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Manta gaat elektrisch 
Hoe gaaf is dit? Opel combineert originele én moderne techniek 

in de nieuw uitgebrachte Manta uit 1970. Deze legendarische 
Manta GSe ElektroMOD heeft een digitale cockpit en is net  

zo sportief als een originele Opel GSe. Met zijn emissievrije, 
elektrische aandrijving wordt de Opel Manta nu echt onsterfelijk. 

Scan de QR-code voor een video over deze te gekke Manta.
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Hallo harde werker,

We hebben weer een nieuwe Booster  
voor je! Deze editie laat zien hoe jouw collega’s  

in de techniek, sales en het management omgaan  
met trends in de mobiliteitsbranche. Welke invloed  

de nieuwste technologieën hebben op hun werk,  
bijvoorbeeld. Hoe zij omgaan met deelvoertuigen  
zoals een deelauto of deelfiets. Maar je ontdekt  
ook of waterstof nou echt de toekomst heeft en  
hoe je een 4,0-liter V8-motor in een Mini propt.  

We geven daarnaast tips hoe je die  
gewaardeerde werkgever wordt én blijft.  
Dat en veel meer vind je allemaal terug  

in dit nummer.

Veel leesplezier!
Team OOMT

PS Wist je dat je op het online platform  
regelmatig nieuwe verhalen kunt vinden?
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WE GAAN DELEN! 
Ben jij klaar om te delen?  
Van auto’s tot e-bikes, scooters 
en steps.

IN- EN UITSTROOM 
JONG TALENT
Ontdek hoe je jong talent kunt 
boeien en binden.

24

DIGITALE  
TECHNICUS 
Met alleen technische kennis 
kom je niet meer zo ver. Je moet 
ook veel weten van ICT. Maar 
dan ben je er nog niet...

DE TOEKOMST IS 
WATERSTOF 
Of toch niet? Onderzoeker Mark 
Pecqueur vertelt je er alles over.
duciasse pro berfere nobiu.

14
LIEFDE VOOR  
OLDTIMERS 
57 oldtimers en 4 youngtimers. 
Frank ‘t Hart en Roel Mulder 
onderhouden ze met liefde. 
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Afgetakelde 205 GTI weer als nieuw
Peugeot restaureert sinds kort hun legendarische oude modellen tot nieuwstaat. Ze trappen af met de  
205 GTI, hun meest gewaardeerde model. Onderdelen die niet meer leverbaar zijn, worden speciaal gemaakt. 
Of zelfs 3d-geprint. Resultaat: een auto die haast niet van nieuw is te onderscheiden. En dat mag wat kosten.

BEELDFLASH
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De begeerlijke 
youngtimer 
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Hoi
11.31

Hoi
11.31

Wat vraag je voor de  
Peugeot 205?

11.32

Ik wil er € 22.500 voor  
hebben.

11.32

Hoeveel??????
11.32

GTI
11.33

OMG
11.33

400 KM/U
Zo hard gaat de snelste  
elektrische superbike. En dat 
allemaal dankzij een groot gat.

16

22

V8 MINI 
Ontmoet Vini, de Mini met een 
M3 V8. Het Britse Powerflex 
was zo gek om de S65 V8  
onder de motorkap van een  
Mini te proppen. En dat ging  
niet zomaar.

3O

12
STRAKKE TRUCK
Optimaal zicht zonder spiegels.
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Tien jaar geleden kwam je met alleen techni-
sche kennis nog een heel eind. Tegenwoordig 
is kennis van ICT erg belangrijk. Maar dan 
ben je er nog niet. ICT-kennis moet je goed 
bijhouden want ontwikkelingen gaan razend-
snel. Voertuigen worden volgepropt met de 
allernieuwste software. Even een auto of 
truck uitlezen in de werkplaats? Dat komt 
straks veel minder voor. Veel kan dan op 
afstand. Wat verandert er in jouw werk als 
technicus? Welke duidelijke keuzes moet je 
als werkgever maken? 

Zogeheten over-the-air updates zijn een grote 
ontwikkeling bij nieuwe voertuigen. Een deel van 
het onderhoud of systeem-updates is op afstand 
uit te voeren. Werkplaatsen die nieuwe voertui-
gen onderhouden, hebben hier al mee te maken. 
Onafhankelijke bedrijven krijgen daarnaast ook te 
maken met pass-thru. Wanneer je geen officiële 
dealer bent van een bepaald merk, moet je betalen 
voor informatie. Je kunt dan gebruikmaken van  
originele diagnosesoftware, technische informatie 
en digitale updates van de fabrikant. Wel handig 
als je dan weet hoe je ermee moet werken. Hoe 
gaan jouw collega’s in de branche hiermee om?

UPDATING...

Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2022

 Over-the-air
 Pass-thru 
 Diagnose stellen

 

Deze updates staan  
o.a. voor je klaar:
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‘Elektrische fietsen worden in elektronisch opzicht steeds 
complexer. Gelukkig wordt de elektronica zelf steeds 
slimmer. Intelligente sensoren en foutcodes maken  
het opsporen van storingen gemakkelijker. Ongeveer 
90 procent van het werk in de tweewielerwerkplaats is 
mechanisch. Maar zonder de juiste vakkennis ben je wel 
steeds meer tijd kwijt aan het oplossen van elektronica- 
storingen. Klanten verwachten van ons dat we alles 
weten van de fietsen die we verkopen, en dat we alle 
technische uitdagingen aankunnen. Daarom volgen we als 
team jaarlijks meerdere trainingen en bijscholingscursus-
sen om de nieuwste ontwikkelingen bij te houden.’

Naam / Evert Lans
Leeftijd / 53 jaar
Functie / Eigenaar
Bedrijf / ELAN Bikes Support 

‘In de werkplaats kregen we regelmatig auto’s 
die software-updates nodig hebben. Het is 
zonde als je naar een ander moet rijden omdat 
je dat zelf niet kan. Ik wil niet tegen klanten 
moeten zeggen: ‘We kunnen alles, behalve…’ 
Ook tijdens normale onderhoudsbeurten krijgen 
we meer met elektronica te maken. Daarom zijn 
we begonnen met pass-thru. Pass-thru maakt 
het werk van onze autotechnici een stukje 
gemakkelijker. We kunnen sneller storingen 
vinden en we besparen tijd omdat we zelf 
updates kunnen draaien. Ik merk dat we als 
bedrijf moeten schakelen. Het werk schuift op 
naar elektronica. Daarom investeren we in pass-
thru en in extra training. Als je niet investeert 
in je personeel, investeer je niet in de toekomst 
van je bedrijf, vind ik. Goed ondernemerschap 
betekent dat de juiste mensen op de juiste plek 
zitten. Je kan niet verwachten dat iedereen alles 
kan. Met de juiste mix van vakmensen en vak-
kennis zijn we klaar voor de toekomst.’

Naam / Erik Idenburg
Leeftijd / 32 jaar
Functie / Mede-eigenaar/
                detailingspecialist
Bedrijf / Idenburg Car Solutions ‘Elektronica maakt de werkplaatsplanning lastiger. 

Wanneer je een koppeling of remschijven vervangt, 
kan je vooraf inschatten hoeveel tijd het kost. Een 
elektronicastoring oplossen kan veel tijd kosten, maar 
ook snel klaar zijn. Bij een ingewikkelde storing zoeken 
we maximaal een uur. En anders schakelen we een 
helpdesk in. Zo houden we de kosten voor de klant 
binnen de perken en loopt de planning niet te veel uit. 
Als je aan de klant uitlegt dat storingdiagnose een 
soort ICT-werk is, snappen ze beter waarom het meer 
tijd kost. Door elektronica en elektrische auto’s veran-
dert het werk steeds meer. Je moet ander onderhoud 
leren verkopen en je moet je vakkennis bijhouden. 
Zonder elektronicakennis kan je steeds minder doen.’

Naam / Roel Kruithof
Leeftijd / 37 jaar
Functie / Servicemanager/autotechnicus
Bedrijf / Idenburg Car Solutions

Updates
van de  
werkvloer 

‘Vroeger was het aansluiten van alarmsystemen en 
trekhaken een kwestie van de plus en de min goed 
aansluiten en klaar. Nu gaat alles digitaal. Je moet 
weten wat je doet. Elektrische schema’s zijn onmis-
baar. Met ons diagnosesysteem kan ik precies zien 
welke draad naar welke modules en regeleenheden 
gaat. Nieuwe modules kunnen we zelf inlezen met 
pass-thru. Verder werk ik veel met een multimeter,  
en ik wil ook graag met een scope leren werken. Elek-
tronica is leuk maar het maakt mijn werk lastiger. Er 
komt meer kennis bij kijken en dat moet ik bijhouden.’ 

Naam / Ron Lukas
Leeftijd / 45 jaar
Functie / Eerste autotechnicus en  
                inbouwspecialist
Bedrijf / Idenburg Car Solutions

‘SNELLER STORINGEN 
OPLOSSEN MET DE JUISTE 

VAKKENNIS’

UPDATING...

‘INVESTEREN IN  
 MEDEWERKERS IS EEN  
INVESTERING IN DE TOEKOMST’

UPDATING...

‘Een moderne truck heeft tientallen ECU’s, 
van het motormanagement en het rem- 
systeem tot de aslastindicatie en de aan-
sturing van de opbouwsystemen. ‘Even een 
onderdeel vervangen’ is er niet meer bij. 
Alle diagnose gaat via de computer. Door 
de opkomst van elektromobility, pass-thru 
en OTA ontstaan nieuwe specialisten met 
nieuwe vaardigheden. Als we trucktechnici 
aannemen, kijken we ook in andere bran-
ches, bijvoorbeeld naar technici die gewend 
zijn om aan hoogspanningssystemen te 
werken. Verder investeren we doorlopend 
in bijscholing, training en opleiding.  
Beginnende trucktechnici volgen het eerste 
halfjaar minimaal tien trainingen bij de 
importeur, ervaren technici trainen jaarlijks 
minimaal vijf tot vijftien keer. Als manager 
aftersales volg ik zelf ook regelmatig tech-
nische trainingen. Ik vind nieuwe techniek 
interessant, en als ik weet waar technici 
mee te maken krijgen in hun dagelijkse 
werk, kan ik ze beter aansturen en onder-
steunen.’

Naam / Ronald Pieters
Leeftijd / 53 jaar
Functie / Manager aftersales 
                 Alblasserdam,  

R’dam en Gorinchem
Bedrijf / Volvo Truck Center BV

UPDATING...

‘EVEN EEN DIAGNOSE 
STELLEN IS ER  
NIET MEER BIJ’

‘AAN KLANTEN VERTEL IK  
DAT MODERNE AUTO’S HALVE  

COMPUTERS ZIJN’

UPDATING...

‘ELEKTRISCHE SCHEMA’S  
ZIJN ONMISBAAR VOOR  

MIJN WERK’

UPDATING...

O9

‘COMPLEXE STORINGEN  
OPLOSSEN IS MIJN AMBITIE’

UPDATING...

‘Vanaf mijn derde wilde ik niets liever dan autotechnicus 
worden. Ik ben bij Van den Udenhout begonnen in 2019 
als leerling tweede autotechnicus, nu doe ik de vervolg-
opleiding leerling eerste autotechnicus en daarna wil ik 
doorstromen naar de opleiding technisch specialist. Ik 
krijg hier continu de kans om te leren en word betrokken 
bij interessante grote reparaties. Mijn ambitie is om lastige 
diagnoses te kunnen stellen en complexe storingen uit te 
zoeken. Daar geniet ik het meest van.’

Naam / Julia
Leeftijd / 19 jaar
Functie / Student eerste autotechnicus
Bedrijf / Van den Udenhout 

Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2022
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Waterstof  
tot nadenken
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Daar is ie dan: de allroad Pan America  
1250 voorzien van de meest nieuwe  
ADAS-systemen die in de motorwereld  
worden gebruikt. Met 150 PK, 128 Nm  
en 245 kilo schoon aan de haak voor  
€ 18.995,-. Het stille 1252 cc Revolution  
Max 1250-motorblok, een watergekoelde  
60-graden V-twin, heeft eigenlijk niets  
meer met een Harley te maken. Daarom  
voor de liefhebber die het potato-potato- 
geluid mist: check dit 10 uur (!) durend  
geluidsfragment. 

No potatoes
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IN WELKE APPARATUUR  
MOET JE INVESTEREN VOOR 

JOUW WERKPLAATS? 

Pesten?!
...nee joh, ik plaag 
maar wat... haha!

oomt.nl/vertrouwenspersoon

Overkomt dit jou of herken je  
het in jouw team? Praat erover.

DE DIGITALE
TECHNICUS

11

Scan de QR-code

Rijden we op waterstof de  
toekomst binnen? Onderzoeker 
en docent Mark Pecqueur weet 
het zeker: ‘Alles wat ooit diesel 
was, zal waterstof worden.’

Wat is waterstof ook alweer? 
‘Het lichtste element in het heelal. 
Het vormt met zuurstof de basis 
voor water zelf. Het is helemaal niet 
moeilijk om daar brandstof van te 
maken. Zodra het betaalbaar wordt,  
is waterstof niet te stoppen.’ 
  
Wat maakt waterstof zo tof? 
‘Waterstof in een brandstofcel rea-
geert met zuurstof uit de lucht. Hierbij 
ontstaat elektriciteit waarmee de 
elektromotor wordt gevoed. Het enige 
restproduct is waterdamp en warmte. 
Een waterstofmotor met vrije zuiger, 
de zogenoemde free piston engine, 
bestaat uit staal en aluminium en 
levert zelfs direct elektriciteit.  
Deze motoren hebben geen krukas, 
nokkenas en dus geen smeerolie… Dat 
biedt een aandrijving zonder uitstoot 
waar geen zeldzame materialen voor 
nodig zijn. Natuurlijk zie ik daar een 
groot potentieel in. Alles wat ooit 
diesel was, zal waterstof worden.’

Maar de elektrische auto dan? 
‘Er zal plaats blijven voor ‘traditionele’ 
elektrische auto’s. Ik geloof dat we 
straks kleine voertuigen gebruiken 
voor in de stad. Maar elektriciteit 
komt ook niet uit de lucht vallen. 

We gaan de klimaatplannen alleen 
halen als we volledig inzetten op 
hernieuwbare waterstof.’ 

Uit recent onderzoek blijkt 
dat blauwe waterstof  
vervuilender is dan aardgas. 
‘Er zijn twee soorten waterstof 
die goed zijn: groene waterstof en 
restwaterstof. Blauw en rest halen 
we door elkaar. In België wordt vier 
ton restwaterstof per uur de lucht 
in gejaagd. Vierhonderdduizend 
emissievrije kilometers per uur!  
Dat is eeuwig zonde.’

En hoe komen we aan  
groene waterstof? 
‘We blijven afhankelijk van andere 
delen in de wereld. Ik geloof niet in 
windparken op zee. In Noord-Afrika 
en het Midden-Oosten schijnt de zon 
wél en als de zon niet schijnt, dan 
waait het er hard. Kijk, dan wordt het 
interessant.’

Gaan scooters, campers, 
motoren en trucks ook op 
waterstof rijden? 
‘Waarom niet? We gaan zelfs op 
waterstof vliegen. Daarmee kan een 
vliegtuig hoger en dus veel sneller 
vliegen.’ 

Wat betekent een water- 
stofwereld voor de  
werkplaatsen?  
‘Waterstofverbrandingsmotoren 
werken zo’n beetje hetzelfde als de 
huidige verbrandingsmotoren. Als 
de cel geen waterstof krijgt, is er ook 
geen spanning. Elektrische voertui-

gen vragen echt een andere studie. 
Vroeger kon een accu kortsluiten en 
dat was dat. Als je nu aan een bat-
terij rommelt, dan kan het zomaar je 
laatste keer zijn...’ 

Hoe ziet een veilige  
werkplaats er dan uit? 
‘Omdat waterstof zo licht is, zou 
boven de werkplaats een luik moeten 
zitten met een sensor erop. Het luik 
gaat vanzelf open als er waterstof uit 
een voertuig ontsnapt. Het verdwijnt 
dan in de atmosfeer zonder schadelij-
ke gevolgen.’

Dit biedt stof tot nadenken.  
Bedankt Mark!

Scan de QR-code
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Naam / Mark Pecqueur
Functie / Onderzoeker en docent

Bugatti heeft eind 2021 een nieuwe eigenaar gekregen: 
Mate Rimac. Rimac is bekend van de C_Two, een 1.914 pk 
sterke elektrische sportwagen. Die auto kost zo’n  
2 miljoen euro. Het nieuwe bedrijf heet Bugatti-Rimac.  
Het gaat zich richten zich op de productie van ‘hypercars’. 
Zo moet er een volledig elektrische Bugatti van de band 
gaan rollen. Maar petrol heads niet getreurd: er komt ook 
een nieuwe Bugatti met verbrandingsmotor.

Wist jij dat de Bugatti Veyron  
eigenlijk 18 cilinders zou krijgen?  
Meer bijzondere weetjes over het  
merk Bugatti vind je hier

E-Bugatti
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Moet je zien!  
De 18-jarige Max Holthausen  
bouwde zijn Tesla Model S in twee  
weken om naar een waterstofauto  
met 1.400 km range. 
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Spiegeltje  
spiegeltje 
Nee, geen spiegel aan de wand van deze DAF. 
Camera’s vervangen namelijk de hoofd- en groot-
hoekspiegels. Via displays in de cabine heeft de 
chauffeur optimaal zicht. Zelfs onder extreme 
weersomstandigheden want de camera’s zijn 
verwarmd. En ze zijn aerodynamisch, wat weer 
gunstig is voor het brandstofverbruik. 

Meer zien?  
Scan de QR-code 
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OLDTIMERS
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Oude liefde  
roest niet 
We Love Oldtimers: veel raker kan een bedrijfs-
naam niet zijn. Frank ’t Hart en Roel Mulder 
houden van de oldtimers die ze verhuren. Frank: 
‘De oldtimers hebben duizenden kilometers 
gereden en sommige rijden nog een ton per jaar. 
Onderhoud is dan het allerbelangrijkste.’

‘Het geeft echt een kick als een auto weer lekker 
rijdt’, zegt Frank. Hij vindt alles leuk om te doen: 
‘Raamslingertje maken, loszittende banken vastzetten, 
deurhendels repareren of een v-snaar spannen. En na-
tuurlijk zorgen dat de olie op peil is, anders is er kans 
op oververhitting.’ Bedrijfsleider Roel vult aan: ‘We 
checken ook altijd de lekbak. Een oude motor zweet 
nu eenmaal een beetje, maar als de lekbak vol olie zit, 
dan weet je dat er iets loos is.’
Hun enthousiasme voor oude auto’s is groot. Dat komt 
goed uit, want ze verhuren maar liefst 57 oldtimers 
en 4 youngtimers. Dit jaar hadden ze 3.000 boekingen 
voor zowel dagjes toeren, trouwvervoer als zakelijk 
gebruik, vertelt bedrijfsleider Roel ‘Als we een melding 
van een mankement krijgen, kijken we of we het zelf 
kunnen of willen oplossen. Een accu die niet functio-
neert, vervangen we zelf. Ligt het aan de dynamo, dan 
bellen we een gespecialiseerde garage.’

Eendjes verzorgen zichzelf
Oldtimers zijn onvoorspelbaar. Mensen zijn tegen- 
woordig gewend aan stuurbekrachtiging, een  
automaat en andere moderne gemakken.  
Frank: ‘Niet iedereen weet hoe een oldtimer rijdt. 
Volkswagen-busjes hebben bijvoorbeeld een  

schakelplaatje bij de versnellingspook. Als mensen 
de versnellingspook te wild bewegen – ‘roeren in 
een pan soep’, haha – slijt het schakelplaatje sneller.’ 
Dat maakt werken aan oldtimers zo bijzonder: ‘Ze zijn 
allemaal anders. Bij de busjes en de Kevers zijn de 
beurten na 5.000 en 10.000 kilometer belangrijk. Dan 
komen de grote dingen aan het licht, zoals slijtage van 
de remmen, pakkingen en compressie van de cilinders. 
Met de Eendjes hebben we bijna nooit pech… maar ze 
kunnen niet maanden aan de kant staan. Ze moeten de 
weg op, dan smeren ze zichzelf.’ Roel lacht. ‘Soms is 
rijden het beste onderhoud.’

Origineel… of toch niet? 
Gelukkig voor Roel en Frank zijn alle onderdelen nog 
verkrijgbaar. ‘Er is wel een verschil in kwaliteit’, zegt 
Roel. ‘Leveranciers hebben A- en B-kwaliteit – in de 
volksmond Chinese kwaliteit genoemd. Wij gaan  
altijd voor de eerste.’ Alle auto’s in de showroom 
zijn zo origineel als mogelijk, hoewel de motor vaak 

gereviseerd is. De technische staat is eigenlijk minder 
belangrijk dan het uiterlijk. De remmen worden ver-
vangen als dat nodig is, de motor en versnellingsbak 
worden nagekeken en als het moet worden er onder-
delen vervangen of gereviseerd. Het mag duidelijk zijn:  
Roel en Frank houden van oldtimers. Wat Roel zelf 
rijdt? ‘Een Mini Cooper natuurlijk!’ Frank krijgt nooit 
genoeg van de Volkswagen T1-busjes. ‘Ik heb een 
behoorlijke Volkswagen-verzameling. Daarnaast  
heb ik een Renault Caravelle uit 1967 en een Volvo 
245 uit 1975.’

oomt.nl/booster Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 202214

Wil je de auto’s en bussen zien  
waar Frank en Roel aan werken? 
Check dan het Instagram  
account @weloveoldtimers.
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‘SOMS IS  
RIJDEN HET BESTE  
ONDERHOUD’

Naam / Frank ‘t Hart 
Leeftijd / 48 jaar
Functie /  Facilitair manager / 

Allround medewerker 

Naam / Roel Mulder 
Leeftijd / 63 jaar
Functie / Bedrijfsleider

Oldtimer zonder uitstoot
Wat vinden deze autoliefhebbers van het ombouwen 
van een pruttelende oldtimer tot doodstille wagen? 
‘Het is simpelweg de toekomst’, zegt Frank. ‘Onze 
auto’s hebben al een USB-aansluiting’, bekent Roel.  
Ze staan zelfs op het punt een Volkswagen-busje om  
te bouwen van benzine naar elektrisch. ‘Dat gebeurt  
in Engeland al vaker, maar het is nog vrij duur.’ Dat 
ombouwen doen ze niet zelf. Het is zo specialistisch 
– en door de hoogspanning gevaarlijk – dat ze in 
gesprek zijn met een aantal gespecialiseerde partijen. 
‘Wij dienen alleen onze eisen in: hij moet aan de  
snellader passen en genoeg kilometers kunnen  
rijden. Natuurlijk is het wennen als je alleen nog de 
banden en de wind hoort, maar als we oldtimers 
willen blijven rijden, dan moeten we de moderne  
tour op.’ Roel knikt: ‘Het is onze taak om deze mooie 
auto’s op de weg te houden. Wij willen auto’s  
verhuren zodat ook anderen kunnen blijven genieten 
van oldtimers.’



MaaS
Het systeem waarbij mensen 
gebruikmaken van verschillende 
deelvoertuigen, heet MaaS. Wat 
staat voor Mobility As A Service. 
Via een app plan, boek en betaal 
je direct welk deelvoertuig je die 
dag wilt gebruiken. Een kwestie 
van kiezen en delen dus.

16

SHARED 
MOBILITY

16

 17

Meer deelvoertuigen en minder 
mensen die zélf een auto bezitten. 
De trend is inmiddels gezet. Er 
wordt steeds vaker gekozen voor 
private lease of een deelvoertuig. 
Maar dan ben je dus niet zelf de 
eigenaar. Wat betekent dat je ook 
niet zelf beslist waar een voertuig 
in onderhoud komt. Voor after-
sales gaat het werk dus sowieso 
veranderen. Het serviceniveau 
moet verder omhoog. Scholing is 
noodzakelijk om van alle nieuwe 
technieken op de hoogte te blijven. 
Het dienstenpakket moet breder 
worden. Maar niet alleen voor 
aftersales komen er veranderingen. 
Ook technici moeten meer actuele 
kennis hebben over de verschil-

In de toekomst gaan we steeds 
meer delen. Van auto’s tot 
e-bikes, scooters en steps. 
Sterker nog: binnen 10 jaar zal 
zeker de helft van de inwoners  
in grote steden een voertuig 
delen. Wat betekent dit voor 
jouw werkzaamheden? 

We gaan 
delen!

oomt.nl/booster16

Bart bouwde samen met zijn zus  
Caroline (zie foto) het familiebedrijf om 
van een traditioneel merkdealerbedrijf 
naar een breed mobiliteitscentrum. 
‘Mobiliteit draait om de vraag hoe een 
klant van A naar B komt. Met een elek-
trische of hybride auto, een e-bike of een 
e-scooter. Voor een soepele overgang 
naar een mobiliteitscentrum hebben 
we een fietstechnicus aangenomen en 
we motiveren autotechnici zich te laten 
bijscholen. Ik heb zelf als eerste alle 
EV-trainingen gevolgd. Nu is de rest van 
het team ermee bezig. Dat auto’s in de 
toekomst slechts één van de mobiliteits-
vormen zijn die we aanbieden, staat vast. 
Voor klanten worden we de komende 
jaren steeds minder een autobedrijf en 
steeds meer een mobiliteitsadviseur.’

‘ WE ZIJN  
STEEDS  
MINDER EEN  
AUTOBEDRIJF’

lende voertuigen. En als werkgever 
moet je nadenken over welke strate-
gische keuzes je gaat maken. Steeds 
meer bedrijven richten zich namelijk 
niet langer op één vervoersmiddel. 
Ze denken in termen als mobiliteits-
oplossingen. Hoe dat in de praktijk 
werkt? Jouw collega’s uit de branche 
vertellen je meer.

Naam / Bart van Nieuwenhoven 
Leeftijd / 43 jaar
Functie / mede-eigenaar en  
directeur aftersales 
Bedrijf / Vakgarage Autobedrijf 
van Nieuwenhoven / Green2Go

© EvertKwok.nl
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‘Met Green2Go verkopen en onderhouden 
we elektrische auto’s, e-bikes, e-scooters 
en scootmobielen. Tegenwoordig moet 
ik als service-adviseur ook alles weten 
van elektrische voertuigen, laadkabels en 
laadpalen.’ Gelukkig houdt Jack wel van 
een uitdaging. ‘Ik sta open voor verandering 
en volg extra trainingen om mijn kennis op 
te frissen.’ Productkennis helpt om klanten 
beter en sneller te helpen. ‘Zodra we een 
nieuwe auto of e-bike verkopen, wil ik 
weten wat erop zit en hoe het werkt.  
Gelukkig zijn er veel overeenkomsten 
tussen de aandrijftechniek van EV’s en 
e-bikes. Als je het één snapt, snap je het 
ander ook.’ Klanten worden veeleisender 
en mondiger. Vakkennis en productkennis 
geven je een voorsprong, vindt Jack.  
‘Als een klant een klacht heeft, dan kan 
ik sneller inschatten of het een storing is 
of een bedieningsfout. Auto’s en e-bikes 
krijgen steeds meer functies en de  
bediening wordt ingewikkelder. Trainingen 
helpen mij om sneller en klantgerichter te 
werken. Zo ben ik goed voorbereid op de 
klant van de toekomst.’

19Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2022

‘Mijn compagnon en ik zijn allebei 
kampeerfanaten. Van een onafhankelijk 
autobedrijf zijn we veranderd in een 
mobiliteitscentrum met een camper-
specialisme. De overgang is vloeiend 
gegaan. Op één iemand na hebben alle 
autotechnici zich laten bijscholen op 
kampeerautogebied. We hebben veel 
kennis van aandrijftechniek, van het cam-
pergedeelte en van accessoires. We zijn 
ook goed in maatwerk. Klanten hebben 

soms de gekste wensen en ze weten dat 
wij alles doen om die waar te maken. 
De komende vijf tot tien jaar krijgen we 
ook bij campers waarschijnlijk te maken 
met hybride aandrijving. Omdat we ook 
onderhoud doen voor personenauto’s, 
kunnen we daar goed mee omgaan. 
Volledig elektrische campers verwacht 
ik niet. Mocht het die kant op gaan, dan 
gaan we daar mee aan de slag. Zoals je 
van een specialist mag verwachten.’

‘GENERALIST EN SPECIALIST’

Naam / Wolter Gaastra 
Leeftijd / 57 jaar
Functie /  Mede-eigenaar en  

commercieel directeur 
Bedrijf /  Mobiliteitscentrum Auto  

Valk & Camperdream

SHARED
MOBILITY
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Hoe krijg je mensen 
uit hun auto en op de 
fiets? Het fietsmerk 
Veloretti uit Amster-
dam bedacht een 
unieke stunt. 

F*ck cars
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Wist je dat slechts 
66% van alle online 

aanvragen voor 
een nieuwe auto in 
behandeling wordt 

genomen?

Anders gezegd: met 
34% van de leads 

gebeurt niets.  
Check it out!

GROEI DOOR! WORD ADVISEUR  
EV & HYBRIDE VOERTUIGEN
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LNieuwe opleidingen  
basis en gevorderd

Een beter rendement en meer werk-
plezier voor jouw bedrijf? Doe mee 
aan het programma Werken aan 
Aftersales.  

Aftersales
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Meer info? 
Check de  
QR-code

Bekijk het filmpje
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Zonder te tanken met je 
camper naar het zonnige 

zuiden. Zo doe je dat! 
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730.000
autodelers en 64.362  
deelauto’s

8,2%
van alle deelauto’s  
zijn elektrisch

Autodelers rijden  
jaarlijks 15 tot 

20%  
minder kilometers

794%
meer deelscooters 
t.o.v. 2019

5.650
van alle deelscooters 
zijn elektrisch  
aangedreven

Data uit 2020 van  
de Nederlandse 
deelmarkt

Naam / Jack Tinnemans
Leeftijd / 55 jaar
Functie /  Service-adviseur &  

partsmanager  
Bedrijf /  Vakgarage Autobedrijf 

van Nieuwenhoven / 
Green2Go

‘KLANTEN  
WORDEN  
VEELEISENDER  
EN MONDIGER’

Facts

Beeld: Bart van Overbeeke
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Eerlijk zullen we alles delen. 
Ook onze auto’s, scooters  
en fietsen? Trendanalist en  
veranderingspsycholoog  
Herman Konings: ‘Het is  
eigenlijk allang zover.’ 

Is de auto nog populair?
‘Ja én nee, is mijn diplomatieke ant-
woord. De auto heeft het al 15 jaar 
moeilijk. Neem Max Verstappen: heel 
Nederland gaat voor hem uit zijn bol, 
maar de Formule 1-kijkcijfers dalen 
wereldwijd van 600 miljoen naar 450 
miljoen. Dat tekent de dalende aan-
dacht. De auto heeft een probleem.’

Hoe verklaar je dat? 
‘Jongeren zeggen: “Waarom heb ik 
een auto nodig? Ik woon in de stad.” 
Er is openbaar vervoer, er zijn deel-
fietsen en steps. Een auto kost ze 
simpelweg te veel geld.’

Je zei net ja én nee
‘Nu komt het: in 2020 was nagenoeg 
de helft van de Londenaren die 
leerde autorijden, ouder dan 30 jaar. 
In Nederland verwacht ik dezelfde 
trend. Dat zegt alles over mensen die 
10 jaar geleden geen auto wilden. 

Waarom nu wel? Dat komt door 
COVID-19. De auto is een  
virusveilige plek op vier wielen.’

Dus de auto is nu  
populairder dankzij corona?
‘Dertigers vertrekken steeds meer 
naar landelijke en voorstedelijke 
gebieden. Daar zijn de huizen goed-
koper en is de lucht schoner. Maar 
zij nemen hun stadsinstelling mee; 
die vraagt om tattooshops, food-
trucks én andere mobiliteit. Natuur-
lijk kunnen ze thuiswerken, maar 
ze willen ook graag naar kantoor. 
Een Uber krijg je niet zo makkelijk 
in de provincie. Zij zullen dus naar 
een P+R rijden en vanaf daar het 
MaaS-traject ingaan.’

MaaS: het woord is geval-
len. Kunnen we vaststellen 
dat MaaS van start gaat? 
‘Het is eigenlijk allang zover. In 
2011 waren er 700.000 deel- 
autogebruikers in de EU. Nu zijn dat 
er meer dan 15 miljoen! Nergens 
ter wereld groeit de markt voor 
elektrische deelscooters sneller dan 
in Nederland. Je hebt overal moge-
lijkheden om auto’s, fietsen of steps 
te lenen. Een auto staat 90% van de 
tijd stil. Dat is toch zonde?’ 

Delen klinkt sociaal, maar 
betekent dat ook minder 
werk voor werkplaatsen? 
‘Er zijn inderdaad minder voertui-
gen nodig, maar die voertuigen 
worden wel veel meer gebruikt. 
Daardoor slijten ze sneller. Op dat 

vlak hoeven we ons geen zorgen te 
maken, denk ik. We moeten het niet 
dramatiseren. Deelvoertuigen nemen 
de plaats in van het bezit.’

Dan bepalen we niet zelf 
meer waar voertuigen 
worden onderhouden. 
‘Dat kan ik alleen maar bevestigen. 
Het betekent centralisatie en  
economisering van de services.’

Wat doen we dan met  
de fiets?
‘Fietsen, haha. De fiets is echt een 
gezondheidswapen. Steeds meer 
steden stellen zich fietsvriendelijk 
op. Zelfs Parijs: daar wil men ervoor 
zorgen dat je binnen vijftien minuten 
te fiets, te voet of te step bij winkels 
en andere voorzieningen bent.’ 

Zelfs Parijs: wat betekent 
dat? 
‘Dat we de MaaS-instelling steeds 
meer terugvinden in steden als  
Parijs en Londen. Deze gigantische 
steden betekenen iets voor de  
ontwikkeling. Wat werkt wel en 
niet, en hoe brengen we mensen van 
buiten de stad terug de stad in met 
deelvoertuigen?’ 

Wat is het antwoord op 
jouw eigen vraag?
‘Door het MaaS-netwerk zo optimaal 
mogelijk in te richten. Technologie 
staat daarbij op één. Het moet een-
voudiger en sneller. Straks staan alle 
mobiliteiten op elkaar afgestemd.  
En dan komen we écht ergens.’ 

Naam / Herman Konings
Functie / Trendanalist en  
                veranderpsycholoog

Anders 
reizen

‘EEN AUTO STAAT 9O% 
VAN DE TIJD STIL. ZONDE! 
HET IS TIJD OM TE DELEN’  

Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2022 2114 oomt.nl/boosteroomt.nl/booster20

Vector
Dit is Project Vector. De nieuwste conceptauto van Jaguar 
Land Rover. Alle batterij- en aandrijfcomponenten zijn  
in de vlakke vloer weggewerkt. Project Vector is slechts  
vier meter lang, zal ook worden ingezet als deelauto en 
uiteindelijk als zelfrijdend voertuig. 
.
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Vergeet alles wat je weet over motorfietsen. Dit 
is de elektrische WMC250EV. Dit coole gevaarte 
moet ruim 400 km/u halen! Het geheime wapen 
voor meer snelheid? Een heel groot gat in het 
midden. Dit gat dirigeert de lucht dóór de motor-
fiets, in plaats van erlangs. Hierdoor ontstaat  
70 procent minder luchtweerstand. Omdat elektri-
sche aandrijflijnen een stuk flexibeler te plaatsen 
zijn, zitten ze bij deze motor laag in het frame. In 
het voorwiel zitten twee elektromotoren van elk 
20 kW pk, achterop nog twee van elk 30 kW. Dit 
levert een vermogen op van 136 pk (= 100 kW).  
De motor weegt slechts 300 kilo. 

Meer zien van deze gave motor?  
Check it out

400 km/u
Snelste 
elektrische 
superbike 
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Steeds meer ondernemers in 
onze branche hebben een  
tekort aan passend technisch 
personeel. Voertuigen en de 
bijbehorende technieken worden 
steeds complexer. Hierdoor 
wordt het tekort waarschijnlijk 
alleen nog maar groter. Hoe 
zorg je voor een prettige wer-
komgeving? En hoe kun je jong 
talent boeien en binden? 

Veranderende wetgeving, elektrisch 
rijden en over-the-air-onderhoud. 
Het zijn ingrijpende veranderingen 
die vragen om een nieuwe manier 
van werken. Voldoende affiniteit 
hebben met de nieuwe technieken 
en ICT is belangrijk. Weten jongeren 
wel dat het niet meer draait om 
vieze handen krijgen van het sleu-
telen, maar om het goed uitlezen 

van het voertuig? Door corona is er 
veel lesuitval geweest. Studenten 
misten de praktijklessen op school 
en vonden het lastig om thuis voor 
een beeldscherm onderwijs te 
volgen. Zeker voor de praktijkvakken. 
Door de lesuitval komt er meer 
druk te liggen op leerbedrijven en 
leermeesters. Zij moeten meer tijd in-
vesteren om jongeren te begeleiden. 
Of om extra uitleg te geven. Terwijl 
het andere werk ook doorgaat. Hoe 
behoud je dan de goede werksfeer? 
En hoe ervaren jongeren het wer-
kende leven eigenlijk? Wat doen 
leermeesters en leidinggevenden om 
nieuwe, jonge vakmensen te binden 
en boeien? Lees de verhalen uit de 
praktijk.
 

  
Marcel Warrink (24)  
Volgt de opleiding eerste autotechnicus.  
Werkt bij Autobedrijf Van den Udenhout 

24

Ruud Tobben is opgeleid als metaalbewerker. Op zijn 26e stapte hij over 
naar de truckbranche. Bij Nebim begon hij als trailer-technicus. Vijf jaar 
later is hij eerste bedrijfsautotechnicus en APK1- en APK2-keurmeester. 
Momenteel zit Ruud in het examenjaar van de opleiding tot technisch 
specialist (TS). ‘Bij Nebim heb ik de smaak van het leren te pakken 
gekregen’, vertelt Ruud. ‘We zijn dealer van twee merken, het werk is 
afwisselend en ik krijg alle ruimte mezelf te ontwikkelen.’ Een uitdagende 
baan en een jong gezin combineren met de TS-deeltijdopleiding is best 
zwaar. Toch gaat Ruud ervoor. ‘Dat mijn werkgever bereid is om in mij te 
investeren, is voor mij een extra motivatie er een succes van te maken. 
Ik heb leuke collega’s, er zijn genoeg doorgroei-mogelijkheden, en als ik 
een opleiding wil doen, dan mag dat. Tussen de trucks voel ik mij thuis.’

Ruud Tobben (31)  
 Eerste bedrijfsautotechnicus, volgt opleiding 
technisch specialist. Werkt bij Nebim Trucks

Boeien  
en 
binden

‘HIER KRIJG IK DE KANS OM  
DOOR TE GROEIEN’

6O,4% 
van de studenten  

Motorvoertuigen is  
jonger dan 20 jaar.  
Wil je weten hoe je  
hen aan jouw bedrijf  

kunt binden?
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‘IK MOCHT AL SNEL AUTO’S  
AFLEVERINGSKLAAR MAKEN’
Na de havo begon Marcel Warrink aan een Automotive hbo-opleiding. 
Daar ontdekte hij dat hij liever met zijn handen werkt. Nu combineert hij 
de opleiding eerste autotechnicus met een baan bij Autobedrijf Van den 
Udenhout. ‘Van den Udenhout heeft mij vanaf het begin goed onder-
steund. Een half jaar voor mijn opleiding mocht ik ervaring opdoen in de 
werkplaats. De chef werkplaats is mijn leermeester. Hij gaf mij de ruimte 
te ontdekken waar ik goed in ben. In korte tijd mocht ik zelfstandig auto’s 
afleveringsklaar maken. Nu zit ik alweer in het examenjaar. Ik sta elke 
dag met een brede glimlach op, en aan het einde van de werkdag ga ik 
met een brede glimlach naar huis. De collega’s zijn leuk, het werk is leuk 
en de begeleiding is perfect. Ik had het niet beter kunnen treffen.’

 

Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2022
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‘IK WIL MIJN PASSIE VOOR HET VAK  
MET ZE DELEN’

Bert de Vries is allround fietstechnicus en leermeester bij Van 
der Woude Fietsen in Franeker. Zelf leerde hij het fietsvak in de 
praktijk. Een leermeester had hij niet. Ook bij het vorige twee- 
wielerbedrijf waar hij jarenlang werkte, was er weinig aandacht 
voor opleiding en training. In zijn nieuwe werkomgeving is geluk-
kig wel sprake van een positieve leercultuur. ‘Mijn werkgever Nico 
steekt veel tijd en moeite in opleiding en training voor het team, 
en in de opleiding van leerlingen.’ Bert is alweer zestien jaar 
leermeester. Wat vindt hij daar leuk aan? ‘Iedere leerling volgt 
zijn eigen weg naar het diploma. Ik vind het leuk om te ontdekken 
welke leerstijl bij de leerling past.’ In zijn rol als leermeester wil 
Bert leerlingen niet alleen alles bijbrengen over techniek. ‘Ik 
wil mijn liefde voor het vak met ze delen. Fietstechnicus is een 
beroep voor mensen met passie. Als het mij lukt dat vlammetje 
bij leerlingen aan te wakkeren, dan gaat de rest bijna vanzelf.’
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Open Eerlijk Nieuwsgierig. OEN. Het is  
één van de gesprekstechnieken die je kunt 
toepassen op je medewerkers. Of gebruik  
de LSD-techniek. Nee, niet de drug maar 
Luisteren Samenvatten Doorvragen. We 
hebben veel tips & trucs voor een goed 
gesprek. 

Wees een OEN
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‘DE JEUGD IS NIET INGEWIKKELD, 
JE MOET ZE AANDACHT GEVEN. 

AANDACHT IS ALLES’’ 

Ton Steur / Bedrijfstrainer 

Even op  
de rem

20% van de millennials krijgt 
een keer last van burn-out-
klachten. Zorg dus voor een 
veilige en gezonde werk- 
omgeving. Hoe? Door het 
goede voorbeeld te geven: 
neem wél pauze als het druk 
is. Bespreek werkzaken niet 
via WhatsApp en stuur mails 
niet na zes uur ’s avonds. 
Laat merken dat het oké is 
als iemand aangeeft stress te 
ervaren of moeite heeft met 
bepaalde taken. Neem de tijd 
om erover te praten en neem 
klachten serieus.

Bert de Vries (60)  
 Allround fietstechnicus,  
leermeester. Werkt bij  
Van der Woude Fietsen

‘DOOR ZIJN  
ENTHOUSIASME, WORD  
IK OOK ENTHOUSIAST’

De werkdag van fietstechnicus in opleiding 
Senne Rodenhuis begint altijd achter de 
laptop. Samen met leermeester Bert neemt 
hij de dagplanning door. ‘We bespreken 
de werkdag. Wat ga ik doen, waar moet 
ik op letten, waar heb ik hulp bij nodig? 
Vervolgens ga ik zelfstandig aan het werk. 
Het ene moment ben ik bezig met een 
onderhoudsbeurt, dan plak ik een band en 
daarna komt er een reparatie voorbij. Er is 
altijd afwisseling. Voor mijn opleiding moet 
ik specialistische klussen doen zoals ver-
snellingsnaven afstellen, wielen vlechten 
en remmen en schakelsystemen afstellen. 
Bert zorgt ervoor dat het werk goed aan-
sluit bij de lesstof.’ Wat maakt Bert tot een 
prettige leermeester? ‘Ik mag hem altijd 
vragen stellen. Ook als hij zelf met concen-
tratiewerk bezig is. Als hij merkt dat ik een 
onderwerp interessant vind, zorgt hij voor 
extra lesstof. Omdat hij zo enthousiast is 
over het vak, word ik zelf ook enthousiaster. 
Ik zie een mooie toekomst voor mijzelf in de 
fietstechniek.’

   
  Senne  
  Rodenhuis (17)  
  Fietstechnicus in  
  opleiding (BBL). Werkt  
   bij Van der Woude   

Fietsen

Demi van Hees  
heeft inmiddels haar diploma voor  
eerste autotechnicus op zak en werkt 
bij Broekhuis Ford Amersfoort

TRAIN
TALENTEN

RAIN
TALENTEN

RAIN
TALENTEN

RAIN
TALENTEN

RAIN
TALENTEN

RAIN
TALENTEN

RAIN
TALENTEN

RAIN
TALENTEN

RAIN

LEER
PLEKKEN

LEER
PLEKKEN

LEER
PLEKKEN

LEER
PLEKKEN

LEER
PLEKKEN

LEER
PLEKKEN

LEER
PLEKKEN

LEER
PLEKKEN

LEER
PLEKKEN

GEEF JE LEERLING EEN  

KICKSTART
4 GRATIS TRAININGSDAGEN? ZO GEREGELD!
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‘ER IS NOG ZOVEEL DAT IK ONDER 
DE KNIE MOET KRIJGEN. GELUKKIG 
VINDEN MIJN COLLEGA’S HET NIET 
ERG OM SOMS IETS TWEE KEER UIT  
TE LEGGEN’

TIPS
-  Bied niet direct 

een oplossing 
maar laat je  
medewerker 
meedenken. 

-  Opbouwende 
kritiek en fouten 
mogen maken  
is belangrijk. 
Neem daarom de 
tijd om jongeren  
positieve feed-
back te geven.

‘JE MOET EEN 
LEERLING ALS 
EEN VOLWAS-
SENE ZIEN  
EN OVERAL BIJ  
BETREKKEN’

Berry Kleverwal / 
leermeester 
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In het Overijsselse Haarle maken 
medewerkers met een beperking 
maatwerkfietsen. Speciaal voor 
klanten met een handicap. Ook al is 
USVA Bikes geen standaard bedrijf 
met standaard vakmensen, de 
manier van leidinggeven is volgens 
directeur Ellen Witten toepasbaar 
in elke organisatie. ‘Bij ons kan ie-
dereen het beste uit zichzelf halen.’

USVA Bikes ontwerpt, ontwik-
kelt en bouwt maatwerkfietsen 
voor klanten met een handicap. 
Ook jullie medewerkers zijn 
mensen met een beperking. 
Hoe halen jullie het beste uit 
het team?  
‘Ons uitgangspunt is positief. We kijken 
naar mogelijkheden, niet naar beperkin-
gen. Bij ons heeft iedereen een andere 
achtergrond. Mensen met een lichame-
lijke handicap, psychische problemen, 
autisme of dementie werken met elkaar 
samen. Onze manier van leidinggeven 
is niet wezenlijk anders dan in andere 
organisaties. We zijn betrokken en we 
praten regelmatig met medewerkers. 
Niet alleen over werk, ook over hun  
persoonlijke ambities voor de toekomst.’

Hoe zorgen jullie dat medewer-
kers op de juiste plek zitten? 
‘Ons uitgangspunt is: waar ben je goed 
in, hoe kunnen we jouw kennis en vaar-
digheden optimaal inzetten? Daar gaan 
we flexibel mee om. Als iemand werk 
doet dat toch niet goed blijkt te passen, 
zoeken we ander werk waar diegene 
wel goed tot zijn recht komt. Door die 
flexibiliteit voelen mensen zich op hun 
gemak. Er is een positieve sfeer op de 
werkvloer. Het werkplezier zie je terug 
in de kwaliteit van onze producten.’

Het beste uit  
jezelf halen 

Naam / Ellen  
Regelink-Witten 
(achter het stuur)
Leeftijd / 35 jaar
Functie / Directielid
Bedrijf / USVA Bikes

Hoe halen jullie het beste uit 
vakmensen met verschillende 
achtergronden? 
‘Iedereen is anders, dus is onze aan-
sturing anders. De één pakt zelf het 
initiatief, de ander heeft behoefte aan 
sturing. We geven medewerkers zoveel 
mogelijk eigen verantwoordelijkheid. 
Dat stimuleert hen zelf goed na te 
denken. We schrijven bijvoorbeeld niet 
standaard op welke aanpassingen een 
fiets nodig heeft. We laten medewer-
kers nadenken over de beste oplossing 
voor de klant. Zo maken we medewer-
kers zelfstandig en zelfredzaam. En het 
vergroot hun zelfvertrouwen.’

Heb je een gouden tip voor 
andere leidinggevenden?
‘Wil je alles uit je team halen, betrek je 
team daar dan actief bij. Voor mij is de 
kern van leidinggeven: medewerkers 
enthousiast maken, goed laten samen-
werken en zorgen dat iedereen het werk 
doet dat bij hem of haar past.’

‘WIJ KIJKEN NAAR  
MOGELIJKHEDEN, NIET  
NAAR BEPERKINGEN’

Bouwen aan  
werkgeverschap
Hoe kun je jongeren het beste 
begeleiden, enthousiasmeren en 
behouden? Een OOMT adviseur 
werkgeverschap helpt je bij dit 
soort vraagstukken. Kosteloos. 

Scan de 
QR-code 
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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, Jeroen Dietz, Annelien 
Nijland, Stefan Popa, Bas Snijder

Adreswijziging doorgeven?  
Mail naar servicedesk@oomt.nl 

Booster is gedrukt op papier waarvan 
de grondstof afkomstig is uit 
verantwoord beheerde bossen.  
Aan informatie in de uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend.
Auteursrechten voorbehouden. 

Disclaimer
We hebben ons uiterste best gedaan 
om bronnen en rechthebbenden van 
het beeldmateriaal te achterhalen. 
Wanneer desondanks beeldmateriaal 
wordt getoond waarvan je (mede-)
rechthebbende bent en voor het 
gebruik waarvan je geen toestemming 
hebt verleend, verzoeken we je een 
mail te sturen aan info@axioma.nl
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Een 4,0-liter V8 zonder turbo’s uit de E92- 
generatie van de BMW M3 gepropt in een  
Mini. Je begrijpt: daar was wat creativiteit  
voor nodig.

De Britse producent van onderstelrubbers Powerflex, 
werkte vier jaar om te bewijzen dat het echt ging 
passen. Ze gebruikten de subframes van een Subaru 
WRX STI om de motor in een Mini Cooper S van de 
R56-generatie te duwen. Het interieur is volledig  
gestript. Voor een stabiele wegligging perste de 
bouwer zelfgemaakte draagarmrubbers in het onder-
stel. Een rolkooi en racegordels houden de bestuurder 
stevig in de Cobra-kuipstoel. Het resultaat: de Vini.

Technische gegevens
Vermogen: 420 pk en 400 Nm.
Transmissie: zeventraps DCT
Gewicht: 1.300 kilo (250 kg minder dan een M3)

Een Mini met een 
M3 V8: die moet je 
zien en hóren. 
Scan de QR-code

Vini: de  
V8 Mini
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Kansen pakken  
& carrière maken 
Doe het met OOMT!

OOMT is er voor jou. Haal meer uit je talenten en geef richting aan je carrière. 
Met gratis coaching van OOMT kun je jezelf blijven ontwikkelen. Zo houd je 
plezier in je werk en kun je kansen pakken in de wereld van mobiliteit.

Waar wacht je nog op? Kom in contact  
met jouw coach. Scan de QR-code!

Ontdek jouw  
verborgen  
talenten

Leer omgaan  
met werkdruk

Vind meer  
uitdaging in  

je werk

Werk beter  
samen met  

collega’s

Leer 
doorgroeien en 
kansen pakken

Breng meer  
balans tussen 
werk en privé

Werk aan  
je persoonlijke 
ontwikkeling


