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oomt.nl/booster

Hey harde werker,

We hebben een nieuwe Booster voor je! Eén keer  
per jaar krijg je dit magazine bomvol achtergronden, 

nieuwe verhalen, inspirerende voorbeelden uit de  
praktijk en verwijzingen naar ons nieuwe platform  

oomt.nl/booster. In Booster en ook online lees je hoe  
jouw collega’s in de techniek, sales en management 

omgaan met de laatste ontwikkelingen in de  
mobiliteitsbranche. Met deze keer in het magazine  
aandacht voor de opkomst van EV’s, de technische  
werkplaats van nu, online leren en de slimme klant.

Veel leespleizer!
Team OOMT

P.S. Wist je dat je op het online platform  
elke maand nieuwe verhalen kunt vinden?

NIO EP9 
Een racemonster in hart en nieren. Dat is de NIO EP9. Deze 

gave Chinese sportwagen heeft vier elektrische motoren, één 
voor elk wiel. Samen produceren ze een totaal vermogen van 
1341 pk! Dat dit racemonster niet alleen op papier heel snel 

is, blijkt wel uit de verschillende circuit-records dat het op zijn 
naam heeft staan, waaronder het Circuit of the Americans en 

het Shanghai International Circuit. Bekijk de video.
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GA VOOR  
E-LEARNING
Ook in onze branche is online  
leren prima te doen. Via YouTube, 
podcasts, webinars en zelfs  
games. Schroef je kennis op!

24

BANDENTECHNIEK

Goodyear ontwikkelt een  
futuristische AERO band voor 
de vliegende auto. De spaken  
werken als propellers.

3O

HEEFT DE AUTO 
JOU NOG NODIG?
Autofabrikanten brengen massaal 
elektrische modellen op de markt. 
Wat betekent dat voor jouw  
werkzaamheden?

O6

DE TECHNISCHE 
WERKPLAATS
Er komt steeds meer elektronica  
in voertuigen. In de truck- en  
trailerbranche gaan de ontwik- 
kelingen sneller dan ooit. Hoe  
blijf je nieuwe techniek de baas?

DE SLIMME  
KLANT

Internet, social media en  
reviewsites maken klanten kritisch. 
Vaak weten ze alles al voordat 
ze jouw showroom of werkplaats 
binnenstappen. Dat biedt kansen.
duciasse pro berfere nobiu.

12

22
3D-TECHNIEK

Een fiets die 3D-geprint is en 
waarvan het schokbestendige  
carbonfiber-frame uit één stuk 
bestaat. Superstrata doet het 
gewoon.

16

Geluid
Vanaf dit jaar moeten alle nieuwe elektrische auto’s geluid maken. Dit is verplicht bij achteruitrijden of een 
snelheid onder de 20 km/u. Zo horen voetgangers en fietsers je aankomen. Vraag is nu: welk geluid dan? 
Porsche doet er niet zo moeilijk over. Voor hun elektrische Taycan houden ze het bij VROOOOAAAARRRRR. 

BEELDFLASH

O5

Laat je 
horen...

VROOOAAARRRRR
VROOOAAARRRRR
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Medewerker Renze   
Officiam fugitiam que eturem fuga. 
facctendit adit harci.

Wat betekent elektrisch rijden voor medewer-
kers van het autobedrijf? Bij Autobedrijf Boks 
weten ze daar alles van. Aftersalesspecialist 
Rutger van Bolhuis ziet zijn eigen werk en  
dat van collega’s veranderen. 

Uitlaatgassen 
Van Bolhuis (41) omschrijft zichzelf als een echte 
petrolhead. ‘Ik houd van uitlaatgassen. Elektrisch 
rijden vond ik helemaal niets, totdat ik zelf met een 
EV reed. Het enorme koppel, de grip, de rust: ik 
ben om.’ Van zijn werkgever krijgt Van Bolhuis alle 
ruimte om bij te leren. ‘Bijscholen is bij ons geen 
keuze. Het is een verplichting. Werken met elektri-
sche auto’s is niet zo spannend als je weet wat je 
doet. Dat begint met up-to-date vakkennis.’ 

Ander werk
In de werkplaats van Autobedrijf Boks komen veel 
lease-auto’s. Daar zitten steeds vaker hybrides, 
plug-in hybrides en EV’s tussen. ‘De eerste keer  
dat je aan een elektrische auto werkt, is het lastigst. 
Daarna wordt het steeds gemakkelijker. Iedereen 
zegt dat elektrische auto’s weinig onderhoud nodig 
hebben en dat ze ons in de toekomst niet meer 
nodig hebben. Ik zie dat anders. Ik denk dat het 
werk verschuift. In plaats van olie verversen zullen 
we straks meer bezig zijn met storingen, updates 
en uitlijning van de sensoren. Met ons EV-specialis-
me bereiden we ons daar nu alvast goed op voor.’

Jelle van Passion  
for Power ontdekt wat  
de impact van EV’s is  
op jouw werk.  
Bekijk zijn vlog. Rutger Bolhuis is  

aftersalesspecialist bij 
Autobedrijf Boks

‘ Heeft de 
auto mij  
nog nodig?’
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ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN 
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‘ ik ben een echte  
petrolhead en houd  
van uitlaatgassen’

•  
BOOSTER   PLATFORM   SPEC

IA
L



O8

ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN 
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‘ onze technici  
zijn tegenwoordig 
halve ICT’ers’

oomt.nl/booster O9

Autobedrijf Boks uit Apeldoorn startte in  
2019 een eigen EV-center. 

‘Autotechniek verschuift van benzine en diesel naar hybride 
en elektrisch’, vertelt verkoopleider Antoine Ooteman (44). 
‘In 2019 hebben we de hoofden bij elkaar gestoken: wat is 
trending en hoe gaan we om met verduurzaming binnen ons 
vakgebied? Vervolgens hebben we een eigen EV-centrum 
opgericht.’  
In de showroom is een duidelijke scheiding aangebracht 
tussen ‘traditionele’ auto’s en elektrische auto’s. 

Bijenvolk
Ook in de werkplaats is een aparte EV-hoek ingericht. ‘We 
hebben de juiste PBM’s en het vereiste speciaalgereedschap. 
Veilig werken staat voorop.’ Autotechnici moeten steeds meer 
weten van computers en elektronica. ‘Onze technici zijn tegen-
woordig halve ICT’ers. Dat is een voordeel, want ze hebben 
de juiste basis om aan EV’s te werken. Iedereen volgt op dit 
moment EV-trainingen.’ Hoe overtuig je vakmensen die niets 
met elektronica hebben? ‘Autotechnici zijn net een bijenvolk’, 
zegt Antoine Ooteman met een knipoog. ‘De een steekt 
de ander aan. We laten niet alleen klanten proefrijden met 
elektrische auto’s. Mijn collega Rutger vertelde ook al dat alle 
collega’s regelmatig een hybride of elektrische auto mee naar 
huis krijgen om zelf te voelen hoe het rijdt. Er is niemand die 
daar niet enthousiast van wordt. Enthousiaste vakmensen zijn 
de basis voor ons specialisme. Iedereen is gemotiveerd  
om de schouders onder elektrificatie te zetten.’

Goed advies
Ooteman en zijn salescollega’s volgden allemaal een EV- 
opleiding. Ze weten nu alles van techniek en fiscaliteit. ‘Wil je 
succesvol elektrische voertuigen verkopen, dan moet je eerst 
je kennis opfrissen. Soms adviseren we een klant om nu nog 
niet elektrisch te rijden, omdat een EV niet bij hun gebruiksstijl 
past. Maar er zijn ook klanten die hier binnenkomen voor een 
benzineauto en die weggaan met een plug-in hybride. Met 
goed advies maken we het verschil. En zorgen we ervoor dat 
klanten terugkomen.’ 

Spanning  
op de  
werkvloer

Antoine Ooteman  
is verkoopleider bij  
Autobedrijf Boks

Wil je jouw team nog beter laten  
functioneren? Schakel gewoon een 
Adviseur Werkgeverschap in.  
Scan de QR-code.
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Autofabrikanten brengen massaal 
elektrische wagens op de markt. 
Werken aan elektrische voertuigen 
met zelfrijdende systemen vraagt om 
nieuwe kennis. Olie en luchtfilters 
vervangen is er niet meer bij. Werken 
met laptops, multimeters en scopes 
wordt je dagelijkse bezigheid. Gaan 
elektrische auto’s en bedrijfsauto’s 
straks zichzelf repareren? En hoe werk 
je veilig aan EV’s? 

Levensgevaarlijk
Veilig werken aan elektrische voertuigen 
doe je volgens de NEN-normen.  
Behalve de juiste opleiding horen  
daar ook de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) bij. 
Deze felrode handschoenen voldoen 
aan alle NEN-eisen. De opvallende  
kleur is functioneel en veilig: collega’s 
zien meteen dat je aan een elektrisch 
voertuig werkt. Door de beige binnen-
kant zie je het aan de buitenkant ook 
meteen als er beschadigingen zijn. Wel 
zo veilig als je onder hoogspanning 
werkt!

Hoe staat het met  
jouw RI&E?
Niet veilig werken aan hybride en 
elektrische voertuigen is levens- 
gevaarlijk. Daarom valt veilig ermee 
omgaan onder de Arbo-eisen 
en moet je het opnemen in de 
verplichte Risico Inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) van jouw bedrijf. 
Gebruik hiervoor de gratis online 
Branche RI&E van OOMT. Dan 
weet je zeker dat jouw RI&E goed 
in elkaar zit. Bovendien bespaar je 
met de Branche RI&E tijd en geld. 
Scan de QR-code en doe de check. 

ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN

1O

‘ IK HEB  
WEINIG  
MET  
ELEKTRISCH’ 
Frans Schalkwijk is allround autotechnicus  
bij Autobedrijf Leidsche Rijn. Ondanks zijn 
voorkeur voor mechanica heeft Frans net drie 
EV-trainingen afgerond. Hoe dat zit,  
lees je op oomt.nl/booster

oomt.nl/booster 11

Bekijk de webinar over  
de ‘connected car’
EV, ADAS, diagnose op afstand, 
de ‘connected car’, spannende 
tijden in de automotive branche. 
Wat betekent dit voor jouw 
werk in de werkplaats? Bekijk 
de webinar ‘Heeft de auto jou 
nog nodig in 2030?’

Hey motorfietstechnicus, 
waar ben jij goed in?
Wat wil jij nog leren? Hoe ziet 
jouw droombaan eruit? Blijf 
jezelf ontwikkelen zodat jij klaar 
bent voor de toekomst. Sinds 
vorig jaar bestaan er speciaal 
voor motorfietstechnici gedegen 
trainingen op het gebied van 
motormanagementsystemen, 
scope-gebruik en diagnose,  
elektronische veersystemen en 
nog veel meer! Scan de QR-code 
voor meer informatie.

Motorfiets met 
hooggeplaatste 
nep shotgun  
uitlaten van 
plastic.  
Say what?!

Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2021

E-motor met  
topsnelheid van 
25 km/u
 
De nieuwe Indian eFTR is een volledig 
elektrisch aangedreven motorfiets 
met een topsnelheid van 25 km/u en 
65 minuten rijtijd. Hij is voorzien van 
een upside-down voorvork en een 
monoschokdemper en cantilever aan de 
achterzijde. De motor is 1,3 meter lang, 
heeft een zithoogte van 59 centimeter 
en een wielbasis van 92 centimeter. 
Yep, je raadt het al: deze sportieve  
motorcrossfiets is voor kinderen. Van 
acht jaar en ouder, tot een gewicht van 
80 kilo. Zien? Scan de QR-code
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KLANT IS 
‘WIJZE’ KONING

12

Zierikzee
weet hoe je 
omgaat met 
de slimme 
klant

Door internet, social media en 
reviewsites weten klanten alles 
al over jouw bedrijf. Nog voordat 
ze je showroom of werkplaats 
binnenstappen. Dat biedt kansen. 
Als je investeert in online gast-
vrijheid, komen slimme klanten 
sneller naar jou toe. Bij Bike 
Totaal Jan de Jonge Fietsen uit 
Zierikzee weten ze er alles van.

12 oomt.nl/booster 13Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2021
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‘Luisteren, doorvragen en adviseren: dat is gastvrijheid’. Alles 
wat Marco Kristalijn samen met zijn medewerkers doet, staat 
in het teken van gastvrijheid. De tweewielerondernemer en 
zijn team zijn pas blij als een klant met een brede glimlach 
naar buiten gaat. ‘Klanten zijn tegenwoordig kritisch en weten 
alles. Voordat ze naar ons toe komen, lezen ze online alles over 
fietsen en fietstechniek en bekijken ze alle reviews. Ik vind dat 
een kans. Klanten die veel weten, kunnen we gemakkelijker 
overtuigen. Soms zegt iemand: ik wil die fiets want hij is goed 
getest. Als we doorvragen, blijkt het niet de beste fiets voor 
het soort gebruik van de klant. Wanneer je dat met argumen-
ten onderbouwt, en een beter alternatief aanbiedt, dan bouw 
je een relatie op met de klant.’

Geautomatiseerd 
We letten er samen op dat we klanten snel aanspreken, ook 
als het druk is, en dat klanten zich op hun gemak voelen. 
Klanten vriendelijk begroeten, luisteren, doorvragen en  
adviseren is een onderdeel van gastvrijheid. ‘Snel reageren  
op berichten via e-mail, WhatsApp, Facebook of Instagram 
trouwens ook’, vindt Kristalijn. ‘Bedrijven vinden het spannend 
om klanten naar hun mening te vragen. Terwijl je daar  
het meeste van leert. Ons CRM-systeem stuurt na een  
klantcontact automatisch een e-mail met het verzoek om ons 
te beoordelen. Gemiddeld krijgen we een negen. Scoren we 
lager dan een zeven, dan bellen we op. Ik vind het positief als 
een klant de moeite neemt om te vertellen wat we verkeerd 
deden. Voor ons is het een kans om het beter te doen.  
Het leuke is: los je het probleem op, dan krijg je er een super-
tevreden en trouwe klant voor terug.’

26

Dit zou jij  
ook eens  
moeten doen
Speel met je team de game 
Fiksers en kom er op een 
leuke manier achter waar jij 
en je collega’s goed in zijn. 
Speciaal ontwikkeld voor 
garagebedrijven. Meer info 
vind je op oomt.nl/fiksers.

oomt.nl/booster

‘ luisteren, 
doorvragen, 
adviseren’
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Met dank aan internet komen klanten steeds beter 
geïnformeerd de fietswinkel binnen. Hoe meer de klant 
weet, hoe makkelijker het verkoopgesprek gaat, vindt 
Peter Bakker van Bike Totaal Jan de Jonge Fietsen. 
‘Ze weten meer dus hoef je minder uit te leggen. Het 
nadeel van internet is dat de prijzen er veel lager zijn. 
Daar kunnen wij niet in mee. Dus verkopen we behalve 
de fiets ook onze service. Onze prijzen zijn wat hoger, 
maar onze service en vakmanschap zijn bij de prijs 
inbegrepen. Als wij dat goed uitleggen, en waarmaken 
wat we beloven, dan bestellen de meeste mensen de 
fiets bij ons.’ 

Aanpassen
Klanten die online kopen en daarna langskomen voor 
onderhoud en reparatie, zijn gewoon welkom. ‘Je moet 
het internet in je voordeel laten werken. Wij zijn goed 
in gastvrijheid. Een prettige aankoopervaring en een 
vakkundige reparatie bepalen of een klant bij ons te-
rugkomt. Niet de laagste prijs.’ Klantcontact verschuift 
richting online. Deze trend versnelt door corona. Wat 
betekent dit voor gastvrijheid? ‘Ook door de telefoon 
of via internet kan je goed naar klanten luisteren en de 
juiste vragen stellen. Ik vind persoonlijk contact in de 
winkel het leukst. Als je elkaar ziet, bouw je sneller een 
band op. Maar als een klant liever niet naar de winkel 
komt, houden we daar rekening mee. We hebben 
een haal- en brengservice en we bieden proefritten 
aan vanuit huis. Jezelf aanpassen aan de klant is ook 
gastvrijheid.’

 
Psst, fiets kopen? 
Zo’n 25 procent van alle fietsen wordt online gekocht. 
Wil je als fysiek bedrijf concurreren met online  
aanbieders dan moet je jezelf drie vragen stellen: 
1. Wie is mijn doelgroep? 
2. Waarom komen klanten naar mij toe? 
3. Wat is mijn rol? 

Hulp nodig? Met een Adviseur Werkgeverschap  
kijk je samen waar jij met jouw bedrijf naartoe wil.  
Mail voor info naar werkgeversadvies@oomt.nl

Strijd om de klant
Trendwatcher Deborah Nas over kansen:  
‘Consumenten zijn gevoelig voor service en 
advies. Hoe beter je dat oppakt, hoe groter de 
kans dat je de strijd om de klant wint. Kijk naar 
autobedrijven die bijvoorbeeld investeren in 
fotostudio’s voor een mooie online presentatie. 
Ook op social media zie je dat actieve retailers 
klanten binden met leuke, mooie of grappige 
posts. Er zijn genoeg kansen. Je moet ze alleen 
zien en durven grijpen.’

‘ we verkopen  
onze service’

Filmpje: zo dus niet! 
Gastvrijheid: zo moet het dus niet… Scan 
de QR code en bekijk het filmpje. Maak 
jij die fouten ook wel eens?

Marco Kristalijn (46)  
is eigenaar van 
Bike Totaal  
Jan de Jonge Fietsen

KLANT IS 
‘WIJZE’ KONING

14

Peter Bakker (42)  
is algemeen medewerker  
bij Bike Totaal  
Jan de Jonge Fietsen
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DE TECHNISCHE 
WERKPLAATS

16

‘ je moet  
gewoon  
nieuwsgierig  
én leergierig  
zijn’

16 oomt.nl/booster

Tijdens zijn werk in de truckwerkplaats kijkt chef 
werkplaats Michel Rijgersberg er elke dag weer 
van op. Sinds hij als beginnend trucktechnicus in de 
werkplaats terechtkwam, is het dagelijkse werk ingrij-
pend veranderd. ‘Connected systemen, automatische 
remmen, can-bus, hybridetechniek, cameraspiegels, 
koelmotoren op zonne-energie, trailers met ABS en 
EBS: alles wordt anders. Als onafhankelijk truckbedrijf 
moeten we niet alleen alles weten van de nieuwste 
techniek. We moeten ook alles weten van de  
verschillende merken trucks en trailers. Voor  
diagnose en storingzoeken werken we met universele 
en merkspecifieke diagnose-apparatuur. En als we er 
zelf een keer niet uitkomen, werken we samen met 
dealers in de buurt. Uiteindelijk gaat het erom dat we 
onze klant weer zo snel mogelijk op weg helpen.’

Omweg
Bij motorwagens gaan de veranderingen het snelst. 
Het trekkend materieel bevat steeds meer elektronica 
en regelsystemen. Hoe blijf je nieuwe techniek de 
baas? ‘Veel trainen’, is het korte en duidelijke ant-
woord. ‘Gemiddeld gaan we minimaal vijf dagen per 
jaar op cursus. Soms vaker. We trainen ook via onze 
toeleveranciers. De directie stimuleert ons allemaal 
om door te leren. Iedereen heeft een persoonlijk ont-
wikkelplan dat is afgestemd op zijn of haar opleiding, 
kennis en ervaring. In het ontwikkelplan staan ook 
leerdoelen. Dat werkt goed. Het zorgt ervoor dat je 
elk jaar weer iets nieuws leert. Ik merk dat nieuwe 
vakkennis mijn werk leuker en makkelijker maakt. Het 
mooie is: je ziet het ook het terug in je salaris. Hoe 
meer je kunt, hoe meer je verdient.’ 

Blijf nieuwe  
technieken 
de baas!

Michel Rijgersberg (54)  
is chef werkplaats  bij  
Olsthoorn Truck en Trailerservice

17Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2021

Mercedes-Benz waterstoftruck 
Mercedes-Benz presenteerde in september 2020 haar eigen 
waterstoftruck. De GenH2 Truck kan tot 1.000 km rijden op 
één tank waterstof. Volgens Mercedes heeft deze truck 25 ton 
laadvermogen voor een 40 tons combinatie. De eerst veldtesten 
starten in 2023, serieproductie volgt pas na 2025. Meer weten 
over deze gave truck? Scan de QR-code.
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‘Mijn collega Michel vertelt op de vorige pagina al dat 
er veel gaat veranderen. Dus gaan we mee met nieuwe 
techniek en luisteren we goed naar onze klanten.’ Aan het 
woord is manager Renée Olsthoorn. Samen met haar broer 
Rob neemt ze de komende jaren de dagelijkse leiding over 
van haar vader Wim. ‘Mijn vader komt uit de techniek. 
Daarom weet hij hoe belangrijk nieuwe vakkennis is. Vanaf 
het moment dat hij zijn eerste medewerker in dienst nam, 
heeft hij geïnvesteerd in training en opleiding. In onze 
organisatie heerst een positieve leercultuur. Doorleren en 
jezelf ontwikkelen is vanzelfsprekend. Iedereen doet het. 
Het is de norm.’  
 
Juiste mix
In de werkplaats ligt de nadruk op traileronderhoud.  
Trucks zijn ook welkom. In beide vakgebieden gaan de  
ontwikkelingen sneller dan ooit, vertelt Olsthoorn.  
‘Truckfabrikanten brengen nieuwe hybride en elektrische 
modellen op de markt. Er komt steeds meer elektronica bij. 
Ook bij trailers groeit het aandeel elektronica. Storingen 
aan luchtvering, ABS of het track en trace-systeem moet 
je uitlezen met een laptop. Gelukkig komen we er altijd 
uit.’ De juiste teamsamenstelling draagt hier duidelijk 
aan bij. Het 30-koppige team heeft een zeer gevarieerde 
samenstelling. ‘Van beginnende stagiair tot ervaren diag-
nose-technicus; we hebben iedereen nodig’, vertelt Renée 
Olsthoorn. ‘Als een eerste trucktechnicus wil doorleren 
voor diagnosespecialist, en de motivatie is er, dan stimu-
leren we dat. Voor een trucktechnicus die liever de hele 
dag onderhoudsbeurten doet, of die alles van koelmotoren 
wil weten, is hier ook plek. We zoeken naar de juiste mix 
van vakkennis, ervaring en vaardigheden. We kijken ook 
naar de toekomst: welke kennis hebben we straks nodig? 
Samen met iedere medewerker maken we een persoonlijk 
ontwikkelplan met ontwikkeldoelen. Dat geeft richting. 
Voor oudere technici organiseren we bijscholing of om-
scholing, en we begeleiden het hele jaar door stagiaires en 
leerlingen. Van jong tot oud, we willen onze vakmensen 
allemaal aan boord houden.’

Renée Olsthoorn (32) is  
directeur/mede-eigenaar van  
Olsthoorn Truck en Trailerservice

‘ Doorleren 
is bij ons 
de norm’
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In de werkplaats kun je er niet meer 
omheen. Pass-thru, digitale onderhouds-
boekjes, diagnose op afstand en online 
technische informatie: de mobiliteitsbran-
che digitaliseert in rap tempo. Thijs van 
Grinsven, technisch specialist bij Autolab 
in Oss, weet daar alles van. Nieuwe auto’s 
worden slimmer en hebben ander onder-
houd nodig. ‘Hoe complexer de techniek, 
hoe mooier ik het vind’. Bekijk de vlog van 
Jelle van Passion for Power en ontdek hoe 
Thijs omgaat met digitale diagnose.

Digitaal werken? 
Kom maar door!

DE TECHNISCHE 
WERKPLAATS

19

Digitaal  
onderhoud  
is cool
 
Ook in de truck- en 
trailerwereld rukt de 
digitale werkplaats op. 
Het nieuwste koelsys-
teem van Thermo King 
geeft met telematica aan 
wanneer de installatie 
onderhoud nodig heeft. 
Bovendien kan de  
trailerwerkplaats klanten 
waarschuwen voordat 
storingen optreden.  
Zo zorgt draadloze  
verbinding voor  
klantenbinding. 

‘als het  
fout gaat,  
kan het  

goed fout  
gaan’ 

Wel of geen opslagkast 
voor fietsaccu’s aanschaf-
fen. Het is een stevige  
investering, maar jouw 
zaak in rook zien opgaan 
door een accubrand, is het 
laatste wat je wil. Meer 
lezen? Scan de QR-code

Andy Vrooland
Salesmanager  

Juncker Bike Parts

Accu-test
 
De technische staat van een verbran-
dingsmotor kun je op verschillende 
manieren checken. Maar hoe zit dat met 
elektrische auto’s? EDGe Mobility biedt 
een gezondheidsrapport voor EV-accu’s 
aan. Met een speciale diagnosetest 
kunnen aangesloten autobedrijven zelf de 
toestand en restcapaciteit van het hoog 
voltage accupakket controleren. Wel zo 
handig bij de inkoop en verkoop van een 
EV. Voor autobedrijf en de klant.
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winnaar:
autotechnicus  

van de  
toekomst 2O2O!!

•  
BOOSTER   PLATFORM   SPEC

IA
L



20

DE TECHNISCHE 
WERKPLAATS

2O

Je groeit elke dag in je werk. 
Maar kijk vooral ook eens 
verder vooruit. Misschien  
wil je jezelf specialiseren  
in diagnose en elektronica.  
Of leermeester worden en 
jouw kennis met anderen 
delen. Weten hoe je dat 
laatste aanpakt? Scan de 
QR-code.

Verder ontwikkelen? 
Ontdek hoe je dit kunt 

aanpakken

Bel 0800 0155 of mail naar  
servicedesk@oomt.nl en vraag wat OOMT  

voor jou kan betekenen.

KIJK  
EENS  
VERDER! 

BOOSTER   PLATFORM   S
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Fietsfabrikant VanMoof bouwt aan een in-
ternationaal mobiel servicenetwerk. Het Bike 
Doctor Network moet onderhoud en repara-
tie op locatie gaan verzorgen. Remote diag-
nostics speelt hierbij een grote rol. Nieuwe 
VanMoof-modellen krijgen meer sensortech-
niek. Zo wordt het voor fietstechnici mogelijk 
om op afstand nauwkeurig te bepalen 
welk onderdeel een storing of probleem 
veroorzaakt. Ook als de remblokken bijna 
zijn versleten, krijgen fietseigenaren straks 
automatisch een melding, zegt VanMoof. 

Lees de blog van  
projectmanager  
Guillermo ‘Building  
the Future’

Onderhoud op 
afstand

Moet je zien! Voor een hightech bolide is een hightech 
werkplaats nodig. Die van Bugatti staat in Molsheim, 
Frankrijk. Alles wordt met de hand gedaan. Twintig 
technici maken met 1.600 componenten een spik- 
splinternieuwe Bugatti. 

De hightech fabriek van Bugatti

Werkt een monteur met zijn handen en een technicus 
met een diagnoselaptop? Of is er geen verschil?  
YouTuber EricTheCarGuy stelde de vraag aan zijn 
volgers.

Werken met je handen of met 
een laptop?
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Superstrata maakt ‘s werelds eerste, volledig 
maatwerk 3D-geprinte fietsen met een  
schokbestendig frame van carbonfiber. Het 
unieke aan deze fietsen is dat het frame uit één 
stuk bestaat en niet uit tientallen aan elkaar  
gemonteerde onderdelen. Er is een reguliere 
fiets, genaamd Terra en een speedpedelec met 
de naam Ion.

Onverwoestbaar
Wat de fietsen extra bijzonder maakt, is dat zowel  
het frame als de wielen volledig op maat van de  
gebruiker worden geprint. Afgestemd op lengte, 
gewicht, arm- en beenlengte en zitpositie. Zelfs de 
mate van stijfheid van het frame kan worden bepaald. 
Er zijn wel 500.000 verschillende unieke combinaties 
mogelijk. Het ijzersterke en nagenoeg onverwoestbare 
frame wordt gemaakt van de nieuwste thermoplastic 
materialen. Dat resulteert in een gewicht van slechts 
1,3 tot 1,7 kilo, afhankelijk van het type en de frame-
hoogte. De Ion heeft met zijn 250W-motor een bereik 
van 90 kilometer en een topsnelheid van 32 km/u. 
Data- en stroombekabeling zijn geïntegreerd in het 
frame.

Technische gegevens
Frame: carbonfiber thermoplastic composiet
Oplaadtijd Ion: 2 uur
Actieradius Ion: 90 km
Gewicht frame: 1,3 - 1,7 kg
Materiaal wielen: metaal of carbonfiber
Duur 3D-printen frame: 10 uur
Prijs: Terra ca. € 2.990, Ion e-bike ca. € 4.272

Meer weten over 
deze 3D-fiets?

Bright testte het 
prototype

23

3D  
geprinte 
e-klasse! 
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E-LEARNING
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‘ik volg 

online lessen  

omdat ik  

dacht dat  

het wel slim  

zou zijn.  

en wat denk je? ik 

weet nu  

kneiterveel over  

can-bus systemen!’

Ook in onze branche is het 
prima mogelijk om online te 
leren. Het zal je vast niet ver-
bazen dat het coronavirus een 
flinke boost heeft gegeven aan 
e-learning. Via online lessen 
kom je alles te weten over 
can-bus systemen en scopeme-
tingen, maar bijvoorbeeld ook 
over sensoren en remsystemen. 
Er valt nog zoveel te leren. 
Zelfs door te gamen, schroef je 
je kennis op. 

Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2021

Goed,
beter, best
Luisteren = leren
Podcasts zijn razend populair. Een podcast is een  
audiostream die je op elk gewenst moment kunt 
beluisteren. Het kan over van alles gaan: nieuws, 
sport, film of andere onderwerpen die jou kunnen in-
teresseren. Auto’s, bijvoorbeeld, of motoren en fietsen. 
Autowereld heeft podcasts over nieuws, bijzondere 
verhalen, zelfrijdende auto’s, de toekomst en rijtests. 
Heb jij passie voor motoren, luister dan vooral naar de 
podcast van De Motor Podcasts. In De Fiets Podcast 
hoor je alles over efficiënt trainen, rijden op gravel en 
komen experts aan het woord. Dankzij al die verschil-
lende podcasts, zit er altijd iets voor je tussen!

Videotips & inspiratie
Vervangt jouw smartphone straks de gereedschaps-
kar? YouTube staat vol met video’s en vlogs waarvan je 
iets kunt leren. Bijvoorbeeld diagnosetips van Diagnose 
Dan, handige fietsvideo’s van Global Cycling Network 
of de inspirerende Passion for Power vlogs van onze 
eigen Jelle. Behalve leuk om naar te kijken is het ook 
nog eens nuttig voor jouw werk. Tijd voor een  
YouTube-abonnement in de werkplaats!

Aan de slag
Opleidingsspecialisten zoals GMTO, Autoniveau en 
Innovam bieden allemaal toegang tot e-learning 
modules. Twijfel je welke opleiding of training bij jou 
past? Een OOMT-coach helpt je graag. Bel 0800 0155 
of mail coaches@oomt.nl

Online leren met OOMT  
OOMT organiseert regelmatig webinars,  
online trainingen en workshops. Van  
basis tot gevorderd; binnen een half  
uur ben je helemaal bijgepraat en is  
jouw vakkennis opgefrist. Bekijk ons  
aanbod, scan de QR-code.

Wel ervaring, geen diploma?
Ga voor een ervaringscertificaat!  
Dat bewijst welke kennis jij in huis  
hebt. Meer weten? Scan de QR-code. 

2524
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GA VOOR
E-LEARNING
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‘ e-learning  
is wel even 
wennen’
Berend Wijnholds (35) is tweede  
autotechnicus bij Autoservice  
Harrie Luikens

Berend Wijnholds begon ooit aan de opleiding 
tot eerste autotechnicus maar maakte die niet 
af. Nu grijpt hij de kans om, met de hulp van zijn 
werkgever Harrie Luikens, toch het felbegeerde 
diploma te halen. De afgelopen jaren volgde de 
ervaren autotechnicus diverse trainingen bij onder 
meer Bosch, GMTO en Innovam. Van scopemetin-
gen en datanetwerken tot motormanagement en 
energiemanagement, alle onderwerpen kwamen 
voorbij. ‘Aan een training beginnen vind ik het 
moeilijkst. Maar als ik bezig ben, gaat het vanzelf.’ 
Binnenkort begint Wijnholds aan zijn eerste online 
training. Dat is wel even wennen. ‘Ik leer het snelst 
door dingen zelf met mijn handen te doen. Daarom 
vind ik fysieke trainingen erg fijn. Je kan de trainer 
vragen hoe het zit. Maar ik sta open voor nieuwe 
techniek, ook als het om trainen gaat. Met e-learn-
ing kan je lessen terugkijken en oefenen wanneer 
het uitkomt. Ik ben benieuwd hoe dat bevalt.’

‘ Aan een training  
beginnen vind ik het 
moeilijkst’

26 oomt.nl/booster

‘ ik ben nooit  
uitgeleerd’

Harrie Luikens (53) is eigenaar van  
Autoservice Harrie Luikens in Stadskanaal

‘ Ik leer in een week 
meer dan vroeger in 
een jaar’
Harrie Luikens is opgeleid als timmerman, metse-
laar en tegelzetter maar begon zijn loopbaan in de 
truckwerkplaats. Daar heeft hij geleerd dat je als 
truck- en autotechnicus nooit bent uitgeleerd. Als 
werkgever stimuleert Harrie zijn medewerkers om 
hun vakkennis bij te houden. Hij verwacht het van 
ze. Of ze fysiek of online trainen, maakt hem niets 
uit. Als ze maar trainen. ‘Mijn tip? Overdag ben ik 
urenlang bezig met diagnose en storingzoeken. 
Thuis klap ik na het avondeten de laptop open 
en kijk ik naar video’s over techniek. Op YouTube 
volgt Luikens de Amerikaanse diagnosetechnicus 
Scanner Dan. Het is prachtig om naar te kijken. Ik 
steek er altijd wat van op.’ Hij vervolgt: ‘Online leren 
is laagdrempelig en efficiënt. Je bestelt een lesmo-
dule en je kiest zelf wanneer je de lessen volgt. Het 
is een perfecte aanvulling op fysieke trainingen. 
Met e-learning bepaal je je eigen tempo. Je bekijkt 
de uitleg totdat je het snapt.’ Met het oog op ver-
anderende techniek en de opkomst van elektronica, 
stimuleert hij medewerkers om zoveel mogelijk 
nieuwe vakkennis te verzamelen.

27



BACK TO...
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...THE FUTURE 
Met een bijzondere auto zoals 
een DeLorean DMC-12 heb 
je altijd bekijks. Frank, Daan 
en Stijn Pluym genieten van 
de aandacht én van de aparte 
techniek. ‘De restauratie 
hebben we grondig aangepakt. 
We hebben het onderblok 
van de motor vervangen, 
het onderstel vernieuwd, het 
interieur opnieuw bekleed en 
deukjes uit het rvs-plaatwerk 
gehaald. Het is een rare mix 
van Amerikaanse en Europese 
onderdelen. Sleutelen aan een 
DeLorean is echt specialistisch 
werk.’ Meer zien? Scan de 
QR-code

Heb jij een bijzondere auto, motor, fiets  
of camper? Laat zien! Meld je aan via  
redactie@oomt.nl

28 oomt.nl/booster 29Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2021

•  
BOOSTER   PLATFORM   SPEC

IA
L



3O

TECHNIEK

3O

Banden  
met  
vleugels?

beeld: Goodyear

Wat ooit science fiction was, komt steeds  
dichterbij: de vliegende auto. Goodyear speelt 
hier slim op in met hun futuristische AERO 
band. De spaken werken als propellers om de 
auto verticaal te laten opstijgen.

De Goodyear AERO heeft twee functies, speciaal 
ontworpen voor de vliegende auto van de toe-
komst. De spaken van deze conceptband zijn stevig 
genoeg om het gewicht van een auto te kunnen 
dragen. Je kunt er dus gewoon mee rijden. Maar als 
je de band horizontaal kantelt, werken de spaken 
als propeller. Om vervolgens met de auto op te 
kunnen stijgen. 

Luchtvrij
Wat is de techniek hierachter? De luchtvrije AERO 
conceptband maakt gebruik van een niet-pneuma-
tische structuur. Deze is flexibel genoeg om schok-
ken op te vangen op de weg wanneer je ermee 
rijdt. En het is sterk genoeg om te draaien op hoge 
snelheden die nodig zijn om op te stijgen en vaart 
te maken. Hiervoor gebruikt de band magnetische 
krachten.

Slimme snufjes
De AERO maakt gebruik van op licht gebaseerde 
glasvezelsensoren. Op deze manier controleert de 
band zelf de toestand van de weg en de slijtage 
van de band zelf. Dankzij een ingebouwde proces-
sor vol met kunstmatige intelligentie-snufjes, kan 
de band de informatie die van de sensoren komt, 
samenvoegen met communicatie tussen voertuigen 
onderling. De processor kan dan adviseren om 
te gaan vliegen of juist te gaan rijden. Eventuele 
problemen met de band worden door de processor 
uitgelezen en opgelost. Een slimme band die de 
mobiliteit een boost geeft!

Bekijk het filmpje over de  
AERO, scan de QR-code

COLOFON

Booster is een periodieke uitgave  
van OOMT, het Opleidings- en  
Ontwikkelingsfonds Motorvoer- 
tuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. 
Hierin werken samen: BOVAG,  
FNV Metaal, CNV Vakmensen en 
De Unie. Booster wordt kosteloos 
verstrekt aan alle medewerkers en 
bedrijven in de mobiliteitsbranche. 

Uitgever 
OOMT
Postbus 491
3990 GG Houten 
servicedesk@oomt.nl

Concept en realisatie 
Axioma Communicatie,  
Baarn, (035) 54 88 140, axioma.nl 

Hoofdredactie 
Innovam, Structuurbaan 2  
3439 MB Nieuwegein  
redactie@oomt.nl 
Bladmanagement 
Monique Hemmes (Axioma) 

Aan dit nummer werkten mee 
Vincent Boon, Bas Snijder

Adreswijziging doorgeven?  
Mail naar servicedesk@oomt.nl 

Booster is gedrukt op papier waarvan 
de grondstof afkomstig is uit verant-
woord beheerde bossen. Aan informa-
tie in de uitgave kunnen geen rechten 
worden ontleend. Auteursrechten 
voorbehouden. 
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Boost nodig?
Doe de snelcheck!

Heb je nog  
plezier in je werk? 
Ja: mooi! Je hebt duidelijk de juiste 
keuzes gemaakt. Je bent trots op  
je vak.

Weet niet: doe de test en ga naar 
oomt.nl/werkplezier

Nee: sleep jij jezelf iedere ochtend 
met tegenzin naar je werk? 
Nergens voor nodig! Een OOMT-
coach helpt jou om weer plezier te 
krijgen in je vak. Bel 0800 0155 of 
mail naar coaches@oomt.nl. 

Ben je dit jaar op 
training geweest? 

Ja: top! Het is belangrijk dat je  
jezelf blijft ontwikkelen.

Nee: waarom niet? Wanneer jij 
blijft leren, doe je veel kennis en 
ook vaardigheden op. Je geeft 
jezelf een voorsprong en wordt 
met jouw kunde onmisbaar binnen 
het bedrijf. Bekijk ons aanbod op 
oomt.nl/aanbod of bel één van 
onze coaches op 0800 0155. Zij 
laten je zien hoe je je loopbaan in 
beweging houdt.

Werk je veilig  
en gezond?

Ja: ga zo door! 

Soms: als je onveilig werkt, neem  
je niet alleen een risico voor jezelf.  
Je brengt ook je collega’s in gevaar. 
Niet doen! Werk altijd veilig.

Nee: waarom zou je risico willen 
lopen? Volg de werkinstructies. 
Veilig werken is belangrijk. Denk 
na, wees serieus. Je wilt toch nog 
wel een paar jaar mee? Kijk voor 
tips op oomt.nl/veiligwerken

Jouw resultaat
Alle vragen met ‘ja’ beantwoord? Jij bent goed bezig! Ga zo door. Niet alle vragen met  
‘ja’ beantwoord? Boost jezelf! Onze coaches staan voor je klaar. Samen geven we een 
kickstart aan jouw ontwikkeling. Bel 0800 0155 of mail naar coaches@oomt.nl. 
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