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remvloeistof flink gestegen. Wij hadden meer duidelijkheid 
nodig over de interne cijfers om ons dat goed te realiseren. Er 
sluipt blijkbaar toch een soort nonchalance in de dagelijkse 
routine en cijfers houden je scherp.”
   
WErkplaaTSklanTEn
Waar Toenink verder sterk op let is de merkverdeling van 
de omzet van de werkplaats. “Daar kun je goed op sturen 
in de trainingen: VW-Audi is bij ons goed voor twintig 
procent, Jaguar levert tien procent en BMW en Volvo zijn 
samen goed voor vijftien procent. Dat zegt natuurlijk iets 
over mijn klantenbestand. Wij hebben relatief veel klanten 
buiten de regio, omdat we ons voornamelijk richten op het 
hogere segment auto’s. Van de ruim 560 klanten is slechts 
een derde afkomstig uit de Lochemse regio. We hebben zelfs 
vaste klanten die uit de buurt van Amsterdam, Enschede of 
Duitsland komen. Ik ben nauwkeurig bezig om de klantloy-
aliteit in beeld te brengen. Het Wespsysteem geeft eenvoudig 
aan welke klanten toe zijn aan een onderhoudsbeurt. Je 
geeft de parameters zelf door, maar door de koppeling met 
de garagesoftware wordt inzichtelijk gepresenteerd in de sta-
tistieken van Wesp.”

MErkdEalErS
Volgens Toenink krijgt hij niet alleen goed inzicht in zijn 
klanten, maar kan hij ook veel gerichter zaken doen met zijn 
grossiers.
“Voor automaterialen doe ik zaken met drie grossiers: AD-
grossier Van Rijn uit Deventer, WM Automaterialen en 
API-grossier Growa, beide uit Lochem. Maar ik doe ook 

zaken met enkele merkdealers. Ik heb nogal jonge auto’s 
in de werkplaats en dan grijp je wel eens mis bij grossiers. 
Ook in geval van schade komen veel klanten bij mij. Dan is 
een relatie met de dealer ook handig. Ik ben actief met de 
verkoop van Carmeleon autoverzekeringen en die sturen de 
klant nadrukkelijk naar je toe. Dat werkt goed.”
Ook de verhouding tussen in- en extern werk wordt via 
Wesp in de gaten gehouden. “Ondanks mijn relatief kleine 
omvang, geven de cijfers me veel houvast om te sturen en 
actie te ondernemen.” 

WESp

Scherp blijven met cijfers

‘Je kunt van anderen leren door je 
eigen resultaten in een groter geheel 

te plaatsen’

Het bedrijf van Toenink heeft klanten die ook van ver buiten de eigen regio komen.

De relatief kleine werkplaats van Erwin Toenink is toch 
goed voor 1200 doorgangen per jaar.

De aard van de 
werkzaamheden 
is de laatste 
jaren behoorlijk 
verschoven. 
Onderhoud wordt 
minder, grote 
reparaties nemen 
toe.
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 Toenink in 
beeld
Erwin Toenink is 
ex- aftersalesspe-
cialist bij dealer-
groep Munsterhuis 
en begon in 2006 
voor zichzelf 
met een univer-
sele werkplaats. 
In hetzelfde pand 
begon een zakelijk 
partner met de ver-
koop van auto’s. In 
2012 nam hij die 
verkoopactiviteiten 
over en ontstond 
een compleet auto-
bedrijf.

Er werken drie 
monteurs in de 
werkplaats en zelf 
sleutelt hij ook nog 
regelmatig mee. 
Toenink is gek 
op diagnoseap-
paratuur en heeft 
diverse merkge-
bonden systemen. 
Het is zelfs zo dat 
universele garages 
uit de regio hun 
complexe diagno-
segevallen (vooral 
van BMW, Landro-
ver en Jaguar) bij 
hem onderbrengen. 
Er wordt veel aan-
dacht geschonken 
aan loyaliteit. Zo 
wordt de opslag van 
zomer- en winter-
banden in eigen 
huis gehouden en 
zaterdag biedt hij 
de mogelijkheid om 
auto’s van klanten 
te wassen (met de 
hand wel te ver-
staan). Dat geeft de 
klant toch een heel 
ander gevoel, dan 
een wasstraat of 
roll-over, is de me-
ning van Toenink.
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S
turen op cijfers levert ook relatief kleine, universele 
werkplaatsen de nodige voordelen op, zo benadruk-
ken de analisten van Werkplaats Serviceprovider 
(Wesp) nog maar eens. Zo is Erwin Toenink van Car 
Service Toenink uit Lochem, nog maar kort aange-

sloten bij de Verbeterservice van Wesp en leverde hem dat al 
de nodige voordelen op.
“De afgelopen jaren merkte ik dat het veel meer nodig was 
om te sturen op cijfers. Alleen ontbreekt het vaak aan tijd 
en mogelijkheden binnen de eigen garagesoftware”, vertelt 
Toenink. “Voor mijn eigen gevoel had ik het erg druk in de 
werkplaats, maar toch zag ik de gefactureerde omzet licht 
dalen. Dat was een belangrijke aanleiding om meer inzicht 
in de cijfers te krijgen. Ik merkte eigenlijk dat ik het overzicht 
een beetje kwijt was en ook niet precies wist hoe de omzet 
tot stand kwam. In de vakpers las ik over Wesp en ook mijn 
grossier Van Rijn maakte me erop attent.”

WErkplaaTSoMzET
Toenink signaleert niet alleen een structureel lager werkaan-
bod, maar vooral een ook structurele verschuiving in de 
aard van de werkzaamheden.
“Het afgelopen jaar deden we ongeveer 1.200 werkplaats-
doorgangen. Vijf jaar geleden bestond het merendeel 
daarvan uit onderhoudsbeurten, terwijl dat nu minder dan 
vijftig procent bedraagt. Sinds een jaar of drie verschuift het 
werk meer naar het diagnosticeren en vooral het uitvoeren 
van reparaties.”
Volgens Toenink komt dat deels omdat zijn bedrijf zich 
meer richt op het hogere segment personenauto’s, met als 
gevolg dat er meer jongere jaargangen auto’s op de werk-
vloer komen. 
“Dat betekent ook automatisch de noodzaak om te investe-
ren in up tot date diagnoseapparatuur en opleidingen voor 
monteurs. Daardoor zijn we onderscheidend met onze tech-
nische competenties en het hoge serviceniveau. Dat levert 
reparatieklanten op.”

klokkEn
“Ik vind het belangrijk om de opbouw van de werkplaats-
factuur continu te kunnen monitoren met de Wespanalyses. 
Als je vergeet een uurtje te noteren, kost dat al snel enkele 
tientallen euro’s per werkorder”, aldus Toenink. “Ander 

belangrijk onderdeel van Wesp, vind ik de mogelijkheid om 
te kunnen benchmarken. Je kunt van anderen leren door je 
eigen plussen en minnen in het perspectief van het grotere 
geheel te plaatsen.”

“Wij waren bijvoorbeeld te laks met het doorberekenen van 
onze werkelijke kosten en zijn dus gaan klokken in overleg 
met de monteurs. Dat levert direct extra marge op. Ook zijn 
we beter gaan communiceren met de klant. Goed overleg 
en helder advies werkt absoluut lonend. Zo is de omzet van 

WESp

Scherp blijven met cijfers
Cijfermatig inzicht in wat je doet als bedrijf en vergelijkingen maken met 
collega’s, levert nieuwe, soms verborgen kansen op. En het stimuleert eventuele, 
noodzakelijke veranderingen. Tekst Jos Veldhuisen

‘Een uurtje vergeten te noteren, kost 
je al snel enkele tientallen euro’s per 

werkorder’

“De vindbaarheid van ons bedrijf is goed, ook omdat we een rede-
lijk exclusief aanbod van auto’s hebben. Ons merkenaanbod is 
behoorlijk specialistisch en tegelijkertijd zijn we scherp geprijsd. 
Ook bij exclusieve auto’s zoeken consumenten toch vaak op de 
prijs”, vertelt Erwin Toenink.


