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Wat kwam er voorbij op Twitter 
over dit onderwerp? 

Altijd op de hoogte zijn?
Volg @AMTnl op Twitter!

OSKAR BRONSGEEST 
Oskar Bronsgeest is partner van W&D consultants en 
Lydius. Van oorsprong is hij autotechnisch ingenieur 
en bedrijfskundige. Tegenwoordig focust hij zich op 
de rol van medewerkers binnen veranderprojecten in 
autobedrijven. Tevens is hij als promovendus verbonden 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn rode draad 
in advies en theorie: “Wel zelf, niet alleen!”

Column

Remko @wegenwacht4447
Lekke band door een verkeerd af-
gestelde wielstand. Laat eens per 
2-3 jaar je auto uitlijnen om dit te 

voorkomen

Leg aan klanten uit dat het  
uitlijnen van een auto erg  

belangrijk is.
 

Veenstra Banden @VeenstraBanden
#Uitlijnen van uw #banden be-

spaart #brandstof en slijtage

Het bespaart namelijk brandstof 
en de banden gaan langer mee.

 
Ferry @wegenwacht6515

Klant klaagde dat de auto uit zich-
zelf ging sturen. Subframe bijna 

doorgerot. Garage zei: uitlijnen is 
genoeg.

Maar soms kom je er met alleen 
uitlijnen niet.

#Uitlijnen

Apeldoorn (1992). Tijdens mijn studie 
HTS Autotechniek werd het vak 
‘brandstoffen & smeermiddelen’ ge-
doceerd. Veel van die kennis ben ik 
kwijtgeraakt. Blijven hangen is de 

combinatie van nut en noodzaak van het juiste 
smeermiddel.
Naast temperatuurregulatie, vuilafvoer en slijta-
gepreventie bleken druk, temperatuur, prestaties, 
gebruikte materialen en brandstoffen van belang 
om de juiste olie te kiezen. Kortom, zonder (juist) 
smeermiddel beschadigt de motor onnodig. Weg 
continuïteit!
Amersfoort (2016). Als automotive consultant kan 
ik verdraaid veel parallellen trekken tussen auto-
techniek en organisatietechniek. Ook binnen 
(auto-)bedrijven wordt vaak onder druk gewerkt, 
loopt de temperatuur soms hoog op, blijken ge-
bruikte materialen en brandstoffen verouderd, en 
passen sommige collega’s helaas niet meer bij het 
dagelijks werk. Ook hier geldt dat zonder organi-
satorische smeermiddelen de boel behoorlijk 
warm kan draaien. Wat ten koste gaat van presta-
tie en levensduur. Weg bedrijfscontinuïteit!
Een autobedrijf (anno 2016). Bestaan er dan 
smeermiddelen voor je bedrijf? Jazeker! Er zijn 
slijtage-indicatoren die bij mij een oranje dash-

boardlampje doen branden. Neem: weinig inves-
teren in opleiding, gereedschap en materiaal, 
hard werken zonder helder doel, weinig met el-
kaar praten over hoe het écht gaat en vooral 
‘poetsen en niet ouwenelen’. 
Er bestaat ook een speciaal organisatorisch addi-
tief voor ondernemers en dat heet: ga op zoek 
naar iemand die je ongezouten feedback geeft 
over hoe je je bedrijf runt en hoe je zelf in het le-
ven staat. Veel hands-on (auto-)ondernemers vin-
den dat onzin, het gaat immers toch goed? Of: 
geen tijd voor, dat soort uitvluchten. Dan brandt 
er een rood lampje dat zegt dat je zo snel moge-
lijk reparatie nodig hebt. 
Nog een autobedrijf (anno 2020). “Wrijving leidt 
toch tot glans!”, zei deze ondernemer. “Ik heb dat 
gedoe allemaal niet nodig.” Herkenbaar? Glans 
vinden we mooi, de organisatie moet toch stralen 
en schitteren! Daar hoort zeker ook wat wrijving 
bij. Maar het gaat de verkeerde kant op als onder-
nemers zich gaan gedragen als sommige consu-
menten: te laat olie verversen, te goedkope of on-
juiste olie gebruiken, beknibbelen op additieven. 
Wrijving geeft dan eerst wat glans, maar leidt 
vroeg of laat tot groeven (tegenvallende resulta-
ten) en zelfs tot breuk (einde oefening).
Wat is voor uw bedrijf het juiste smeermiddel?

Over wrijving en glans


