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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoek naar de kwaliteit van de service van het dealerbedrijf Yrausquin & Sons. Het kader
waarbinnen dit rapport is geschreven behelst de opdracht tijdens onze afstudeerperiode bij het Arubaanse
bedrijf R.E. Yrausquin & Sons N.V.
Onze namen zijn Rik Vet en Marcel Koldewijn, wij studeren beide aan de HTS-Autotechniek te Arnhem. Wij
zijn in september 2007 gestart met deze HBO opleiding. In het tweede studiejaar hebben wij gekozen voor
de technisch commerciële richting. Vervolgens hebben wij ons in het derde studiejaar gespecialiseerd in de
automotive management richting. Inmiddels zijn wij aangekomen in het vierde en tevens laatste jaar van de
opleiding. Als afsluiting vervullen wij onze afstudeeropdracht met de titel “Kwaliteit Loont” bij het Arubaanse
dealerbedrijf R.E. Yrausquin & Sons N.V.
Yrausquin & Sons is een full service dealer van de merken Ford, Mitsubishi en Lincoln. Het bedrijf is
opgericht in 1952 en in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerd dealerbedrijf met 49
medewerkers. Het bedrijf is de enige dealer van de gevoerde merken op het eiland Aruba. Gezien de hoge
mate van concurrentie van universele garages is het van belang dat de kwaliteit in alle processen centraal
staat.
Dit rapport is onderdeel van het continue streven naar verbeteringen van de kwaliteit van het aftersales
proces.
Bij de totstandkoming van dit rapport hebben wij hulp gekregen van een aantal mensen, die wij hier graag
voor zouden willen bedanken. In het bijzonder zouden wij graag Marcilla Yrausquin willen bedanken. Wij
hebben de samenwerking met haar als zeer prettig en constructief ervaren. Daarnaast willen wij ook graag
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Samenvatting
Gezien de hoge mate van concurrentie van universele garage bedrijven is het van belang dat de kwaliteit in
alle processen centraal staat. Het bedrijf Yrausquin & Sons heeft als Unique Selling Point een hoge kwaliteit
van het after sales proces. Het management van Yrausquin & Sons is zich steeds meer bewust van het feit
dat kwaliteit een belangrijke rol speelt bij klantenbinding. Wanneer klanten tevreden zijn over de service en
de werkzaamheden zullen zij eerder terugkomen voor een volgend bezoek.
Het after sales proces van Yrausquin & Sons bestaat uit twaalf stappen die er gezamenlijk voor moeten
zorgen dat de reparatie en/of het onderhoud aan een auto goed verloopt. Het management heeft het idee
dat de kwaliteit van dit proces verbeterd kan worden om zo de klantenbinding te vergroten.
„Het doel van dit rapport is dan om doormiddel van kwaliteitsmanagement de kwaliteit van het after sales
proces te verhogen en hiermee de klantenbinding te versterken‟.
Hierbij zijn de volgende vragen geformuleerd:





Wat is de opbouw van het aftersales proces?
Wat is de kwaliteit van het aftersales proces?
Waar zou de kwaliteit van het aftersales proces verbeterd kunnen worden?
Hoe zou de kwaliteit van het aftersales proces verbeterd kunnen worden?

Om tot het formuleren van oplossingen te komen is er desk research en field research uitgevoerd tevens is
veel met betrokkenen gesproken om de Arubaanse cultuur te leren kennen.
Uit het onderzoek naar de kwaliteit van het aftersales proces bij Yrausquin & Sons kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
Uit ons klantenonderzoek is gebleken dat het aftersales proces over het algemeen goed functioneert kijkend
naar de hoofddoelstelling van het bedrijf. Wel zijn er tijdens het onderzoek adviespunten naar voren
gekomen die de efficiëntie van bepaalde processen zullen verbeteren en hiermee indirect ook de
klanttevredenheid zullen verhogen. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
weergegeven.
Slechts 50% van de dagelijks verwachte klanten komt werkelijk opdagen. Hoewel uit het klanttevredenheid
onderzoek blijkt dat de klanten tevreden zijn over de manier van het maken van een afspraak, heeft dit wel
negatieve gevolgen voor de efficiëntie met betrekking tot de planning. Om het percentage klanten dat op
komt dagen te verhogen zullen er aanpassingen moeten worden gedaan in het processchema.
 Met behulp van de veranderingen in het processchema ligt het initiatief voor het bevestigen van de
afspraak niet meer bij de klant zelf. Door een afspraak met de klant te maken na afloop van het
bezoek kan direct worden gecommuniceerd en heeft de klant zelf inbreng in de datum en tijd van
de afspraak. De klant zal zich hierdoor tevens meer verantwoordelijk voelen voor het nakomen van
de afspraak. Hierbij kunnen dan ook direct de werkzaamheden voor het volgende bezoek bij de
afspraak worden ingepland.
Op de checklist voor de pre inspectie zijn een aantal checkpoints weergegeven die hier niet thuis horen.
Hierdoor is er geen duidelijk overzicht van de punten die moeten worden gecontroleerd en wordt de precheck zowel kwantitatief als kwalitatief niet altijd goed uitgevoerd.
 Op de aangepaste checklist zijn de checkpoints duidelijk en overzichtelijk weergegeven. De
bijbehorende procedure zal er toe lijden dat de checkpoints zowel kwantitatief als kwalitatief
goed worden uitgevoerd.

In totaal zijn er op dit moment (17-maart-2011) 141 emergency orders in het magazijn aanwezig bestemd
voor de back office. Bij slechts 33% van deze 141 emergency orders is een afspraak gemaakt met de klant.
Gemiddeld wordt de klant pas 15 dagen na binnenkomst van het onderdeel op de hoogte gesteld.
 Om de tijd van het binnenkomen van het onderdeel tot het op de hoogte stellen van de klant te
verkorten hebben wij een nieuw processchema opgesteld. Dit processchema verschilt van het
oorspronkelijke model in het opzicht van de prioriteit van een aantal stappen. In het nieuwe
processchema zal de front – en back office eerder op de hoogte zijn van de verwachte
onderdelen waardoor de klant bij binnenkomst van de onderdelen sneller op de hoogte zal
kunnen worden gebracht.
Uit het onderzoek naar de verkoop van onderdelen is gebleken dat er vaak miscommunicatie optreed tussen
de monteur en de magazijnmedewerker over het juiste onderdeel.
 Ons advies is om de onderdelen verkoop adviseur voor de back office te lokaliseren in de Parts
Back Desk. Vanuit hier kan deze direct communiceren met de monteurs. Met behulp van een
computer heeft de onderdelen verkoop adviseur inzicht in het systeem van het magazijn,
waardoor hij de beschikbaarheid van de onderdelen direct kan controleren.
Tijdens onze waarnemingen op het terrein van Yrausquin & Sons is het ons opgevallen dat de auto‟s vaak
onoverzichtelijk staan geparkeerd. Er staan beschadigde auto‟s en auto‟s die voor lange tijd wachten op
onderdelen in het zicht van de klant. Als de klant opmerkt dat een auto al langere tijd op het terrein van
Yrausquin & Sons aanwezig is kan dit een negatieve indruk achterlaten. Tevens heeft een rommelig aanzicht
een negatieve invloed op het vertrouwen van de klant.
 Wij hebben een nieuwe indeling gemaakt voor het terrein van Yrausquin & Sons. Hierbij is
rekening gehouden met de criteria die aan de verschillende categorieën auto‟s zijn verbonden.
Aan de hand van de nieuwe plattegrond zal de klant louter worden geconfronteerd met een net
geordend terrein waarop schone auto‟s in een goede staat zichtbaar zijn.
Op dit moment wordt de klanttevredenheid bij Yrausquin & Sons niet gemeten. Een klanttevredenheid
onderzoek draagt bij aan het proces van continue verbetering van de service.
 Wij adviseren om het klanttevredenheid onderzoek waar wij mee zijn gestart voort te zetten.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de vragenlijst die tijdens ons onderzoek is gebruikt.
Alles in het proces van de klachtafhandeling wijst erop dat de procedure niet strikt wordt nageleefd. Men
volgt wel de juiste stappen in het processchema, maar houdt zich niet aan de tijdsafspraken die zijn
gemaakt. Er gaan gemiddeld 51 dagen overheen totdat de klacht is opgelost en follow up calls worden
gemiddeld pas 26 dagen na het oplossen van de klacht uitgevoerd. Tevens zit er teveel tijd tussen de
melding van de klacht en het oplossen van de klacht. Dit alles heeft een negatieve invloed op de
hoofddoelstelling van het bedrijf. Het is belangrijk dat er naar klanten geluisterd wordt en dat klachten snel
worden opgelost. Klanten krijgen hierdoor het gevoel dat ze serieus worden genomen en zullen klachten
hierdoor eerder vergeven.
 Het is van groot belang dat de tijdafspraken in de procedure voor de afhandeling van een klacht
van de klant worden gehandhaafd.
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Inleiding
Gezien de hoge mate van concurrentie van universele garage bedrijven is het van belang dat de kwaliteit in
alle processen centraal staat. Het bedrijf Yrausquin & Sons heeft als Unique Selling Point een hoge kwaliteit
van het after sales proces. Het management van Yrausquin & Sons is zich steeds meer bewust van het feit
dat kwaliteit een belangrijke rol speelt bij klantenbinding. Wanneer klanten tevreden zijn over de service en
de werkzaamheden zullen zij eerder terugkomen voor een volgend bezoek.
Het after sales proces van Yrausquin & Sons bestaat uit twaalf stappen die er gezamenlijk voor moeten
zorgen dat de reparatie en/of het onderhoud aan een auto goed verloopt. Het management heeft het idee
dat de kwaliteit van dit proces verbeterd kan worden om zo de klantenbinding te versterken.
„Het doel van dit rapport is dan om doormiddel van kwaliteitsmanagement de kwaliteit van het after sales
proces te verhogen en hiermee de klantenbinding te versterken‟.
Hierbij zijn de volgende vragen geformuleerd:

Wat is de opbouw van het aftersales proces?

Wat is de kwaliteit van het aftersales proces?

Waar zou de kwaliteit van het aftersales proces verbeterd kunnen worden?

Hoe zou de kwaliteit van het aftersales proces verbeterd kunnen worden?
Om tot het formuleren van oplossingen te komen is er desk research en field research uitgevoerd tevens is
veel met betrokkenen gesproken om de Arubaanse cultuur te leren kennen.
Het verslag is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden beschreven
en worden deze verantwoord. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk duidelijk gemaakt wat
kwaliteitsmanagement is waarom het wordt toegepast. Hoofdstuk drie is genaamd “Procesmodellering”,
hierbij wordt aandacht besteed aan het organisatieschema en de opbouw van het aftersales proces. Hierbij
komt tevens het 12 stappen plan van Ford aan bod, dit is de basis van het aftersales proces. In hoofdstuk
vier wordt begonnen met de werkorder aanname. In dit hoofdstuk worden de eerste zes stappen van het 12
stappen plan behandeld. Het vijfde hoofdstuk gaat over het magazijn van Yrausquin & Sons. In hoofdstuk
zes wordt de werkplaats van het bedrijf behandeld. Vervolgens wordt in hoofdstuk zeven invulling gegeven
aan de nazorg van de klant. Het verslag wordt afgesloten met een hoofdstuk conclusies en aanbevelingen.
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1.

Onderzoeksverantwoording

In dit hoofdstuk worden de opdrachtomschrijving en de doelgroep gegeven en wordt besproken wat de
doelstellingen zijn die wij willen behalen met het onderzoek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee
verschillende soorten onderzoek. Bij fieldresearch worden aan de hand van interviews zowel kwalitatieve als
kwantitatieve gegevens verzameld. Tijdens deskresearch worden gegevens verzameld door middel van
onderzoek op internet, schriftelijke literatuur en onderzoeken.

1.1

Opdrachtomschrijving

Het after sales proces van R. E. Yrausquin & Sons Aruba N.V. bestaat uit 12 stappen die zijn beschreven
in de Ford U.S.A. richtlijnen. Deze twaalf stappen moeten er gezamenlijk voor zorgen dat het
reparatie/onderhoudsproces zonder problemen verloopt. Voor elk van de 12 stappen is de
handelingswijze beschreven die er gezamenlijk voor zouden moeten zorgen dat de kwaliteit van het
aftersales proces gegarandeerd wordt. Hieronder is dit proces schematisch weergegeven:

11. Concern Resolution and
Prevention
Concerns are solved professionally
and the customer feedback is used
for improvement

0. Pro-active Customer Contact
Customers are contacted to remind
them of their next service visit

2. Personalized Reception
On the agreed time the Service
Advisor welcomes the customer and
performs the inspection of the car
together with the customer

10. Customer After Service Contact
Customers receive a follow-up
call to make sure they are
completely satisfied

9. Customer Information
and Car Return
The Service Advisor informs the
customer of the work performed and
updates the customer file

3. Menu Pricing/Committed Price
to Customer
The Service Advisor informs the
customer about the price of the total
work

8. Repair Order Completion
and Invoicing
The Service Advisor performs a final
inspection. The invoice is produced
before the customer arrives
7. Repair Order Processing and
Quality of Work
Technicians collect the repair orders,
start their job and ensure the quality
of their work

1. Customer Appointment Scheme
Appointments are made to reserve
time for customers who visit the
dealership for maintenance or a
repair job

4. Customer Care & Convenience
The Service Advisor ensures
customer’s mobility by offering
several alternatives

6. Advanced Info to Parts
Department/Parts Pre-Picking
Parts are pre-picked after the repair
order is printed

5. Workshop Scheduling
Together with the customer the
Service Advisor determines when
the car will be ready

Afbeelding 1.1

Het management geeft aan dat bepaalde processen/procedures uit het schema hierboven niet worden
nagestreefd of wellicht anders zouden kunnen om de kwaliteit en daarmee de klanttevredenheid van het
aftersales proces te verhogen.
Ons onderzoek zal zich focussen op de kwaliteit van de 12 processen uit het after sales proces. In het
gehele onderzoek zal de focus liggen op klantenbehoud voor langere termijn. Wij zullen beginnen met
het analyseren en vastleggen van de verschillende handelingen die in elk van de 12 stappen
plaatsvinden. Vervolgens zullen we dit toetsen aan de hand van de door Ford U.S.A. vastgelegde
procedures. We brengen vervolgens in kaart waar bepaalde cruciale handelingen worden vergeten of
waar processen aangepast zouden moeten worden om de kwaliteit te verhogen.
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1.2

Onderzoeksdoelstellingen

Het onderzoek dat wij zullen uitvoeren is onder te verdelen in twee soorten onderzoeken, deskresearch
en fieldresearch. Met elk van de twee onderzoeksmethoden willen we andere informatie binnenhalen.
Hieronder staat beschreven wat we met elk van de twee onderzoeksmethoden willen bereiken.
Deskresearch
Uit de deskresearch moet naar voren komen wat kwaliteitsmanagement is en waarom het wordt
toegepast. Op deze manier wordt er een beeld geschept van waar dit rapport op doelt en welk nut het
heeft om je als bedrijf bezig te houden met kwaliteitsmanagement.
Fieldresearch
Uit de fieldresearch moet naar voren komen hoe het aftersales proces is opgebouwd. Aan de hand van
deze opbouw zullen we onderzoeken welke processen en procedures er allemaal aanwezig zijn die de
kwaliteit van het aftersales proces moeten waarborgen. Als we eenmaal hebben uitgevonden welke
processen en procedures er zijn, zullen we meelopen in het proces om te kijken of deze procedures ook
worden nageleefd. Hieruit zal moeten blijken welke procedures niet worden nageleefd en welke
procedures aangepast zullen moeten worden omdat ze niet meer aansluiten bij de werkelijkheid.
Daarnaast zullen er verschillende onderzoeken worden uitgevoerd die de kwaliteit van bepaalde
handelingen moeten weerspiegelen. Hieronder vallen onder andere de klanteninterviews, de klachten
analyse en de herhalingsbezoeken analyse.

1.3

Doelgroep

De doelgroep die wij willen informeren/adviseren met ons afstudeeronderzoek is de opdrachtgever, het
management van Yrausquin & Sons. De uitkomst van ons onderzoek is een vrijblijvend advies waar het
management naar eigen keuze mee verder kan gaan om de hoofddoelstelling van het bedrijf zo dicht
mogelijk te benaderen.
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2.

Kwaliteitsmanagement

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het begrip kwaliteitsmanagement. Het verbeteren van de
kwaliteit is iets waar een organisatie op kan sturen. Het is daarom belangrijk om te weten wat
kwaliteitsmanagement inhoud en waarom het precies wordt toegepast. Er wordt in dit hoofdstuk daarom
antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat is kwaliteitsmanagement? en waarom wordt het toegepast?
op deze manier willen wij een beeld scheppen van de waarde die kwaliteitsmanagement met zich mee
brengt voor het bedrijf Yrausquin & Sons.

2.1

Wat is kwaliteitsmanagement?

Kwaliteit is een aspect waarop een organisatie kan sturen. Kwaliteitsmanagement versterkt de
concurrentiepositie en verbetert de effectiviteit, de flexibiliteit en de klantenbinding van het bedrijf.
Kwaliteitsmanagement is een bedrijfsfilosofie met als doel het verbeteren en optimaliseren van
bedrijfsprocessen en de sturing door het management. Een goed ingebed kwaliteitsmanagement stelt
een organisatie in staat om steeds beter aan de verwachtingen van klanten te voldoen, tegen lagere
kosten.
Een kwaliteit managementmodel is een managementsysteem voor het sturen en beheersen van een
organisatie met betrekking tot kwaliteit. Het doel van een kwaliteitssysteem is te garanderen dat de
kwaliteit van het uiteindelijk product en /of dienst systematisch bewaakt, dan wel verbeterd wordt.
De kwaliteitscirkel van Deming is een hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossingen
ontwikkeld door William Edwards Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in
organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische
karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. Kern van deze visie is dat
elke medewerker aan een (productie-) proces op deze manier in staat is om zijn eigen werkwijze te
1
beoordelen en te verbeteren. Onderstaand is de kwaliteitscirkel schematisch weergegeven.

Afbeelding 2.1

De vier activiteiten zijn:
 Plan :
Kijk naar de huidige werkzaamheden en stel een plan voor de verbetering van deze
werkzaamheden op. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
 Do :
Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.
 Check :
Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke
situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
 Act :
Bijsturen aan de hand van de gevonden resultaten bij check

1

http://www.talentinontwikkeling.org/deming-cirkel.html
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2.2

Waarom kwaliteitsmanagement?

Er zijn diverse redenen voor bedrijven om voor goede kwaliteit te kiezen. De belangrijkste is misschien
wel dat de klant erom vraagt. Het is vandaag de dag niet langer mogelijk slechte kwaliteit te leveren.
Kwaliteitsmanagement is voor veel bedrijven iets van de laatste jaren. Dat wil overigens niet zeggen dat
ze er daarvoor geen aandacht aan werd besteed. De organisatie werkte al op een manier die kennelijk in
grote lijnen voldeed, anders was het bedrijf al lang in moeilijkheden gekomen. Maar werkwijzen kunnen
natuurlijk onvolkomen zijn en voor verbetering vatbaar. Op het moment dat organisaties systematisch
met deze verbetering aan de slag gaan, valt er te spreken van een kwaliteitsmanagement project. Als er
een samenhangend pakket van kwaliteitsmaatregelen is ingevoerd, dan is er sprake van een
kwaliteitsmanagement systeem.
Primair zijn het de afnemers (klanten) van een bedrijf die eisen stellen aan de kwaliteit van het (de)
geleverde product (of dienst). Het hebben van een (gecertificeerd) kwaliteitssysteem is daarom voor veel
bedrijven noodzakelijk om zich in de markt te handhaven. Het kwaliteitssysteem zorgt er met name voor
dat een door de afnemers verlangd kwaliteitsniveau van producten en diensten wordt bereikt en
gehandhaafd.
Door het maken van duidelijke werkafspraken (ook wel procedures genoemd) met elkaar, maar ook met
de opdrachtgevers en leveranciers, wordt er volledige transparantie binnen het bedrijf gecreëerd.
Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht en welke verantwoordelijkheden en
bevoegdheden daarbij horen. Door de bedrijfsprocessen vervolgens volledig op elkaar af te stemmen
wordt een optimaal resultaat bereikt.
Om er voor te zorgen dat de klant constant tevreden is en blijft, is het belangrijk om binnen de organisatie
te bepalen op welke manier dat het beste gerealiseerd kan worden en om dit vast te leggen en te
evalueren. Door vervolgens steeds na te gaan of het proces nog doet wat er van wordt verwacht en of de
vooraf bepaalde doelstellingen nog realiseerbaar zijn, kan er bijgestuurd worden voor er faalkosten
ontstaan of uit de hand lopen.
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3.

Procesmodellering

Procesmodellering is een verzameling van methoden en technieken om bedrijfsprocessen in kaart te
brengen. Deze modellen worden gebruikt in de bedrijfskunde en dan vooral in het projectmanagement en in
de analyse en ontwerp tak van informatiesystemen. Het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en de
werkstroom is een goede evaluatiemethode voor de interne werking van een organisatie. Het heeft als doel
er voor te zorgen dat alle processen in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen.

3.1

Organisatieschema

Om inzicht te krijgen in de functies van de mensen die werkzaam zijn binnen het after sales proces
hebben wij een organisatieschema van het after sales proces opgesteld. Dit organisatieschema is
opgedeeld in de afdelingen onderdelen en service (onze focus).

Afbeelding 3.1

De afdelingen die niet tot het aftersales proces behoren zijn niet in dit organisatieschema opgenomen
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3.2

Opbouw aftersales proces

Zoals eerder is besproken is het aftersales proces onder te verdelen in 12 stappen. Deze 12 stappen zijn
elke apart weer onder te verdelen onder 4 hoofdgroepen. Deze 4 hoofdgroepen vormen tevens de kern
van de opbouw van ons verslag. Zie hieronder een processchema van de 12 stappen uit het aftersales
proces, onderverdeeld in de vier hoofdgroepen.

Afbeelding 3.2
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4.

Werkorder aanname

Het service programma van Ford is opgedeeld in 12 onderdelen. De eerste 6 onderdelen zijn gericht op de
aanname van de werkorder. De onderdelen die hierbij aan bod komen zijn: het pro actief klantcontact en het
maken van de afspraak, klantbezoek, pre inspectie, prijsvoorstel naar de klant, het aanbieden van mobiliteit
en het afhaalmoment bepalen. In dit hoofdstuk zullen wij bij elke van deze onderdelen het proces
observeren en onderzoeken. Er wordt onderzocht hoe er nu wordt gewerkt en vervolgens zullen wij dit
vergelijken met het bestaande processchema en de bestaande procedure. Tot slot zullen wij een advies
uitbrengen dat ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van de werkzaamheden beter aansluit bij de
hoofddoelstelling van het bedrijf.

4.1

Pro actief klantcontact en het maken van de afspraak

De eerste stap in het aftersales proces is het pro actief klanten benaderen. Klanten worden eraan
herinnerd dat hun auto toe is aan onderhoud. Het actief benaderen van klanten is erg belangrijk
aangezien klanten anders in veel gevallen niet zullen komen opdagen voor service.
In bijlage I is het processchema weergegeven van hoe het proces van pro actief klanten benaderen
volgens de richtlijnen van Ford U.S.A. hoort te verlopen.

Invoeren
klantgegevens

Afspraak
datum bepalen

Versturen
reminder card

Reminder call

Afbeelding 4.1

Het proces van pro actief klanten benaderen begint als een klant een auto koopt bij Yrausquin & Sons.
De gegevens van de klant worden in het systeem ingevoerd en de klant wordt voorgesteld aan het
service team. Tevens wordt er uitgelegd dat afhankelijk van het merk er onderhoud nodig is elke drie of
zes maanden. Op dit moment wordt gelijk de eerste afspraak gemaakt voor het eerst volgende
onderhoud.
Wanneer de klant vervolgens met zijn auto voor onderhoud bij Yrausquin & Sons is, wordt er niet
terplekke een afspraak gemaakt voor het volgende onderhoud. Deze wordt naderhand berekend aan de
hand van de datum van het laatste onderhoud.
Als de datum voor onderhoud bekent is wordt de klant op de hoogte gesteld van deze datum. Dit
gebeurd doormiddel van een reminder card (zie stap 12 in bijlage I). De klant krijgt een kaartje met daarop
de datum en de tijd van de afspraak (in bijlage II is een blanco reminder card weergegeven). Als het ware
wordt de klant een afspraak opgelegd die ze misschien niet na kunnen komen De afgesproken datum
wordt namelijk door Yrausquin & Sons vastgelegd. Uit gesprekken met de werknemers en de klanten
blijkt tevens dat de reminder card vaak niet op de bestemming aankomt.
Wanneer de klanten de reminder card hebben ontvangen dienen zij zelf aan te geven wanneer zij deze
afspraak niet na kunnen komen. Als Yrausquin & Sons geen reactie krijgt van de klant gaat men er van uit
dat de klant het met de afspraak eens is en wordt de afspraak ingepland. Daarna is het de bedoeling dat
alle klanten de dag voor de afspraak een telefonische herinnering krijgen.
Uit onderzoek is gebleken dat slechts 59% van de klanten worden gebeld ter herinnering, wel is in
onderstaande tabellen te zien dat deze herinnering effect heeft op het percentage klanten dat op komt
dagen voor de onderhoudsbeurt.
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herinnering

geen herinnering

Totaal

Op komen dagen

481

201

682

Niet op komen dagen

332

360

692

813

561

1.374

Totaal

Tabel 4.2

herinnering

geen herinnering

Totaal

Op komen dagen

35%

15%

50%

Niet op komen dagen

24%

26%

50%

59%

41%

100%

Totaal

Tabel 4.3

Het aandeel van mensen dat komt opdagen, is bij het niet plegen van een herinneringstelefoontje een
stuk lager (15%) dan wanneer de klant wel telefonisch wordt herinnerd (35%). Hieruit blijkt dat de
herinnering effect heeft op het aantal klanten dat komt opdagen. Uit interviews/gesprekken met de
werknemers is gebleken dat het telefoontje een dag van te voren te kort dag is. Tussen het ontvangen
van de remindercard en de herinnering zit ongeveer een maand. Mensen zijn de afspraak vaak vergeten
en hebben al wat anders gepland wat zij niet meer kunnen verzetten binnen een dag.
Kortom aan dit proces zitten verscheidene haken en ogen die ervoor zorgen dat het plannen van
afspraken niet efficiënt verloopt. Van de mensen waar Yrausquin & Sons een afspraak mee heeft
gemaakt komt gemiddeld maar 50% opdagen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat het proces niet
effectief is en het tijd is voor verandering.
Om erachter te komen wat de klanten vinden van de kwaliteit van het maken van afspraak en de manier
waarop hebben wij in ons klanteninterview hierover een tweetal vragen gesteld. Zie hieronder de vragen
en de daarbij behorende uitkomsten:
Hoe tevreden bent u over de manier van het maken van een afspraak voor de werkplaats?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

51
55%
45%
0%
0%

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om op korte termijn een afspraak voor de werkplaats te maken?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

50
40%
60%
0%
0%

Het blijkt dat de manier voor het maken van een afspraak voor de klanten geen problemen oplevert. Van
de klanten is 55% zeer tevreden over de manier waarop er een afspraak wordt gemaakt en 45%
tevreden. Met een blik werpend op de hoofddoelstelling van het bedrijf hoeven er aan dit proces geen
directe aanpassingen doorgevoerd te worden. Maar om de planning van Yrausquin & Sons efficiënter te
laten verlopen en hiermee indirect de klanttevredenheid te verhogen is het van belang dat het aantal
klanten, dat op komen dagen verhoogd wordt. Een efficiëntere planning geeft beter inzicht in wanneer
klanten precies terecht kunnen voor een afspraak. Er zullen minder gaten in de planning ontstaan,
waardoor het maken van een afspraak op kortere termijn nog sneller mogelijk is.
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Om het percentage van klanten dat op komt dagen te verhogen stellen wij een aantal aanpassingen voor
in het processchema. De schematische weergave van dit nieuwe processchema is te vinden in bijlage III.
Deze aanpassingen zijn mede voortgekomen uit gesprekken met Marcilla (aftersales manager), Roy P.
Rolle (Automotive Consultant Rotab Inc.) en Ruben Yrausquin (directeur).
Tot stap zeven zijn er geen veranderingen in het processchema doorgevoerd. De eerste verandering is
te vinden in stap 8. In plaats van een datum te berekenen voor het eerst volgende service bezoek stellen
wij voor dat er na afloop van het bezoek direct een afspraak wordt gemaakt voor het eerst volgende
bezoek. Op deze manier kan er op een directe manier worden gecommuniceerd met de klant en heeft
de klant zelf inbreng in de datum en tijd van de afspraak. De klant zal zich hierdoor tevens meer
verantwoordelijk voelen voor het nakomen ervan.
Tevens kunnen er uit de multi point inspectie werkzaamheden naar voren komen die tijdens het
eerstvolgende bezoek uitgevoerd dienen te worden. Op dit moment wordt tijdens het bezoek van de
klant niet gekeken of er tijdens het voorgaande bezoek dergelijke werkzaamheden aan het licht zijn
gekomen. Als er na het bezoek van de klant direct een afspraak wordt gemaakt voor het volgende
bezoek kunnen hierbij direct de werkzaamheden worden opgeslagen die bij het volgende bezoek
uitgevoerd zullen moeten worden. Ook kunnen de eventueel benodigde onderdelen op deze manier
direct besteld worden, zodat deze binnen zijn voor het volgende bezoek van de klant.
Het versturen van de reminder card hebben wij niet opgenomen in het nieuwe processchema. Bij het
versturen van de reminder card ligt het initiatief voor het eventueel verplaatsen van de afspraak bij de
klant. Gaat de klant akkoord dan hoeft deze niets van zich te laten horen. Hierdoor ontstaat er veel
miscommunicatie en is Yrausquin & Sons afhankelijk van de klant. Tevens is het versturen van de
reminder card overbodig geworden omdat er in het nieuwe processchema een afspraak wordt gemaakt
na afloop van het laatste bezoek.
De volgende verandering is te vinden in stap 11 van het nieuwe processchema. Uit het onderzoek naar
de effectiviteit van de reminder call is gebleken dat het plegen van een telefonische herinnering effect
heeft op het percentage klanten dat komt opdagen. Hieruit is tevens gebleken dat de herinnering een
dag van tevoren vaak te laat is. Ons advies is dan ook om de klant telefonisch te herinneren vijf dagen
voor het bezoek. Vervolgens zal de klant in stap 12 van het processchema één dag voor het bezoek voor
de laatste keer telefonisch worden herinnerd.
Met behulp van de veranderingen in het processchema ligt het initiatief voor het bevestigen van de
afspraak niet meer bij de klant zelf. Ook zal de klant eerder worden herinnerd aan zijn afspraak, hierdoor
zal het minder voorkomen dat de afspraak moet worden verzet of helemaal niet kan worden nagekomen.
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4.2

Klantbezoek

Tijdens het klantbezoek wordt de klant ontvangen door de service adviseurs Julika Quandus en Julie
Lejuez. Dit ontvangst vindt plaats in de doorgang naast het servicekantoor. De klant parkeert hier zijn
auto voor de pylonen en wacht tot Julika of Julie naar de klant toe komt. Om erachter te komen hoe de
kwaliteit van dit klantenontvangst is hebben we in ons klanteninterview een aantal vragen gesteld die een
weerspiegeling moeten geven van de werkelijkheid.
Hoe tevreden bent u over de vriendelijkheid en de hulpvaardigheid van de werkplaats receptie?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

51
63%
37%
0%
0%

Hoe tevreden bent u over de deskundigheid om de door u gemelde problemen te begrijpen?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

49
31%
65%
4%
0%

Hoe tevreden bent u over de wachttijd bij het brengen en het halen van uw auto?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

51
43%
53%
4%
0%

Uit bovenstaande uitkomsten blijkt niets schokkends wat betreft het klantenbezoek bij het brengen/halen
van de auto. Wel zijn er een paar algemene verbeterpunten die ons zijn opgevallen tijdens het
observeren en meelopen tijdens dit gedeelte van het after sales proces.
Julika en Julie dragen beide kleding waar niet aan te herkennen is dat zij bij het bedrijf R.E. Yrausquin &
Sons werken. Het dragen van herkenbare bedrijfskleding zorgt ervoor dat nieuwe klanten eerder zullen
weten bij wie zij terecht kunnen. Tevens straalt het dragen van bedrijfskleding kwaliteit uit. Het advies is
dan ook om alle service adviseurs nette representatieve bedrijfskleding te laten dragen.
Naast het niet dragen van bedrijfskleding ziet het eerste aanzicht wanneer de klant aan komt er niet
netjes uit. De plaats waar de pre-check wordt uitgevoerd ziet er rommelachtig uit. Dit heeft een negatieve
invloed op de klant. Op de onderstaande foto‟s is de plaats waar de klant wordt ontvangen weergegeven:

Afbeelding 4.4
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4.3

Pre inspectie

De pre-inspectie vindt plaats in het bijzijn van de klant. Het is een globale inspectie waarbij de service
adviseurs de auto op een aantal belangrijke punten controleren. De pre-inspecties vinden plaats aan de
hand van een checklist. Deze prechecklist is in bijlage IV weergegeven.
„De doelstelling van de pre-check is om de belangrijkste service/reparatiepunten aan het licht te brengen
1
en de klant te overtuigen van het nut van het onderhoud aan zijn auto ‟.
De aanwezigheid van de klant zorgt ervoor dat de klant met eigen ogen kan zien wat de staat is van zijn
auto en zal als gevolge hiervan sneller akkoord geven voor de extra reparatie/servicepunten. Tevens
wordt de klant op deze manier geconfronteerd met de kwaliteit van de service die door Yrausquin & Sons
wordt geleverd.
Het is daarom van groot belang dat de pre-check serieus en volledig wordt uitgevoerd en er niets wordt
vergeten. Dit zou een negatief effect kunnen hebben op het klantenvertrouwen met als gevolg dat
klanten naar de concurrentie gaan of wantrouwig worden.
Zie hieronder het bestaande processchema van de pre-check. Stap 1 tot en met stap 3 zijn in het vorige
hoofdstuk behandeld.

Afbeelding 4.5

1

The 12 key processes – Service Excellence Ford
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Om een beeld te krijgen van hoe de pre-inspectie werkelijk wordt uitgevoerd, hebben we gedurende drie
weken dagelijks de uitvoering van de pre-inspecties geobserveerd, hierbij hebben we veel vragen
gesteld aan zowel de service adviseurs als aan de klanten. Tijdens het observeren is ons duidelijk
geworden dat belangrijke checkpoints vaak niet of verkeerd worden uitgevoerd.
Om inzicht te krijgen in hoeverre de service adviseurs de checklist (in)compleet invullen hebben we 87
checklisten achteraf geanalyseerd. We hebben een overzicht gemaakt van wat er allemaal wel en niet is
ingevuld. Dit overzicht is weergegeven in bijlage IV.
De checklist bestaat uit de volgende zeven hoofdstukken:








Preparations
Inside the vehicle
Around the vehicle
Under the hood/bonnet
Under the vehicle
Other
Additional service requested

Hieronder zal per hoofdstuk een analyse gedaan worden naar de kwantiteit en kwaliteit van elk
onderdeel. Hieruit zal een aangepaste checklist naar voren komen met een bijbehorende procedure.
In bijlage VI is een voorstel te zien voor de pre-check procedure die gebaseerd is op de aangepaste
checklist. De aangepaste checklist (bijlage V) komt voort uit de bevindingen van het onderzoek.
Preparations
Het onderdeel preparations bestaat uit de volgende onderdelen:




Vehicle protecion
Queries to customer
Mobility offer

Het eerste punt bij preparations is vehicle protection, het aanbrengen van een plastic stoelhoes en een
plastic vloermatje. Dit onderdeel is in 2% van de gevallen afgevinkt op de checklist, uit observatie is
gebleken dat de auto altijd wordt voorzien van een stoelhoes/mat van plastic. Omdat dit punt een
handeling is tijdens de pre-check en niet letterlijk wordt gecheckt, hoort ″fit protective covers″ niet op de
checklist thuis, maar in een procedure met betrekking tot het uitvoeren van de pre-check.
Bij het tweede punt worden er een aantal vragen gesteld aan de klant, ″queries to customers″. De eerste
twee vragen, ″regarding functioning of interior lights″ en ″general question about concerns with the
vehicle″ komen op hetzelfde neer. Als de interieurverlichting defect zou zijn zou de klant dit ten slotte bij
de tweede vraag ook moeten aangeven. De eerste vraag is hierdoor overbodig. Deze beide vragen zullen
daarom plaats moeten maken voor één duidelijke vraag.
Het laatste onderdeel dat valt onder queries to customer, Vehicle concerns are listed on the repair order,
is tevens een onderdeel van de procedure en hoort niet op de checklist.
Inside the vehicle.
Hieronder zijn de checkpoints weergegeven die onder het onderdeel ″inside the vehicle″ vallen:








Mileage
Fuel level
Check horn function
Check clutch function
Check handbrake function
Check condition/function washers and wipers
Check function exterior lights
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Uit de checklist analyse blijkt dat de checkpoints die in de auto gecontroleerd moeten worden voor
gemiddeld 96% worden uitgevoerd (mileage en fuel level worden altijd genoteerd). Dit is een
acceptabele waarde. Wel valt er wat op te merken met betrekking tot de kwaliteit van het onderdeel
″check function exterior lights″.
De verlichting wordt alleen gecontroleerd aan de hand van de waarschuwingslampjes in het dashboard.
Er wordt niet letterlijk naar de werking van de lampen aan de buitenkant van de auto gekeken. Het
probleem hierbij is dat lang niet bij alle auto‟s een waarschuwingslampje gaat branden als er een lamp
defect is. Bij bepaalde auto‟s zal een defecte lamp dus niet opgemerkt worden waardoor de kwaliteit van
de pre-check niet gewaarborgd is.
Around the vehicle
Onder het onderdeel around the vehicle vallen de volgende checkpoints:
 Damage
 Check availability spare tire
 Check availability tools
Bij het eerste onderdeel zal de auto aan de buitenzijde worden gecontroleerd op schade aan de body, de
lak, het glas en de verlichting. Een van de doelen van deze controle is het opnemen van eventuele
schade aan de auto. Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld of er schade aan het voertuig is
voordat het bezoek plaatsvindt. De schade wordt opgenomen door middel van een simpele tekening van
de auto waarin de service adviseur met behulp van verschillende tekens de verschillende soorten schade
kan weergeven.
De controle op schade aan het voertuig wordt zeer frequent uitgevoerd. Het komt echter wel voor dat
hierbij niet het volledige voertuig wordt gecontroleerd. In deze gevallen wordt dan vaak alleen kort naar
de bestuurders kant van de auto gekeken. Het is van groot belang dat in alle gevallen het voertuig
volledig op schade wordt gecontroleerd. Ook als het voertuig niet voor een service bezoek komt. Als de
controle niet volledig wordt uitgevoerd kan het voorkomen dat de klant Yrausquin & Sons beschuldigd
van het aanbrengen van schade. In dit geval is het lastig om aan te tonen dat de schade al aanwezig was
bij aankomst van het voertuig. Tevens kunnen de service adviseurs de klant tijdens de controle
informeren over de mogelijkheden van schadeherstel in de body shop van Yrausquin & Sons.
Naast het controleren van schade zou er bij dit onderdeel moeten worden gecontroleerd of er een
reserve wiel aanwezig is en wat de conditie hiervan is. Ook de aanwezigheid van het gereedschap moet
worden gecontroleerd. In werkelijkheid blijkt dat de controle van het reserve wiel en het gereedschap
slechts in 1% van de gevallen wordt uitgevoerd. Vooral de controle op de aanwezigheid van het reserve
wiel is een belangrijk onderdeel. Door de conditie van de wegen op Aruba komt het bijzonder vaak voor
dat het reserve wiel moet worden gebruikt.
Under the hood/bonnet
Onder de motorkap worden de volgende punten gecontroleerd:








General pre-check
Engine oil
Transmission fluid
Washer reservoirs
Brake fluid
Engine air filter
Battery

Uit de checklist analyse blijkt dat men gemiddeld bij 46% van de auto‟s de hierboven genoemde
checkpoints controleert. Dit draagt niet bij aan de doelstelling van de pre-check en de hoofddoelstelling
van Yrausquin & Sons. De checklist zal dan ook strenger moeten worden nagestreefd.
Uit onze observaties blijkt tevens dat de werknemers de checkpoints wel afvinken maar vaak niet op de
juiste manier controleren.
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Met betrekking tot de vloeistoffen is het de bedoeling dat het niveau en de kwaliteit wordt gecontroleerd.
Bij geen van de gevallen die we geobserveerd hebben, is dit gebeurd. Met uitzondering van de
doorschijnende reservoirs (vloeistofniveau controle). Dit kan tot cruciale fouten leiden en het vertrouwen
van de klant schaden
De accu wordt alleen gecontroleerd aan de hand van corrosie op de accupolen. Dit geeft geen goed
inzicht in de kwaliteit van de accu. Om deze controle goed uit te voeren adviseren wij gebruik te maken
van een battery analyser. Deze geeft de conditie van de accu weer en geeft op basis hiervan een advies
de accu te laden of te vervangen.
Under the vehicle
Onder het voertuig worden de volgende punten gecontroleerd:
 Staat van de banden
 Profieldiepte van de banden
Omdat het voertuig tijdens de pre-check niet van de grond wordt getild, is het slechts in beperkte mate
mogelijk een controle onder het voertuig uit te voeren. Bij dit onderdeel zal dan ook alleen de conditie en
de profieldiepte van de banden worden gemeten. In werkelijkheid wordt deze controle al uitgevoerd bij
het onderdeel ″around the vehicle″.
Aan de hand van het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat deze controle in 0% van de gevallen wordt
uitgevoerd. Tevens wordt er geen profieldieptemeter gebruikt om de profieldiepte van de band te meten.
Voor het vervangen van een band wordt de klant door Yrausquin en Sons doorverwezen naar een
banden reparatie zaak. Het is daarom niet mogelijk om banden te verkopen aan de klant. Wel draagt de
controle van de banden bij aan de kwaliteit van de service. Ook kan aan de hand van de slijtage van de
banden worden geconstateerd of het voertuig goed is uitgelijnd. Een niet goed uitgelijnd voertuig kan
duiden op een kapot onderdeel in de wielophanging dat tijdens de service vervangen zal moeten worden.
Ook al kunnen er geen nieuwe banden aan de klant worden verkocht is het zeker wel van belang de
banden te controleren tijdens de pre-check.
Other
Bij dit onderdeel wordt de klant eraan herinnerd dat hij/zij de persoonlijke dingen uit de auto verwijderd.
Tevens zal de klant de slotbout van de wielen en het onderhoudsboek van de auto overhandigen.
De punten die onder het onderdeel ″others″ zijn opgenomen zijn punten die in de procedure thuis horen.
In het voorstel van de aangepaste checklist zijn deze punten dan ook niet opgenomen.
Additional service requested
Bij dit onderdeel kan de klant aangeven of hij zijn auto wil laten wassen, het interieur wil laten reinigen
en/of de motor ruimte wil laten reinigen.
Zowel het reinigen van de motorruimte als het wassen van de auto zijn standaard opgenomen in het
service proces. Het is hierdoor overbodig om de klant te vragen of deze stappen moeten worden
genomen. Dit onderdeel is daarom niet opgenomen in het voorstel van de aangepaste checklist.
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4.4

Prijsvoorstel naar de klant

Er wordt op twee verschillende momenten in het aftersales proces een prijsvoorstel naar de klant
gedaan. Het eerste prijsvoorstel vindt plaats na afloop van de pre-inspectie. Vervolgens wordt na afloop
van de multi point inspectie in geval van extra werkzaamheden een tweede prijsvoorstel naar de klant
gedaan.
Het proces van het prijsvoorstel naar de klant is zeer belangrijk. Het is van belang dat de klant volledig op
de hoogte is van de te verwachten kosten aan het eind van het reparatie proces. Communicatie en
duidelijke afspraken zijn hierbij erg belangrijk. Wanneer er geen duidelijke afspraken gemaakt worden
met betrekking tot de prijs kunnen er ontevreden klanten ontstaan. Dit alles heeft een negatief effect op
de hoofddoelstelling van het bedrijf. Om er achter te komen of men bij Yrausquin & Sons bereid is om
van te voren kosten te berekenen hebben we hier tijdens het klanteninterview een vraag over gesteld:
Hoe tevreden bent u over de bereidheid van tevoren kosten te calculeren?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

51
29%
61%
8%
2%

Uit bovenstaande vraag blijkt dat de 90% van de ondervraagde klanten tevreden zijn over de bereidheid
van Yrausquin & Sons van te voren kosten te calculeren.
Pre-inspectie
Het proces begint bij het uitvoeren van de pre-inspectie. Uit de pre-inspectie kunnen werkzaamheden en
kosten voort komen waarvan de klant op de hoogte moet worden gesteld. Hierbij moet duidelijk worden
gemaakt dat dit voorlopige kosten zijn en dat er uit de multi point inspectie extra kosten kunnen
voortvloeien. Door het document van de pre-inspectie te ondertekenen geeft de klant tevens officieel
goedkeuring om de hierop weergegeven werkzaamheden uit te laten voeren.
Multi Point Inspectie
Uit de multi point inspectie, waar de klant niet bij aanwezig is, kunnen extra werkzaamheden naar voren
komen. Nadat de extra kosten zijn berekend zal de klant hiervan op de hoogte moeten worden gebracht.
Vervolgens wordt de klant om akkoord gevraagd voordat de desbetreffende werkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd.
Het processchema dat hoort bij het maken van een prijsvoorstel naar de klant is hieronder weergegeven

Afbeelding: 4.6
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·:

Het processchema voor het prijsvoorstel naar de klant geeft onvoldoende inzicht in wie er voor welke
taak verantwoordelijk is. Tevens is er geen bijbehorende procedure aanwezig. In bijlage VII en VIII staan
de door ons opgestelde aangepaste processchema‟s, voor zowel een serviceafspraak als voor een walk
in. In bijlage IX staat de door ons opgestelde procedure.
Uit gesprekken met de service manager is gebleken dat klanten soms slecht worden geïnformeerd over
de extra kosten die voortkomen uit de multi point inspectie. Dit wordt bevestigd door het feit dat 10%
van de onderzochte klachten uit de klachtendatabase gaan over onduidelijke prijsafspraken. Uit de
analyse van deze klachten blijkt dat het probleem vooral wordt veroorzaakt door een slechte
communicatie tussen de verschillende betrokkenen partijen. Het is daarom van belang dat er duidelijke
procedures zijn met een goede taakverdeling.
Tijdens het vragen om goedkeuring van de klant wordt de prijs van de extra werkzaamheden gegeven.
De klant wordt hierbij gevraagd om goedkeuring voor de extra werkzaamheden. Hierbij wordt niet de
totaalprijs van het bezoek vermeld. Dit kan een oorzaak zijn van miscommunicatie met de klant op het
gebied van prijs van de werkzaamheden. Wij adviseren daarom altijd de totaalprijs van de
werkzaamheden te vermelden tijdens de aanvraag voor extra werkzaamheden.
Uit het interview met de chef werkplaats is gebleken dat het wekelijks tot drie keer voorkomt dat er
miscommunicatie optreed tussen stap 5 en 6 in het processchema. Hierdoor worden door de
onderdelen verkoopadviseur de verkeerde onderdelen op beschikbaarheid en prijs gecontroleerd.
Vervolgens wordt hierdoor ook in stap 7 een verkeerd prijsvoorstel naar de klant opgesteld. En geeft
deze in stap 9 akkoord voor een verkeerde reparatie met de bijbehorende prijs. Pas op het moment dat
de onderdelen naar de monteur worden gebracht wordt geconstateerd dat dit de verkeerde onderdelen
zijn. Hoe deze miscommunicatie kan worden verholpen wordt behandeld in hoofdstuk 5.4 verkoop
onderdelen.

4.5

Aanbieden mobiliteit

In veel gevallen is de klant bij een bezoek genoodzaakt zijn voertuig achter te laten. Hierdoor is de klant
niet meer mobiel en zal er een oplossing moeten worden gezocht om de klant naar de gewenste
bestemming te vervoeren. Het kan zijn dat de klant zelf vervoer heeft geregeld, maar als extra service
moet Yrausquin & Sons ook mogelijkheden bieden. Op deze manier wordt er een optimale invulling
gegeven aan de hoofddoelstelling van het bedrijf, „klantenbehoud op langere termijn‟.

Aanbieden
mobiliteit

Noteren gebruik
shuttle service

Buiten vaste
tijden reserveren

Overhandigen
van de auto

Afbeelding 4.7

Om te kunnen garanderen dat klant na het brengen van de auto op de gewenste bestemming aankomt
is een extern bedrijf ingeschakeld genaamd „Fast Delivery service‟. De klant levert zijn auto normaal
gesproken af in de periode van 8:00 tot 11:00 uur. Het bedrijf Fast Delivery service is gedurende deze
gehele periode beschikbaar om klanten te vervoeren. Hierbij wordt het volgende schema gehanteerd:
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00

: Noord and Oranjestad
: Santa Cruz and Paradera
: Pos Chikito, Savaneta and San Nicolas

Ook buiten deze periode om kan gebruik worden gemaakt van de shuttle service om de klanten te
vervoeren. De klant zal tijdens de telefonische herinnering voor het bezoek gevraagd worden of hij
gebruik wil maken van de shuttle service. Ook kan de klant gebruik maken van de shuttle service om
terug te komen naar Yrausquin & Sons om zijn auto op te halen. Als de klant wordt gebeld met het
bericht dat zijn auto klaar is kan deze aangeven dat hij hier gebruik van wil maken. Aan het gebruik van de
shuttle service zijn geen kosten verbonden.
In bijlage X is het processchema van het aanbieden van mobiliteit weergegeven.
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Het kan echter ook voorkomen dat de auto van de klant voor een langere periode bij Yrausquin & Sons
moet blijven. De klant kan in dit geval geen gebruik blijven maken van de shuttle service. Als oplossing
voor dit probleem kan een extern verhuurbedrijf worden ingeschakeld. Hierdoor kan de klant gebruik
maken van een huurauto indien gewenst. Als het bedrijf Yrausquin & Sons verantwoordelijk is voor de
reparatie (herhalingsbezoek) aan de auto zal het bedrijf de huurauto aan de klant vergoeden. In alle
andere gevallen zijn de kosten van de huurauto voor rekening van de klant.
Wel kan de klant er voor kiezen om het keeping you mobile plan van Ford te hanteren. Aan de hand
hiervan zal de klant in geval van een garantie reparatie een vergoeding krijgen om een huurauto te
kunnen huren.
Het proces met betrekking tot de mobiliteit van de klant voldoet aan de doelstelling van het bedrijf.
Hierdoor stellen wij dan ook geen wijzigingen voor in dit proces. Er zijn wellicht verbeteringen haalbaar
met betrekking tot de communicatie met de klant. Hier zijn geen wijzigingen in het processchema voor
nodig. Als de procedure wordt gehandhaafd zal deze communicatie wellicht kunnen verbeteren.

4.6

Afhaalmoment bepalen

Voor het bepalen van het afhaalmoment is het onderstaande processchema opgesteld.

Afbeelding 4.8
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Het bepalen van het afhaalmoment begint ‟s morgens wanneer de klant zijn auto komt brengen. Na het
uitvoeren van de pre-check vraag de service adviseur de klant wanneer hij zijn auto het liefst op zou
willen komen halen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de tijd van de uit te voeren
werkzaamheden. Door de klant te vragen naar de gewenste afhaaltijd kan worden bepaald welke auto‟s
prioriteit hebben.
Als de klant een gewenst afhaalmoment heeft aangegeven dan wordt de klant twee uur voor de
afgesproken tijd gebeld om een update te geven met betrekking tot de stand van zaken omtrent de
werkzaamheden. De klant zal tijdens dit telefoongesprek geïnformeerd worden over het definitieve
afhaalmoment. Als de klant geen gewenste afhaaltijd heeft aangegeven dan wordt deze tussen 14:00 en
15:00 gebeld om een update te geven van de werkzaamheden en de verwachting van de afhaaltijd.
Tijdens dit telefoongesprek wordt de klant geïnformeerd over het tijdstip dat de auto kan worden
opgehaald. Hierbij zal aan de klant moeten worden gevraagd of het gewenst is om te worden gebeld als
de auto daadwerkelijk klaar is. Hierdoor kan de klant zelf beslissen of hij nog voor een laatste keer
geïnformeerd wil worden.
Aan de hand van het systeem ADP kan een exacte tijd worden berekend wanneer de auto klaar is om
opgehaald te worden. Het systeem maakt hiervoor gebruik van de „Ford labour‟ tijden. Op dit moment
kan geen gebruik worden gemaakt van deze functie omdat de planning wordt verstoord door het grote
aantal auto‟s dat wacht op onderdelen (±30 auto‟s). Deze auto‟s worden automatisch voorgetrokken in
de planning (vanwege de openstaande werkorders) waardoor er veel vertraging optreedt. Op dit moment
wordt aan de hand van nieuwe procedures gewerkt om deze verstoring te verhelpen.
Tot slot wordt de klant gebeld als zijn auto klaar is om opgehaald te worden. Hierbij wordt ook vermeld
welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat de totale kosten zijn van de uitgevoerde werkzaamheden.
In totaal wordt de klant gemiddeld drie keer gebeld tijdens een bezoek.
- De eerste keer is na afronding van de multi point inspectie om toestemming te vragen voor de
werkzaamheden die hieruit voort komen.
- De tweede keer is de update met betrekking tot de stand van zaken omtrent de
werkzaamheden.
- En tot slot wordt de klant gebeld als de auto klaar is om opgehaald te worden. Hoe er verder
invulling wordt gegeven aan dit processchema wordt besproken in paragraaf 7.1. bij het afhalen
van de auto.
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5.

Magazijn

In het magazijn zijn de meest gebruikte onderdelen in voorraad opgeslagen, andere onderdelen worden op
aanvraag besteld. Vele andere afdelingen binnen het bedrijf zijn afhankelijk van de onderdelen uit het
magazijn. Als een onderdeel niet op voorraad is of verkeerd wordt besteld kan men niet verder met de
werkzaamheden en moet de klant lange tijd op zijn auto wachten. Goede communicatie en een goed
geordend magazijn zijn extra belangrijk vanwege het feit dat Aruba een eiland is. Hierbij komt kijken dat
Yrausquin & Sons de enige dealer is van zijn merken op het eiland, dit maakt Yrausquin & Sons importeur
van de onderdelen wat grote invloed heeft op voorraad en levertijden.

5.1

Bestellen onderdelen

De manier van bestellen hangt af van de urgentie die Yrausquin & Sons of de klant bij de reparatie heeft,
dit alles heeft te maken met de kosten en de tijd van het vervoeren. De volgende manieren van bestellen
zijn mogelijk:
Categorie

Type

Reason

1. Stock order

1A. periodical stock order

- stock replenishment

1B. initial stock order

- new stock

2A. emergency order

- internal customer’s request
- external customer’s request
- stock replenishment

2B. vehicle off-road order

- internal customer’s request

2. Emergency order

Tabel 5.1

Periodical stock order
Dit zijn periodieke voorraadorders voor de aanvulling van de vaste voorraad. De voorraadorders worden
door het ADP systeem automatisch uitgedraaid. Het systeem controleert hoeveel er nog van elk
onderdeel op voorraad is. De onderdelen die vast op voorraad moeten zijn, zijn door het management
vastgesteld op het moment dat het model nieuw op de markt komt.
Wordt er bij het magazijn drie keer in negen maanden tijd een onderdeel aangevraagd dat niet vast op
voorraad is, dan wordt dit onderdeel automatisch door het systeem toegevoegd aan de vaste voorraad.
Periodieke voorraadorders worden vervoerd per boot en zijn ongeveer 3 tot 6 weken onderweg
(afhankelijk van de leverancier). Zie hieronder is het bestelproces weergegeven:

Genereren

Controleren en
waarnodig
aanpassen

Verzenden

Veranderingen
Registreren

Afbeelding 5.2

De desbetreffende persoon genereert doormiddel van een audit in het onderdelensysteem de bestellijst
van onderdelen die niet of niet genoeg op voorraad zijn van de onderdelen die zijn opgenomen in de
vaste voorraad. Vervolgens moet deze bestellijst direct naar de Parts Manager gestuurd worden ter
controle. Als de controle is afgerond zal de assistent parts manager de bestelling verzenden naar de
juiste leveranciers. Mogelijke wijzigingen na het verzenden van de order moeten vervolgens zo snel
mogelijk geregistreerd worden.
Initial stock order
Initial stock orders vinden plaats wanneer er een nieuw model op de markt komt. De directeur, body shop
manager, parts manager en de assistant parts manager besluiten wanneer er welke hoeveelheid van
welke onderdelen op voorraad moeten zijn van het nieuw verwachte model. Deze zullen vervolgens
besteld worden. Het bestelproces voor een initial stock order verloopt hetzelfde als een periodical stock
order.
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Emergency order
Emergency orders zijn luchtvrachtorders voor onderdelen die dringend voor een specifieke klant of voor
het bijvullen van voorraad worden vereist. Deze spoedorders hebben een levertijd van ongeveer twee
weken (afhankelijk van de leverancier).

Genereren

Verzenden

Registreren

Volgen

Afbeelding 5.3

Als eerst moet er besloten worden welke onderdelen er allemaal nodig zijn. Hiervan moet een order
worden opgesteld die vervolgens naar de leverancier wordt verstuurd. De bestelling moet vervolgens
verwerkt worden in het systeem. Tot slot zal de order gevolgd moeten worden, om in de gaten te
houden wanneer de bestelling aankomt.
Vehicle off-road order
Een Vehicle off-Road order (VOR) is een dringende luchtvrachtorde voor onderdelen, die voor de
reparatie van een voertuig kritiek zijn. Een VOR mag alleen besteld worden voor specifieke klanten of
voor de bodyshop met goedkeuring van het management.

Selecteer
leverancier

Genereer order

Koop onderdeel

Afbeelding 5.4

Als er een bepaald onderdeel nodig is zal er als eerst een leverancier gevonden moeten worden
afhankelijk van het onderdeel en de wensen van de belanghebbende.
Het nadeel aan alle bestelmethodes is dat Yrausquin & Sons afhankelijk is van de tussenliggende
partijen. De leverancier, de transporteur en de douane zorgen ervoor dat het proces veel tijd in beslag
neemt, met als resultaat dat zelfs een spoedorder een levertijd heeft van ongeveer twee weken.
Yrausquin & Sons kan geen invloed uitoefenen op de procedures van deze bedrijven. De onderdelen
moeten gecontroleerd worden en er moet veel administratief papierwerk geregeld worden. Wel kan
Yrausquin & Sons in de gaten houden wanneer de onderdelen te verwachten zijn. De klant kan op deze
manier goed op de hoogte worden gehouden en de werkplaats kan hier rekening mee houden in de
planning. Het is daarom belangrijk dat de parts afdeling de status van de bestellingen nauwlettend in de
gaten houdt en deze informatie aan de juiste personen doorspeelt.
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5.2

Ontvangen onderdelen

Zoals hiervoor al beschreven is, zijn er twee verschillende soorten orders: Stock orders en Emergency
orders. Deze bestellingen hebben beide een eigen procedure wat betreft het ontvangen van de onderdelen
nadat ze besteld zijn. In de volgende twee sub paragraven wordt er apart op elk van de orders ingegaan.

5.2.1

Ontvangen Stock Order

Het proces vanaf het ontvangen van de Stock Order is als volgt schematisch weer te geven:

Ontvangen

Controleren

Verwerken

Afbeelding 5.5

Ontvangen
Als de order binnen komt bij Yrausquin & Sons worden allereerst de dozen uitgeladen. Vervolgens wordt
het aantal dozen gecontroleerd met het aantal dozen dat op de factuur is vermeld. Als het aantal dozen
eenmaal is gecontroleerd worden de dozen gecontroleerd op beschadigingen.
Controleren
Als de ontvangen documenten zijn gekopieerd en de ontvangsttijd is genoteerd dan wordt het order
ontvangst rapport afgedrukt. Aan de hand van dit document wordt het aantal onderdelen gecontroleerd
en worden eventuele beschadigingen genoteerd. Als de onderdelen op de goede plaats in het magazijn
worden opgeborgen, wordt tevens het totaal aantal onderdelen vergeleken met het aantal in het
systeem. Hoe deze onderdelen worden opgeborgen in het magazijn wordt in paragraaf 5.3 besproken.
Als alle onderdelen zijn opgeborgen wordt de factuur vergeleken met de werkelijk binnengekomen
bestelling om er achter te komen of alle bestelde onderdelen binnen zijn gekomen. Wanneer de tijd na
afronding op het ontvangst rapport is genoteerd wordt deze overhandigd aan de afdeling administratie.
Verwerken
Nadat de onderdelen zijn opgeborgen in het magazijn worden de aantallen in het systeem aangepast
met behulp van de gecontroleerde bestellijst.

5.2.2

Ontvangen emergency orders

De stappen ontvangen en verwerken verlopen bij emergency orders hetzelfde als bij stock orders. De
stap controleren is bij emergency orders uitgebreider en het gehele proces bestaat uit één stap extra. Na
het controleren van de onderdelen worden de klanten op de hoogte gesteld over het arriveren van de
onderdelen. Zie hieronder het schema:

Ontvangen

Verwerken

Controleren

Klant bellen

Afbeelding 5.6

Controleren
Deze stap verloopt hetzelfde als bij een stock order. Alleen als alle onderdelen zijn gecontroleerd en er
duidelijk is welke onderdelen allemaal gearriveerd zijn zal er naar alle belanghebbenden in het bedrijf een
arrival mail gestuurd worden. Op deze manier weet het personeel welke onderdelen binnen zijn, waarna
zij vervolgens de klant kunnen opbellen. Om optimaal te voldoen aan de hoofddoelstelling van het bedrijf
zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de binnenkomst van de
onderdelen.
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Klanten bellen
De klant zal moeten worden gebeld tussen stap 7 en 9 van het in bijlage XI weergegeven processchema.
Aan de hand van de job nummers die zijn gekoppeld aan de onderdeelnummers die op de bestellijst zijn
weergegeven worden de desbetreffende klanten gebeld dat het onderdeel binnen is. Als het een
onderdeel betreft voor een reparatie aan het voertuig zal de service adviseur de klant bellen en direct een
afspraak maken. Hoe deze onderdelen worden verkocht wordt in paragraaf 5.4 besproken.
Uit gesprekken met de medewerkers en aan de hand van klachten uit de klachtendatabase is gebleken
dat het regelmatig voorkomt dat klanten niet of veel te laat op de hoogte worden gebracht van de
gearriveerde onderdelen. Tussen stap 4 en 5 van onderstaand processchema gaat teveel tijd verloren,
het controleren van de onderdelen met de verschillende papieren.
Om erachter te komen hoeveel tijd er precies verloren gaat tussen het ontvangen van de onderdelen en
het maken van de afspraak hebben wij onderzoek gedaan naar de emergency orders die op dit moment
(16 maart 2011) aanwezig zijn in het magazijn. We hebben in ADP onderzocht voor hoeveel onderdelen
er al een afspraak is gemaakt en hoeveel tijd er gemiddeld zit tussen het ontvangen van de onderdelen
en het maken van de afspraak.
In totaal zijn er op dit moment 141 emergency orders in het magazijn aanwezig bestemd voor de back
office. Bij slechts 33% van deze 141 emergency orders is een afspraak gemaakt met de klant. Uit ons
onderzoek is tevens gebleken dat de klant gemiddeld pas 15 dagen nadat het onderdeel binnen is,
gebeld wordt. Het probleem ligt hem dan ook vooral bij de nalatigheid van de medewerkers die de
klanten op de hoogte zouden moeten stellen.
Om ervoor te zorgen dat de klant sneller gebeld wordt stellen wij een aanpassing voor in het
processchema. Het onderstaande processchema zal moeten worden toegepast tussen stap 7 en 9 van
het in bijlage XI weergegeven processchema van het magazijn. Aan de hand van deze aanpassing zal
sneller kunnen worden gehandeld met betrekking tot het bellen van de klant.
Zodra duidelijk is welke onderdelen verwacht worden kunnen de belanghebbende medewerkers vast op
de hoogte worden gesteld ter herinnering. Ze kunnen er dan rekening mee houden dat ze de week erop
klanten moeten bellen.

Afbeelding 5.7
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5.3

Opslag onderdelen

De onderdelen voor zowel Ford als Mitsubishi zijn opgeslagen in magazijnen op drie verschillende
locaties op het terrein van Yrausquin & Sons. De locaties van deze magazijnen zijn terug te vinden op de
plattegrond die in bijlage XVI is weergegeven. Het eerste magazijn dient als opslag voor de meest
verkochte onderdelen van Ford en Mitsubishi, deze bevindt zich naast de showroom achter de frontdesk.
Tevens zijn er twee magazijnen met onderdelen voor de bodyshop. De eerste bevindt aan de achterzijde
van de showroom en de andere aan de achterzijde van de werkplaats.
Het magazijn met de meest gebruikte onderdelen van Mitsubishi is goed geordend. De onderdelen
hebben in het systeem een locatie gekregen die in het magazijn vindbaar is doormiddel van een
nummer. Deze nummers zijn terug te vinden op de stellingen. Dit is een goed functionerend systeem.

Afbeelding5.8
e

De 03 in het nummer staat voor de 3 stelling in
het magazijn. De 07 in het nummer staat voor de
e
7 kolom in het rek. De C in het nummer staat
ten slotte voor de rij in de desbetreffende kolom.
In afbeelding 5.7 is in het blauwe kader
weergegeven op welke locatie dit onderdeel
terug is te vinden.

Afbeelding 5.9

Er is een groot verschil in kwaliteit tussen het magazijn van Mitsubishi en het magazijn van Ford. Het
magazijn van Mitsubishi is netjes en geordend. Het magazijn van Ford daarentegen is rommelig, de
stellingen zijn oud en de nummering van de vakken is erg onduidelijk.
Magazijn Mitsubishi

Magazijn Ford

Afbeelding 5.10

Afbeelding 5.11

Ons advies is dan ook om bij het magazijn van Ford dezelfde indeling als bij het magazijn van Mitsubishi
toe te passen. Onderdeelnummers zijn op deze manier eenvoudiger terug te vinden op de stellingen
waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. De schappen zijn overzichtelijker en beter geordend
waardoor verschillende onderdelen niet door elkaar komen te liggen. Voor de werknemers is het
aangenamer werken waardoor klanten nog beter en sneller geholpen kunnen worden.
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In paragraaf 5.1 is beschreven hoe de vaste voorraad van het magazijn wordt bepaald. Verouderde
onderdelen worden niet door het systeem weergegeven. In het magazijn zijn vele schappen gevuld met
onderdelen die al langere tijd niet meer verkocht zijn aan interne of externe belanghebbenden. Het is dan
ook aan te raden om jaarlijks de verouderde onderdelen uit het magazijn met de meest gebruikte
onderdelen te verwijderen. Hierdoor blijft dit magazijn overzichtelijk en zal er sneller kunnen worden
gewerkt. Naast het controleren van de verouderde voorraad is het belangrijk om de huidige voorraad
aantallen te controleren met de aantallen die in ADP staan. Wanneer hier een constante controle op
plaatsvindt, is de kans op misgrijpen of teveel bestellen beperkt tot het minimum. Bij Yrausquin & Sons
worden op een tweetal manieren de voorraadaantallen vergeleken met de aantallen in het systeem:





Elke dag wordt er voor elke magazijnmedewerker een lijst uitgedraaid met onderdeelnummers en
bijbehorende aantallen. Elke lijst van een magazijnmedewerker komt overeen met één kolom uit een
stelling. Elke magazijnmedewerker controleert per dag dus van één kolom of de aantallen in ADP
overeenkomen met de werkelijke aantallen. Gezien het aantal stellingen/kolommen in vergelijking
met het aantal magazijnmedewerkers wordt elk onderdeelnummer minimaal eens in de 2 á 3
maanden gecontroleerd.
Naast de dagelijkse controle vindt er nog een extra controle plaats. Voor Ford en Mitsubishi wordt er
elke dag een stock order audit uitgevoerd. De lijst met te bestellen onderdelen die hieruit voortkomt
wordt dezelfde dag gecontroleerd. De aantallen uit het systeem die op deze lijsten staan, worden
vergeleken met de aantallen in het magazijn. Mochten er aantallen niet overeenkomen dan zal dit
waarnodig gecorrigeerd worden en indien nodig zullen er extra onderdelen besteld worden.

Wanneer de werkelijke aantallen niet overeenkomen met de aantallen in het systeem wordt dit
geregistreerd. Aan de hand van bestellijsten, onderdeelfacturen en werkorders wordt geprobeerd te
achterhalen wat de oorzaak is die het verschil doet ontstaan. Van deze verschillen wordt elke week een
lijst bijgehouden met daarop vermeld het onderdeelnummer en de oorzaak van het verschil. Van deze
lijsten hebben wij een analyse gemaakt, om zo te kijken wat de meest voorkomende redenen zijn die het
verschil in aantallen doen ontstaan. We hebben de gegevens van 1 januari 2011 tot en met week 12 van
2011 geanalyseerd. Zie de tabel hieronder:

plus

min

NORETURN

52

0

Wel op de jobcard gezet, niet uit het magazijn gepakt.

MISSING

0

64

Kwijt, niet te achterhalen waar ze zijn.

WRONG COUNT

94

42

Verkeert geteld, mogelijk lagen onderdelen ergens anders.

NOSALE

0

51

Niet op de jobcard gezet, wel uit het magazijn gepakt.

DAMAGED

0

7

Beschadigt.

WRONG PART

1

2

Verkeerde onderdeelnr. op jobcard wel goede gepakt.

RIGHT PART

1

0

Verkeerde onderdeelnr. op jobcard wel goede gepakt.

FROM NEW CAR

9

0

Gepakt van een nieuwe auto.

NOT RECEIVED

0

5

Besteld, is al verwerkt in het systeem maar is niet binnengekomen.

PNC

27

27

Onderdeel nummer verandert.

DOES NOT EXCIST

0

31

Onderdeel nummer geschrapt.

184

229

Totaal

Tabel 5.12




De min in bovenstaande tabel houdt in dat de onderdelen wel in het systeem staan maar niet in
het magazijn te vinden zijn.
De plus in deze tabel houd vanzelfsprekend in dat de onderdelen niet in het systeem staan maar
wel in het magazijn te vinden zijn
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Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat regelmatig de werkelijke aantallen of de aantallen
in het systeem niet kloppen. Het gaat vooral fout bij het wel of niet plaatsen van het onderdeel op de
jobcard, het verkeerd tellen van de onderdelen en bij missende onderdelen. Op de geschrapte of
veranderde onderdeelnummers vanuit de leverancier kan Yrausquin & Sons geen invloed uitoefenen.
Met betrekking tot de ″NO RETURNS″ en de ″NO SALES″ ligt het probleem bij het verantwoordelijke
magazijn personeel. Als deze beter opletten wanneer onderdelen wel of niet op de jobcard gezet moeten
worden zullen hier minder fouten ontstaan. De klanten zullen hierdoor minder snel verkeerd
geïnformeerd worden, wat bijdraagt aan de hoofddoelstelling van het bedrijf.
De hoge uitkomst bij het verkeerd tellen van de onderdelen heeft er vooral mee te maken dat bestelde
onderdelen al wel verwerkt zijn in het systeem, maar nog niet op de goede plek liggen of juist andersom.
Hierdoor is het des te meer van belang dat de binnengekomen onderdelen snel worden gecontroleerd
en op de plaats worden gelegd waar ze thuis horen (zie paragraaf 5.2 onderdelen ontvangen).

5.4

Verkoop onderdelen

De laatste stap in het proces van het magazijn is het verkopen van de onderdelen. Bij Yrausquin & Sons
worden de onderdelen uit het magazijn op twee verschillende manieren verkocht. Er worden onderdelen
verkocht direct aan de klant zelf, dit gebeurd bij de „front office‟ en de tweede manier is het verkopen van
onderdelen bij de „back office‟, dit zijn onderdelen voor de auto‟s in de werkplaats. Zie hieronder een
vereenvoudigt schema met betrekking tot de verkoop van onderdelen:

Voorraad
controleren

Klant
informeren

Verkopen /
bestellen

Bij ontvangst
klant/monteur
informeren

Afbeelding 5.13

Voordat de monteur aan het onderhoud van de auto begint zijn er een aantal benodigde onderdelen
klaargelegd. Dit betreft de benodigde olie en het oliefilter voor de onderhoudsbeurt. Deze onderdelen zijn
een dag voordat de auto voor onderhoud komt door de magazijnhelper in dozen in een schap bij de
werkplaats klaargelegd. Aan de hand van een sticker op de doos waar onder anderen het kenteken van
de auto op is weergegeven kan de monteur de benodigde onderdelen terugvinden. Op onderstaande
afbeelding is weergegeven hoe deze onderdelen zijn opgeborgen, tevens is in het rode kader een
voorbeeld van de sticker weergegeven.

Afbeelding 5.14
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Uit eerder onderzoek naar het proactief klantcontact en het maken van de afspraak is gebleken dat
slechts 50% van de gemaakte afspraken werkelijk komt opdagen. Hierdoor zal de magazijnhelper
dagelijks 50% van de klaargelegde onderdelen aan het eind van de dag weer terug moeten brengen naar
het magazijn. Aan de hand van die aangepaste procedure voor het maken van de afspraak met de klant
zal naar verwachting een groter percentage van de gemaakte afspraken komen opdagen. Uiteindelijk
zullen er hierdoor aan het eind van de dag minder onderdelen over blijven die zullen moeten worden
geretourneerd naar het magazijn.
Het aanvragen van een onderdeel voor de reparatie door de monteur vindt plaats per e-mail. De monteur
omschrijft welk onderdeel hij nodig heeft en stuurt dit richting de werkplaats onderdelen
verkoopadviseur. De onderdelen verkoopadviseur werkt in het magazijn naast de showroom waar de
meest gebruikte onderdelen zijn opgeslagen voor zowel Ford als Mitsubishi (zie bijlage XVI). Deze
communicatie verloopt via e-mail omdat de afstand tussen de werkplaats en het magazijn te groot is. Uit
interviews met de monteurs en de werkplaatschef blijkt het dat hier regelmatig miscommunicatie
optreed met betrekking tot het onderdeel dat de monteur nodig heeft. Bij onduidelijkheden stuurt de
verkoop adviseur een technische tekening naar de monteur of hij loopt naar de werkplaats om mee te
kijken. Een omslachtig proces waar veel miscommunicatie in plaatsvindt en veel tijd verloren gaat.
Het blijkt dat bij de oude werkplaats de onderdelen verkoopadviseur direct naast de werkplaats was
gelokaliseerd. Monteurs konden toen direct met hem communiceren om duidelijk te maken welke
onderdelen ze nodig hadden. Als de verkoopadviseur dit niet begreep kon hij direct een technische
tekening raadplegen.
De werknemers geven aan dat er toen minder miscommunicaties waren dan nu het geval is. Men geeft
aan dat er op dit moment per week gemiddeld drie verschillende verkeerde onderdelen worden geleverd.
De klant krijgt hierdoor tevens een verkeerd prijsvoorstel.
Ons advies is dan ook om de onderdelen verkoop adviseur voor de back office te lokaliseren in de Parts
Back Desk (bijlage XVI). Vanuit hier kan deze direct communiceren met de monteurs. Met behulp van zijn
computer heeft de onderdelen verkoop adviseur inzicht in het systeem van het magazijn, waardoor hij de
beschikbaarheid van de onderdelen direct kan controleren.
Onderdeel op voorraad
Als het onderdeel op voorraad is wordt de service adviseur op de hoogte gesteld van de toevoeging aan
de service aanvraag. Vervolgens wordt de externe klant hiervan op de hoogte gebracht.
Als de klant de toevoeging aan de service aanvraag goedkeurt wordt het onderdeel aan de werkorder
toegevoegd. Vervolgens wordt er een pakbon afgedrukt. Aan de hand van deze pakbon worden de
onderdelen uit het magazijn verzameld. Tot slot wordt het onderdeel overhandigd aan de desbetreffende
monteur.
Onderdeel niet op voorraad
Wanneer het gewenste onderdeel niet op voorraad is, zal het onderdeel in overleg met de klant/aftersales
manager besteld worden doormiddel van een stock order of emergency order. De klant bepaald of het
onderdel met een stock– of emergency order zal worden besteld. De extra kosten die de emergency
order met zich mee brengt zijn voor rekening van de klant.
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6.

Werkplaats

Het is van groot belang dat de werkzaamheden in de werkplaats foutloos worden uitgevoerd. Een klant die
met zijn auto terugkomt omdat deze niet goed is gemaakt zal dit niet snel vergeten. Het duurt een lange tijd
om het vertrouwen van de klant weer terug te winnen. Het goed verlopen van het reparatieproces is van
meerdere factoren afhankelijk. Maar niet alleen het reparatieproces zelf is hierbij van belang. Ook de indruk
die de klant heeft van het reparatieproces heeft een zeer grote invloed op de kwaliteit van het aftersales
proces. In dit hoofdstuk zal het reparatieproces in kaart worden gebracht en zal er onderzocht worden waar
de kwaliteit eventueel verbeterd zal kunnen worden.

6.1

Reparatieproces

Het reparatieproces is opgebouwd uit verschillende stappen, elk van deze stappen wordt in
onderstaande sub paragraven apart behandeld.
Openen/
aanmelden
werkorder

Werkzaamheden
uitvoeren

Aanvragen extra
werkzaamheden

Werkzaamheden
Testrit
beschrijven
uitvoeren

Afmelden op
werkorder

Auto
wassen

Afbeelding 6.1

In bijlage XII is het processchema van het reparatieproces weergegeven.
Om een beeld te krijgen van de mening van de klant met betrekking tot het reparatieproces hebben wij
hier een aantal vragen over gesteld tijdens het klanttevredenheid onderzoek. Het volledige onderzoek is
weergegeven in bijlage XVIII. Hieronder is de algemene vraag met betrekking tot het reparatieproces
weergegeven samen met de uitkomsten.
Hoe tevreden bent u over de service van Yrausquin & Sons bij uw laatste bezoek aan de werkplaats?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

50
40%
54%
4%
2%

Uit bovenstaande vraag kan worden geconcludeerd dat 94% van de ondervraagde klanten tevreden is over
de service van Yrausquin & Sons tijdens het laatste bezoek aan de werkplaats.

6.1.1.

Openen/ aanmelden werkorder

Het reparatieproces begint met het openen van de werkorder door de monteur op één van de computers
in de werkplaats. In het systeem ADP kan de monteur zich aanmelden met zijn eigen loginnaam. Na het
inloggen, kan de monteur zien welke auto voor hem in de planning staat en welke werkzaamheden er
uitgevoerd moeten worden. Alle te verrichten werkzaamheden zijn beschreven door de service adviseurs
in de geopende werkorder. Dit wordt gedaan op basis van de pre-check, informatie van de klant, de
proefrit met de chef werkplaats (bij geluiden) of door eerdere diagnose. Het is belangrijk dat de service
adviseur de juiste en complete informatie over de werkzaamheden beschrijft, zodat de monteur precies
weet welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden.

6.1.2.

Werkzaamheden uitvoeren

Nadat de monteur de auto de werkplaats in heeft gereden, kan hij beginnen met de werkzaamheden. Als
eerst zal hij (wanneer nodig) de klaargelegde onderdelen pakken. Deze onderdelen liggen in de special
tools ruimte. Onderdelen die niet klaarliggen zullen door de magazijnhelper gebracht worden. Het
uitvoeren van de werkzaamheden kan worden ingedeeld in het uitvoeren van onderhoud en het
uitvoeren van reparaties. Het is wel mogelijk dat het uitvoeren van reparaties voortkomt uit het uitvoeren
van onderhoud.
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Onderhoud
Als de auto voor onderhoud komt zullen de benodigde onderdelen de dag voordat de auto komt al klaar
zijn gelegd. De monteur zal vervolgens een Multi Point Inspectie (MPI) uitvoeren. Dit zal worden gedaan
aan de hand van de MPI checklist die is weergegeven in bijlage XIII. Deze checklist zal aan de hand van
de bijbehorende procedure, die is weergegeven in bijlage XIV, worden nagestreefd. Deze checklist met
bijbehorende procedure is opgestelde door een extern bedrijf genaamd “Rotab, inc.” Dit bedrijf wordt
wanneer nodig ingehuurd door Yrausquin & Sons om de processen in de werkplaats te beheren.
Reparaties
Bij een reparatie zal eerst een diagnose worden gedaan. De maximale tijd die voor deze diagnose is
vastgesteld is één uur. Als binnen deze tijd niet duidelijk is geworden wat de oorzaak van het probleem is,
zal eerst aan de klant toestemming moeten worden gevraagd voordat de diagnose kan worden
voortgezet.
Nadat is vastgesteld wat de oorzaak is van het probleem zal de reparatie aan de hand van dezelfde
procedure als voor onderhoud kunnen worden uitgevoerd.
Zowel na het verrichten van onderhoud als na het verrichten van reparaties zal de motorruimte van de
auto worden schoongemaakt.
Tijdens het klanttevredenheid onderzoek hebben wij de mening van de klant met betrekking tot de
uitgevoerde werkzaamheden gepeild. In de twee onderstaande vragen hebben de klanten hun mening
hierover uitgesproken.
Hoe tevreden bent u over de bereidheid alle garantiewerkzaamheden uit te voeren?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

47
32%
60%
8%
0%

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het geleverde werk in de werkplaats?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

51
35%
61%
2%
2%

Hieruit blijkt dat 92% van de ondervraagde klanten tevreden is over de bereidheid garantiewerk uit te
voeren en dat 96% van de ondervraagde klanten tevreden is over de kwaliteit van het geleverde werk in
de werkplaats.

6.1.3.

Aanvraag extra werkzaamheden

Het kan voorkomen dat na de MPI of andere werkzaamheden extra werkzaamheden naar voren komen.
Voordat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zal de klant hier goedkeuring voor moeten
geven. Op het moment dat er extra werkzaamheden worden geconstateerd zal de monteur hier een
beschrijving van maken met daarbij de benodigde onderdelen vermeld. Hierbij zal hij dan ook de
benodigde onderdelen vermelden. Deze aanvraag zal de monteur sturen naar zowel de magazijn
medewerker als de service adviseur. Vanaf dit moment moet de monteur wachten op goedkeuring van
de klant, hij zal dan in ADP de auto in de wacht zetten. Nu kan de monteur verder gaan met
werkzaamheden aan een andere auto totdat duidelijk is of de klant goedkeuring heeft gegeven of niet.
Als de magazijnmedewerker de aanvraag voor extra werkzaamheden heeft ontvangen zullen de prijs en
de beschikbaarheid van de onderdelen kunnen worden gecontroleerd. Vervolgens stuurt de
magazijnmedewerker een mail naar de service adviseur, de monteur, de chef werkplaats en de aftersales
manager met hierin de prijs van de extra werkzaamheden en de beschikbaarheid van de onderdelen. De
service adviseur zal dan de kant bellen en vragen om goedkeuring voor de extra werkzaamheden.
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In het geval dat de onderdelen niet voorradig zijn zal een afspraak worden gemaakt en zullen de
onderdelen worden besteld. Als de onderdelen wel voorradig zijn zullen deze na goedkeuring van de
klant naar de werkplaats worden gebracht.
Op het moment dat de monteur de werkorder sluit waar hij mee bezig is zullen automatisch de
wachtende werkzaamheden naar voren komen en kan de reparatie worden voortgezet.
Tijdens dit proces is het van zeer groot belang dat de klant goed wordt ingelicht over de extra
werkzaamheden aan zijn auto en de bijbehorende kosten. Om de mening van de klant in dit proces te
pijlen hebben wij hier een vraag over gesteld tijdens het klanttevredenheid onderzoek. De uitkomst
hiervan is hieronder weergegeven.
Hoe tevreden bent u over het overleg over niet opgedragen werk, als uw auto in de werkplaats is?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

48
25%
69%
6%
0%

Hieruit blijkt dat 94% van de onderzochte klanten tevreden is over het overleg over niet opgedragen
werk, als de auto in de werkplaats is.
Tevens is uit dit onderzoek gebleken dat 90 % van de onderzochte klanten tevreden is over de
bereidbaarheid van te voren kosten te berekenen. Van alle onderzochte klanten is 8% hier ontevreden
over en 2% zeer ontevreden.

6.1.4.

Werkzaamheden beschrijven

Als alle werkzaamheden zijn afgerond, beschrijft de monteur in ADP welke werkzaamheden gedaan zijn.
Wanneer de monteur zich afmeldt op de werkorder kan de service adviseur precies zien welke
werkzaamheden er zijn uitgevoerd. Tevens zal de beschrijving van de werkzaamheden op de factuur
worden weergegeven. De klant wordt op deze manier goed geïnformeerd en weet zo precies voor welke
werkzaamheden hij betaald.
Omdat Yrausquin & Sons de enige dealer op Aruba is van de gevoerde merken is de grootste vorm van
concurrentie de universele garagebedrijven. Yrausquin & Sons onderscheid zich hiervan door de
uitgebreide inspectie tijdens onderhoud en goede service. Het is daarom van groot belang dat de klant
zich bewust is van deze extra uitgevoerde werkzaamhede. Om de klant zich hiervan bewust te maken zal
een kopie van de volledig ingevulde MPI checklist aan de klant worden meegegeven.

6.1.5

Testrit uitvoeren

Als alle werkzaamheden uitgevoerd zijn, is het van groot belang dat er een definitieve testrit wordt
uitgevoerd. De procedure voor het uitvoeren van een testrit is beschreven in bijlage XV. In geval van
onderhoud zal de testrit door de monteur zelf worden uitgevoerd. In geval van reparatie of bij een geluid
zal de testrit worden uitgevoerd door de monteur en de chef werkplaats samen. De chef werkplaats zal in
dit geval meerijden met de testrit omdat deze ook de testrit heeft uitgevoerd waarbij het probleem is
vastgesteld. Hierdoor is de chef werkplaats degene die zal beslissen of het probleem is verholpen.

6.1.6

Afmelden op werkorder

Op het moment dat alle werkzaamheden zijn afgerond en beschreven zijn en de testrit positief is
uitgevoerd, is het onderhoud of de reparatie klaar. Op dit moment zal de monteur de werkorder is ADP
afmelden. Hierdoor zal de status veranderen in ″reparatie afgerond″. Op dit moment wordt ook voor de
autowasplaats duidelijk dat de auto klaar is om gewassen te worden. In de volgende paragraaf zal worden
besproken hoe dit proces wordt vervolgd.
Na het afmelden op de werkorder zal er steekproefsgewijs een kwaliteitscontrole plaatsvinden. Deze
kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd door een onafhankelijke medewerker.
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6.1.7

Auto wassen

Het allerlaatste onderdeel van het reparatieproces is het wassen van de auto. Nadat de werkorder is
afgemeld is voor de autowasplaats duidelijk geworden dat de auto klaar is om gewassen te worden.
Alle auto‟s die voor service komen, worden achteraf gratis aan de buitenzijde gewassen. In geval van een
reparatie wordt in overleg met de service manager besloten of de auto gewassen wordt. In werkelijkheid
resulteert dit er in dat alle auto‟s waarbij een dure reparatie is uitgevoerd zullen worden gewassen.
Het wassen van de auto‟s straalt kwaliteit uit richting de klant. De meeste uitgevoerde werkzaamheden
zijn niet zichtbaar met het oog. De klant zal hier niet snel het nut van inzien en vindt het daarom fijn om in
een schone auto te stappen. Op deze manier krijgt de klant het gevoel dat er ook echt wat aan zijn auto
is gedaan.
Tijdens het klanttevredenheid onderzoek hebben wij dan ook de mening van de klanten gepeild met
betrekking tot de schone staat van de auto bij afhalen.
Hoe tevreden bent u over de schone staat van uw auto bij afhalen?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

49
45%
51%
4%
0%

Hieruit blijkt dat 96% van de ondervraagde klanten tevreden is over de schone staat van de auto bij
afhalen.

6.2

Herhalingsbezoeken

Het aantal herhalingsbezoeken is een maatstaaf om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te
meten. Als de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd zal de klant terugkomen. De service manager en
de chef werkplaats bepalen vervolgens in overleg of dit een herhalingsbezoek is of niet.

6.2.1

Aantal herhalingsbezoeken

In onderstaand overzicht is het totaal aantal gefactureerde uren weergegeven in de periode van januari
2010 tot en met maart 2011. Hierbij is tevens het aantal uren weergegeven dat is besteed aan
herhalingsbezoeken.

2010 Januari
2010 Februari
2010 Maart
2010 April
2010 Mei
2010 Juni
2010 Juli
2010 Augustus
2010 September
2010 Oktober
2010 November
2010 December
2011 Januari
2011 Februari
2011 Maart
Gemiddeld

Totaal aantal uren
(gefactureerd)
1.524
1.458
1.517
1.200
1.631
1.304
1.518
1.438
1.265
1.094
1.231
1.314
1.060
989
1.247

Uren aan herhalingsbezoeken

Percentage herhalingsbezoeken

13,5
12,0
12,6
4,2
9,8
13,3
21,2
18,4
6,0
1,0
3,0
4,0
2,5
6,0
7,0

0,89%
0,82%
0,83%
0,35%
0,60%
1,02%
1,39%
1,28%
0,47%
0,09%
0,24%
0,30%
0,24%
0,61%
0,56%
0,65%

Tabel 6.2

- 31 -

Het gemiddelde percentage herhalingsbezoeken is 0,65%. Dit is beneden de eis van 1,0 % die door het
bedrijf Yrausquin & Sons is gesteld. Het percentage is dusdanig laag dat het niet nodig is onderzoek te
doen naar de oorzaak van het aantal herhalingsbezoeken.

6.2.2

Invloed van het betalingsmodel van de monteur op het aantal
herhalingsbezoeken

In het verleden zijn er bij Yrausquin & Sons diverse veranderingen geweest in het betalingsmodel van de
monteurs. Op dit moment worden er twee verschillende betalingsmodellen gehanteerd. Er wordt een
betalingsmodel op commissie basis gehanteerd en een model op basis van een vast maandloon. Het is
een weloverwogen beslissing om de nieuwe monteurs te betalen op basis van commissie. De oudere
monteurs die al langere tijd werkzaam zijn bij het bedrijf worden nog wel betaald op basis van een vast
maandloon
Commissiebasis
De monteurs die op commissiebasis worden betaald krijgen betaald naar de uren dat zij productief zijn.
Als zij meer uren productief zijn zullen zijn dan dus ook meer betaald krijgen. Het voordeel voor de
monteur hiervan is dat hij hierdoor zelf inbreng heeft in de hoogte van het loon dat hij verdient. Het
voordeel voor het bedrijf van dit betalingsmodel is dat de monteurs alleen worden betaald voor de
productieve uren. Als er weinig productieve uren zijn gemaakt, zullen de loonkosten ook teruglopen.
Vast maandloon
De monteurs die op basis van een vast maandloon worden betaald krijgen een vast bedrag per maand
ongeacht het aantal productieve uren.
Omdat de monteurs die op commissiebasis werken betaald krijgen naar het aantal productieve uren,
zullen zij proberen zo veel mogelijk productieve uren te maken. Hierdoor zou de kwaliteit van het
uitgevoerde werk in gevaar kunnen komen. Een maatstaaf om de kwaliteit van het werk in de werkplaats
te meten is het aantal herhalingsbezoeken. In onderstaand overzicht is weergegeven wat het aantal
herhalingsbezoeken is per monteur. Hierbij is ook weergegeven welk betalingsmodel bij deze monteurs
is gehanteerd.
Aantal herhalingsbezoeken
Monteur
Betalingsmodel
( januari 2010 – maart 2011 )
Orlando Bello

8

Commissiebasis

Jester Alexander

2

Commissiebasis

Miguel Gutierez

9

Vast maandloon

Carlos Amarilles

8

Vast maandloon

Keon Ross

11

Commissiebasis

Orlando Maldonado

7

Commissiebasis

Manuel Requena

10

Commissiebasis

Luigy Pena

8

Commissiebasis

Francis Gomez

6

Commissiebasis

Miguel Angel Gutierez

0

Commissiebasis

Totaal

69
Tabel 6.3

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het betalingsmodel van de monteurs niet of nauwelijks invloed
heeft op het aantal herhalingsbezoeken per monteur.
Het betalingsmodel van de monteurs heeft wel een sterke invloed op de productiviteit. Omdat de
productiviteit van monteurs die op basis van een vast maandloon worden betaald een lagere
productiviteit hebben, kan er worden gezegd dat dit een negatieve invloed heeft op de hoofddoelstelling
van het bedrijf omdat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen en de klant dus langer moet
wachten. Maar gezien het aantal monteurs dat wordt betaald op basis van een vast maandloon zal dit
nagenoeg geen invloed uitoefenen op de kwaliteit van het aftersales proces.
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6.3

Terreinindeling Yrausquin & Sons

Tijdens onze waarnemingen op het terrein van Yrausquin & Sons is het ons opgevallen dat de auto‟s
vaak onoverzichtelijk staan geparkeerd. Hierdoor is het vaak nodig auto‟s te verplaatsen omdat deze de
doorgang belemmeren. Tevens staan er beschadigde auto‟s en auto‟s die wachten op onderdelen in het
zicht van de klant. Als de klant opmerkt dat een auto al langere tijd op het terrein van Yrausquin & Sons
aanwezig is kan dit een slechte indruk achterlaten. Op onderstaande foto‟s is dit zichtbaar gemaakt.

Afbeelding 6.4

Het plaatsen van auto‟s op het terrein wordt tijdens verschillende momenten tijdens het aftersales
proces gedaan. Maar omdat er tijdens het reparatieproces het meest met de auto‟s gereden wordt
hebben wij besloten dit onderwerp hier onder te brengen.
De auto‟s die op het terrein geparkeerd staan zijn in te delen in verschillende categorieën. In overleg met
de verschillende managers is voor elke categorie een aantal auto‟s bepaald dat maximaal aanwezig is.
Hieronder zijn deze categorieën met de bijbehorende aantallen weergegeven.
Cars waiting for service
Cars ready to be picked up
New cars ready to be picked up
Cars waiting for parts service
Cars waiting for approval customer
Cars waiting for parts body shop
New stock cars

30 stuks
10 stuks
5 stuks
30 stuks
5 stuks
5 stuks

In bijlage XVI is een plattegrond te vinden van het terrein van Yrausquin & Sons. Hierin is elke categorie
met een aparte kleur weergegeven. In totaal zijn er 87 parkeerplaatsen buiten op het terrein. Hieronder
volgt voor elk van de categorieën een onderbouwing van de gemaakte keuzes.
Cars waiting for service
Dit zijn auto‟s die ‟s morgens door de klant zijn gebracht voor een reparatie of service. In totaal zijn
hiervoor 22 plaatsen beschikbaar. Tevens zullen er een aantal auto‟s hiervan direct de werkplaats in
kunnen worden gereden. In de werkplaats is ook nog eens plaats voor 12 voertuigen. De auto‟s die op
service wachten zijn gelokaliseerd dicht bij de service desk. Hierdoor kan vanuit de service desk snel een
overzicht worden gemaakt van de status van deze auto‟s. Tevens hoeft de service adviseur niet ver terug
te lopen naar de service desk nadat zij de auto heeft geparkeerd na de pre-check.
Cars ready to be picked up
Deze auto‟s zijn gewassen en zijn klaar om opgehaald te worden door de klant. In totaal zijn hiervoor 10
plaatsen beschikbaar. Als er meer dan 10 auto‟s klaar zijn kan worden uitgeweken naar de locatie voor
cars waiting for service. Deze auto‟s zijn gelokaliseerd direct bij binnenkomst van het terrein. Hierdoor
heeft de klant een uitzicht op auto‟s die er netjes uitzien en zal deze een positieve indruk krijgen van het
bedrijf. Om optimaal aan de hoofddoelstelling van het bedrijf te voldoen zullen kwalitatief slechte auto‟s
aan het zicht van de klant moeten worden ontnomen. Met kwalitatief slechte auto‟s worden vieze auto‟s,
auto‟s waarvan onderdelen zijn gedemonteerd of auto‟s met schade bedoeld.
New cars ready to be picked up
Dit zijn nieuwe auto‟s die klaar zijn om op te worden gehaald door de klant. Deze auto‟s zijn gepoetst en
staan daarom onder een afdak. In totaal zijn hiervoor 10 plaatsen beschikbaar. Deze auto‟s staan in het
zicht als de klant van de showroom naar de service afdeling loopt.
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Cars waiting for parts service
Dit zijn auto‟s die wachten op onderdelen voor een reparatie. De onderdelen zijn besteld en zodra deze
binnen zijn zullen deze worden gemonteerd. Bij sommige van deze auto‟s zijn onderdelen
gedemonteerd. In totaal zijn hiervoor 31 plaatsen beschikbaar. Omdat er in sommige gevallen
onderdelen van de auto‟s zijn gedemonteerd, zullen deze auto‟s uit het zicht van de klant moeten worden
ontnomen. Tevens zijn deze auto‟s dicht bij de werkplaats geparkeerd omdat het voor kan komen dat
door het kapotte onderdeel de auto niet kan rijden. Door de auto in een dergelijk geval dicht bij de
werkplaats te plaatsen hoeft de auto niet ver verplaats te worden.
Cars waiting for approval customer
Wanneer er tijdens een reparatie extra werkzaamheden naar voren komen zal de klant toestemming
moeten geven voordat de reparatie kan worden uitgevoerd. Ondertussen zal de monteur verder gaan
met het werk aan een andere auto. Omdat het voor kan komen dat de auto door de extra
werkzaamheden niet kan rijden zullen deze auto‟s dicht bij de werkplaats geparkeerd moeten worden. In
totaal zijn hiervoor 5 plaatsen beschikbaar.
Cars waiting for parts body shop
Dit zijn auto‟s die wachten op onderdelen voor de body shop. Dit zijn vaak licht of zwaar beschadigde
auto‟s. Hierdoor is het verstandig deze auto‟s aan het zicht van de klant te ontnemen. Tevens is het van
belang deze auto‟s dicht bij de body shop te parkeren, omdat het vaak voorkomt dat deze auto‟s moeilijk
verplaatsbaar zijn. In totaal zijn hiervoor 9 plaatsen beschikbaar.
New stock cars
De nieuwe auto‟s worden op een speciale door een hekwerk omringde plek opgeborgen. In totaal zijn er
op deze plaats 56 plaatsen beschikbaar. Ook kunnen er nog een achttal nieuwe auto‟s in de showroom
worden geplaatst. Door de lange en wisselvallige levertijden van de nieuwe auto‟s is het nodig om
hiervoor een dergelijk grote ruimte op het terrein te reserveren.
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7.

Klant nazorg

Om optimaal aan de hoofddoelstelling te voldoen zal er een goede klant nazorg plaats moeten vinden. De
klant nazorg begint bij het afhaalmoment, maar ook na het afhaalmoment zal het klantcontact moeten
worden onderhouden. Tevens wordt in dit hoofdstuk de procedure met betrekking tot het afhandelen van
klachten besproken.

7.1

Afhaalmoment

Het proces van het afhaalmoment begint bij het brengen van de auto. Tijdens het brengen van de auto
wordt er een tijd afgesproken wanneer de klant zijn auto op kan komen halen (zie paragraaf 4.6,
afhaalmoment bepalen). Juist bij het afhalen van de auto kan de klant worden ingelicht over de kwaliteit
van de service bij Yrausquin & Sons. Het daarom van groot belang dat de klant hierbij tevreden wordt
gesteld en dat de klant met een tevreden gevoel het gebouw verlaat. Het proces bestaat uit de volgende
stappen:

Melding auto
klaar

Overhandiging
en uitleg
rekening

Betaling van de
rekening

Afspraak
maken volgende
bezoek

Afbeelding 7.1

Naar bovenstaande stappen hebben wij onderzoek gedaan doormiddel van interviews met klanten. De
resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage XVIII. Hieronder zal per onderdeel het proces beschreven
worden en zullen de uitkomsten van de interviews besproken worden. Tevens zullen hier per onderdeel
waarnodig aanbevelingen worden gedaan.
Het huidige processchema geeft onvoldoende duidelijkheid met betrekking tot het behalen van de
doelstelling van het bedrijf. In bijlage XIX is processchema weergegeven waarin onze aanbevelingen zijn
verwerkt.
Melding auto klaar
Op het moment dat de auto klaar is om opgehaald te worden krijgt de service adviseur een melding in
ADP. Tevens worden op dit moment de sleutels overhandigd waardoor duidelijk wordt dat de auto klaar
is. Op het moment dat de auto klaar is wordt de factuur opgemaakt en wordt de klant direct gebeld.
Hierdoor kan de klant zelf beslissen wanneer deze de auto op komt halen. Om te weten te komen of de
klanten tevreden zijn met het afgesproken tijdstip van gereed staan van de auto hebben wij klanten in het
klanten interview de volgende vraag gesteld:
Hoe tevreden bent u over het op het afgesproken tijdstip gereedstaan van uw auto na onderhoud of reparatie?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

49
33%
57%
10%
0%

Uit bovenstaande vraag blijkt dat het merendeel van de ondervraagde klanten tevreden of zeer tevreden
is met het afgesproken tijdstip gereedstaan van de auto na onderhoud of reparatie. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat op de manier waarop het proces verloopt een goede invulling wordt gegeven
aan de hoofddoelstelling van het bedrijf, daarom stellen wij dan ook geen veranderingen in dit proces
voor.
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Overhandiging en uitleg van de rekening
Wanneer de klant zijn auto komt ophalen wordt de rekening overhandigd en worden daarbij de gedane
werkzaamheden en de bijbehorende kosten uitgelegd. Het is belangrijk dat kosten die op de rekening
staan, die als het goed is al bekend zijn bij de klant, goed onderbouwd worden. Met een hoog uitgevallen
goed onderbouwde rekening zal een klant eerder tevreden zijn dan een hoge rekening waarvan de klant
niet weet waar de kosten vandaan komen.
Vaak weet dat klant niet dat de auto bij onderhoud op vele verschillende punten wordt gecontroleerd.
Deze controlepunten zijn opgenomen in de multi point inspectie die wordt uitgevoerd tijdens het
onderhoud van de auto. Het is dan ook van belang dat de klant ervan op de hoogte is dat deze volledige
inspectie wordt uitgevoerd bij Yrausquin & Sons. Hierdoor ziet de klant de meerwaarde van het
dealerbedrijf ten opzichte van andere universele garagebedrijven en zal de klant langer terug blijven
komen bij het dealerbedrijf. Om de klant inzicht te geven in de multi point inspectie is het daarom van
belang dat de volledig ingevulde inspectielijst aan de klant wordt overhandigd.
Aan de hand van interviews hebben we doormiddel van een aantal vragen in het klanteninterview een
beeld proberen te krijgen van de tevredenheid met betrekking tot het overhandigen en uitleggen van de
rekening. Zie hieronder de vragen en de bijbehorende uitkomsten:
Hoe tevreden bent u over de uitleg van de aan uw auto uitgevoerde werkzaamheden?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

49
37%
55%
8%
0%

Hoe tevreden bent u over de uitleg van de rekening?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

50
36%
58%
4%
2%

Uit de uitkomsten van bovenstaande vragen blijkt dat de het merendeel van de ondervraagde klanten
tevreden tot zeer tevreden is. Aanpassingen in dit gedeelte van het proces zijn daarom niet nodig.
Betalen van de rekening
Nadat de klant zijn rekening heeft gekregen en de nodige uitleg over de werkzaamheden heeft gehad is
het de bedoeling dat de klant zijn rekening gaat betalen. Het betalen van de rekening dient te gebeuren
bij de caissière die zich bevindt in de showroom. Dit betekent dat klanten buitenom van de service
afdeling naar de showroom moeten lopen om de rekening te betalen. Het proces werkt goed, maar het is
omslachtig. Het zou beter zijn als de klant zijn rekening direct aan de service balie zou kunnen betalen.
Hierdoor zal het proces worden versneld waardoor de klant minder tijd kwijt is, tevens is deze oplossing
gemakkelijker voor de klant omdat deze nu niet naar de showroom hoeft te lopen.
Afspraak maken voor volgende service
De nieuwe manier van afspraak maken zoals staat beschreven in hoofdstuk 4.1 zal tijdens het
afhaalmoment uitgevoerd moeten worden.

- 36 -

7.2

Nazorg na bezoek

Voor optimale klanttevredenheid zal de klant na het bezoek aan de werkplaats moeten worden benaderd.
Het doel hiervan is om mening van de klant met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden te peilen.
Het is dan ook van belang deze mening goed te registreren, zodat hier in de toekomst gebruik van kan
worden gemaakt om bepaalde processen te verbeteren die bijdragen aan het realiseren van de
doelstelling.
Follow up
Drie tot vijf dagen na het afhalen van de auto zal er een zogenaamde follow up call worden uitgevoerd.
Tijdens dit telefoongesprek wordt de klant gevraagd hoe tevreden deze is over de service en de
uitgevoerde werkzaamheden. Als de klant tevreden is zal het gesprek worden beëindigd. Vervolgens zal
in ADP worden geregistreerd dat de follow up call is uitgevoerd en dat de klant tevreden is.
Als de klant ontevreden is zal hiervan eveneens een melding worden gemaakt. Er wordt vervolgens een
e-mail gestuurd naar de serviceadviseurs, de after sales manager en de assistent manager. De
serviceadviseurs zullen actie ondernemen en ervoor zorgen dat het probleem door de juiste mensen
wordt opgelost, dit doen zij in overleg met de aftersales manager. Een nadeel van klachten die
voortkomen uit een follow up is dat er geen melding van wordt gemaakt in de klachten database. Dit is
een database in ADP waar de klachten van klanten worden geregistreerd en voortgangsacties worden
gemeld. De status van de klacht kan op deze manier terug worden gezocht en aan de hand hiervan
kunnen analyses worden gedaan die inzicht geven in de zwakke punten van het bedrijf. Het is daarom
van groot belang om alle klachten in deze database te registreren. Ook de klachten die voortkomen uit
follow up calls
Door onderbezetting bij de service afdeling zijn er gedurende een lange periode geen follow up calls
uitgevoerd. Op dit moment is deze onderbezetting verholpen en zullen de follow up calls weer worden
uitgevoerd.
Tevens adviseren wij om de follow up call te gebruiken om de klant nogmaals te herinneren aan zijn
volgende bezoek. Dit kan worden gedaan door het gesprek af te sluiten met de volgende tekst; “Dan
wens ik u nog een fijne dag en wij zien u graag verschijnen op datum volgende afspraak”.
Mocht het voorkomen dat er veranderingen optreden met betrekking tot de afspraak dan kan hierin
direct een overeenstemming worden gezocht met de klant.
Klanttevredenheid onderzoek
Een maand na het bezoek zal vervolgens opnieuw contact met de klant worden opgenomen. Hierbij zal
de klant worden gevraagd om een vragenlijst over de service bij Yrausquin & Sons in te vullen. Dit
contact verloopt telefonisch of via mail.
Het invullen van de vragenlijst tijdens een telefoongesprek met de klant neemt in veel gevallen veel tijd in
beslag. Het versturen van de vragenlijst via e-mail is ook geen efficiënte oplossing omdat veel mensen
op Aruba hun mailbox niet frequent lezen.
Ons advies is om de vragenlijst die wij tijdens onze enquête hebben gebruikt te blijven gebruiken. Deze
vragenlijst zal door de klant worden ingevuld wanneer deze zijn auto op komt halen. Aan de hand van een
Excel sheet kan snel een overzicht worden geschetst met de uitkomsten van het onderzoek. Dit kan
bijdragen aan het proces van continue verbetering van de service.
Tevens zal dit een tijdsbesparing opleveren. Dit lijkt op het eerste gezicht geen bedrage te leveren aan
de hoofddoelstelling van het bedrijf. Maar omdat de service met onderbezetting te maken heeft zal
hierdoor meer tijd vrij komen. Deze tijd kan worden gebruikt voor met uitvoeren van de follow up calls.
Hierdoor zal dit toch wel een bijdrage leveren aan de hoofddoelstelling van het bedrijf.
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7.3

Afhandeling klacht van de klant

Klachten van de klant kunnen binnen komen per e-mail, via de website, per telefoon of mondeling bij een
van de medewerkers. Al deze klachten worden doorverwezen naar de assistent manager (tevens klacht
coördinator), Rubelino. De klacht coördinator registreert de klacht vervolgens in ADP. Rubelino stuurt
afhankelijk van waar de klacht over gaat een melding naar de desbetreffende afdelingsmanager. De
afdelingsmanager zal in overleg met de klant (waar nodig ook met de directeur) de klacht op een gepaste
manier oplossen. Van alle genomen acties met betrekking tot de klacht wordt er een melding gemaakt
onder het desbetreffende klachtnummer. Alle werknemers kunnen zo in het systeem terug kijken wat de
status is van een klacht en welke handelingen er zijn uitgevoerd. Rubelino stuurt vervolgens ter
herinnering elke vrijdag een e-mail naar de betrokken managers om ze te herinneren aan het oplossen
van de klacht. Nadat de klacht is opgelost zal er een follow up call worden uitgevoerd, deze dient twee
weken na de oplossing van het probleem te worden uitgevoerd. Zie bijlage XXI voor het processchema
voor het oplossen van een klacht.
Om inzichtelijk te krijgen hoe de mening van klanten is met betrekking tot klachtenafhandeling hebben
wij ze de volgende vraag gesteld:
Hoe tevreden bent u over de mate waarin klachten serieus worden genomen?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

45
40%
53%
4%
2%

Het blijkt dat 93% van de ondervraagde klanten tevreden tot zeer tevreden is over de mate waarin
klachten serieus worden genomen. Toch is ons opgevallen tijdens het meelopen met dit proces er toch
een aantal dingen verbeterd zouden kunnen worden.
Om te kijken hoe men werkelijk presteert op het gebied van klachtenafhandeling hebben we van dertig
klachten de openingsdatum, de sluitingsdatum en de datum van de follow up call opgezocht. Tevens
hebben we veel gesproken met de betrokkenen werknemers. Wij hebben met behulp van deze
gegevens onderzoek gedaan naar de klachtenafhandeling om erachter te komen hoelang er over wordt
gedaan om een klacht op te lossen, na hoeveel dagen de follow up call wordt uitgevoerd en waar het
volgens de werknemers zelf fout gaat.
Het blijkt dat het oplossen van een klacht gemiddeld 51 dagen duurt. Wanneer we hier de klachten
uitfilteren waarbij op onderdelen gewacht moet worden (en de klacht dus niet gesloten wordt) duurt dit
gemiddeld zelfs 52 dagen. Het wachten op onderdelen heeft dus nagenoeg geen invloed op de tijd van
afhandeling van de klacht. Follow up calls worden gemiddeld 26 dagen na het sluiten van de klacht
uitgevoerd. Dit is bijna het dubbele van de toegestane twee weken.
Uit gesprekken met betrokkenen medewerkers blijkt dat het voorkomt dat een klacht soms later wordt
gesloten dan het in werkelijkheid is opgelost. Door de drukte vergeten de medewerkers om de klacht te
sluiten. Het te laat sluiten van klachten kan er voor zorgen dat follow up calls te laat worden uitgevoerd.
Tevens zou het zo kunnen zijn dat door het verkeerd sluiten van de klachten het aantal door ons
onderzochte dagen tussen openen en oplossen van de klacht afwijkt van de werkelijkheid.
Alles in dit proces wijst erop dat de procedure niet strikt wordt nageleefd. Men volgt wel de juiste
stappen in het processchema, alleen houdt ment zich niet aan de tijdsafspraken die er zijn gemaakt.
Klachten worden niet op tijd afgemeld, follow up calls worden te laat uitgevoerd en er zit teveel tijd
tussen de melding van de klacht en het oplossen van de klacht. Dit alles heeft een negatieve invloed op
de hoofddoelstelling van het bedrijf. Het is belangrijk dat er naar klanten geluisterd wordt en dat klachten
snel worden opgelost. Klanten krijgen hierdoor het gevoel dat ze serieus worden genomen en zullen
klachten hierdoor eerder vergeven. Als men zich aan de bestaande procedure houdt, die is weergegeven
in bijlage XXII, zal er optimaal worden bijgedragen aan de hoofddoelstelling van het bedrijf.
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8.

Conclusies en aanbevelingen

De vraagstelling waarop in dit rapport antwoord gezocht wordt, luidt: Wat is de opbouw van het aftersales
proces? Wat is de kwaliteit van het aftersales proces? Waar zou de kwaliteit van het aftersales proces
verbeterd kunnen worden? Hoe zou de kwaliteit van het aftersales proces verbeterd kunnen worden?
Uit ons klantenonderzoek is gebleken dat het aftersales proces over het algemeen goed functioneert kijkend
naar de hoofddoelstelling van het rapport:
„Het doel van dit rapport is om doormiddel van kwaliteitsmanagement de kwaliteit van het aftersales proces
te verhogen en hiermee de klantenbinding te versterken.‟
Wel zijn er tijdens ons onderzoek adviespunten naar voren gekomen die de efficiëntie van bepaalde
processen zullen verbeteren en hiermee indirect ook de klanttevredenheid zullen verhogen. Zie hieronder
per stap van het aftersales proces de conclusies en aanbevelingen:

8.1 Werkorder aanname
Proactief klantcontact en het maken van de afspraak
Slechts 50% van de dagelijks verwachte klanten komt werkelijk opdagen. Hoewel uit het
klanttevredenheid onderzoek blijkt dat de klanten tevreden zijn over de manier van het maken van een
afspraak heeft dit wel negatieve gevolgen voor de efficiëntie. Om het percentage klanten dat op komt
dagen te verhogen zullen er aanpassingen moeten worden gedaan in het processchema.
 Met behulp van de veranderingen in het processchema ligt het initiatief voor het bevestigen van
de afspraak niet meer bij de klant zelf. Door een afspraak met de klant te maken na afloop van
het bezoek kan direct worden gecommuniceerd en heeft de klant zelf inbreng in de datum en tijd
van de afspraak. De klant zal zich hierdoor tevens meer verantwoordelijk voelen voor het
nakomen van de afspraak. Tevens kunnen hierbij direct de werkzaamheden voor het volgende
bezoek bij de afspraak worden ingepland.
Klantbezoek
Het eerste aanzicht wanneer de klant komt aanrijden ziet er niet netjes uit. De service adviseurs dragen
tijdens het klantbezoek geen bedrijfskleding en de locatie waar de pre-check wordt uitgevoerd ziet er
niet netjes uit. Het dragen van bedrijfskleding zorgt ervoor dat nieuwe klanten eerder zullen weten waar
zij terecht kunnen. Tevens straalt het dragen van bedrijfskleding kwaliteit uit.
 Het advies is dan ook om de service adviseurs nette representatieve bedrijfskleding te laten
dragen en de plaats waar de pre-check wordt uitgevoerd schoon en opgeruimd te houden.
Pre inspectie
Op de checklist zijn een aantal checkpoints weergegeven die hier niet thuis horen. Hierdoor is er geen
duidelijk overzicht van de punten die moeten worden gecontroleerd en wordt de pre-check zowel
kwantitatief als kwalitatief niet altijd goed uitgevoerd.
 Op de aangepaste checklist zijn de checkpoints duidelijk en overzichtelijk weergegeven. De
bijbehorende procedure zal er toe lijden dat de checkpoints op de juiste manier worden
uitgevoerd.
Prijsvoorstel naar de klant
Het processchema voor het prijsvoorstel naar de klant geeft onvoldoende inzicht in wie er voor welke
taak verantwoordelijk is. Tevens is er geen bijbehorende procedure aanwezig. Hierdoor treed in dit
proces veel miscommunicatie op.
 Om miscommunicatie te voorkomen is een nieuw processchema opgesteld. In dit
processchema is overzichtelijk weergegeven welke stappen in welke volgorde moeten worden
uitgevoerd. In de bijbehorende procedure wordt beschreven hoe het processchema zal moeten
worden nagestreefd. Ook zal er tijdens de aanvraag van extra werkzaamheden altijd de totaalprijs
van alle werkzaamheden moeten worden vermeld.
Aanbieden mobiliteit
Het proces met betrekking tot de mobiliteit van de klant voldoet aan de doelstelling van het bedrijf.
Hierdoor stellen wij dan ook geen wijzigingen voor in dit proces. Er zijn wellicht verbeteringen haalbaar
met betrekking tot de communicatie met de klant.
 Als de procedure beter wordt gehandhaafd zal deze communicatie wellicht kunnen verbeteren.
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Afhaalmoment bepalen
Tijdens het gehele aftersales proces vindt er veel klantcontact plaats. Twee uur voor de afgesproken
afhaaltijd wordt een controle uitgevoerd of het afgesproken tijdstip kan worden nagekomen. Hierbij wordt
de klant gebeld en wordt een update gegeven met betrekking tot de stand van zaken. Tot slot wordt de
klant voor de derde keer gebeld om te melden dat de auto klaar is. Dit veelvuldige klantcontact is een
weloverwogen beslissing waar het bedrijf Yrausquin & Sons goede redenen voor heeft.
 Tijdens het klantcontact met betrekking tot de update van de stand van zaken zal de klant
moeten worden gevraagd of het gewenst is voor een laatste keer gebeld te worden om te
melden dat de auto daadwerkelijk klaar is. Hierdoor komt het aftersales proces beter overeen
met de wensen van de klant

8.2 Magazijn
Bestellen onderdelen
De leverancier, de transporteur en de douane zorgen ervoor dat het proces van het bestellen van
onderdelen veel tijd in beslag neemt. Yrausquin & Sons kan geen invloed uitoefenen op de procedures
van deze bedrijven. Wel kan in de gaten worden gehouden wanneer de onderdelen verwacht worden.
 Het is belangrijk dat de parts afdeling de status van de bestellingen nauwlettend in de gaten
houdt. Hierdoor kan de klant goed op de hoogte worden gehouden over de binnenkomst van de
onderdelen en kan de werkplaats hier rekening mee houden in de planning
Ontvangen onderdelen
In totaal zijn er op dit moment 141 emergency orders in het magazijn aanwezig bestemd voor de back
office. Bij slechts 33% van deze 141 emergency orders is een afspraak gemaakt met de klant.
Gemiddeld wordt de klant pas 15 dagen nadat het onderdeel binnen is gebeld.
 Om de tijd van het binnenkomen van het onderdeel tot het bellen van de klant te verkorten ia
een nieuw processchema opgesteld. Dit processchema verschilt van het oorspronkelijke model
in het opzicht van de prioriteit van een aantal stappen. In het nieuwe processchema zal de front–
en back office eerder op de hoogte zijn van de verwachte onderdelen waardoor de klant sneller
op de hoogte zal kunnen worden gebracht van de binnenkomst van zijn onderdelen.
Opslag onderdelen
Het magazijn van Mitsubishi is netjes en geordend terwijl het magazijn van Ford rommelig is, de
stellingen zijn oud en de nummering van de vakken is er onduidelijk.
 Ons advies is om bij het magazijn van Ford dezelfde indeling als bij het magazijn van Mitsubishi
toe te passen. Onderdeelnummers zijn op deze manier eenvoudiger terug te vinden op de
stellingen waardoor er efficiënter gewerkt kan worden.
Met komt regelmatig voor dat de werkelijke aantallen van onderdelen niet overeenkomen met de
aantallen in het systeem. Het gaat hierbij vooral mis bij het plaatsen van het onderdeel op de jobcard en
het verkeerd tellen van de onderdelen. Met betrekking tot het plaatsen van het onderdeel op de jobcard
ligt het probleem bij het verantwoordelijke magazijn personeel. Het probleem bij het verkeerd tellen van
de onderdelen wordt veroorzaakt door het niet strikt handhaven van de bijbehorende procedure.
 Als het verantwoordelijke magazijn personeel beter oplet of onderdelen wel of niet op de jobcard
gezet moeten worden, zullen hier minder fouten ontstaan. Tevens zal er strikter volgens de
procedure moeten worden gewerkt om fouten bij het tellen van onderdelen te voorkomen.
Verkoop onderdelen
Uit het onderzoek naar de verkoop van onderdelen is gebleken dat er vaak miscommunicatie optreed
tussen de monteur en de magazijnmedewerker over het juiste onderdeel.
 Ons advies is om de onderdelen verkoop adviseur voor de back office te lokaliseren in de Parts
Back Desk. Vanuit hier kan deze direct communiceren met de monteurs. Met behulp van een
computer heeft de onderdelen verkoop adviseur inzicht in het systeem van het magazijn,
waardoor hij de beschikbaarheid van de onderdelen direct kan controleren.
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8.3 Werkplaats
Reparatieproces
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn uitgebreide procedures en een checklist opgesteld door
een extern bedrijf genaamd “Rotab, inc.” Als deze procedures worden gehandhaafd zal optimaal invulling
worden gegeven aan de hoofddoelstelling van het bedrijf. Uit het klanttevredenheid onderzoek blijkt dat
96% van de ondervraagde klanten tevreden is over de kwaliteit van het geleverde werk in de werkplaats.
De fouten die hierbij voorkomen worden vaak veroorzaakt door het niet juist volgen van de procedure
 Ons advies is dan ook om deze procedures en checklist zo veel mogelijk na te blijven streven om
fouten te voorkomen en de kwaliteit hoog te houden.
Omdat Yrausquin & Sons de enige dealer op Aruba is van de gevoerde merken is de grootste vorm van
concurrentie de universele garagebedrijven. Yrausquin & Sons onderscheid zich hiervan door de
uitgebreide inspectie tijdens het onderhoud en het leveren van een goede service.
 Om de klant zich bewust te maken van dit onderscheid ten opzichte van de concurrentie zal een
kopie van de volledig ingevulde MPI checklist aan de klant moeten worden meegegeven.
Het wassen van de auto‟s straalt kwaliteit uit richting de klant. Uit het klanttevredenheid onderzoek is
gebleken dat 96% van de ondervraagde klanten tevreden is over de schone staat van de auto bij afhalen.
 Wij adviseren dan ook om zo veel mogelijk auto‟s in schone staat aan de klant af te leveren.
Hierdoor zal de waardering van de klant voor de uitgevoerde werkzaamheden stijgen.
Herhalingsbezoeken
Uit het onderzoek naar de herhalingsbezoeken blijkt dat het gemiddelde percentage herhalingsbezoeken
in de periode van januari 2010 t/m maart 2011 0,65% is. Dit is onder de eis van 1,0 % die door het
bedrijf Yrausquin & Sons is gesteld. Het percentage is dusdanig laag dat het onnodig is onderzoek te
doen naar vermindering van het aantal herhalingsbezoeken. Tevens kan worden geconcludeerd dat het
betalingsmodel van de monteurs geen invloed heeft op het aantal herhalingsbezoeken per monteur. Het
betalingsmodel van de monteurs heeft echter wel een sterke invloed op de productiviteit.
 Wij adviseren om bij alle monteurs het betalingsmodel op basis van commissie te hanteren.
Terreinindeling Yrausquin & Sons
Tijdens onze waarnemingen op het terrein van Yrausquin & Sons is het ons opgevallen dat de auto‟s
vaak onoverzichtelijk staan geparkeerd. Er staan beschadigde auto‟s en auto‟s die voor lange tijd
wachten op onderdelen in het zicht van de klant. Als de klant opmerkt dat een auto al langere tijd op het
terrein van Yrausquin & Sons aanwezig is kan dit een negatieve indruk achterlaten. Tevens heeft een
rommelig aanzicht een negatieve invloed op het vertrouwen van de klant.
 Wij hebben een nieuwe indeling gemaakt voor het terrein van Yrausquin & Sons. Hierbij is
rekening gehouden met de criteria die aan de verschillende categorieën auto‟s zijn verbonden.
Aan de hand van de nieuwe plattegrond zal de klant louter worden geconfronteerd met een net
geordend terrein waarop schone auto‟s in een goede staat zichtbaar zijn.
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8.4 Klant nazorg
Afhaalmoment
Uit het klanttevredenheid onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondervraagde klanten tevreden is
met het afgesproken tijdstip van het afhaalmoment. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de manier
waarop het proces verloopt een goede invulling geeft aan de doelstelling van het bedrijf.
 Het zou beter zijn als de klant zijn rekening direct aan de service balie zou kunnen betalen.
Hierdoor zal het proces worden versneld waardoor de klant minder tijd kwijt is, tevens is deze
oplossing gemakkelijker voor de klant omdat deze nu niet naar de showroom hoeft te lopen.
Nazorg na bezoek
Van klachten die voortkomen uit een follow up na onderhoud wordt geen melding gemaakt in de
klachten database. De status van de klacht hierdoor niet terug worden gezocht en aan de hand hiervan
kunnen geen analyses worden gedaan die inzicht geven in de zwakke punten van het bedrijf.
 Het is van groot belang om alle klachten in deze database te registreren. Ook de klachten die
voortkomen uit follow up calls.
Op dit moment wordt de klanttevredenheid bij Yrausquin & Sons niet gemeten. Een klanttevredenheid
onderzoek draagt bij aan het proces van continue verbetering van de service.
 Wij adviseren om het klanttevredenheid onderzoek waar wij mee zijn gestart voort te zetten.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de vragenlijst die tijdens ons onderzoek is gebruikt.
Afhandeling klacht van de klant
Alles in het proces van de klachtafhandeling wijst erop dat de procedure niet strikt wordt nageleefd. Men
volgt wel de juiste stappen in het processchema, maar houdt zich niet aan de tijdsafspraken die zijn
gemaakt. Er gaan gemiddeld 51 dagen overheen totdat de klacht is opgelost en follow up calls worden
gemiddeld pas 26 dagen na het oplossen van de klacht uitgevoerd. Tevens zit er teveel tijd tussen de
melding van de klacht en het oplossen van de klacht. Dit alles heeft een negatieve invloed op de
hoofddoelstelling van het bedrijf. Het is belangrijk dat er naar klanten geluisterd wordt en dat klachten
snel worden opgelost. Klanten krijgen hierdoor het gevoel dat ze serieus worden genomen en zullen
klachten hierdoor eerder vergeven.
 Het is van groot belang dat de tijdafspraken in de procedure voor de afhandeling van een klacht
van de klant worden gehandhaafd.
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Bijlage I - Processchema pro actief klantcontact
Klant

Verkoop adviseur

1. Koopt een nieuwe auto

2. Registreert klant - en
voertuig informatie in
invoice

Receptionist

6. Verzamelt
klantgegevens tijdens het
service bezoek

7. Werkt de
klantgegevens bij in het
klantenbestand van ADP

8. Berekend handmatig
de datum voor het
volgende service bezoek

9. Voert de datum van het
volgende bezoek in in
ADP

10. Stelt een lijst samen

11. Voegt klantnaam en
adres toe op de reminder
card

13. Ontvangt reminder card

12. Verstuurt reminder card

15. Ontvangt informatie

14. Belt om de afspraak
te bevestigen

16. Maakt een afspraak
(bied twee
mogelijkheden)
(

17. Verspreid
informatie door ADP
J
a

18. Controleer met de
kanten contactlijst aan het
einde van de dag

19. Telefonische herinnering

21. Maakt een afspraak

20. Telefoon niet
beantwoord en
klant komt niet
opdagen

N
e
e
e

22. Werkt
informatie bij in
voertuig bestand

23. Werkt
klantinformatie bij
met reden waarom
niet

24. Voorbereidingen
treffen voor de volgende
dag

25. Welkom bord
voorbereiden
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Verkoop adm.

Service adviseur

3. Registreert
klantinformatie in ADP

5. Introduceert de klant bij
de service afdeling en de
receptionist

4. Registreert voertuig
garantie informatie

Bijlage II – Blanco reminder card
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Bijlage III – Update processchema pro actief klantcontact
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Bijlage IV – Pre inspectie kwantitatieve analyse
Service Advisor:
Date/Time:
Engine Type:
Agreed
completion time:

Customer Name:
Customer Phone:
Vehicle Model:

N=87
R.E.Yrausquin & Sons N.V.
www.reysons.com
T: 524-4444

Registration-No./date:
Repair Order No.:

D: 524-4450

CHECKED AND NEEDS IMMEDIATE ATTENTION!
CHECKED AND SHOWS SOME SIGNS OF WEAR ! - NEEDS TO BE CHECKED AT NEXT SERVICE
CHECKED AND OKAY ! - NO SERVICING REQUIRED
Preparations
Vehicle protection
Queries to customer

Fit protective covers (seat, steering wheel)
Regarding functioning of interior lights
General question about any concerns with the vehicle
Vehicle concerns are listed on the Repair Order

mobility offer

Drop off:

Inside the vehicle
Mileage
Fuel level
Horn
Clutch
Handbrake
Washers & Wipers
Exterior lights
Around the vehicle
o = Body damage
x = Paint damage
# = Glass damage
z = Exterior lights
damage
Spare tire (trunk)
Tools (trunk)
Under hood/bonnet
General pre-check
Engine oil
Transmission fluid
Washer reservoirs
Brake fluid
Coolant, belt & hoses
Engine air filter
Battery

Check Operation

2%
51%
2%
1%
Pick up:

E, ¼, ½, ¾, F
Check function
Check function
Check function
Check function and condition
Check function

97%
48%
89%
78%
99%

2%
1%
1%
15%

5%

NOTES
:

Check availability and condition
Check availability

1%
1%

Visual check for obvious damage/leaks
Check fluid level (Show customer condition of oil)
Check fluid level and condition
Check fluid level and condition
Check fluid level and condition
Check fluid level and condition
Check condition
Check function

47%
47%
46%
46%
47%
47%
26%
46%
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1%

3%
1%

13%

Under the vehicle
Tires

Check wear and condition
LF: G Y R Tread Depth ____
LR: G Y R Tread Depth ____

RF: G Y R Tread Depth ____
RR: G Y R Tread Depth ____

Other
Queries to customer

Remind customer to remove personal items
Handover of alloy wheel key, radio code and history book
Additional Service Requested
- Car washed
- Interior cleaned
- Engine bay cleaned
Additional Repairs identified but not performed:
Recommended Repairs are also listed on the Repair Order

Free

Charged

Signature SA

Fixed quoted price:

Service advisors tasks
Called customer
ASR
Approved /Denied
Warranty
SOR
New appointment
Quality Control Technical
Customer requirement
met?
Engine oil
Washer reservoirs
Handbrake
Coolant, belt & hoses
Test Drive

AWG.
Signature Customer

10:00 AM:

14:00-15:00 :

All met:

16:00:

All passed:

Check fluid level and condition
Check function
Check fluid level and condition
Check for abnormal noises and good operation of vehicle
Signature Quality
Inspector

Inspector Name and
comments

Follow up call

Satisfied:

Not satisfied:

New Appointment to correct problem : ___________
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Bijlage V – Aangepaste pre inspectie document
Service Advisor:

Customer Name:

Date/Time:

Customer Phone:

Engine Type:

Vehicle Model:

Agreed completion time:

Registration-No./date:

R.E.Yrausquin & Sons N.V.
www.reysons.com
T: 524-4444
D: 524-4450

Repair Order No.:
CHECKED AND NEEDS IMMEDIATE ATTENTION!
CHECKED AND SHOWS SOME SIGNS OF WEAR ! - NEEDS TO BE CHECKED AT NEXT SERVICE
CHECKED AND OKAY ! - NO SERVICING REQUIRED

Inside the vehicle

Comments

Mileage
Fuel level

E, ¼, ½, ¾, F

Horn
Clutch

Check function

Handbrake

Check function

Washers & Wipers
Around the vehicle

Check function and condition

Check vehicle damage

o = Body

Comments
NOTES:

x = Paint
# = Glass
z = Exterior

Exterior lights
Spare tire (trunk)

Check function of all exterior lights
Check availability wear and condition

Tires

Check wear and condition

Use tire tread gauge

LF: G Y R Tread Depth ____ RF: G Y R Tread Depth ____

Use tire tread gauge

LR: G Y R Tread Depth ____ RR: G Y R Tread Depth ____

Advise change when less than 2.0 mm

Under hood/bonnet

Comments

General pre-check

Visual check for obvious damage/leaks

Engine oil

Check fluid level

Show customer level and condition of oil

Transmission fluid

Check fluid level and condition

Show customer level and condition of oil

Powersteering fluid

Check fluid level and condition

Washer reservoirs

Check fluid level and condition

Brake fluid

Check fluid level and condition

Coolant fluid

Check fluid level and condition

Belt & hoses

Check condition

Engine air filter

Check condition

Battery

Check function

Use battery analyser
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Preparations
Queries to customer

General question about any concerns with the vehicle:

Dashboard
Warning lights
Undesirable noices

Signature
Customer

Fixed quoted price:
Price: AWG
Service advisor task
Called customer

10:00 AM:

14:00-15:00 :

16:00:

ASR
Approved /Denied
Warranty
SOR
New appointment
Quality Control Technical
Customer requirement
met?

All met:

All passed:

Engine oil
Washer reservoirs

Check fluid level and condition

Handbrake

Check function

Coolant, belt & hoses

Check fluid level and condition

Test Drive

Check for abnormal noises and good operation of vehicle
Signature Quality Inspector

Inspector Name and
comments

Follow up call

Satisfied:

Not satisfied:

New Appointment to correct problem : ___________
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Bijlage VI – Procedure pre-check
1.

The service advisor greets the customer by mentioning its name, if the service advisor does not
remember the name of the customer this can be done by checking the license plate of the car.
Ask the customer to get out of his vehicle and remove all personal items.

2.

Fill in the customer information at the pre-check form to get as many information about the client
as possible. Check if the phone number correspondents with the number at the database.

3.

Meanwhile the helper has installed the floor mats and the seat protection cover.

4.

The service advisor starts the engine and checks the mileage and fuel level. He also checks the
dashboard to see if there are any errors.

5.

The service advisor checks the function of the horn.

6.

The service advisor checks the condition of the wipers by using the washers. If the wipers of the
washers don‟t function well he shows the customer and advises to change them.

7.

Put the car in reverse gear and apply the handbrake firmly. Now try to drive backward very
carefully. By this the function of the handbrake and the clutch can be checked.

8.

Switch on the exterior lights of the vehicle one by one. The helper will check the function of the
lights from outside the vehicle.

9.

The service advisor switches off the engine and opens the bonnet from inside the vehicle.

10. Now the service advisor gets out of the vehicle and walks around it form the back to the front.
With this the outside damage of the vehicle is being noticed at the pre-check document. Tell the
customer that Yrausquin & Sons can fix the damage in the bodyshop.
11. The service advisor also visually checks the condition of each tire. Use the tire tread gauge to
measure tire tread. Advise to chance the tire if the tire tread is less than 2mm. Note at the precheck document if the tire wear is not equal and inform the customer about this. Explain to the
customer that this can be caused by a failure at the alignment of the vehicle.
12. Arrived at the back of the vehicle the service advisor inspects the presence and the condition of
the spare tire. With this the presence of the tools necessary to change wheels is being checked.
13. Meanwhile the helper had opened the bonnet. Arrived at the engine department the engine
department is first being checked if there are any damages or leaks. Next the helper checks the
condition and the level of the engine oil and the transmission oil together with the owner. He also
opens the air filter box to show the customer the condition of the air filter.
14. The service advisor checks the condition and the level of the power steering, brake fluid, coolant
fluid and the washer fluid. Inform the customer if the level has reached its minimum.
15. Check the condition of the belts and hoses. Pay attention to any leakage or dehydration.
16. Check the battery by using the battery analyzer. Advise the customer to chance the battery if the
battery analyzer states.
17. Ask the customer about any additional concerns. Mention the dashboard warning lights and any
undesirable noises.
18. Inform the customer about the further completion of the service process.
19. Give the customer a fixed quoted price and let the customer sign the document.
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Bijlage VII – Processchema service afspraak
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Bijlage VIII – Processchema walk in
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Bijlage IX – Procedure prijsvoorstel naar de klant
1.

The service advisor carries out the pre-check by using the pre-check list and the associates
procedure.

2.

The service advisor notes the extra activities in consultation with the client.

3.

The service advisor determines a price for the maintenance and the extra activities. When it is
necessary prices must be asked by the parts department.

4.

Make sure to the customer that the given price is a provisional price proposal, because of the
fact that extra activities can come out of the MPI.

5.

Let the customer sign the pre-check list for agree, make once again clear that it is for a
provisional proposal.

6.

Plan the maintenance for the workshop.

7.

The technician carries out the MPI. Extra activities which arise from the MPI, are written down.

8.

As the complete MPI has been carried out and all extra activities are clear there must be
determined a total price and there must be clear that all required parts are on stock. Also must
be clear which activities are a priority for when the customer does not want to carry out all
activities.

9.

The service advisor calls the customer concerning the extra activities. It is important that it is
explained well what needs to be done. The customer must understand and recognize the
usefulness of the work.

10. The service advisor consults with the customer which work should be done. The service advisor
summarizes the conversation and asks literally for agreement to the customer.
11. Depending on the availability of the parts and the wishes of the customer a new appointment
has to be made.
12. At the appointed time, the work will be performed.
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Bijlage X – Processchema aanbieden mobiliteit
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Bijlage XI – Processchema magazijn.

- 57 -

Bijlage XII – Processchema reparatieproces
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Bijlage XIII – Multi Point Inspectie checklist
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Bijlage XIV – Procedure werkzaamheden

ROTAB, INC.
TECHNICIAN SHOP PRACTICE AND PROCEDURE
1. Always use floor mat, steering wheel cover, seat cover, and fender covers.
2. Refer to ROAD TEST PROCEDURES DOCUMENT if you have authority to ROAD
TEST. If you do not have authority for ROAD TEST, you should accompany the Shop
foreman or Road Test Person during the Road Test. You will have firsthand
knowledge of the condition of the vehicle.
3. Pay attention to Customer complaints.
4. Switch OFF Customer Radio. Do not change the station. Do not use the Radio or CD
Player unless you are required to repair the system.
5. Keep the Door Windows and Doors closed normally. Only the DRIVER side window is
allowed to be kept open while the vehicle is in the shop.
6. At the end of the day all vehicles left inside the shop must be completely closed and
the keys placed in the LOCK BOX on the window. The Driver side rear window is
preferable.
7. All vehicles parked on the outside must have the keys placed in a LOCK BOX on the
window. The Driver side rear window is preferable.
8. If you have to work in the Cabin, your hands must be clean. If you accidentally soil
the interior of the vehicle, you should immediately clean any grease marks with a
clean towel.
9. Raise car and set safety locks on Lift. If the safety locks do not work, notify the Shop
Foreman or Manager immediately.
10. Use protective Eyewear or clothing where necessary. SAFETY COMES FIRST
11. Keep your workstation neat and organized. This practice will help to increase your
productivity.
12. Use the Workshop Manuals when performing component repair eg. Transmission or
Engine work. The Shop Manual is your most important tool.
13. Use Special Shop Tools where needed. They will save you time and money. Clean
and report damage to special tools.
14. Lubricate all your Air Tools daily at the beginning of work and check that the Air
Supply does not have water. Add oil during the day as needed.
15. From your Tool Box, select only the tools needed for a particular job. Return all
others to the Tool Box.
16. Always perform SAFETY CHECK of Brake and Steering Systems and Exhaust
System.
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17. Always check for fluid leaks and be specific about where they come from.
Sometimes you will have to wash the engine or other component to identify a leak.
18. Look for other problems example: bad mounts, bushings, broken bolts etc. Include
those in your report for the Shop Foreman. This must be done during the FIRST
inspection, to avoid calling the Customer a second time.
19. Make sure that all bolts, nuts, washers etc are properly installed and tightened.
20. Make sure that all fluids are at the correct levels.
21. Take care to avoid damaging electrical connectors. Use special tools (eg: back probe
pins) when working with computer terminals.
22. Pay close attention to the sequence of removal and replacement of components, and
rehearse in your mind. This will help you to develop speed while you maintain a high
standard of workmanship.
23. Mark Drive Shaft and Universal Joints before removing from vehicle. Make it a
practice of marking other components before disassembly. This practice reduces
the possibility of misalignment, which can cause noise and vibration. It will also save
you time during reassembly.
24. When jumping a battery with another car, leave the “good” car engine shut OFF.
Connect the Positive and Negative of the Jumper cable to the “GOOD” battery, and
then connect the Positive cable to the bad battery. Next connect the Ground Cable
from the Good Battery to an Engine Ground. NEVER CONNECT THE GROUND
CABLE TO THE BATTERY NEGATIVE.
25. On all standard transmissions, unless told otherwise, remove the entire clutch
assembly including the flywheel. Write the estimate for the Disc, Pressure Plate,
Release Bearing and Pilot Bearing. Inspect the Engine Rear Crankshaft Oil Seal and
the Transmission Front Oil Seal. NOTE: On High Mileage vehicles replace the
Engine Rear Crankshaft Oil Seal.
26. Put used parts into a plastic bag or box with the Repair Order Number on it and put
the parts in the Customer’s trunk. D0 NOT put used OIL and FUEL filters in the
customers car.
27. Clean grease, hand marks etc. off the vehicle with clean towel.
28. At the end of each job, return all your tools to the Tool Box and check your inventory
for missing tools.
29. Road Test (item #2) and turn in the Repair Order. Write remarks. Do not rely on
telling someone.
30. Always clean and prepare your workstation at the end of each job.
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Bijlage XV – Procedure testrit

ROTAB, INC.
ROAD TEST PROCEDURE
1. Check that the Repair Order is completely filled with Customer information, mileage
and Vin number.
2. Note anything unusual, body damage, broken glass, interior condition etc.
3. Use paper floor mat, seat cover, steering wheel cover.
4. Attach Company Dealer License plate to the vehicle as required by the law. If this
procedure is not obeyed, the consequences can be serious when there is an
accident or if you are stopped by the law.
5. Make a mental note of Customer’s seat position.
6. Check Fluid Levels before Road Test. Do not add fluids unless the levels are
dangerously low. The Customer complaint could be related to a low fluid level and
you want the symptom to show.
7. Take Customer on the Road Test if possible.
8. Do not smoke in the Customer’s vehicle. Turn OFF the Radio.
9. Do not drive the Customer’s vehicle to pick up parts or for lunch etc.
10. On all Road Tests, check performance at light, medium and heavy throttle
conditions. If equipped with Automatic Transmission, check passing gear function.
11. Do not Hot Rod customer’s vehicle.
12. After work is completed, a second Road Test should be done.
13. Return Customer’s seat to its original position.
14. Clean all grease marks and handprints from the vehicle with a clean towel.
15. Return the Repair Order to the Shop Foreman and write your remarks. Do not rely on
some other person’s memory.
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Bijlage XVI – Plattegrond terrein Yrausquin & Sons
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Bijlage XVII – Vragenlijst enquête klanttevredenheid
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Bijlage XVIII – Uitkomst enquête klanttevredenheid
AFSPRAAK
1.

Hoe tevreden bent u over de manier van het maken van een afspraak voor de werkplaats
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

2.

51
55%
45%
0%
0%

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om op korte termijn een afspraak voor de werkplaats te maken?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

50
40%
60%
0%
0%

SERVICE
3.

Hoe tevreden bent u over de service van Yrausquin & Sons bij uw laatste bezoek aan de werkplaats?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

4.

50
40%
54%
4%
2%

Hoe tevreden bent u over de vriendelijkheid en de hulpvaardigheid van de werkplaats receptie?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

5.

51
63%
37%
0%
0%

Hoe tevreden bent u over de deskundigheid om de door u gemelde problemen te begrijpen?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

6.

49
31%
65%
4%
0%

Hoe tevreden bent u over de mate waarin klachten serieus worden genomen?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

45
40%
53%
4%
2%

WERKZAAMHEDEN
7.

Hoe tevreden bent u over de uitleg van de aan uw auto uitgevoerde werkzaamheden?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

49
37%
55%
8%
0%
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8.

Hoe tevreden bent u over het overleg over niet opgedragen werk, als uw auto in de werkplaats is?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

9.

48
25%
69%
6%
0%

Hoe tevreden bent u over de bereidheid alle garantiewerkzaamheden uit te voeren?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

47
32%
60%
8%
0%

10. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het geleverde werk in de werkplaats?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

51
35%
61%
2%
2%

11. Hoe tevreden bent u over het op het afgesproken tijdstip gereedstaan van uw auto na onderhoud of reparatie?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

49
33%
57%
10%
0%

12. Hoe tevreden bent u over de wachttijd bij het brengen en het halen van uw auto?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

51
43%
53%
4%
0%

13. Hoe tevreden bent u over de schone staat van uw auto bij afhalen?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

49
45%
51%
4%
0%

KOSTEN
14. Hoe tevreden bent u over de bereidheid van tevoren kosten te calculeren?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

51
29%
61%
8%
2%

15. Hoe tevreden bent u over de uitleg van de rekening?
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

50
36%
58%
4%
2%
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16. Welk cijfer zou u de service van Yrausquin & Sons geven?
Aantal antwoorden
Gemiddelde
1
2
0%
0%

34
8,1
3
0%

4
0%

5
3%

6
3%

7
24%

8
29%

9
38%

10
3%

TOTAALWEERGAVE
Aantal antwoorden
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

741
39%
56%
4%
1%

Rangschikking uitkomsten per vraag
14. Hoe tevreden bent u over de bereidheid van tevoren kosten te calculeren?
8. Hoe tevreden bent u over het overleg over niet opgedragen werk, als uw auto in de werkplaats is?
11. Hoe tevreden bent u over het op het afgesproken tijdstip gereedstaan van uw auto na onderhoud of reparatie?

3,18
3,19
3,22

9. Hoe tevreden bent u over de bereidheid alle garantiewerkzaamheden uit te voeren?

3,23

5. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid om de door u gemelde problemen te begrijpen?

3,27

15. Hoe tevreden bent u over de uitleg van de rekening?

3,28

7. Hoe tevreden bent u over de uitleg van de aan uw auto uitgevoerde werkzaamheden?

3,29

10. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het geleverde werk in de werkplaats?

3,29

6. Hoe tevreden bent u over de mate waarin klachten serieus worden genomen?

3,31

3. Hoe tevreden bent u over de service van Yrausquin & Sons bij uw laatste bezoek aan de werkplaats?

3,32

12. Hoe tevreden bent u over de wachttijd bij het brengen en het halen van uw auto?
2. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om op korte termijn een afspraak voor de werkplaats te maken?
13. Hoe tevreden bent u over de schone staat van uw auto bij afhalen?

3,39
3,40
3,41

1. Hoe tevreden bent u over de manier van het maken van een afspraak voor de werkplaats

3,55

4. Hoe tevreden bent u over de vriendelijkheid en de hulpvaardigheid van de werkplaats receptie?

3,63
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Bijlage XIX – Processchema afhaalmoment.

- 68 -

Bijlage XX – Processchema nazorg na bezoek
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Bijlage XXI – Processchema klachtafhandeling.
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Bijlage XXII – Procedure klachtafhandeling
Employees receiving concern
 Identify the real concern of the customer.
 Try to solve the concern immediately, if necessary with assistance from the manager.
 If the concern cannot be solved immediately, inform the customer
- Who will own the concern
- When the customer will be contacted by the concerned owner. This always will be promptly
 After customer contact, fill in the Concern Resolution en Prevention form (CRP form) with as much
information as possible, but at least
- Customer information
- Description of concern
 Put the CRP form in CRP folder on the server and notify it on to the Concern Coordinator, when
- The concern is solved
- You cannot solve the concern yourself and do not know who has to solve it
Concern coordination
 The Concern Coordinator receives all CRP forms from dealer employees.
 The Concern Coordinator registers all concern information in the CRP file ( if not done yet ) and
ADP.  Function: “MAI” in CSM
 In case of unsolved concerns, the Concern Coordinator determines which manager is responsible
for solving the concern and distributes the CRP form to the responsible manager.
Manager receiving concern
 Managers receives a concern directly from the customer or receives a partly filled in CRP form from
one of the employees or Concern Coordinator.
 Identify the real concern of the customer.
 Try to solve the concern immediately.
 If the concern cannot be solved immediately, inform the customer what is going to be done to solve
the concern and when the customer will be contacted again.
 Fill/Update the CRP form in ADP  “MAI” function, edit action.
 File all CRP forms in CRP folder on the server ( each department has its own folder ).
Concern follow-up
 All concerns need to be followed up; this is the case the customer must be (re)contacted to find out
whether he/she is fully satisfied.
 Follow up these customers two weeks after the solution date.
 Check whether the concern has been solved to the customer‟s satisfaction and if the problem has
not reoccurred again. ( depending on the situation )
Managing the concern prevention and resolution process
 All departments can get complaints and they should be collected by one person, the Concern
Coordinator. An ideal situation is to solve the complaint right away, but even then, the CRP form has
to be filled out.
- All CRP files will be saved on the mutual accessible server of R. E. Yrausquin & Sons
- All Customer Complaints will come back to one person, the Concern Coordinator
- Always fill out the Concern Resolution and Prevention Form, even when the concern is solved
right away.
- In case of solved concerns, the CC will telephone the customer for a follow up. The results of
this will be added to the existing CRP form and updated in ADP.
- Unsolved concerns will be revised by the CC and forwarded to the responsible manager. After
the concern is solved, a notification must be send to the CC for the follow up of the concern
solution.
- After a month the results will be revised and it will give us feedback on how to improve
ourselves using the CRP analysis form.
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