen te worden
in het protocol.
Formulieren
VSE gebruikt standaardformulieren voor het geven van een service- en garantieopdracht aan een partner.
Partners hebben tevens een standaardformulier om de gemaakte kosten van een garantiereparatie te declareren.
De formulieren staan in bijlage 11 & 12.
Verkoopprijzen
VSE geeft partners kortingen op de verkoopprijs van de onderdelen. De korting die momenteel wordt gehanteerd
(20%) zal worden aangehouden.
In bijlage 13 staat het protocol zoals dat aan de Burgh DAF dealers wordt aangeboden.

6.6 Plan van handelen
Voordat een samenwerkingsverband met een bedrijf tot stand komt moet er een aantal acties worden
ondernomen. In dit hoofdstuk is beschreven welke stappen er ondernomen moeten worden.
Fase 1
In de beginfase moeten bedrijven worden gezocht die geschikt lijken om servicepartner te worden. Er wordt
gekeken naar het type werkzaamheden die de bedrijven uitvoeren; werken ze bijvoorbeeld met hydraulische en
elektronische systemen? Verder wordt gekeken of het bedrijf partners heeft en wat voor bedrijven dat zijn, of het
eenvoudig bereikbaar is, of ze pech- en 24/7service hebben.
Fase 2
De bedrijven die in fase 1 als potentieel zijn bestempeld worden bezocht. Tijdens het bezoek, gedaan door
verkoop, wordt gekeken naar de werkplaats en de uitstraling van het bedrijf. Tevens vindt er een oriënterend
gesprek plaats. Als het bedrijf een trailerbouwer is welke in het verleden een systeem van VSE heeft afgenomen
kan vooraf een afspraak worden gemaakt. Als het bedrijf nog niet bekend is met VSE en VSE het bedrijf via
deskresearch heeft gevonden zal eerst de werkplaats worden bekeken voor een eerste indruk. Als de eerste
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indruk goed is vindt er een gesprek plaats.
Fase 3
De resultaten uit fase 2 moeten intern worden besproken en de doelen moeten worden vastgesteld.
Fase 4
Er vindt een tweede gesprek plaats met iemand van de serviceafdeling, afdeling verkoop en vertegenwoordigers
van de potentiële partner. Na dit gesprek kan een protocol worden geschreven voor de samenwerking en de
strategie voor de onderhandeling kan worden bepaald.
Fase 5
In deze fase wordt onderhandeld over de voorwaarden en afspraken tussen VSE en de partner. De uitkomst
hiervan wordt intern besproken en verwerkt in het protocol. Het protocol kan dan naar de directie die goedkeuring
moet geven om naar fase 6 te gaan. Tevens dient in deze fase een contract te worden opgesteld.
Fase 6
Na fase 5 kan de training van de monteurs beginnen. Het partnerschap kan worden gestart en het verloop moet
worden geanalyseerd. Wanneer er dingen niet goed gaan moeten er verbeteringen worden doorgevoerd. Het
verloop van de onderdelen moet ook goed in de gaten worden gehouden om te kijken welke onderdelen gunstig
zijn om op voorraad te hebben.

Code

Activiteit

Fase

A

In het klantenbestand van VSE zoeken naar trailerbouwers die geschikt lijken

1

Kan pas na

B

Servicepartners zoeken middels deskresearch

C

Oriënterend gesprek door verkoop

D

Werkplaats bezoeken

E

Intern overleg m.b.t. het oriënterend gesprek

F

Vaststellen doelen

G

Vervolg gesprek verkoop+service

H

Protocol toespitsen op potentiële partner

G

I

Strategie onderhandelingen bepalen

G

J

Onderhandeling met potentiële partner

K

Uitkomsten intern bespreken

L

Schrijven definitief protocol

M

Goedkeuring directie

N

Training geven

O

Start partnerschap

N

P

Monitoren

N

-

2

Fase 1
Fase 1

3

Fase 2
Fase 2

4

5

Fase 3

Fase 4
J
J
J,K,L

6

Fase 5

Tabel 9 Plan van handelen

Figuur 16 Plan van handelen
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7 Oplossingsadvies voorwaarden
In dit hoofdstuk is beschreven welke onderdelen in de voorwaarden zijn opgenomen en met welke onderdelen de
voorwaarden aangevuld kunnen worden. Het hoofdstuk is opgedeeld in service- en garantievoorwaarden.
In algemene voorwaarden staan afspraken omtrent de levering, betaling en de garantie. Algemene voorwaarden
hoeven niet ondertekend te worden maar maken toch deel uit van de overeenkomst tussen twee partijen.
Wanneer bijvoorbeeld een opdrachtgever niet op tijd betaalt, kan de reparateur zich beroepen op een
overeenkomst die vooraf met de opdrachtgever is afgesloten.

7.1 Servicevoorwaarden
Huidig
In de algemene voorwaarden zijn geen servicevoorwaarden opgenomen. De algemene voorwaarden zijn
opgesteld toen er nog geen service werd verleend.
Het is van belang de voorwaarden omtrent de service op te nemen in de algemene voorwaarden, VSE kan zich
dan beroepen op de voorwaarden wanneer er een geschil met een opdrachtgever plaatsvindt.
Mogelijkheden
Na een analyse van een aantal bedrijven die een vergelijkbare service aanbieden is bepaald welke voorwaarden
zij hanteren. In bijlage 14 staat weergegeven wie welke voorwaarden toepast.
Wijze opgave opdracht
De opdracht wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronische opdracht wordt pas
uitgevoerd als deze door de opdrachtgever is bevestigd.
Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voorafgaand een benadering van de prijs en termijn opvragen. Bij overschrijding van de
opgegeven prijs met meer dan 10% neemt de opdrachtnemer contact op met de opdrachtgever. De
opdrachtgever is dan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn en een
schadeloosstelling van de reeds verrichte werkzaamheden. Wanneer de termijn wordt overschreden dient de
opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld en moet een nieuwe datum worden opgegeven. Bij
overschrijding van de termijn heeft de opdrachtgever recht op een schadevergoeding, behalve in geval van
overmacht van de reparateur.
Stallingskosten
Indien de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn (veelal 3 dagen) het voertuig niet heeft afgehaald kan een
vergoeding voor de stalling in rekening worden gebracht.
Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig wanneer niet geheel aan de kosten heeft voldaan
voor de reparatie of een eerder uitgevoerde reparatie. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een
goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie niet is betaald. Een bekend
voorbeeld is de garage die de auto niet hoeft af te geven als de reparatie niet wordt betaald. Het is een uitwerking
van het algemene opschortingsrecht. Het retentierecht komt voor in de meeste rechtsstelsels, de precieze
invulling kan echter aanzienlijk verschillen.
Vervangen onderdelen
Indien de opdrachtgever niet aangeeft de te vervangen onderdelen te willen houden worden de onderdelen
eigendom van de reparateur.
Schadetaxatie
De kosten voor het taxeren van een schade worden in rekening gebracht. Indien de opdracht tot reparatie aan de
reparateur wordt verstrekt vervallen de taxatiekosten.
Onderhoudsgarantie
De reparateur garandeert de uitvoering van de reparatie met x maanden tot een maximum van x km.
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Reparatie in fasen
De reparateur is gerechtigd de reparatie uit te voeren in verschillende fasen en deze afzonderlijk te factureren.
Uitvoeren opdracht niet mogelijk
Wanneer de uitvoering van een opdracht niet mogelijk blijkt te zijn wordt de opdrachtgever op de hoogte gebracht
en gezocht naar een alternatief.
Uitvoering door derden
De reparateur heeft het recht reparaties uit te laten voeren door derden.
Advies
Op te nemen in de voorwaarden:
Toelichting:
De opdracht
In de voorwaarden opnemen dat de opdracht schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd dient te worden. Op deze
manier kan VSE zich op iets tastbaars beroepen wanneer zich conflicten omtrent de opdracht voor zullen doen.
Tevens staat er op de bevestiging een datum die dient als startdatum voor de opdracht.
Prijsopgave en termijn
Als de oorzaak van het probleem onduidelijk is kan VSE nog geen benadering van de prijs en termijn opgeven.
Wanneer de uit te voeren werkzaamheden bekend zijn kan VSE een prijs en termijn opgeven. Vanaf het moment
van de opgave van de prijs en termijn zal deze voorwaarde van kracht worden.
Stallingskosten
Stilstand betekent in veel gevallen verlies voor de berijder en de trailer zal in de meeste gevallen na een reparatie
zo snel mogelijk worden opgehaald. Om toch een stok achter de deur te hebben als een opdrachtgever zijn trailer
niet op komt halen, om welke reden dan ook, dient deze voorwaarde toch opgenomen te worden.
Retentierecht
Het retentierecht wordt ook opgenomen in de voorwaarden. Wanneer een opdrachtgever (gedeeltelijk) niet
betaalt kan VSE het retentierecht gebruiken om de druk om alsnog te betalen op te voeren.
Vervangen onderdelen
VSE zal zich niet vaak hoeven beroepen op deze voorwaarde maar wanneer een opdrachtgever de vervangen
onderdelen wil houden zonder dit te hebben aangegeven hoeft VSE hier niet aan te voldoen. Dit zal enkel het
geval zijn wanneer het niet mogelijk is de onderdelen te retourneren omdat ze bijvoorbeeld al zijn weggegooid.
De opdrachtgever dient dit verzoek schriftelijk in te dienen.
Schadetaxatie
Om ervoor te zorgen dat een opdrachtgever eerder geneigd is zijn voertuig na het taxeren van de schade ook
daadwerkelijk te laten repareren, wordt deze voorwaarde opgenomen in de servicevoorwaarden.
Uitvoering door derden
Sommige werkzaamheden kunnen door derden beter en/of sneller worden uitgevoerd. In een dergelijk geval kan
VSE ervoor kiezen het werk (gedeeltelijk) uit te besteden. Dit zal de opdrachtgever uiteindelijk ook geld besparen.
Dit onderdeel moet worden opgenomen in de voorwaarden.
Niet op te nemen in de voorwaarden:
Onderhoudsgarantie
Als een recent gerepareerde trailer hetzelfde mankement vertoont wordt gekeken of dat te maken heeft met de
voorgaande reparatie. Wanneer blijkt dat het mankement is ontstaan door onjuiste reparatie zal het probleem
kosteloos worden opgelost. Het is verder niet nodig dit in de voorwaarden op te nemen.
Reparatie in fasen
Als bij aanname van de opdracht wordt vastgesteld dat de reparatie in fasen plaats zal vinden worden de
verschillende fasen als verschillende opdrachten beschouwd. De verschillende opdrachten worden afzonderlijk
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gefactureerd. Dit onderdeel hoeft niet in de voorwaarden te worden opgenomen.
Uitvoeren opdracht niet mogelijk
Als een reparatie niet uitgevoerd kan worden is het vanzelfsprekend dat er naar een alternatief zal worden
gezocht of van de reparatie af wordt gezien. Het is overbodig dit in de voorwaarden op te nemen.

7.2 Garantievoorwaarden
Huidige situatie
De garantievoorwaarden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, zie bijlage 15. voor het garantiegedeelte
hiervan.
Mogelijkheden
Om te kijken met welke voorwaarden VSE de garantievoorwaarden aan kan vullen is gekeken naar de
garantievoorwaarden van een aantal andere servicebedrijven en trailerbouwers. In bijlage 16 staat het complete
overzicht.
Correcte montage
De systemen dienen volgens de aangeleverde montagevoorschriften te worden opgebouwd. Per bedrijf verschilt
het hoe dit wordt aangetoond.
Volledig ingevuld garantieformulier
Voor ingebruikname dient een garantieformulier ingevuld te worden en ingeleverd worden bij de fabrikant. De
datum op het garantieformulier is de datum van ingebruikname, oftewel de startdatum van de garantieperiode.
Melding binnen bepaalde periode
Een garantieclaim moet ingediend worden binnen een vooraf gestelde periode. Het is dan mogelijk ernstiger
schades te voorkomen.
Onderhoud met originele onderdelen
Bepaalde onderdelen dienen alleen vervangen te worden door originele onderdelen van de betreffende fabrikant.
Dit zal onderdelen betreffen die schade veroorzaken of de werking van het systeem nadelig beïnvloeden
wanneer ze worden vervangen door een niet origineel onderdeel.
Uiteindelijke beslissing ligt bij fabrikant
De fabrikant bepaalt uiteindelijk of een claim geheel of gedeeltelijk wordt toegekend.
Uitvoeren van reparaties door derde enkel bij toestemming
De garantie vervalt wanneer een reparatie door een derde partij wordt uitgevoerd zonder medeweten en
toestemming van de fabrikant.
Gevolg-schade valt niet onder garantie, bijvoorbeeld:
Uurloon voor chauffeur bij stilstand en monteur bij onderzoek naar oorzaak
Transportkosten voor het vervoer van en naar een werkplaats
Huurkosten voor vervangend vervoer
Gederfde inkomsten
Immobiliteitkosten
Geen garantie bij defecten door:
Ondeugdelijk onderhoud van het systeem
Ondeugdelijke opslag van materiaal
Verkeerde/vervuilde olie
Schade door ondeugdelijk gebruik zoals overbelasting en overschrijding maximum snelheid.
Schade door aanrijding of ander ongeval
Normale slijtage
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Advies
Op te nemen in de voorwaarden:
Toelichting:
Correcte montage
Deze voorwaarde is van belang omdat de opdrachtgever hiermee verklaart het systeem op juiste wijze te hebben
opgebouwd. Als achteraf blijkt dat werkzaamheden niet juist zijn uitgevoerd hoeft VSE niets te vergoeden.
Garantieformulier
Deze dient opgenomen te worden om te bepalen wanneer het voertuig in gebruik is genomen. Op dit formulier
moet ook de eindopdrachtgever worden ingevuld zodat VSE in kaart kan brengen wie dat zijn en waar ze rijden.
Melding binnen bepaalde periode
Bij de meeste schadegevallen is deze voorwaarde overbodig, meestal treedt er geen grotere schade op. Omdat
dit in sommige gevallen wel zo is dient deze voorwaarde toch opgenomen te worden.
Onderhoud met originele onderdelen
De meeste onderdelen zijn door VSE zelf ontwikkeld en uniek. Wanneer onderhoud wordt uitgevoerd met nietoriginele onderdelen kan dat de werking van het systeem nadelig beïnvloeden.
Uitvoeren van reparaties door derden enkel bij toestemming VSE
De meeste werkplaatsen hebben niet de kennis en kunde om reparaties aan systemen van VSE uit te voeren en
reparaties mogen alleen uitgevoerd worden met toestemming van VSE. Uitzonderingen zijn servicepartners
omdat die wel over de kennis en kunde beschikken.
Uiteindelijke beslissing ligt bij VSE
VSE beslist of een reparatie onder de garantievoorwaarden valt. Een servicepartner kan deze beslissing niet
nemen.
Gevolg schade valt niet onder garantie:
VSE vergoedt enkel het te vervangen onderdeel en de door VSE gemaakte uren worden niet in rekening
gebracht. Officieel moet een opdrachtgever betalen voor de uren die VSE besteedt aan de reparatie maar in de
praktijk wordt dit nooit toegepast.
Geen garantie bij defecten door:
Wanneer er schades/defecten ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik en onderhoud vervalt de garantie. Onder
verkeerd gebruik en onderhoud wordt „anders dan voorgeschreven‟ verstaan.
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8 Overige aanbevelingen
Tijdens het onderzoek zijn we tegen een aantal zaken aangelopen die naar onze mening voor verbetering
vatbaar zijn. Een aantal van deze zaken hebben ons zelfs tegengewerkt bij het verzamelen van gegevens.
Omdat ook de duur van het onderzoek het niet toeliet hier dieper op in te gaan is hier geen compleet advies voor
geformuleerd maar een aantal aanbevelingen.

8.1 Gegevens eindklanten
Huidige situatie
Afnemers van de systemen van VSE zijn voornamelijk trailerbouwers. De systemen worden door hen in de
voertuigen gebouwd en verkocht. De uiteindelijke berijder heeft in dit proces enkel contact gehad met de
trailerbouwer en komt alleen met VSE in contact wanneer er een storing in het systeem optreedt. Gegevens over
de eindklanten waar VSE wel mee in contact komt worden niet opgeslagen en over de resterende klanten weet
VSE weinig tot niets.
Mogelijkheden
Verschillende afdelingen binnen VSE hebben baat bij informatie over de eindklanten. Voornamelijk de service- en
verkoopafdeling kunnen veel met deze informatie maar ook R&D en application engineering kunnen hier hun
voordeel uithalen.
Voordelen voor de verschillende afdelingen:
Serviceafdeling
Als in beeld wordt gebracht waar de eindklanten hun thuisbasis hebben en welke routes ze rijden kan VSE het
servicenetwerk daar specifiek op richten. Op plekken waar veel eindklanten zitten kunnen servicepartners worden
gezocht, en als bekend is welke systemen op bepaalde plekken rondrijden kunnen de voorraden van de partners
daarop worden aangepast. Als een klant een probleem met een voertuig ondervindt kan het de serviceafdeling
helpen als de reparatiegeschiedenis van het voertuig bekend is. Zie hiervoor hoofdstuk 4.1.
Afdeling verkoop
VSE kan momenteel geen onderzoek naar de klanttevredenheid uitvoeren onder de eindklanten omdat die
grotendeels niet bekend zijn. Dergelijke onderzoeken zijn erg belangrijk om in beeld te brengen wat de plus- en
minpunten van de systemen zijn. Bij VSE is door garantieclaims bekend welke storingen er vaak optreden en
welke delen kwetsbaar zijn, maar over bijvoorbeeld gebruikersgemak is niet veel bekend. Een berijder kan zo
tevreden zijn over een systeem dat hij nooit meer anders wil maar voor hetzelfde geld sloopt hij het systeem
binnen de kortste keren onder de trailer uit en schaft er nooit meer een aan. Het is informatie waar VSE van op
de hoogte hoort te zijn om de producten beter op klanten aan te kunnen passen.
Het is ook belangrijk dat bekend is voor welke doeleinden de systemen worden gebruikt en in welke gebieden.
Wanneer bekend is voor welke doeleinden de systemen worden toegepast kan de marketing daarop worden
aangepast.
Met behulp van de contactgegevens van de eindklanten kan VSE hen op de hoogte houden van de nieuwste
ontwikkelingen. Tevens kunnen ze worden uitgenodigd om testritten te komen maken en zullen ze bekend raken
met VSE.
Application engineering, research & development
Het is niet bekend welke systemen voor welke doeleinden worden gebruikt. Als er storingen optreden wordt er
niet gekeken naar een verband tussen het gebruik en de storing. Wanneer bekend is voor welke doeleinden en
onder welke omstandigheden de systemen worden gebruikt kan naar dit soort verbanden worden gezocht. Met
deze informatie kan het product worden verbeterd.
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De volgende gegevens over eindklanten zijn nuttig om in kaart te brengen:
Contactgegevens
Routes die de trailer voornamelijk zal rijden of regio waar het transport vooral plaatsvindt
Systeem/systemen die op de trailer(s) van de eindklant zijn gemonteerd
Soort transport
o Transportdoeleinden als veevervoer, zwaar transport, volumevervoer etc.
o Regionaal, internationaal of nationaal transport
Geschiedenis met de eindklant; zijn er bijvoorbeeld al vaker problemen met het voertuig geweest en aan
wie lag dat? Hoe is de relatie met de klant?
Er zijn verschillende manieren om deze informatie met betrekking tot de eindklanten te achterhalen.
Opbouw controlelijst
Als een trailerbouwer klaar is met het inbouwen van ETS systeem dient een controlelijst te worden ingevuld.
Hierin dient onder andere de eindklant te worden ingevuld. Wanneer dit formulier niet ingevuld naar VSE wordt
gestuurd valt het voertuig officieel niet onder de garantievoorwaarden. In de praktijk wordt dit echter niet
nageleefd maar wanneer dit wel zou gebeuren zou de eindklant bekend zijn.
Telefonisch contact met de eindklant
VSE zou via de trailerbouwer kunnen achterhalen wie de eindklant van een verkocht systeem is en deze op
kunnen bellen. Tijdens een telefoongesprek kan VSE de gegevens noteren en tevens de klant vragen hoe het
systeem bevalt. Tevens kan deze gelegenheid worden aangegrepen om de klant informatie omtrent het systeem
en VSE te verschaffen.
Advies
Er zijn twee verschillende scenario‟s denkbaar wanneer het voertuig is opgebouwd door de trailerbouwer, en dus
de opbouw controlelijst ingevuld moet worden.
Scenario 1
De trailerbouwer bouwt een trailer in opdracht van een klant. De eindklant is dus bekend bij de bouwer en bij het
invullen van de opbouw controlelijst moet de eindklant worden ingevuld. Als de lijst wordt opgestuurd zonder de
naam van de eindklant zal VSE hier meteen achteraan gaan. De enige informatie die dan nog ontbreekt is
informatie over waar de trailer zich gaat bewegen en voor welke doeleinden het gebruikt gaat worden. Aangezien
de naam van de eindklant bekend is kan de verkoopafdeling van VSE hierover contact mee opnemen.
Als een trailerbouwer de opbouw controlelijst niet invult moet hij door de servicecoördinator worden benaderd,
hierbij moet worden benadrukt dat het systeem niet onder de garantievoorwaarden valt. De servicecoördinator
dient een lijst bij te houden van trailerbouwers die de lijst nog niet, of onvolledig hebben ingevuld en met enige
regelmaat deze lijst afwerken.
Scenario 2
De trailerbouwer bouwt een trailer en biedt deze te koop aan. Bij het invullen van de opbouw controlelijst is nog
niet bekend wie de eindklant is en dit kan dan niet worden ingevuld. De enige informatie waarover VSE dan
beschikt is welk systeem er op de trailer zit en de informatie over de klant moet dan nog worden achterhaald. De
trailerbouwer kan worden gevraagd dit door te geven wanneer de trailer wordt verkocht maar zolang de
trailerbouwer daar zelf geen belang bij heeft is de kans klein dat dit gebeurt. Tevens is de kans aanwezig dat de
trailer niet wordt verkocht aan de eindklant maar aan een handelaar.
Om de informatie toch te achterhalen is een aantal mogelijkheden denkbaar, centraal hierbij moet staan dat de
klant het niet als hinderlijk moet ondervinden.
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Klanten moeten zich registreren
Als klanten zich registreren kan alle benodigde informatie worden opgenomen in het registratieformulier. Klanten
moeten echter wel het nut inzien van een registratie anders is de kans klein dat het gebeurt. Dit kan worden
gerealiseerd door verschillende dingen:
De garantietermijn wordt verlengd
Klanten krijgen een langere garantietermijn als ze zich registreren. Om ervoor te zorgen dat de
verlenging van de garantietermijn geen extra kosten met zich meebrengt kan de standaard
garantietermijn worden verkort.
Verkrijgen documentatie
Voordat klanten de benodigde documentatie ontvangen moeten ze zich eerst registreren via internet. Ze
kunnen hierop geattendeerd worden door een niet te verwijderen sticker op een zichtbare plaats in de
kist te plakken. Aan de trailerbouwer wordt de documentatie bij de verkoop van het systeem verstrekt, de
kans is groot dat die bij de verkoop wordt doorgespeeld aan de eindklant.
Garantie geldt niet als een klant niet is geregistreerd
De garantie op het systeem is alleen van toepassing wanneer de opbouw controlelijst is opgestuurd en
de klant zich heeft geregistreerd. Het kan voorkomen dat een trailerbouwer dit vergeet te melden aan een
klant, en om te voorkomen dat de eindklant de dupe wordt van de nalatigheid van de trailerbouwer moet
VSE dit duidelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt door een niet te verwijderen
sticker op een zichtbare plek te plakken waar dit op staat.
De beste manier is de garantie niet te laten gelden wanneer de klant niet is geregistreerd. De klant moet hier
echter wel van op de hoogte worden gebracht.
De gegevens moeten digitaal worden opgeslagen en makkelijk inzichtelijk zijn. Alleen op deze wijze kan VSE zijn
voordeel uit de gegevens halen. Er moet door de service- en verkoopafdeling worden gekeken welk systeem hier
het beste bij aansluit, wellicht kan het bestaande ERP-systeem worden uitgebreid. Middels een stage- of
afstudeeropdracht zou dit kunnen worden gerealiseerd tegen lage kosten.

8.2 Helpdeskmodule
Huidige situatie
Sinds korte tijd is er een helpdeskmodule ingebouwd in Vantage waarmee het contact met klanten eenvoudig
opgeslagen en opgevraagd kan worden, zie hoofdstuk 4.1. Op dit moment wordt de database niet consequent
gevuld en heeft de helpdeskmodule in principe geen meerwaarde voor VSE. Pas als de database na ieder
relevant klantencontact wordt gevuld is het systeem nuttig voor VSE.
Mogelijkheden
Iedere keer dat een klant contact opneemt kan de informatie in de helpdeskmodule worden opgeslagen. Het kost
echter wel tijd om dit tijdens het gesprek allemaal in te voeren en de contactpersoon van VSE heeft niet altijd de
beschikking over een computer wanneer hij de telefoon opneemt. Er kan ook voor gekozen worden alleen de
database te vullen wanneer er na het contact met de klant ook daadwerkelijk een reparatie plaatsvindt.
Advies
De database dient aangevuld te worden na ieder contact met berijders over een storing of klacht. Sommige
storingen zijn te verhelpen via de telefoon, dit is vaak het geval als er bijvoorbeeld een zekering vervangen moet
worden. Als deze informatie opvraagbaar is tijdens het volgende contact met een berijder omtrent een storing
weet de contact persoon van VSE dat hij eerst dit uit moet sluiten. Als de contactpersoon van VSE ten tijde van
het contact niet de beschikking over een computer heeft dient hij de database later te vullen. Wanneer hij wel
achter de computer zit kan hij steekwoorden invullen en later alle informatie invullen, dit om tijdens het gesprek
tijd te besparen. De informatie in de helpdeskmodule kan tevens worden gebruikt voor klachtenmanagement.
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8.3 Inzichtelijkheid Vantage
Huidige situatie
In Vantage zijn verschillende onderdelen waar je alleen in kan als je daarvoor bevoegd bent. Dit heeft als gevolg
dat de serviceafdeling bijvoorbeeld geen inzicht heeft in de verkoopprijzen en deze steeds zelf moet berekenen.
Naast de toegangsproblemen worden gegevens niet altijd op de juiste wijze of onvolledig ingevoerd. Zo wordt
niet geregistreerd of onderdelen worden uitgegeven voor normale/serviceverkoop of garantie. Dit resulteert in een
slecht inzichtelijk systeem waardoor prestaties van de serviceafdeling niet zijn te monitoren. Het bepalen van
mogelijke garantieproblemen gebeurt puur op gevoel van de serviceafdeling, verkoop en R&D.
Mogelijkheden
De verkoopprijzen kunnen inzichtelijk worden gemaakt voor de serviceafdeling. Zo is de kans kleiner dat
verschillende afdelingen andere prijzen naar buiten brengen. Een andere optie is dat afdeling verkoop een
prijslijst maakt en deze aan de serviceafdeling geeft. Alle wijzigingen op deze lijst moeten dan direct doorgegeven
worden.
De gegevens dienen volledig en correct te worden ingevuld. Hier kan constant op gecontroleerd worden, wat veel
tijd gaat kosten. Er kan voor worden gekozen Vantage zo om te bouwen dat een invoer niet kan worden
opgeslagen als het niet volledig is ingevuld.
Advies
De serviceafdeling moet altijd de verkoopprijzen van alle onderdelen en sets in kunnen zien. Zo wordt voorkomen
dat VSE met verschillende verkoopprijzen naar buiten treedt en het scheelt de serviceafdelingen een onnodige
berekening. Wijzigingen hoeft de afdeling verkoop dan niet door te geven, ze worden automatisch opgeslagen in
Vantage.
Bij het invoeren van de gegevens in Vantage dient de desbetreffende medewerker alle velden in te vullen en dit
op correcte wijze te doen. Het is van belang dat ze hier de noodzaak van in gaan zien, dit moet hen middels een
groepsgesprek duidelijk gemaakt worden. Tevens moet de mogelijkheid worden onderzocht om het in Vantage
onmogelijk te maken gegevens op te slaan als niet alle velden zijn ingevuld.
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9 Implementatie adviezen
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende manieren om de oplossingen, zoals beschreven in
hoofdstuk 5 t/m 7, te implementeren in de organisatie. Om de oplossingen te implementeren wordt gebruik
gemaakt van een bepaalde implementatie methode. Bij elke organisatie en elk probleem past een andere manier
van implementeren. Voor de implementatie van de adviezen voor de VSE serviceafdeling is gebruik gemaakt van
de kleuren theorie van de Caluwé en het interventiewiel van Metselaar en Cozijnens. De theorie van de Caluwé
richt zich op een bepaalde gedachtegang van implementeren van een advies. Het interventiewiel van Metselaar
en Cozijnens kan gebruikt worden om medewerking van medewerkers tijdens het veranderproces zo hoog
mogelijk te houden. Voor meer toelichting op de gebruikte modellen zie bijlage 16 & 17.

9.1 Implementatieadvies servicepartners
Alvorens de oplossing geïmplementeerd kan worden dient de urgentie onderzocht te worden. Het is momenteel
namelijk niet bekend of het aangaan van partnerships rendabel is. Er moet zo snel mogelijk worden begonnen
met het bijhouden van de locaties en aantallen van alle serviceaanvragen uit het buitenland om te bepalen waar
servicepunten rendabel zijn.
Manier van veranderen
Deze verandering wordt op een blauwe wijze doorgevoerd. Een projectmatige werkwijze zal worden toegepast
aan de hand van een plan van handelen. De afwachtende houding bij de zoektocht en benadering van
servicepartners moet worden veranderd in een proactieve houding van zowel de afdeling verkoop en als
serviceafdeling.
De servicecoördinator zal als projectleider fungeren en geeft aan de verkoper buitendienst aan in welke gebieden
hij naar servicepartners moet zoeken. Tevens zal de projectleider bepalen welke bedrijven door verkoop
benaderd mogen worden.
Alle resultaten van het contact met potentiële partners moeten worden vastgelegd en worden geëvalueerd door
de projectleider. Waar nodig zullen de doelstellingen worden bijgesteld.
Duidelijkheid is de succesfactor, wanneer de verantwoordelijkheden helder zijn en het plan van handelen wordt
gevolgd zal de verkoper buitendienst doelgericht te werk kunnen gaan.
Weerstanden
De meeste weerstand wordt verwacht bij het „willen‟, speciaal bij de verkoper buitendienst. De verkoper werkt al
jaren op zijn eigen manier en hij is niet gewend resultaten van klantencontact vast te leggen. In een
groepssessie, geleid door de projectleider, zullen de betrokkenen moeten worden overtuigd van de meerwaarde
van deze werkwijze. Werknemers die na de groepssessie nog veel weerstand bieden moeten worden overtuigd
in een persoonlijk gesprek waarbij de projectleider en de algemeen directeur aanwezig zullen zijn.
Implementatie stappenplan
1. Managementteam overtuigen van het advies
2. Gewenste locaties en potentiële partners bepalen
3. Schrijven definitief protocol voor servicepartners
4. Afdeling verkoop overtuigen van meerwaarde van deze aanpak in een groepssessie
5. In groepssessie verandering bespreken met verkoop, service en het management
6. Eventueel persoonlijke gesprekken voeren met medewerkers die nog weerstand bieden
7. Verandering doorvoeren
8. Proces monitoren
9. Evaluatie en eventueel verbetertraject

9.2 Implementatieadvies tarieven
Manier van veranderen
Ook deze verandering zal op de blauwe wijze worden doorgevoerd. Er moet duidelijkheid worden verschaft met
betrekking tot welke tarieven er moeten worden gerekend. De tarieven zijn vastgelegd en dienen nageleefd te
worden. De afdeling verkoop bepaalt uiteindelijk, aan de hand van de richtlijnen, welke tarieven worden
toegepast. Door eenduidigheid te creëren betreffende de hoogte van de tarieven wordt het proces beter
beheersbaar.
Ook bij de tarieven is een belangrijke succesfactor de duidelijkheid.
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Weerstanden
Op de afdeling verkoop zal weerstand optreden. Jarenlang heeft de afdeling de vrije hand gehad om binnen een
grote marge te bepalen welke tarieven toegepast werden. Het zit hem in „emoties‟ en de verkopers moeten
worden overtuigd in een groepssessie. Als er na de groepssessie nog verkopers zijn die weerstand bieden zullen
deze in een gesprek met de servicecoördinator moeten worden overtuigd.
Implementatie stappenplan
1. Managementteam overtuigen van het advies
2. Tarief-beleid in ISO boek vastleggen
3. In groepssessie verandering bespreken met verkoop, service en het management
4. Eventueel persoonlijke gesprekken voeren met medewerkers die nog weerstand bieden
5. Nieuwe tarieven toepassen
6. Proces monitoren
7. Evaluatie en eventueel verbetertraject

9.3 Implementatieadvies voorwaarden
Manier van veranderen
Om de wijzigingen in de voorwaarden door te voeren kan er het beste gekozen worden voor een „groene
aanpak‟. Het is belangrijk de service- en verkoopafdeling te betrekken bij het waarom van de verandering. Door
dit inzicht te bieden weten medewerkers waarom ze de extra moeite doen die de wijziging met zich meebrengt.
Weerstanden
De service- en verkoopafdeling moeten de veranderingen in de voorwaarden aan de klant duidelijk maken en in
sommige gevallen zal de klant zich hierdoor benadeeld voelen ten opzichte van de oude situatie. De weerstand
schuilt hier in het de gevolgen voor het werk. Middels open gesprekken met de service- en verkoopafdeling
moeten deze weerstanden worden weggenomen. Er is hier gekozen voor open gesprekken omdat hier veel
weerstand wordt verwacht. Middels open gesprekken kunnen onduidelijkheden direct worden weggenomen en
daarmee een deel van de weerstanden ook. Sommige werknemers kunnen na deze gesprekken nog uitgenodigd
worden voor een individueel gesprek.
Implementatie stappenplan
1. Managementteam overtuigen van het advies
2. Bepalen welke voorwaarden opgenomen dienen te worden
3. (laten) schrijven nieuwe algemene voorwaarden
4. In een open gesprek de verandering bespreken met verkoop, service en het management
5. Eventueel persoonlijke gesprekken voeren met medewerkers die nog weerstand bieden
6. Verandering doorvoeren
7. Proces monitoren
8. Evaluatie en eventueel verbetertraject
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10 Financieel
Alle adviezen brengen veranderingen op het gebied van financiën met zich mee. Het is lastig te zeggen hoe
groot deze gevolgen zijn omdat er weinig tot niets bekend is over de oude situatie. Over de adviezen kan gezegd
worden dat wanneer dit wordt geïmplementeerd er meer winst te behalen is, maar over de omvang kunnen
slechts aannames worden gedaan. Om te voorkomen dat er te veel aannames worden gedaan en daarmee
wellicht onwerkelijke situaties worden geschetst is ervoor gekozen alleen bij het servicenetwerk een financiële
situatie te schetsen.

10.1 Start kosten servicenetwerk
Aan de hand van het stappenplan, zoals beschreven in hoofdstuk 7.6, is per fase aangegeven welke investering
er gedaan moet worden. In de berekeningen is uitgegaan dat iedere regio afzonderlijk wordt bezocht en is voor
de te rijden afstand een gemiddelde genomen.
Fase 1
Fase 1 wordt uitgevoerd door stagiaires en de kosten die hieruit voortvloeien zijn verwaarloosbaar.
Fase 2
In deze fase reist de verkoper buitendienst af naar de regio waarin een servicepartner gewenst is. De gemiddelde
afstand naar de in hoofdstuk 6 genoemde regio‟s is 1060 km retour en op locatie zal ongeveer 150 km worden
gereden. De verkoper zal 1 nacht in een hotel slapen en het kost hem 2 werkdagen (16 uur). In tegenstelling tot
de andere berekeningen is het uurloon niet in de km-prijs meegenomen en wordt er €0,50 per km gerekend. Dit
komt omdat voor de arbeid 2 werkdagen worden gerekend.
Aantal
Gereden km
Hotel
Maaltijd vergoeding
Uren

1210
1
2
16

Prijs per eenheid
€
€
€
€

0,50
90,00
25,00
52,00

Totaal
€
€
€
€

605,00
90,00
50,00
832,00

€ 1.577,00

Totaal
Tabel 10 Kosten fase 2

Fase 3
In deze fase worden de resultaten van de gesprekken intern overlegd. Hierbij zijn de verkoper buitendienst, de
servicecoördinator (projectleider) en het hoofd van de afdeling verkoop aanwezig. Na het overleg worden de
doelen vastgesteld.
Verkoper buitendienst
Servicecoördinator
Hoofd afdeling verkoop

Aantal
1
1
1

Kostprijs per uur
€
52,00
€
52,00
€
52,00

Totaal
52,00
52,00
52,00

€
€
€
€

Totaal
Tabel 11 Kosten fase 3

156,00

Fase 4
In fase 4 vindt vervolg gesprek plaats met de bedrijven waar wederzijdse interesse voor een samenwerking is.
Hierbij zijn de servicecoördinator en de verkoper buitendienst aanwezig. Dit zal 1 dag kosten, een overnachting in
een hotel en de reis zal 1210 km bedragen. Na dit gesprek wordt per partner een protocol geschreven waarmee
in fase 5 de onderhandeling ingegaan kan worden. Dit kost een uur per protocol en contract, hier is niet veel tijd
voor nodig omdat voor iedere partner in grote lijnen hetzelfde protocol en contract kan worden gebruikt.

Gereden km
Hotel
Uren verkoper buitendienst
Uren servicecoördinator
Totaal

Aantal
1210
2
16
16

Prijs per eenheid
€
0,50
€
90,00
€
52,00
€
52,00

€
€
€
€

Totaal
605,00
180,00
832,00
832,00

€ 2.449,00

Tabel 12 Kosten fase 4
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Fase 5
In deze fase wordt er onderhandeld over de uiteindelijke afspraken. De verkoper buitendienst gaat voor de laatste
keer richting de potentiële partners om te onderhandelen en alles definitief te maken. Dit zal 12 uur kosten (in een
dag) en de reis zal 1060 km (geen lokale km meer meegerekend) bedragen.
Aantal
1060
12

Gereden km
Uurloon

Prijs per eenheid
€
0,50
€
52,00

€
€

Totaal
530,00
624,00

€ 1.154,00

Totaal
Tabel 13 Kosten fase 5

Fase 6
Als alles rond is kunnen de monteurs, of een aantal monteurs, van de servicepartners worden getraind. Per
training is de technisch expert 2 uur kwijt aan voorbereiding en 4 uur aan de training zelf. Dit komt uit op 6 uur x
€56,-= €336,Investering per partner
Fase
2
3
4
5
6

€
€
€
€
€

Kosten
1.577,00
156,00
2.449,00
1.154,00
336,00

Totale investering

€

5.672,00

Tabel 14 Investering per partner
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11 Conclusie
Aan de start van deze advies opdracht is de hoofddoelstelling; „Een advies formuleren waarmee VSE de
processen op de serviceafdeling kan optimaliseren‟ opgesteld. Vooraf was er nog onvoldoende inzicht in de
huidige situatie binnen de serviceafdeling van VSE. Naarmate het onderzoek vorderde bleek dat een hoop
informatie niet inzichtelijk of aanwezig was, dit komt mede door de „ad-hoc‟ manier van werken binnen VSE. Een
aantal dingen zijn niet vastgelegd en een op een aantal punten is behoefte aan duidelijke richtlijnen of
protocollen. In dit adviesrapport is getracht handvatten te bieden om in de toekomst op een efficiënte en
effectieve manier te werk te gaan.
In het rapport zijn een aantal adviezen geformuleerd:
Tarieven
Het advies is voor de monteur een vast bedrag per uur te rekenen van €75,- euro voor reparaties en €85,- voor
het stellen van een diagnose. Het kan dus zo zijn dat op de factuur twee verschillende bedragen staan vermeld.
Voor de uren buiten kantooruren (ma-vr 08.00-17.00) worden toeslagen geheven om te ontmoedigen dat klanten
buiten kantooruren reparaties verlangen.
Voor een rit met de servicebus is het advies een vast tarief per kilometer te rekenen, dit is vastgesteld op €1,46.
Met toestemming van de servicecoördinator kan dit bedrag in speciale gevallen worden verlaagd tot €1,27. In het
bedrag zijn de kosten voor de servicebus en de monteur opgenomen. Wanneer een monteur met het vliegtuig
reist, dienen de kosten voor de vliegreis, kosten voor het parkeren op Schiphol en het vervoer in het land van
bestemming doorgerekend te worden aan de klant. Voor de uren die de monteur aan het reizen is dient de
kostprijs van de monteur doorberekend te worden (€46, -). Hoe het verblijf van de monteur wordt geregeld is aan
de klant, wanneer VSE dit moet regelen worden de verblijfskosten ook op de factuur vermeld.
Servicepartners
Voor de servicepartners is het advies dat ze op makkelijk te bereiken plekken gesitueerd zijn, dit zijn vaak
plekken bij knooppunten van snelwegen in de buurt van grote steden. Als heel Duitsland voorzien is van een
servicenetwerk, zal 80% van het land binnen 3 uur te bereiken zijn door een servicepartner. Het advies is om in
de regio‟s van Berlijn, Hamburg, München, Plauen, Göttingen en Mannheim naar servicepartners te zoeken.
Om ervoor te zorgen dat partners met de systemen van VSE overweg kunnen zullen ze een training bij VSE
volgen, deze wordt gegeven door de technisch expert. De partner schaft het minimale pakket aan onderdelen
aan en ontvangt hierover een korting van 20%. De verkoopprijzen die de partner hanteert, moeten het zelfde zijn
als die van VSE. Als onderdelen langer dan een half jaar in het magazijn liggen kunnen ze worden ingewisseld bij
VSE.
Betreffende de afspraken tussen VSE en een partner is het advies dat deze worden vastgelegd in een protocol
en in een contract.
Medewerkers van de afdeling verkoop en de serviceafdeling denken dat in Duitsland servicepartners nodig zijn.
Deze gegevens zijn echter niet meetbaar omdat het nooit is bijgehouden waar en hoe vaak er
servicewerkzaamheden in Duitsland plaats hebben gevonden. Het advies is dan ook om eerst bij te gaan houden
waar en hoe vaak servicewerkzaamheden in Duitsland plaatsvinden. Aan de hand van deze gegevens kan dan
bepaald worden in welke regio‟s het rendabel is om een servicepartner te hebben.
Voorwaarden
In de algemene voorwaarden zijn de garantievoorwaarden opgenomen. Deze voorwaarden zijn erg beperkt en
VSE kan zich in veel gevallen niet op de voorwaarden beroepen. De servicevoorwaarden zijn niet in de algemene
voorwaarden opgenomen maar dit zal wel moeten gebeuren. De service- en garantievoorwaarden van
branchegerelateerde bedrijven en de BOVAG zijn bekeken en er is een advies geformuleerd met betrekking tot
het aanvullen van de algemene voorwaarden van VSE.
Naast de adviezen is er ook een aantal overige aanbevelingen geformuleerd:
Het bleek lastig te zijn om financiële gegevens met betrekking tot de service te achterhalen. Alle reparaties zijn
geboekt op een order per jaar en er wordt geen onderscheid tussen service- en garantiewerkzaamheden
gemaakt. Het is niet inzichtelijk wat opbrengsten van de afdeling zijn. Deze gegevens moeten worden
gedocumenteerd en makkelijk inzichtelijk zijn. Dit zou bijvoorbeeld in Vantage (ERP-systeem) gedaan kunnen
worden.
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VSE verkoopt de systemen aan trailerbouwers die vervolgens de complete trailer doorverkoopt aan de eindklant.
VSE komt alleen in contact met eindklanten als er storingen in de systemen optreden en weet over de rest van de
eindklanten niets. Wanneer deze informatie wel bekend is kan dat gebruikt worden voor marketing en kunnen er
klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd. VSE laat op dit gebied grote kansen liggen en wellicht kan er
een stagiair worden aangenomen om dit op te zetten.
Wanneer VSE de adviezen opvolgt en tevens aandacht besteedt aan de overige aanbevelingen zal dat leiden tot
een opzichzelfstaande, winstgevende afdeling. VSE zal een service gerichte instelling uitstralen en klanten beter
kunnen bedienen.
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Begrippen en afkortingenlijst
Begrip/afkorting
7s-model
Accumulator

Omschrijving
systeem, ontworpen om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert.
Systeem om hydraulische en luchtsystemen op druk te houden

Adhocratie

Het tegenovergestelde van bureaucratie: een benaming ter aanduiding van kleine, flexibele projectteams of groepen, die bij hun werkzaamheden vrijelijk de grenzen tussen de afdelingen van een organisatie kunnen
overschrijden. Organisatie die in vele opzichten dus het spiegelbeeld is van een bureaucratie. Mintzberg ziet de
adhocracy als een van de vijf basisstructuren.

Booster
Cilinder

Voltage opvoer apparaat
Hydraulische cilinder

Divisiestructuur

Het kenmerk van de divisiestructuur is de diepe gelaagdheid. Het bepalende structuurelement in deze
structuurvorm is dan ook het lijnmanagement. Coördinatie in een divisiestructuur vindt plaats door
standaardisatie van output.

DTS

Dynamic Truck and Trailer Suspension is de verzamelnaam voor elektronisch geregelde hydraulische vering
voor trucks en trailers.

ECU

Electronic Control Unit, computer voor het "management systeem" van de assen

ERP

Enterprise Resource Planning, computerprogramma wat wordt gebruikt door organisaties ter ondersteuning van
alle processen binnen het bedrijf.

ETS(trailers)

Bij het ETS (Electronic Trailer Steering) sturen één of twee assen van een trailer zonder dat een mechanische
verbinding tussen kingpin en assen aanwezig is.

ETS(trucks)

ETS (Electronic Truck Steering) is de verzamelnaam voor een elektro-hydraulisch stuursysteem voor
fuseegestuurde voor- of naloopassen en starre assen bij trucks.

FTE

Een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.

Hubs
ISO 9001

Verspreidingscentra van goederen bij steden.
Is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

LZV

Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV), ook wel Ecocombi, is een vrachtwagen die meer vracht kan
en mag vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Een LZV is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton
zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 lang is en (in Nederland) maximaal 50 ton zwaar mag
zijn.

OEM
RDW
RMA

Original Equipment Manufacturer is een bedrijf dat producten levert ten behoeve van een merkleverancier.
Rijksdienst van wegverkeer
Return Merchandise Authorization, goederen terug sturen naar de leverancier

RTS

RTS (Reversing Trailer Steering) is een hulpstuursysteem, speciaal ontworpen voor trailers met frictiegestuurde
assen. Bij vooruit rijden sturen deze assen door middel van hun 'zelfsturende' eigenschappen. Deze
eigenschappen vervallen bij achteruitrijden, dus worden ze in die situatie geblokkeerd.

Tüv
Vantage
VSE

Technischer Überwachungs-Verein, Duitse technische keuringsinstantie
ERP-systeem van VSE
VSE staat voor vehicle systems engineering

Optimalisatie serviceafdeling VSE, 2011, Teun Verlinden & Hugo Vink
47

HTS-Autotechniek
Bronnen
Boeken
e
1. Heijnsdijk, J. (2004). Vitale organisaties. 5 dr.
Houten: Wolters-Noordhoff.
e
2. Mulders, M. (2010). 101 Managementmodellen. 2 dr.
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
e
3. Mestselaar, E.E. & Cozijnsen, A.J. (2010) Van weerstand naar veranderingsbereidheid. 5 dr. Heemstede:
Holland business publications
e
4. de Caluwé, L. & Vermaak, H. (2006) Leren veranderen. 2 herziende dr.
Deventer: Kluwer
e
5. Grit, R. (2003). Projectmanagement: projectmatig werken in de praktijk. 3 dr.
Groningen: Wolters-Noordhoff.
e
6. Elling, R., Andeweg, B.,de Jong, J. & Swankhuisen. (2005) Rapportagetechniek. 3 dr.
Groningen: Wolters-Noordhoff.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Elektronische bronnen
Internet
Vehicle Systems Engineering. (2007). Algemene leveringsvoorwaarde.
http://www.v-s-e.nl/fileadmin/inhoud/voorwaarden/Leveringsvoorwaarden_DEF.pdf
Geraadpleegd 3 februari 2011.
RIVM. (2005). Toegankelijkheid via de weg.
http://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/Atlas_Europa_Profit_4.pdf
Geraadpleegd 8 februari 2011.
CBS. (2010). Bevolkingsontwikkeling.
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80748NED&D1=a&D2=0&D3=01,5,10,15,20,25,30,35,40,45,l&HD=110419-1313&HDR=G1,G2&STB=T
Geraadpleegd 9 februari 2011.
Wikipedia. (2010). list of truck manufacturers.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_truck_manufacturers
Geraadpleegd 9 februari 2011.
ADAC. (2011). Prijzen en voorwaarden.
http://www1.adac.de/adac-imeinsatz_alt/pannenhilfe_notruf/truck_service/pannenhilfe/p_l/preise/default.asp?ComponentID=171229&Sour
cePageID=171245
Geraadpleegd 16 februari 2011.
Dhollandia. (2011). Informatie over servicenetwerk.
http://www.dhollandia.be/nl/service.asp
Geraadpleegd 20 februari 2011.
Doll. (2011). Informatie over servicenetwerk.
http://www.doll-oppenau.com/deu/40_partner/s_40_10.htm
Geraadpleegd 20 februari 2011.
Nooteboom. (2011). Informatie over servicenetwerk.
http://www.nooteboomgroup.com/nooteboom/nl/nooteboom_trailer_service/
Geraadpleegd 1 april 2011.
Palfinger. (2011). Informatie over servicenetwerk.
http://www.palfinger.com/palfinger/3245_EN-Palfinger.com-Services_.htm
Geraadpleegd 2 april 2011.
Schmitz Cargobull. (2011). Informatie over servicenetwerk.
http://www.cargobull.com/en/services/services_c47.html
Geraadpleegd 3 april 2011.
Palfinger. (2011). Informatie over servicenetwerk.
http://www.palfinger.com/palfinger/3245_EN-Palfinger.com-Services_.htm
Geraadpleegd 2 april 2011.
Tridec. (2011). Algemene leveringsvoorwaarde.
http://www.tridec.nl/tridecsite/nederlands/documenten/index.html
Geraadpleegd 14 februari 2011.

Optimalisatie serviceafdeling VSE, 2011, Teun Verlinden & Hugo Vink
48

HTS-Autotechniek
19. Uneto-VNI. (2011). Algemene leveringsvoorwaarden.
http://www.uneto-vni.nl/Applications/getObject.asp?FromDB=1&Obj=40015364.pdf
Geraadpleegd 1 maart 2011.
20. Wabco. (2011). Informatie over servicenetwerk.
http://www.wabco-auto.com/nl/findwabco
Geraadpleegd 12 maart 2011.
21. Raet. (2011). Berekenning bruto/netto/werkgeverslasten.
http://m.raet.nl
Geraadpleegd 18 mei 2011.
22. Loonwijzer. (2011). Loon berekening.
http://www.loonwijzer.nl/home/salarischeck
Geraadpleegd 18 mei 2011.

Software
23. Vantage 8.03 (2009). Epicor software corporation VSE ERP systeem
24. Acces (2003). Garantiedatabase VSE.
Niet-gepubliceerde bronnen
25. Vehicle Systems Engineering. (2007). Procedure handboek bedrijfssysteem. Handboek voor ISO 9001
werkwijze.
26. Vehicle Systems Engineering. (2010). Samen op weg naar 2015. Informatie boekje voor reorganisatie.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Interviews en e-mail
Verhoeven, A (2011). E-mail met service gegevens. (ATS)
Kruijf, B. de (2011). E-mail met service gegevens. (BKtrucks)
Burgwal. T (2011). E-mail met service gegevens. (GINAF service)
Kostopoulos, C (2011). E-mail met service gegevens. (Jiannis)
Groenewold,C (2011). E-mail met service gegevens. (Kuil trailer service)
Brugh, de (2011). Informatie uit gesprekken tussen VSE en de Burgh.
Hulshof, W (2011). Interview/gesprek (DAF ITS)

Optimalisatie serviceafdeling VSE, 2011, Teun Verlinden & Hugo Vink
49

HTS-Autotechniek
Bijlage
Bijlage 1 Verslag bezoek aan DAF ITS
Inleiding
Om te kijken hoe DAF de internationale service heeft geregeld heeft er een bezoek plaats gevonden aan DAF ITS
(International Truck Services). Het netwerk van DAF ITS is een van de eerste internationale service netwerken ter wereld en
kan op veel gebieden als voorbeeld worden gebruikt voor VSE. Het bezoek bestond uit een gesprek met de manager van
DAF ITS.
In dit document is een korte analyse van DAF ITS opgenomen en een verslag van het bezoek.
Informatie ITS voorafgaand aan bezoek
Historie
Aan het eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig, had het internationale vervoer over de weg al een enorme vlucht
genomen. DAF-chauffeurs die met pech of na een ongeval strandden, belden met DAF‟s hoofdkantoor in Eindhoven en
kregen meestal iemand van de afdeling „International Sales‟ aan de lijn. Hulp werd er altijd meteen geboden, maar de
noodzaak tot een structurele en professionele wijze van afhandeling leidde in 1972 tot ITS ofwel International Truck Service,
toen een primeur in de bedrijfswagenwereld.
15 talen
Wie nu het centrale nummer van DAF ITS kiest, krijgt één van de ITS-operators aan de lijn, die ieder minimaal vier talen
spreken. In totaal kan ITS chauffeurs in vijftien verschillende talen te woord staan. Moderne computerapparatuur zorgt voor
een razendsnelle bepaling welk DAF servicepunt zich het dichtst in de buurt van het gestrande voertuig bevindt. Snelheid van
handelen is altijd al één van de grote krachten van ITS geweest. Immers, hoe eerder een truck weer onderweg is, hoe beter.
En hulp blijft niet alleen beperkt tot die aan het voertuig zelf. Er wordt ook hulp verzorgd voor de trailer, de opbouw of de
chauffeur zelf.
In 41 landen
Wanneer een telefoontje binnenkomt, neemt ITS niet alleen contact op met de dealer of het servicepunt dat hulp zal gaan
bieden, maar ook met de dealer waar het voertuig normaalgesproken onderhoud krijgt. Daardoor kan de ITS-operator meteen
ook de betalingsgarantie regelen, waardoor de chauffeur zich geen zorgen hoeft te maken over de financiële afhandeling.
Vanzelfsprekend licht ITS, voor zover dat nog niet gebeurd is, ook de thuisbasis van de chauffeur in en houdt het bedrijf op de
hoogte van de vordering van de reparatie.
In overleg met de operator, die continu van de voortgang op de hoogte is, kan ook bepaald worden of een vervangende truck
geregeld moet worden of een spoedzending van een onderdeel dat bij de dealer toevallig niet op voorraad is. In heel Europa
kan ITS bogen op een uitgebreid en goed gespreid netwerk van zo‟n 1.000 DAF-dealers en -servicepunten. In maar liefst 41
landen weten DAF-klanten zich verzekerd van snelle hulp bij pech of bijvoorbeeld ongeval. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
DAF telematics
ITS blijft werken aan een verdere professionalisering van haar netwerk én dienstverlening. Vooralsnog zal de telefoon het
belangrijkste communicatiemiddel met en voor ITS blijven. De ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld telematica,
bieden echter ook ITS nieuwe mogelijkheden. Zo heeft het DAF Telematics datacommunicatie-systeem een functionaliteit
waarmee de chauffeur door middel van een druk op een knop, alle voor snelle hulp benodigde gegevens rechtstreeks aan het
ITS Call Center in Eindhoven kan sturen. Per e-mail worden zo alle gegevens verstuurd van voertuig en klant, alsook over de
exacte locatie waar het voertuig zich bevindt.
Bezoek aan ITS
Start van servicenetwerk
Het servicenetwerk ITS is opgestart in combinatie met DAF dealers. Deze dealers zijn verplicht om mee te doen aan het ITS
programma. De reden van de opstart van DAF ITS is om klanten van degelijke service te voorzien in het buitenland. DAF ITS
regelt voor de berijders de betaling en het contact met de dealer. Hiermee wordt voorkomen dat een chauffeur een reparatie
niet uit kan laten voeren omdat hij/zij geen geld bij zich heeft of tegen taalproblemen aanloopt.
DAF ITS is een extra service die DAF kosteloos aanbiedt voor alle berijders van een DAF truck, er zit geen beperking op de
leeftijd van de truck. Door de service in het buitenland goed geregeld te hebben wordt het voor buitenlandse klanten
aantrekkelijker een DAF truck aan te schaffen. Het maakt niet uit of de truck in Nederland, Italië of Spanje pech krijgt, er is
altijd een DAF dealer in de buurt waar de berijder terecht kan.
Een voorbeeld van een bedrijf dat die geen Europees service netwerk heeft is Renault Trucks. Renault Trucks had namelijk
alleen voldoende servicepartners in Frankrijk waardoor de Renault trucks slecht verkocht worden buiten Frankrijk. Volgens de
heer Hulshof zal dit de reden zijn dat Renault na de overname van Volvo in de aankomende jaren, met uitzondering op
Frankrijk, zal verdwijnen.
Eisen aan servicepartners
Truckwerkplaatsen welke DAF dealer willen worden zijn verplicht mee te werken aan het DAF ITS programma. Hier zitten een
aantal eisen aan:
Aanschaf van onderdelen (20 á 30 duizend euro), er is een vereiste van een minimale voorraad van 95% van de waarde van
de standaard voorraad.
(Percentage van onderdelen op voorraad + Percentage van bedrag op voorraad) / 2 > 95%
24/7 beschikbaar zijn voor gestrande chauffeurs
Mogelijkheid om chauffeurs op locatie te helpen
Betalingsgaranties kunnen verlenen

Optimalisatie serviceafdeling VSE, 2011, Teun Verlinden & Hugo Vink
50

HTS-Autotechniek
Service voorwaarden
Om service te krijgen van DAF ITS is de enige voorwaarde dat men een DAF rijdt. Tevens is het ook mogelijk om service te
krijgen als niet DAF rijder echter worden er dan wel kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt veelal door bedrijven met een
gecombineerde vloot.
Naast service aan de truck biedt DAF ITS ook service voor het getrokken materieel en overige installaties zoals bijvoorbeeld
koelsystemen.
Systeem
Het DAF ITS kantoor heeft 15 werkplekken waar medewerkers werken die minimaal 4 talen spreken. Deze medewerkers zijn
niet technisch onderlegd, zij zorgen enkel voor de communicatie en betaling tussen chauffeur, thuis dealer en de
dichtstbijzijnde service dealer.
De telefoongesprekken worden automatisch gesorteerd op de locatie waar vandaan wordt gebeld. Op deze wijze komen de
gesprekken terecht bij de telefonist die de juiste talen spreekt. Deze telefonist kan direct op één van de drie
computerschermen zien waar de chauffeur en de dichtstbijzijnde servicedealer zich bevindt. Via de telefoon en fax wordt de
verdere communicatie en betalingsgaranties verwerkt.
Proces
In het processchema is te zien hoe een serviceaanvraag wordt behandeld. De servicepartner in dit schema is de
dichtstbijzijnde DAF dealer of andere partner (bijvoorbeeld bandenleverancier)..

Belangrijkste locaties
De servicepartners bevinden zich in de markten waar DAF trucks worden verkocht aangezien een dealer direct deel moet
nemen aan het DAF ITS programma. De belangrijkste markt hiervoor is Europa aangezien de DAF truck hiervoor ontwikkeld
is. De groeimarkt bevindt zich voornamelijk in oost Europa en in mindere mate in Zuid-Amerika. Gebieden als Noord-Amerika
en Australië zijn niet interessant vanwege de vormen van transport.
Samenvatting en conclusies
Voor de opstart van het netwerk van servicepartners van VSE is niet veel te leren aangezien DAF ITS het bestaande netwerk
van DAF dealers heeft kunnen gebruiken. Echter zijn de systemen en voorwaarden wel een voorbeeld voor VSE. Zo zou een
systeem met een kaart van servicepartners en de locatie van de chauffeur zeer behulpzaam kunnen zijn om de juiste
servicepartners te instrueren.
Ook het verplichten tot aanschaf van onderdelen is mogelijk iets van VSE aangezien men dan ook eerder geneigd is
daadwerkelijk 24/7 service te verlenen aan de gestrande chauffeur. Het is mogelijk ook een idee om het systeem van
betalingsgaranties in te voeren. Wanneer de klant een betalingsgarantie aan VSE verstrekt kan deze weer een
betalingsgarantie aan de servicepartner geven zodat de chauffeur weer op weg wordt geholpen.
Bij VSE is het niet nodig dat de medewerkers zo veel talen spreken als bij DAF, de meeste systemen zijn verkocht in Engels
en Duits sprekende landen.
In het gesprek met Win Hulshof kwam tevens naar voren dat wij niet veel hoeven te verwachten van de trailerbouwers. De
trailerbouwers zijn veelal enkel geïnteresseerd in de bouw en verkoop en beschikken niet over de faciliteiten om service te
verlenen. Tevens zijn de meeste trailerbouwers onvoldoende bekend/geïnteresseerd in eletronische- en hydraulische
systemen.
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Bijlage 2 Garantieproces

1.
2.

Een klant dient een kwaliteitsclaim in bij de afdeling Sales & Application Engineering
De bij de claim behorende goederen worden ontvangen in het magazijn. Het magazijn informeert de After Sales
verantwoordelijke en slaat de goederen op in de ongeboekte stelling in het magazijn.
3. De After Sales verantwoordelijke doet een preselectie van de ontvangen goederen en beoordeelt of de claim geheel of
gedeeltelijk terecht is ingediend.
4. Indien de claim integraal wordt afgewezen dan informeert de After Sales verantwoordelijke de klant en tevens wordt het
magazijn geïnformeerd over het retourneren van de goederen.
5. De After Sales verantwoordelijke registreert de claim en maakt het garantieformulier aan.
6. Een kopie van het garantieformulier wordt aan het magazijn en aan werkvoorbereiding gezonden.
7. Het magazijn boekt de goederen binnen en vermeld de locatie in de historie van de claim.
8. Werkvoorbereiding plant de werkzaamheden in om de geclaimde delen te testen.
9. Productie medewerkers testen de delen eventueel in aanwezigheid van de After Sales verantwoordelijke. De
testresultaten van ECU‟s en hoeksensoren worden automatisch opgeslagen op F:\Produktie\Produktie gegevens\.
Specifiek voor de klant GINAF worden voor enkele specifieke onderdelen standaard testrapport gebruikt. Alle relevante
informatie wordt aan de After Sales verantwoordelijke verstrekt.
10. De After Sales verantwoordelijke vermeldt alle resultaten in de historie van het garantieformulier.
11. De After Sales verantwoordelijke beoordeelt of de claim technisch gezien, voor garantie in aanmerking komt en
informeert de Sales verantwoordelijke.
12. De Sales verantwoordelijke toetst de claim aan de hand van de met de onderhavige klant overeengekomen garantie
voorwaarden en bepaalt de hoogte van de economische vergoeding. Al deze informatie wordt toegevoegd aan de historie
lijst. Indien de klant een vervangend onderdeel verlangt wordt door de Sales verantwoordelijke een verkooporder in het
ERP systeem ingelegd.
13. De After Sales verantwoordelijke handelt de claim verder af en informeert de klant.
14. De klant krijgt vier weken de tijd om te reageren op de onderzoeksresultaten. Na deze periode wordt de claim gesloten.
De After Sales verantwoordelijke bepaalt wat er met de goederen moet gebeuren en informeert hierover het magazijn
en/of werkvoorbereiding. Tevens wordt administratie geïnformeerd om de claim financieel af te handelen door middel van
het sturen van een (credit)nota.
15. Indien het defecte onderdeel moet worden doorgeclaimd bij een leverancier of als het onderdeel gerepareerd kan worden
maakt de After Sales verantwoordelijke een RMA aan in het ERP-systeem.
16. Het garantie archief is een belangrijke informatie bron voor het doorvoeren van verbeteringen. Deze
verbeteringsvoorstellen worden in het proces “Verbetermanagement” afgehandeld.
(bron: 25. VSE)
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Bijlage 3 Garantieclaims

(bron: 24. acces garantiedatabase)
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Bijlage 4 Toegankelijkheid via de weg

(bron: 8. RIVM)

Optimalisatie serviceafdeling VSE, 2011, Teun Verlinden & Hugo Vink
54

HTS-Autotechniek
Bijlage 5 Lijst vergeleken bedrijven
ADAC
http://www.adac.de
De ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) is de grootste autoclub van Duitsland, met de
hoofdvestiging in München. De ADAC werd in 1903 opgericht onder de naam „Deutsche MotorradfahrerVereinigung“. In 1911 wijzigde de naam in „Allgemeinen Deutschen Automobil-Club“.
De ADAC had in 2006 meer dan 15 miljoen leden, en is daarmee de derde hulpverleningsdienst na de
Amerikaanse AAA en de japanse JAF.
ATS
http://www.allroundtruckentrailerservice.nl
Allround Truck en Trailer Service B.V. (ATS) verzorgt onderhoud, reparatie
en keuringen van alle merken bedrijfswagens, getrokken materieel en aanverwanten.
BK Trucks
http://www.bktrucks.nl
Naast de verkoop van gebruikte trucks doen wij ook alle voorkomende reparaties aan trucks en trailers (zie
pagina reparatie en onderhoud).
Bij ons bent u tevens aan het juiste adres voor al uw preventieve onderhoud, maar ook voor uw pechgevallen
onderweg, zowel voor de trucks als voor de trailers in de op- en onderbouw.
Waar u ook strandt, De Kruijf Truck- en Trailerservice zorgt dat u zo snel mogelijk weer onderweg bent.
De Burgh
http://www.deburgh.com
De geschiedenis van de Burgh start in 1959 als officiële DAF dealer voor regio Eindhoven, destijds voor zowel
vrachtwagens als personenwagens. In de jaren 70 verhuisde het bedrijf vanuit de Geldropseweg (de Burgh
omgeving) naar het industrieterrein de Hurk in Eindhoven. In 1985 werd het bedrijf, tot op dat moment onderdeel
van het DAF-concern, overgenomen en kwam in particuliere handen met een personeelsbestand van circa 65
medewerkers. De familie Lennards en Govers hebben de activiteiten vanaf die tijd verder uitgebreid onder de
naam LenGo Automotive Group.
Momenteel heeft de groep ongeveer 750 medewerkers verdeeld over vijf landen te weten Nederland, België,
Duitsland, Polen en sinds 2009 ook Rusland. In alle landen richt men zich op de bedrijfswagenbranche met het
merk DAF als voornaamste vertegenwoordiging. Daarnaast voert men ook de merken Fiat, Iveco, en
Volkswagen. Dit alles is gekoppeld aan een zeer uitgebreid servicenetwerk met moderne en goed uitgeruste
werkplaatsen.
De Burgh richt zich in de regio Eindhoven met 4 vestigingen (Eindhoven, Acht en in Son 2x) op de merken DAF,
Fiat bestelwagens en Iveco bestelwagens. Hiermee dekt de Burgh de complete transportmarkt af: van 50 kilo tot
50 ton! Maar niet alleen het aanbod bedrijfswagens is uitstekend in orde. Ook op After-sales gebied bieden we
klanten een totaalpakket dat verder gaat dan het onderhoud en repareren van bedrijfswagens. Ook laadbakken,
laadkleppen, hydraulische systemen, revisie van versnellingsbakken, getrokken materiaal, camperonderhoud, en
nog veel meer.Kwaliteit en een prima prijs-kwaliteitverhouding zijn daarbij altijd het uitgangspunt.
Dhollandia
http://www.dhollandia.nl
Met een productie van meer dan 20.000 stuks per jaar, en een ongeëvenaard gamma laadkleppen en laadliften
van 300kg tot 16.000kg hefvermogen, is DHOLLANDIA één van Europa‟s grootste
constructeurs van hydraulische laadkleppen.
Doll
http://www.doll-oppenau.com/
DOLL Fahrzeugbau AG is a family company in its 4th generation that has managed to make a name for itself as a
high-tech specialist for transport solutions.
The many and diverse activities the company is involved in have been divided into four independently operating
divisions: Logging Transport, Special Haulage, Mobile Systems and Customer Service. These divisions
demonstrate their technological prowess directly in the markets, working hand-in-hand with their customers to
create tailor-made solutions for tomorrow's world.
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GINAF
http://www.ginaf.nl
nnovaties in trucktechniek bepalen al vele jaren de vooraanstaande marktpositie van GINAF. Zo had GINAF in
1976 de primeur van een 8x8 chassis, voor civiel gebruik, in West Europa. De wereldprimeur enkele jaren later
van een 10x8 chassis was een logisch vervolg.
Met de introductie van het Hydro-Pneumatisch VeerSysteem (HPVS) zette GINAF zichzelf andermaal in de
schijnwerpers.
En GINAF gaat door. In 1991 is de wereldprimeur van het Elektronisch Voertuig Stuursysteem (EVS) en in 1997
®
de wereldintroductie van de TRIDEM -serie.
+
Anno 2005 toont GINAF zich opnieuw een vernieuwer met de introductie van de C-truck en de SensAxle .
Jiannis TS
http://www.jiannis.nl/
Jiannis Trailer Service B.V is gevestigd in het Waalhavengebied. Sinds 1985 is de onderneming gespecialiseerd
in het repareren, verhuur en verkoop van Trailers, Container chassis en getrokken materieel toepasbaar in
iedere vorm van transport.
Op deze website vindt u alle informatie m.b.t. de twee divisies binnen de Jiannis Groep.
De wensen van de klanten staan centraal. De geavanceerde werkplaats en goed gemotiveerde medewerkers,
staan garant voor snel en deskundig werk.
Kuil TS
http://www.kuiltrailerservice.nl
Kuil Trailer Service BV is gespecialiseerd in het repareren en onderhouden van alle merken opleggers en
aanhangwagens. Naast alle voorkomende reparaties kan men ook terecht voor preventief onderhoud en de
verplichte periodieke APK-keuring. Uw transportmiddel is in goede handen bij een goed ingespeeld team van
vakmensen met meer dan dertig jaar specialistische kennis en ervaring in de branche. De werkplaats is uitgerust
met geavanceerde apparatuur en speciaal gereedschap, zodat reparaties en storingen vlot verholpen kunnen
worden. Het in- en uitrijden van de werkplaats is eenvoudig, dankzij drive-through werkplekken.
Nooteboom
http://www.nooteboomgroup.com/
Nooteboom Trailers heeft in Europa een leidende marktpositie in het ontwerpen en fabriceren van voertuigen
voor het uitzonderlijk wegvervoer van 20 tot 1000 ton nuttig draagvermogen. Om deze toonaangevende positie
verder uit te bouwen, is Nooteboom voortdurend bezig met het verbeteren van haar kwaliteit en service. Het
productaanbod omvat onder meer opleggers (zoals uitschuifbare en hydraulisch gestuurde diepladers, semidiepladers, vlakke opleggers en module trailers) en aanhangwagens. Stuk voor stuk innovatieve en efficiënte
transportoplossingen met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Op de weg gebracht en gehouden door
meer dan 350 sterk gemotiveerde en klantgerichte medewerkers.
Dit uitgebreide programma van voertuigen is slechts onderdeel van het totaalpakket dat Nooteboom haar klanten
biedt. Zo kunt u bij Nooteboom terecht voor het oplossen van nagenoeg al uw transportproblemen, waardoor u
verzekerd bent van een optimale bedrijfszekerheid, kostenbeheersing en vooral betrouwbaarheid.
Samen met haar klanten is en blijft Nooteboom op die manier Trendsetter in Trailers.
Pallfinger
http://www.pallfinger.com
Established in 1932, the company has for many years been among the leading international manufacturers of
hydraulic lifting, loading and handling systems. As a multinational company group with its headquarters in
Salzburg, Austria, PALFINGER has production and assembly sites in Europe, in North and South America as well
as in Asia. Innovation, further internationalisation and diversification of products and services form the strategic
pillars of the corporate strategy. In line with this, PALFINGER today stands for innovative lifting, loading and
handling solutions at the interfaces of the transport chain. The company‟s main guiding principle is to make
customers throughout the world more successful.
The core product is the truck mounted knuckle-boom crane. The company is the world market leader in this
segment with close to 150 models and a market share of 30 percent. In hookloaders and timber cranes too
(PALIFT and GUIMA) PALFINGER is the world‟s biggest manufacturer. Over the years the product portfolio has
been steadily expanded with products such as the CRAYLER mounted forklift, the RATCLIFF and MBB tail-lifts,
and the BISON and WUMAG truck mounted aerial work platform. In addition, the company develops innovative
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solutions for railway applications, bridge inspection and recycling. Cranes for use in agriculture, forestry and other
off-road applications complete the product range.
Schmitz Cargobull
http://www.cargobull.com
Schmitz Cargobull is the leading manufacturer of trailers and semi-trailers for commercial vehicles in Europe. The
name Schmitz Cargobull has stood for quality, reliability and modern technology for four generations.
Tridec
http://www.tridec.nl
Tridec is een innoverende onderneming, gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van producten welke
de efficiency en inzetbaarheid van uw wagenpark verhogen. Tridec heeft twee vestigingen. De hoofdvestiging is
gevestigd in het Nederlandse Son ten Noorden van Eindhoven van waaruit assemblage, productontwikkeling,
service en verkoop plaats vinden.
De productievestiging in Murtede-Cantanhede te Portugal houdt zich voornamelijk bezig met productie van
componenten en enkele eindproducten.
Tridec is de specialist in het ontwikkelen en produceren van mechanische en hydraulische stuursystemen
alsmede as-ophangingen voor alle typen getrokken materieel. De afdeling "Engineering en Development" houdt
zich continue bezig met upgrading van bestaande systemen en ontwikkeling van nieuwe systemen. Op deze
manier kunnen we blijven inspelen op de vraag van de klant. Tridec maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige
materialen en heeft een zeer streng kwaliteitsbeleid.
TRW
http://www.trw.com
TRW Automotive is among the world's largest automotive suppliers and is one of the top financial performers in
the industry, with 2010 sales of $14.4 billion.
supplies more than 40 major vehicle manufacturers and 250 nameplates
holds leading positions in all of its primary product categories
As the leader in automotive safety, TRW produces advanced active systems in braking; steering and suspension;
and sophisticated occupant safety systems, including airbags, seat belts and steering wheels. TRW has over
60,000 employees working in more than 185 locations in every vehicle-producing region worldwide.
With research and development, manufacturing and sales facilities located around the world, TRW is positioned
to meet the changing demands of both established and emerging markets with advanced and affordable safety
solutions. For more details on TRW Automotive, please see the Automotive Fact Sheet (at left).
Uneto VNI
http://www.uneto-vni.nl
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Beide
sectoren leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. UNETO-VNI
vertegenwoordigt 90% van de omzet van de installatiebranche en biedt werkgelegenheid aan 130.000 personen.
De installatiebedrijven zijn actief binnen de woningbouw, utiliteit, industrie en infra op de gebieden ontwerp,
advies, installatie en beheer. Van deze bedrijven zijn er circa 5.300 aangesloten bij UNETO-VNI en deze nemen
90% van de omzet van de installatiebranche voor hun rekening.
De technische detailhandel bestaat uit winkelbedrijven die apparatuur verkopen en repareren. UNETO-VNI
vertegenwoordigt ruim 1.800 winkels. De totale omzet van deze bedrijven bedraagt circa 2,7 miljard euro.
UNETO-VNI is een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland en een factor van belang in de
Nederlandse economie en samenleving. UNETO-VNI onderhoudt contacten met overheid en politiek,
onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.
WABCO
http://www.wabco.nl
WABCO (NYSE: WBC) is wereldwijd één van de toonaangevende leveranciers van elektronische rem- en
bedieningssystemen voor bedrijfsvoertuigen. WABCO heeft al meer dan 140 jaar baanbrekend werk verricht op
het gebied van elektronische, mechanische en mechatronische technologieën voor elektronische rem-,
stabiliteits-, luchtveer- en transmissieregelsystemen voor de belangrijkste fabrikanten van trucks, trailers en
bussen wereldwijd.
WABCO heeft het hoofdkantoor in Brussel, België en heeft 9.900 werknemers in 31 landen. In 2010 bedroeg de
totale omzet US$ 2,2 miljard.
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WABCO‟s reputatie van technologische koploper is te danken aan belangrijke innovaties in de industrie:
2010 – Eerste autonome noodstopsysteem (AEBS) wat voldoet aan de toekomstige Europese
Richtlijnen
2009 – Eerste simulatiesysteem voor electonic stability control (ESC) homologatie
2008 – Eerste autonome noodstopsysteem (AEB)
2007 – Eerste ACC (adaptive cruise control) om kop/staartbotsingen te voorkomen met
actief remsysteem voor bedrijfsvoertuigen
2001 – Eerste elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
1996 – Eerste elektronisch remsysteem (EBS)
1986 – Eerste geautomatiseerde versnellingsbak voor handbediende transmissies
1986 – Eerste elektronisch geregelde luchtvering (ECAS)
1981 – Eerste Anti Blokkeer Systeem (ABS)
WABCO draagt ertoe bij de prestaties, veiligheid, efficiëncy en levensduur van bedrijfsvoertuigen te verbeteren
en tegelijk de totale operationele kosten te verlagen.
Het aftermarket team van WABCO ondersteunt wagenparken, voertuigeigenaren en werkplaatsen gedurende de
hele levensduur van de voertuigen. Ons uitgebreide onderdelen- en toebehorenprogramma wordt aangeboden
door een internationaal netwerk van erkende Service Centers en distributeurs, waarvan de medewerkers worden
ondersteund door technische trainingen in wereldwijd goed uitgeruste trainingcentra.
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Bijlage 6 Verdelingen servicepartners

Spreiding optie 1

Spreiding optie 2

Spreiding optie 3

Spreiding optie 4

Spreiding optie 5
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Bijlage 7 Minimaal onderdelenpakket
A-nummer

Omschrijving

Aantal

Verkoop prijs

A08068.0.01

Booster , TB50 met isolator

1

€

387,24

A08693.0.01

Draadboom 2x DIN ==> AHW 13 polige connector

1

€

114,31

A08692.0.01

Draadboom 2x DIN ==> AHW 13 polige stekker

1

€

116,76

A07817.0.01
A06303.0.01

Draadboom Power / Speed 7.500 mm

1

€

100,61

Druksensor 0-250 bar DIN

1

€

67,64

A07081.0.01
A07803.0.01

Druksensor 0-750 bar DIN

1

€

72,56

ECU, Elektromotor

1

€

578,03

A07504.0.01

ECU, ETS basis 'trailer' (0x22)

1

€

293,30

A07504.0.01
A06651.0.02

ECU, ETS basis 'trailer' (0x24)

1

€

293,30

Elektromotor 24V 2.2kW

1

€

410,94

A06611.0.02
A05787.0.02

Hefboom, kingpin

1

€

43,93

Hoeksensor, 100 graden

1

€

149,33

A05791.0.02

Hoeksensor, heavy duty 100 graden lineair

1

€

188,62

A06971.0.01

Hoeksensor, heavy duty 150/180 graden

1

€

204,89

A05822.0.02

Hoeksensor, heavy duty 50 graden lineair

1

€

183,96

A06591.0.02

Hoeksensor, kingpin

1

€

154,51

A06591.0.02

Hoeksensor, kingpin 150/180 graden

1

€

154,51

A07017.0.03

Hoeksensor, naloop BPW 100 graden

1

€

284,57

A05781.0.02
A06169.0.01

Hoeksensor, opbouw lineair 50 graden

1

€

157,36

Klep 2/2 (SP041)

1

€

51,57

A01466.0.01

Klep 2/2 (SP071)

1

€

34,97

A05286.0.01

Klep 2/2 (SP201)

1

€

87,29

A06119.0.01

Klep 4/2 (SP051, SP052)

1

€

82,41

A05709.0.01

Klep 4/4 12L/min (SP011, SP012)

1

€

181,55

A06230.0.01

Klep 4/4 25L/min (SP011, SP012)

1

€

276,24

A08262.0.01

Pompunit 12V, TRW 830W

1

€

750,96

A00883.0.01

Relais, wis 24V

1

€

4,64

A05715.0.01

Relais, wis 24V

1

€

6,56

A06616.0.01

Schakelaar,benadering inductief M30x1.5

1

€

86,35

A07602.0.01

Sensorkabel(mnl/vrll) L= 10000mm

1

€

24,55

A07604.0.01
A07593.0.01

Sensorkabel(mnl/vrll) L= 20000mm

1

€

36,30

Sensorkabel(vrl/vrl) L= 10000mm

1

€

28,25

A07595.0.01

Sensorkabel(vrl/vrl) L= 20000mm

1

€

47,08

S00040.0.02

Set, handbediening ETS

1

€

637,05

A07573.0.01
A06340.0.01

Set, hoeksensor fusee BPW 50 graden

1

€

477,07

Set, spoel+moer+O-ringen voor SP201

2

€

57,82

A06341.0.01

Set, spoel+moer+O-ringen voor SP41, SP05x en SP071

2

€

23,52

A07795.0.01

Weerstand, afsluit t.b.v. Can bus

1

€

22,56

A01569.0.01

Zekering MEGA 100A

1

€

3,90

A08397.0.01

Zekering MEGA 125A

1

€

4,11

A06253.0.01

Zekering MEGA 250A

3

€

12,29

€

6.893,34

Totaal
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Bijlage 8 Von Atzigen lijst
Artikelnummer

Omschrijving

Aantal

Verkoopprijs

A08068.0.01

Booster TB50, met isolator

1

€

A06303.0.01

Druksensor 0-250bar

1

€

387,25
67,65

A07803.0.01

ECU, Iskra motor

1

€

578,00

A06651.0.02

Elektromotor 24v

1

€

393,50

A02918.0.01

Filterelement

1

€

36,35

A06446.0.04

Kingpin,2" sensorunit 150/180 graden

1

€

692,20

A06788.0.01

ETS cylinder 80x160

1

€

1.298,95

A08628.0.01

cilinder ETS 80x225 10t inl. kogelgewrichten

1

€

1.325,00

A06308.0.01

kogelgewricht, 50 axiaal M28x1,5 - M22x1,5 aangepast

1

€

84,60

A07868.0.01

draadbus, verloop M38x1,5 naar M28x1,5

1

€

64,95

A07869.0.01

draadbus, verloop M38x1,5 LH naar M28x1,6

1

€

64,95

A06517.0.01

klem stuurstok D=40 mm enkel

1

€

5,65

A06958.0.01

Clamp, D=50 mm

1

€

9,95

A09337.0.01

olie, LHM kan 5 liter

1

€

26,25

A06341.0.01

coil SP041/051/071

1

€

11,75

A06340.0.01

coil SP201

1

€

28,90

A01569.0.01

zekering, MEGA 100A

1

€

3,35

A06253.0.01

fuse 250A

1

€

3,45

A07601.0.01

Draadboom, sensorunit

1

€

32,95

A07602.0.01

Draadboom, sensorunit

1

€

37,75

A07603.0.01

Draadboom, sensorunit

1

€

42,35

A07593.0.01

Draadboom, sensorunit

1

€

37,50

A07595.0.01

Draadboom, sensorunit

1

€

46,75

A08154.0.01

Draadboom, sensorunit

1

€

56,40

A07592.0.01

Draadboom, sensorunit

1

€

34,90

A06169.0.01

Klep, 2/2

1

€

51,60

A01466.0.01

Klep, 2/2

1

€

35,00

A06119.0.01

Klep, 4/2

1

€

155,90

S00039.0.01

set, ATOS stuurventiel 12L/min

1

€

197,00

S00038.0.01

set, ATOS stuurventiel 25L/min.

1

€

291,70

A05286.0.01

Klep, 2/2

1

€

103,16

A09070.0.01

Sensor unit BERU

1

€

181,35

A05781.0.02

Hoek sensor 50 graden

1

€

162,00

A05787.0.02

Hoek sensor 100 graden

1

€

165,45

A09109.0.01

Hoek sensor 100 graden BPW

1

€

353,35

A06971.0.01

Senorunit Heavyduty 150/180 graden

1

€

204,75

A05822.0.04

Senorunit Heavyduty 50 graden

1

€

202,50

A06591.0.02

sensor unit kingpin 150/180 graden

1

€

154,50

A07017.0.03

Fusee hoeksensor BPW 100 graden

1

€

287,60

A06393.0.03

Fusse hoeksensor BPW 50 graden

1

€

284,30

A06611.0.02

Hefboom kingpin met geintegreerde sensorunit

1

€

49,40

A06789.0.01

ETS cilinder 80x270

1

€

1.415,75

Totaal

€

9.666,61

(bron: 23. Vantage)
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Bijlage 9 Partslist
Artikel nummer
A01221.0.01
A01402.0.01
A01466.0.01
A01518.0.02
A01569.0.01
A02918.0.01
A02918.0.01
A03398.0.02
A05230.0.02
A05286.0.01
A05772.0.01
A05781.0.02
A05787.0.02
A05791.0.04
A05791.0.04
A05822.0.04
A06119.0.01
A06169.0.01
A06249.0.01
A06250.0.01
A06253.0.01
A06254.0.01
A06303.0.01
A06303.0.01
A06308.0.01
A06340.0.01
A06341.0.01
A06393.0.03
A06443.0.01
A06446.0.04
A06517.0.01
A06591.0.02
A06611.0.02
A06643.0.03
A06651.0.02
A06788.0.01
A06789.0.01
A06789.0.01
A06900.0.01
A06901.0.01
A06902.0.01
A06954.0.01
A06958.0.01
A06971.0.01
A07017.0.03
A07056.0.01
A07081.0.01
A07592.0.01
A07593.0.01
A07595.0.01
A07600.0.01
A07601.0.01
A07602.0.01
A07603.0.01
A07662.0.01
A07711.0.01

Omschrijving
hefboom,sensorunit R=195
klemstrop,accumulator HYRAC 100-105 ST (444904 HYDAC)
klep,2/2 absoluut dicht nc EVH06/C3-FCD (2535)
accumulator,0.75l membraan p0=20bar SBO
zekering,MEGA 100A
filterelement,retour Duramax P760954
filterelement,retour Duramax P760954
interface,PC ETS standard
filter,retour Duramax SP0579 compleet
klep,2/2 cartridge nc proportioneel XMP06/150-24C-00-00 (001682)
filter,pers 30µm inclusief behuizing 180 graden aansluiting
sensorunit,hoek lineair getest 50 graden
sensorunit,hoek lineair getest 100 graden
sensorunit,heavy duty 100 graden lineair
sensorunit,heavy duty 100 graden lineair
sensorunit,heavy duty 50 graden lineair
klep,4/2 EDH06/42 26 1.5mm PT/A/B-P/A/B/T; A en B in ruststand 1.5mm
klep,2/2 absoluut dicht 2 richtingen nc E. EVH06/C5-00-00-00 (001682) Comatrol
kogelgewricht,50 binnen M38x1.50
kogelgewricht,50 binnen M30x2
zekering,MEGA 250A
klemstrop,accumulator HYRAC 133-142ST (444907 HYDAC)
sensor,druk 0-250bar G1/4 5V DIN connector
sensor,druk 0-250bar G1/4 5V DIN connector
kogelgewricht,50 axiaal M28x1.5 - M22x1.5 aangepast
set,spoel XMP06/150 24V + moer + O-ringen
set,spoel EDH/EVH 24V AMP Junior + moer + O-ringen
sensorunit,hoek fusee BPW 50 graden
draadboom,display Cantrak
kingpin,2" sensorunit geintegreerd 150/180 graden
klem,stuurstok D=40mm enkel
sensorunit,kingpin 150/180 graden
hefboom,kingpin met geintegreerde sensorunit compleet
display,CAN VSE met software V1_2_2 (NL-EN-IT)
motor,elektro 24V DC 2.2kW ISKRA 11213118
cilinder,ETS 80x160 met stuurkogels 50 binnen M38x1.5
cilinder,ETS 80x270 met stuurkogels 50 binnen M38x1.5
cilinder,ETS 80x270 met stuurkogels 50 binnen M38x1.5
breakoutbox ,diagnose ETS universeel CAN1 en CAN2
draadboom,verloop diagnose breakout ETS 35 pol CAN1 en CAN2
draadboom,verloop diagnose breakout ETS 69 pol CAN1 en CAN2
montageplaat,kingpin 8 mm met 80 mm gat
klem,stuurstok D=50mm enkel
sensorunit,heavy duty 150/180 graden
sensorunit,hoek fusee BPW 100 graden
kleppenblok,drukbegrenzing DB4E 0-630 bar
sensor, druk 0-750 bar G1/4 DIN 72585
draadboom,sensorunit met 2x aangespoten 4 polige vrl DIN72585 konnektor
draadboom,sensorunit met 2x aangespoten 4 polige vrl DIN72585 konnektor
draadboom,sensorunit met 2x aangespoten 4 polige vrl DIN72585 konnektor
draadboom,sensorunit met 2x aangespoten DIN72585 konnektor (1xmnl/1xvrl)
draadboom,sensorunit met 2x aangespoten 4 polige DIN72585 konnektor
draadboom,sensorunit met 2x aangespoten 4 polige DIN72585 konnektor
draadboom,sensorunit met 2x aangespoten 4 polige DIN72585 konnektor
stangkop,35mm M38x1.5 bi
klem,stuurstok D=46mm enkel

Partslist prijs
€
3,92
€
11,95
€
35,00
€
48,30
€
3,35
€
36,35
€
36,23
€
397,00
€
76,53
€
103,16
€
77,28
€
162,00
€
165,45
€
183,37
€
183,37
€
202,50
€
155,90
€
51,60
€
100,24
€
61,51
€
3,45
€
13,79
€
67,65
€
67,64
€
84,60
€
28,90
€
11,75
€
284,30
€
52,31
€
692,00
€
5,65
€
154,50
€
49,40
€
272,81
€
393,50
€
1.298,95
€
1.415,75
€
1.349,55
€
367,00
€
322,75
€
398,50
€
82,25
€
9,95
€
204,75
€
287,60
€
163,08
€
94,33
€
34,90
€
37,50
€
46,75
€
16,00
€
32,95
€
37,75
€
42,35
€
109,32
€
6,42
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A07779.0.02
A07803.0.01
A07868.0.01
A07869.0.01
A08068.0.01
A08108.0.01
A08112.0.01
A08154.0.01
A08628.0.01
A08664.0.01
A08680.0.01
A08985.0.01
A09009.0.02
A09056.0.01
A09070.0.01
A09109.0.01
A09161.0.01
A09271.0.01
A09297.0.01
A09300.0.01
A09324.0.02
A09324.0.03
A09337.0.01
A09360.0.01
A09377.0.01
A09416.0.02
A09416.0.02
A09417.0.01
A09446.0.01
A09448.0.01
A09509.0.01
A09516.0.01
A09517.0.01
A09520.0.01
A09521.0.01
A09580.0.02
A09642.0.01
A09643.0.01
A09644.0.01
A09650.0.02
A09931.0.01
A10050.0.01
S00025.0.01
S00026.0.01
S00027.0.01
S00038.0.01
S00039.0.01
S00102.0.01
S00138.0.01
S00151.0.01

sensorunit,hoek lineair 100 graden Weweler
ECU,Iskra motor geparametriseerd
draadbus,verloop M38x1.5 naar M28x1.5
draadbus,verloop M38x1.5 LH naar M28x1.5
booster,TB50 met isolator
omvormer,12VDC/24VDC
draadboom,ETS power/speed met 7polige DINconn. lengte 750 mm
draadboom,sensorunit met 2x aangespoten 4 polige vrl DIN72585 konnektor
cilinder,ETS 80x225 10t incl. kogelgewrichten en centreerleiding
sensorunit,hoek lineair getest 100 graden ø58mm
draadboom,diagnose CANtrack
draadboom,handbediening verleng 15m
cilinder,DTS 60x50x260
accumulator,1.00l/200 membraan p0=50bar
sensorunit,100graden BERU sensor L=2200mm
sensorunit,hoek 100graden BPW/SAF geint.
klemstrop,accumulator HYRAC 160-167ST (444910 HYDAC)
filter,pers inclusief behuizing 6µm Ikron met bypass
sensor,waterpas CAN DTS en ETS-A (250 kb/s)
cilinder,DTS ø60x ø50 x400
cilinder,ETS-A 120x56x130 steek bevestigingsogen 2x152
cilinder,ETS-A 120x56x130 LINKS steek bevestigingsogen 2x152
olie,LHM kan 5 liter
draadboom,handbediening verleng 5m
kleppenblok,PTO zw-wt vrijzetklep + nevenfuncties EVH 06/D5 max.25 l/min.
module, CAN to CAN Gateway Diode
module, CAN to CAN Gateway Diode
module, CAN to CAN Gateway Mercedes
kleppenblok,ETS-A cpl SP011/SP012 12l/min
kleppenblok,SP7x starre as besturing compleet
ECU,DTS Paul
accumulator,2.00l/210 membraan p0=80bar
kleppenblok,DTS demping
ECU,ETS-A Paul
ECU,ETS Paul
kleppenblok,pompregeling compleet SP211+SP201 (incl. filter)
kleppenblok,hefas DTS wegrijhulp
kleppenblok,DTS basis hoogteregeling
accumulator,1.00l zuiger Hydac 13bar
sensorunit,CAN heavy duty
cilinder,ETS-A 120x56x130 RECHTS steek bevestigingsogen 2x152
draadboom,verloop 13 pol AHW stekker ISO 11446
naar 2x42"pol
din chassisdeel
L=3000mm
set,ETS
kingpin
sensor, 150/180,
8 mm
set,ETS 2" kingpin sensor, 150/180,10 mm
set,ETS 2" kingpin sensor, 150/180, 12 mm
set,ATOS stuurventiel 25L/min.
set,ATOS stuurventiel 12L/min.
set,ETS 3,5"kingpin sensor 150/180,16mm
set,GPS sensor
set,pc diagnose Algemeen
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

194,15
578,00
64,95
64,95
387,25
85,75
65,38
56,40
1.325,00
206,24
48,04
61,30
865,35
68,71
181,35
353,35
31,13
279,27
546,42
1.222,36
2.595,00
2.595,00
26,25
35,70
130,99
283,34
281,75
281,75
1.328,65
606,36
350,00
108,92
140,51
345,00
345,00
408,36
743,75
924,50
279,15
212,24
2.595,00
121,42
775,00
775,00
775,00
291,70
197,00
1.040,00
738,83
650,00
37.302,18

(bron: 23. Vantage)
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Bijlage 10 Normtijden
A - nummer
A01466.0.01
A01569.0.01
A02918.0.01
A05286.0.01
A05781.0.02
A05787.0.02
A05822.0.04
A06119.0.01
A06169.0.01
A06253.0.01
A06303.0.01
A06308.0.01
A06340.0.01
A06341.0.01
A06393.0.03
A06446.0.04
A06517.0.01
A06591.0.02
A06611.0.02
A06651.0.02
A06788.0.01
A06789.0.01
A06958.0.01
A06971.0.01
A07017.0.03
A07592.0.01
A07593.0.01
A07595.0.01
A07601.0.01
A07602.0.01
A07603.0.01
A07803.0.01
A07868.0.01
A07869.0.01
A08068.0.01
A08154.0.01
A08628.0.01
A09070.0.01
A09109.0.01
A09337.0.01
S00038.0.01
S00039.0.01

Omschrijving
Klep, 2/2
zekering, MEGA 100A
Filterelement
Klep, 2/2
Hoeksensor, opbouw lineair 50 graden
Hoeksensor, 100 graden
Hoeksensor, heavy duty 50 graden lineair
Klep 4/2 (SP051, SP052)
Klep 2/2 (SP041)
Zekering MEGA 250A
Druksensor 0-250 bar DIN
kogelgewricht, 50 axiaal M28x1,5 - M22x1,5 aangepast
Set, spoel+moer+O-ringen voor SP201
Set, spoel+moer+O-ringen voor SP41, SP05x en SP071
Hoeksensor, naloop BPW 50 graden
Kingpin, 2" sensorunit geintegreerd 150/180 graden
klem stuurstok D=40 mm enkel
sensor unit kingpin 150/180 graden
Hefboom kingpin met geintegreerde sensorunit
Elektromotor 24V 2.2kW
ETS cylinder 80x160
Cilinder, ETS 80X270 met stuurkogels
Clamp, D=50 mm
Hoeksensor, heavy duty 150/180 graden
Hoeksensor, naloop BPW 100 graden
Sensorkabel(vrl/vrl) L= 5000mm
Sensorkabel(vrl/vrl) L= 10000mm
Sensorkabel(vrl/vrl) L= 20000mm
Sensorkabel(mnl/vrll) L= 5000mm
Sensorkabel(mnl/vrll) L= 10000mm
Sensorkabel(mnl/vrll) L= 15000mm
ECU, Elektromotor
Draadboom Power / Speed 7.500 mm
draadbus, verloop M38x1,5 LH naar M28x1,6
Booster , TB50 met isolator
Draadboom, sensorunit
cilinder ETS 80x225 10t inl. kogelgewrichten
Sensor unit BERU
Hoeksensor, fusee BPW 100 graden
LHM 5L kan
set, ATOS stuurventiel 25L/min.
set, ATOS stuurventiel 12L/min

Normtijd
20
0
15
20
60
60
60
20
20
0
15

60
60
60
90
120
120
120
60
60

60

60
120
60
60
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Bijlage 11 Serviceformulier
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Bijlage 12 Garantie formulier
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Bijlage 13 Protocol de Burgh
Rayon
Het rayon van de Burgh is het gebied „onder de rivieren‟, zie rode gedeelte in de
afbeelding. Serviceaanvragen uit het rayon van de Burgh worden doorverwezen. Bij
garantiegevallen wordt per geval bekeken of VSE of de Burgh de werkzaamheden uit
gaat voeren.
Serviceaanvragen uit België kunnen deels, indien daar interesse voor is,
doorverwezen worden naar de Burgh.
Investeringen
Training
Om met de stuursystemen van VSE te kunnen werken is training nodig die ongeveer 6
uur in beslag neemt. Na deze training zullen de deelnemers inzicht hebben verkregen in het systeem maar om
goed met de systemen te kunnen werken is praktijkervaring nodig. Nadat de monteurs enige tijd met de
systemen hebben gewerkt wordt gekeken of er behoefte is aan een aanvullende training. De kosten voor de
trainingen zijn voor rekening van VSE.
Diagnose- en update onderdelen
Om diagnoses te kunnen stellen moet gebruik worden gemaakt van diagnose apparatuur. Wanneer de software
wordt aangepast moet de apparatuur geüpdate worden.
Diagnose onderdelen
Software update onderdelen

Totaal

Set
Interface
Breakoutbox
Draadboom ETS 69
Draadboom ETS 35

€ 1.200,00
€ 397,00
€ 367,00
€ 322,75
€ 398,50
€ 2.685,25

Startvoorraad onderdelen
De investering van de startvoorraad onderdelen bedraagt €6.506,10. Dit pakket bevat de meest voorkomende
onderdelen en is de minimale voorraad die aangeschaft dient te worden. De meeste reparaties kunnen met deze
onderdelen worden uitgevoerd. Zie bijlage 7 voor de inhoud van het pakket.
Garantie
Maximale diagnosetijd
Wanneer de Burgh merkt dat de oorzaak van een probleem moeilijk te bepalen is dient de monteur zo snel
mogelijk contact op te nemen met VSE. Om te voorkomen dat een monteur te lang (in de verkeerde richting)
zoekt is een maximum diagnosetijd vastgesteld. Voor het stellen van een diagnose staat een maximumtijd van ½
uur, daarna dient contact opgenomen te worden met VSE. Wanneer langer wordt gewacht met hulp inroepen bij
VSE wordt slechts een half uur vergoed.
Standaardtijden
De uren die de Burgh bezig is met reparaties, die onder de garantievoorwaarden vallen, worden door VSE
vergoed conform standaardtijden. Wanneer de Burgh denkt deze tijden te overschrijden moet contact op worden
genomen met VSE. Middels uitleg en/of foto‟s m.b.t. de reden van de overschrijding zal VSE bepalen of er
afgeweken wordt van de standaardtijden. Zie bijlage 10 voor het overzicht van de standaardtijden.
Maximum termijn
Een garantieaanvraag dient binnen 5 werkdagen ingediend te worden bij VSE m.b.v. het formulier
„garantieaanvraag‟, zie bijlage 11. Na die periode vervalt het recht op nieuwe onderdelen of een financiële
vergoeding.
Declaratie
o
o
o

Hoogte uurtarief
Ritvergoeding
Onderdelen: geld of onderdeel
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Prijzen
Verkoopprijzen
De Burgh dient dezelfde verkoopprijzen te hanteren als VSE. De reden hiervoor is het voorkomen dat de partijen
elkaar uit de markt prijzen. VSE verkoopt alle onderdelen aan de Burgh voor de verkoopprijs minus een korting
van 20%?? met uitzondering van een kingpin waar €200,- extra betaald moet worden voor patentrechten. Zie
bijlage voor de prijzen.
Kortingen
Kijken naar mogelijkheden om meer korting te geven bij bepaalde verkoopaantallen/waarde?
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Bijlage 14 Vergelijking servicevoorwaarden
Bovag
Wijze opgave opdracht
Prijsopgave en termijn, bij
overschrijding van
Stallingkosten
Retentierecht
Vervangen onderdelen
Schade taxatie
Onderhoudsgarantie
Reparatie in fasen
Uitvoeren opdracht niet mogelijk
Uitvoering door derden

Jos van Dalen

Holten TTS

Bos

Wensink

Jan
Ilbrink

20%

10%

x
Klant schriftelijk
informeren

10%
na 3 dagen
x
x
x

x
x

x
x
x
x

3 maanden max 25 km
x
x

x
x
x
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Bijlage 15 Garantie voorwaarden
Art. 18 Garantie
1. Indien en voorzover door de fabrikant garantie wordt verstrekt, zullen wij onze aanspraken op
fabrieksgarantie onder de daarbij behorende condities aan de wederpartij overdragen zodra de volledige
koopsom door ons zal zijn ontvangen.
2. Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons verrichte werkzaamheden en diensten, alsmede voor
de kwaliteit van de door ons geleverde en gebruikte materialen voor zover deze niet onder
fabrieksgarantie vallen. Gebreken aan de door ons geleverde zaken die aantoonbaar binnen 12
maanden na levering zijn ontstaan, zullen wij de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan
wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de wederpartij, naar onze keuze, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging
verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan ons te retourneren en ons de eigendom te
verschaffen. Deze garantie geldt tevens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het
buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk melding aan ons heeft gemaakt.
3. De garantie vervalt in ieder geval indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde
verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde niet voor normaal dagelijks gebruik werd
toegepast dan wel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
4. De garantieverplichting bestaat niet althans vervalt indien de wederpartij, of een aan hem gelieerde
(rechts)persoon enige verplichting jegens ons niet nakomt, ongeacht of dat betrekking heeft op
onderhavige overeenkomst of enige andere rechtsverhouding. De wederpartij heeft niet het recht betaling
te weigeren op de grond dat wij onze garantieverplichting nog niet of niet volledig zijn nagekomen.
5. 5. In het geval dat wij onze garantieverplichting niet (kunnen) nakomen, is met inachtneming van deze
voorwaarden onze aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, met
een maximum van het factuurbedrag dat op die zaak of (het deel van) de prestatie betrekking heeft, doch
eerst nadat de wederpartij ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ons een redelijke termijn heeft
gesteld waarbinnen wij alsnog aan onze garantieverplichting kunnen voldoen.
6. Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt indien de aanspraak niet uiterlijk op de dag dat de
garantieperiode afloopt aan ons schriftelijk kenbaar is gemaakt
(bron: 7. VSE)
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Bijlage 16 Garantie voorwaarden vergelijking
Voorwaarden
Leverancier

Dhollandia

Tridec

Ross & Boymans

VSE

Garantieduur

12 Maanden

12 Maanden

12 maanden

12 maanden

Start garantie periode

Na factuur

Datum eerste toelating

Vanaf instalatie
registratie zo niet
afleverdatum
fabrikant

Aflevering aan eindklant met
max. 18 maanden na productie

Verlening mogelijk

X

24 maanden bij centraal
smeersysteem

X

-

Garantie beperking
normaal gebruik en
onderhoud

V

V

-

-

Correcte montage

V

-

-

-

Volledig ingevuld
garantie formulier

-

V

-

-

Melding binnen
periode

-

5 dagen na constatering

-

-

Termijn voor antwoord
leverancier

X

60 dagen

-

-

Ingebruikstelling test

V

V

-

-

Montageverklaring

V

V

-

-

Keuringen en controles

V

-

-

-

Onderhoud met
originele onderdelen

V

V

V

-

Uiteindelijke beslissing
door leverancier

V

-

V

-

Garantie beperkt zich
tot omwisselen
onderdelen

V

X

-

-

Kopie van
kentekenbewijs

-

V

-

-

Reparatie door derde
bij toestemming

-

V

-

-

Wanneer toepasbaar
aanspraak maken op
fabrieksgaranties

-

-

-

V

Vervangen garantie
onderdelen eigendom
van leverancier

-

V

-

V

Valt niet onder garantie
Leverancier

Dhollandia

Tridec

Ross & Boymans

VSE

Uurloon

V

-

-

-

Transportkosten

V

V

-

-

Huurkosten

V

V

-

-

Immobiliteitkosten

V

V

-

-

Gevolgschade

V

V

V

-
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Gederfde omzet

V

V

-

-

Rubber+kunststof
onderdelen en
hydraulische slangen

V

-

-

-

Vervuilde of verkeerde
olie

V

-

-

-

Corrosie van elektrische
onderdelen/bedrading

-

-

V

-

Defecten
stekkerverbindingen
hoofdstroomvoorziening

V

-

-

-

Defecten/tekortkomingen
batterijen

V

-

V

-

Elektrische defecten
veroorzaakt door
stroombron

V

-

-

-

Niet naleven van
montage richtlijnen

V

-

V

-

Wijziging van
onderdelen zonder
toestemming

V

V

V

V

Defecten door
overschrijding maximaal
gewicht

-

V

-

-

Defecten door
oneigenlijk of
ongeoorloofd gebruik

V

V

V

V

Defecten door aanrijding
of ander ongeluk

V

V

V

-

In geval van iedere vorm
van schade-eis

V

V

-

-

Garantie van vervangen
onderdelen blijft gelijk

-

V

-

-

Schade door eigen
reparaties

-

-

V

V

Ondeugdelijke opslag
van onderdelen voor
montage

-

-

V

-

Normale slijtage

-

-

V

-

Wanneer de onderdelen
niet betaald zijn

-

-

V

V
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Bijlage 16 Theorie van de Caluwé
Aan de hand van een paar zinnen zal duidelijk worden welke vijf te onderscheiden betekenissen het woord
veranderen kan hebben. Elke betekenis heeft het label van een kleur gekregen. Dat vergemakkelijkt het
benoemen van het concept.
Geeldrukdenken
Het achterliggende denken is hier het bijeenbrengen van belangen, het stellen van en het effectief nastreven van
complexe doelen in een omgeving met op elkaar inwerkende belangen en invloeden.
Blauwdrukdenken
Het achterliggende denken is hier het van tevoren vastleggen van het resultaat, het specificeren van eisen, het
achtereenvolgens uitvoeren van activiteiten en het bijsturen in het licht van het te realiseren resultaat.
Veranderen is hier vooral gericht op materie en vorm.
Rooddrukdenken
Veranderen is hier het inzetten ('toevoegen') van HRM (Human Resources Management)-instrumenten en
organisatiekundige elementen teneinde de 'zachte' aspecten van een organisatie te veranderen. Zachte aspecten
zijn: personeel, managementstijl, talenten, competenties. Instrumenten zijn bijvoorbeeld: de klassieke 'hark' of
organigram, de beloning van mensen, promotie en status, opleidingen, management development, assessments.
Groendrukdenken
Het achterliggende denken is hier: mensen veranderen of in beweging krijgen vindt plaats door ze te motiveren
om te leren, ze in leersituaties te brengen en door het lerend vermogen te vergroten. De uitkomst is sterk
afhankelijk van dat lerend vermogen.
Witdrukdenken
Het achterliggende denken is hier dat alles óók vanzelf verandert en dat verandering een permanent proces is.
Sturen is blokkades wegnemen, goed waarnemen en duiden van wat er zich afspeelt, en is gebaseerd op het
aanspreken van innerlijke zekerheid, in plaats van de uiterlijke zekerheden. Zingeving speelt een belangrijke rol.

Tabel 10 overzicht kleuren denken

(bron: 4. Caluwé)
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Bijlage 17 Interventiewiel
Bij veranderingsprocessen komt het voor dat er
weerstand optreedt van werknemers. Dit kan komen
omdat werknemers al jaren op een bepaalde manier
werken, het niet eens zijn met de ingeslagen weg, minder
verantwoordelijkheden krijgen, etc. Om ervoor te zorgen
dat het implementatie traject zo soepel mogelijk verloopt
zonder weerstanden, moet een bepaalde
interventiemethode gekozen worden. In de afbeelding
hieronder is het interventiewiel weergegeven. Hieronder
aangegeven wat er in welke ring aangegeven wordt. In
het interventiewiel zijn een groot aantal interventies op
een strategische wijze ondergebracht. Het
interventiemodel is een bruikbaar diagnose model voor
het in kaart brengen van veranderingsbereidheid. Ook
biedt het model handvatten voor de ontwikkeling van
interventies. Het gaat hier niet alleen om het vergroten
van de veranderingsbereidheid maar ook om het gedrag
van de werknemers te ondersteunen.
Hieronder is beschreven wat er per ring wordt behandeld.
Buitenste ring: bouwstenen
Tweede ring: veranderingstrategieën
Derde ring: interventies op persoonsniveau
Vierde ring: interventies op groepsniveau
Vijfde ring: interventies op organisatieniveau
Binnencirkel: verandersucces

(bron: 3. Mestselaar)
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