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V
olgens De Winter is het goed te 
merken dat de klanten nog wei-
nig last hebben van de winter, 
maar dat betekent zeker niet dat 
er niks te doen is. “De verkoop van 

accu’s en winterbanden staat bijna stil en de 

starthulpservice wordt amper aangesproken. 
Maar juist nu merken we dat het werken met 
Wesp toegevoegde waarde heeft voor ons 
bedrijf”, zegt De Winter, die sinds begin dit 
jaar is aangesloten bij Verbeterservice, een 
benchmarkconcept van Werkplaats Service-
provider (Wesp) uit Vught. Met dit concept 
krijgen universele garages een helder inzicht 
in de cijferbrij van hun bedrijf met als doel 
snel acties te kunnen doorvoeren die con-
creet resultaat opleveren.

ONDERBUIKGEVOEL

Voordat De Winter met dit systeem werkte, 
stuurde hij op drie belangrijke gegevens: 
de omzet, kosten en de stand van de bank. 
“En veel onderbuikgevoel, maar sinds Wesp 
weet ik dat de oude manier van werken niet 
voldoende is. Ik heb de accenten nu ook 
verlegd naar het tijdig signaleren van gaten 
in de werkplaatsplanning. Ook kijk ik naar 
het rendement per werkplaatsopdracht of 
productgroep en heel belangrijk, naar de 
verhouding tussen uren en onderdelen per 
werkplaatsfactuur. Vooral dat laatste punt 
heeft ons veel opgeleverd: door ons rela-
tief lage uurloon van 49 euro kunnen we 

meer omzet per werkplaatsklus realiseren”, 
zegt hij. “We maken klanten exact duide-
lijk wat we doen. Voorheen regeerde ons 
onderbuik- gevoel teveel, maar juist door 
transparantie naar de klant, zijn het gemid-
deld doorberekende loon en onderdelen per 
werkorder gestegen. Dat heeft direct een 
positieve invloed op het bedrijfsresultaat.”

OP DE FEITEN

De Winter wijst zijn klanten nu bijvoorbeeld 
veel actiever op de houdbaarheidsdatum van 
remolie, attendeert hen op versleten wis-
serbladen en berekent gebruikte materialen 
beter door. Ook worden extra bestelde onder-
delen tijdig ingeboekt en vooraf worden 
eventuele extra reparaties beter doorgespro-
ken met de klanten.
“Het lijkt misschien allemaal voor de hand 
liggend, maar door de Wesp-cijfers zijn we 
met de neus op de feiten gedrukt. Doe je het 
niet, dan zie je dat keihard terug in de cij-
fers. Het sturen op de juiste cijfers heeft zich 
onmiddellijk terugbetaald bij ons. Het perso-
neel was in het begin wat sceptisch, maar ze 
merken dat het iets oplevert.”
Gevolg is dat De Winter binnenkort de cijfers 

Aan de slag met Wesp
Negentien december, 12 graden Celcius, veel te warm voor de tijd van het jaar. Ook 
voor garagebedrijven die graag winterproducten aan de man willen brengen. Aftersales 
Magazine ging aan tafel met Theo de Winter van het gelijknamige AD Autobedrijf uit Sint 
Nicolaasga. Tekst Jos Veldhuisen

“Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar 

door de benchmarking van Wesp, zijn we met de 

neus op de feiten gedrukt”, zegt Theo de Winter.
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WESP

gaat ophangen in de kantine zodat iedereen 
in het bedrijf de vooruitgang en de tips zelf 
kan bekijken.
“Ik ben ervan overtuigd dat het onze mede-
werkers alleen maar zal motiveren. Ze zien 
de harde cijfers, weten waar ze het voor doen 
en dat het werkt.”

OP STRAAT

Volgens De Winter worden door de bench-
marking van Wesp de omzetkansen duidelijk 
zichtbaar. “Goede en bruikbare cijfers zijn 
een eerste vereiste. Daar kun je gericht op 
sturen en de totale brutomarge mee verbete-
ren”, denkt hij. “Wij zitten nog in de leerfase. 
Ik denk dat we de cijfers wat eenvoudiger 
interpreteerbaar moeten maken. Soms lijkt 
de benchmark nog te abstract. Ik besprak het 
onlangs met een collega van Vakgarage en die 
was direct enthousiast. De Wespmethodiek 
opent absoluut de ogen.”

“We merken sinds medio 2012 dat consu-
menten zuiniger worden. Het aantal APK’s 
dat zonder onderhoudsbeurt wordt uitge-
voerd, is toegenomen. Bij onderhoud en 
reparatie wordt sowieso steeds vaker stevig 
over de prijs gesproken. Soms is dat echter 
ook een gevoel. Ik wil nu harde cijfers, want 
de combinatie van APK en onderhoud vormt 
een flink deel van onze werkplaatsomzet.” 

‘Het sturen op harde cijfers 
betaalt zich direct terug in 

resultaten’

 Dalende omzet per
 werkorder zet door
De werkplaatsomzet vertoont een dalende tendens 
over de afgelopen vijf jaar. Zo blijkt uit een analyse van 
651.272 werkorders van 68 universele garagebedrijven. 
Tekst Jos Veldhuisen

ONTWIKKELING WERKPLAATSOMZET BIJ UNIVERSELE GARAGES

aantal werkorders A B C aantal klanten/
kentekens

2009 107.693 €264 €105 €159 40.308

2010 123.221 €267 €101 €166 44.566

2011 134.504 €281 €99 €181 47.444

2012 139.382 €261 €96 €165 49.066

2013 146.472 €245 €95 €150 50.361

A: gemiddelde omzet per werkorder, B: looncomponent per werkorder
C: Onderdelen per werkorder
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WINTERWEER ALS GRAADMETER 
VOOR DE WERKPLAATSOMZET

gehele jaar 
2012/2013

december- 
maand 

2012/2013

Accu -7,9% -17,9%

Ruitenwissers 4,4% -5,4%

Koelvloeistof 0,1% -10,1%

Totaal -2,3% -13,1%
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V
olgens Bas Wintjes van Werk-
plaatsserviceprovider uit Vught  
wordt dit onder meer veroor-
zaakt door consumenten die 
kritisch naar autokosten kijken 

en door de toenemende concurrentie tus-
sen aanbieders van werkplaatsactiviteiten, 
waaronder merkdealers. Uit de cijfers uit 
2011 is de omslag te zien, waarbij het aan-
deel onderdelen per werkorder fors daalde 
in vergelijking met het doorberekende 
uurloon. Het is opvallend en bemoedi-
gend dat de 68 deelnemende garages in 
staat zijn geweest om gezamenlijk 10.000 
werkplaatsklanten binnen te halen. Ove-
rigens is dat per week maar drie nieuwe 
klanten. Bij een neerwaartse lijn van repa-
ratie- en onderhoudsklussen is het scoren 
van nieuwe klanten een absolute must.

WINTERPRODUCTEN

De laatste twee maanden van 2013 werd 
duidelijk dat de verkoop van winterpro-
ducten stil stond bij garagebedrijven en dus 
ook automaterialengrossiers. Maar daar 
kan nog verandering in komen, omdat er 
nog altijd voldoende consumenten zijn die 
hun auto pas winterklaar laten maken als er 

een koude periode aanbreekt. De APK, de 
wintercontroles en de onderhoudsbeurten 
hebben een positieve invloed op de omzet 
van winterproducten.
Uit een analyse van Wesp blijkt dat vooral 
de verkoop van accu’s een achterstand heeft 
opgelopen. In vergelijking met 2012, toen 
de winter redelijk vroeg inviel, komt de 
accu-omzet over 2013 uit op min 7,9 pro-
cent. Als de omzet van drie producten met 
elkaar worden vergeleken, wordt het effect 
van de slappe winterstart van dit jaar erg 
duidelijk. Dat het ontbreken van nachtvorst 
in december extra hard aantikt blijkt uit de 
accuverkoop in de afgelopen maand van 
-17,9 procent. 


