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LEER VAN KENNISSESSIES, PARTNERS EN SPECIALISTEN

Welke kennis kom jij tanken?

Wees van harte welkom op de eerste editie van Auto 
Prof – AMT Live in Evenementenhal Gorinchem. Je 
treft een Auto Prof vakbeurs aan zoals je gewend 
bent, maar toch ook een beetje anders. Centraal in de 
hal vind je het AMT Live-plein waar Leren, Beleven en 
Ontmoeten centraal staan. Verderop in deze beurs-
special vind je de inhoud van de vele Kennissessies 
waaruit je kan kiezen, zowel van AMT als van de part-
ners van Auto Prof – AMT Live. Nog nooit AMT Live 
bezocht? Dan leggen we de opzet graag nog even 
aan je uit.

Leren in de theaters
Centraal op de Auto Prof – AMT Live beursvloer staan 
vier theaters. Elke beursdag kun je vanaf 15.30 uur kie-
zen uit vier verschillende kennissessies. Deze duren 
een half uur, waarin je op inspirerende en praktische 
wijze wordt bijgepraat over diverse onderwerpen. 
In het AMT-theater zijn kennissessies met technische 
onderwerpen als ‘Snellere storingsdiagnose met TI-
websites’, ‘Garantie, normale slijtage of producteigen-
schap?’ en ‘Bandenklachten. Hoe ga ik hier mee om?’. 
Ook worden ondernemersgerichte thema’s als ‘Een 
lastige klant in je werkplaats, wat nu?’ en ‘Hoe zet je 
social media succesvol in?’ behandeld. Meer over de 
inhoud en sprekers lees je verderop. 

De drie andere Kennistheaters hebben ook een bom-
vol programma, waarbij de kennissessies worden ver-
zorgd door diverse partners van Auto Prof – AMT 
Live. Ook in deze theaters kun je zowel puur techni-
sche onderwerpen volgen, als kennissessies voor de 
ondernemer. Dit zijn overigens géén commerciële 
sessies, maar inhoudelijke kennissessies om jou bij te 
praten over uiteenlopende onderwerpen, en over 
hoe de partner jou kan helpen je werk nog beter uit 
te voeren op dit gebied.

APK-theater
Een primeur op Auto Prof-AMT Live is het APK-thea-
ter, één van de partnertheaters waa r het thema APK 
centraal staat. Alle kennissessies in dit theater heb-
ben te maken met onderwerpen die in de APK spe-
len, van roetfilter tot TPMS. 

De Auto Prof biedt al jaren een flinke beursvloer met veel standhouders die hun laatste innovaties, 
producten of diensten laten zien. Ook vinden op kleine schaal soms kennissessies plaats. AMT Live 
daarentegen is sinds 2012 een kennisevenement waar het draait om de kennissessies, demonstraties 
en leren van elkaar. Wat kun jij leren op de eerste Auto Prof - AMT Live? Heel veel! Lees maar mee.

KENNISPROGRAMMA KENNISPROGRAMMA

AMT:  
Bandenklachten:  
hoe ga je hier  
mee om?
Banden zijn het belangrijkste 
wat betreft veiligheid, want zij 
hebben direct contact met het 
wegdek, en zonder grip op het 
asfalt kun je niet veilig rijden. 
Daarnaast zijn ze belangrijk voor 
het comfort in een auto, en spe-
len ze ook een rol bij het brand-
stofverbruik. Én de gebruiker wil 
ook dat een band lang mee gaat. 
Niet eenvoudig, al deze eisen 
voor een band. Als deze niet vol-
doet, is een eindgebruiker snel 
ontevreden. Hij wil van een spe-
cialist weten waarom een band 
niet aan de verwachtingen vol-
doet en snapt niet altijd dat er 
externe factoren zijn die invloed 
hebben op het presteren van een 
band. Het is daarom van belang 
dat autobedrijven kennis heb-
ben over klachten met banden in 
de markt en hoe hier mee om te 
gaan. Michiel van Koeverden is 
Area Manager bij Apollo Vrede-
stein. Zijn afdeling biedt techni-
sche ondersteuning aan de ver-
kooporganisatie in Europa, zoals 
technische klachtenafhandeling, 
producttraining en wet- en regel-
geving. In deze Kennissessie 
toont hij middels praktijkvoor-
beelden hoe bandenklachten 
ontstaan en hoe je de klant juist 
informeert én helpt.

AMT THEATER
AMT: Hoe zet je social  
media succesvol in?
Jeroen van den Broek is werkzaam als consul-
tant, coach en trainer bij CRM Automotive en 
zijn kennis ligt bij ‘used car management’ en 
marketing. Hij weet dan ook zeer goed waar 
het om draait in en om het autobedrijf. Jeroen: 
“Met name in de digitale (online) presentatie 
van het autobedrijf zie ik in de praktijk nog wel 
wat zaken onderbelicht blijven. Zonde, want 
hier liggen veel kansen voor contact met je 
(nieuwe) klant.”
In deze kennissessie doorloopt Jeroen kort de 
diverse (sociale) mediakanalen en belicht de 
status in de branche. Waar kan je snel mee be-
ginnen en nog vlotter wat mee winnen? Je 
krijgt een aantal praktische tips en controle-
middelen om zelfverzekerd met social media 
aan de slag te gaan. Hoe communiceer je suc-
cesvol met je doelgroep? Hoe maak je van je 
volgers een actieve doelgroep?
En: welke nieuwe vormen van social media zijn 
er, bijvoorbeeld apps. Wat kun je er mee? 
Mis het niet.

AMT: Een lastige klant in je werkplaats, wat nu?
Heb je wel eens onenigheid met een klant over een factuur? Of heb je te maken met 
een klant die niet tevreden is over een reparatie? Of claimt de klant een garantie die 
volgens jou niet terecht is? Hoe ga je daar mee om? Klanten worden boos om ver-
schillenden redenen. Soms gerechtvaardigd, maar soms ook niet. Maar aangezien je 
nu eenmaal klanten bedient en er altijd wel eens iets fout kan gaan, zul je ergens in 
jouw bedrijf of werkplaats klanten tegenkomen die je boos of onheus tegemoet tre-
den. Hoe jij of je collega reageert, kan het verschil maken tussen een klant die uitein-
delijk tevreden is met de oplossing en een klant die nooit meer iets te maken wenst te 
hebben met jouw organisatie. In de workshop behandelt Ronald Dingerdis zeven tips 
om van een boze klant een tevreden klant te maken. Dingerdis belooft: “Ik ga je ver-
rassen met de eenvoud om (boze) mensen voor je te winnen”. Manieren die je ook ge-
makkelijk aan anderen overdraagt. 

AMT: Garantie, normale  
slijtage of producteigenschap?
Marcel Zuidgeest neemt je mee in de dagelijkse 
praktijk van zijn bedrijf ZTA Expertise BV waar-
bij voor verzekeraars, rechtsbijstandsverzeke-
raars of de Geschillencommissie Voertuigen on-
derzoek wordt gedaan naar schades en de 
oorzaak daarvan alsmede bijzondere aanspra-
kelijkheidskwesties. Denk bijv. aan een voer-
tuig die al dan niet door een technische oor-
zaak in brand is gevlogen of een elektrisch 
voertuig waarvan de eigenaar klaagt dat de ac-
tieradius veel te klein is. 
Zo komt Marcel ook bij vele autobedrijven om 
naast de kant van de consument ook die van de 
professional te onderzoeken. Is er een monta-
gefout gemaakt? Of is er sprake van een pro-
ducteigenschap? Wat verwacht de klant en 
mag hij of zij dat eigenlijk wel verwachten?
Meer dan eens wordt duidelijk hoe belangrijk 
het is je gedane werk én specifieke afspraken 
met de klant schriftelijk vast te leggen op de 
werkorder. Doe je dat niet, dan trek je mis-
schien wel aan het kortste eind. Leer van de ex-
pertisekennis van Marcel Zuidgeest tijdens 
deze Kennissessie waarmee je een ongetwijfeld 
leerzaam inkijkje in het expertisewerk krijgt.

AMT: Snellere storings
diagnose met TIwebsites
Iwan Kennis is topdiagnosetechnicus en werk-
zaam bij Autobedrijf Wout Bouman in Wijk en 
Aalburg. Je kunt hem ook kennen van AMT Ga-
rageforum en de blogs en Diagnosetips in AMT. 
Iwan lost samen met zijn collega’s vele lastige 
storingen, waar echt niemand meer uit kwam, 
op. Hoe? Met de juiste kennis, tools en informa-
tie. In deze kennissessie draait het om het ge-
bruik van informatie van fabriekswebsites. Veel 
autobedrijven maken er nog weinig tot geen 
gebruik van. En dat is zonde, vindt Iwan. In deze 
praktische kennissessie duikt hij samen met jou 
in de wereld van TI-websites. Iwan laat middels 
praktische voorbeelden zien hoe hij tot een op-
lossing kwam bij een lastige storing, met dank 
aan fabrieksinformatie. Waarom kan het ge-
bruik maken van TI-websites je tijd en dus geld 
opleveren? Ontdek het!

Ook nu staat het AMT Café centraal, om na te praten met de sprekers van de kennissessies, of om kennis 
en ervaringen uit te wisselen met de AMT-redactie of specialisten en collega’s uit de branche.

Iwan Kennis verzorgt weer een Kennissessie over TI-websites. Waarom laat je tijd en geld liggen indien je 
nog niet werkt met TI-websites?

‘De motorschade is ontstaan door een hobbel’,  
aldus de eigenaar van de auto. Schade-expert  
Marcel Zuidgeest ging op zoek naar de echte oor-
zaak, in opdracht van de verzekering. Wat komt hij 
tegen in zijn werk? 
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Febi: Actuele distributieketting
problemen en ‘Tritancoating’
Febi Benelux geeft een kennissessie over de mogelijke 
oorzaken van het falen van de distributieketting. Ook 
dit jaar draait het om vele praktijkvoorbeelden van uit-
eenlopende motoren. Nieuw is het thema ‘Tritan-coa-
ting’, waarbij de kettingen met een speciaal procedé 
worden behandeld. Dit wordt meer en meer de stan-
daard bij OEM, goed dus om daar meer van te weten. 
Natuurlijk bevat de presentatie tips en tricks en kun je 
al je vragen stellen. 

Duurzaam Repareren:  
Keurmerk DPFspecialist
Stichting Duurzaam Repareren kennen we van het certificeren van 
(auto)bedrijven die aan de door de branche zelf bepaalde punten 
voldoen. In deze kennissessie presenteert de stichting twee nieuwe 
keurmerken. IVS, Internationaal Voertuigbeveiliging  
Standaard, is het nieuwe keurmerk voor voertuigbeveiliging. Het 
levert duidelijkheid op naar de klant, maar levert ook extra service 
en omzet op. Een belangrijke verandering, want eerder was dit 
voorbehouden aan uitsluitend gecertificeerde inbouwstations. 
Het tweede keurmerk is Diesel Filter Specialist. Vanaf mei aanstaan-
de is het wettelijk verboden het roetfilter te verwijderen. De contro-
le hierop gebeurt in de APK. Naast het verbod worden er ook eisen 
gesteld aan het vervangen en de reiniging. Maar hoe weet de con-
sument waar hij dergelijke reparaties volgens de nieuwe wettelijke 
normen kan laten uitvoeren? Het DFS-keurmerk geeft helderheid. 
Profileer je naar de klant als specialist. Vanzelfsprekend voert Stich-
ting Duurzaam Repareren de audits uit. Meer weten? Bezoek deze 
kennissessie en laat je bijpraten. 

Waeco: De toekomst van AirCon Service
Sinds een aantal jaren zijn er veranderingen op het gebied van milieuwetge-
ving op het gebruik van koudemiddelen voor auto AC-systemen gekomen. 
Deze veranderingen zijn nu, en anders wel op zeer korte termijn, van grote 
invloed op de werkzaamheden van de auto AC-specialist in de werkplaats. 
Denk daarbij aan een nieuw koudemiddel met bijbehorende eigenschappen, 
en verkrijgbaarheid van de huidige koudemiddelen. Het dienen van het be-
lang van een verminderde koolstofdioxide-uitstoot in de nabije toekomst 
jaagt deze veranderingen aan. In deze presentatie legt Maurice van der Loop 
helder uit waarom deze veranderingen hun uitwerking voor de AC-specialist 
in de werkplaats hebben.

Denso:  
Alles wat je  
moet weten over
Compressorolie 
Iedereen weet wel dat de 
juiste compressorolie van le-
vensbelang is voor een blij-
vend goed werkende aircon-
ditioning. Maar waarom mag 
je PAG-olie niet gebruiken in 
een hybride-auto? Wat is de 
functie van de olie? Mag je 
oliën mixen? Waarop moet je 
letten bij spoelen, vervuiling 
en lekdetectie? En wat zijn de 
meest voorkomende rede-
nen van falen? Richard de 
Groot van Denso praat je he-
lemaal bij.

Schrijf je in!
Toegang tot Auto Prof – AMT Live 
is gratis, mits je je vooraf regis-
treert. Vooraf aanmelden voor de 
kennissessies is niet noodzakelijk. 
Kom echter wel op tijd, want onze 
ervaring is dat de theaters snel vol 
kunnen zitten. Noteer dus 30, 31 
januari en 1 februari in je agenda. 
De Evenementenhal Gorinchem is 
dan geopend van 15.00 - 22.00 
uur voor drie dagen Leren, Bele-
ven en Ontmoeten. Toegang tot 
Auto Prof - AMT Live vraag je snel 
en eenvoudig aan via www.auto-
prof-amtlive.nl. Bij registratiecode 
vul je 71800023001 in en voilà, je 
gratis e-ticket valt in je mailbox.

Denso: Diagnose stellen 
en vervangen van 
lambdasensoren
De lambdasensor: elke technicus 
weet dat ze wel eens sneuvelen, 
maar ook dat diagnosestellen een 
uitdaging kan zijn. Is de sensor ka-
pot, of is er wat anders aan de hand? 
Ebbo Ruiter, Application Engineer 
bij Denso, geeft antwoord. Wat zijn 
de functies van de lambdasensor als 
onderdeel van het motormanage-
mentsysteem? Welk stappenplan 
voor diagnose is aan te raden? Hoe 
herken je verschillende type senso-
ren en hoe universeel is een ‘Univer-
sal-fit’-sensor eigenlijk? Laat je niet 
foppen door deze sensoren en doe 
nieuwe kennis op.

Automotive Academy: APK en TPMS
Vanaf mei 2018 zal TPMS indien aanwezig op een voertuig ook aan de APK-regelgeving worden 
getoetst. Wat betekent deze controle, en, indien er een storing in het TPMS aanwezig is, wat zijn 
dan de mogelijkheden? In deze sessie word je meegenomen in de problematiek en de daarbij be-
horende oplossingen.

Automotive Academy: APK en roetfiltertechniek
Vanaf mei 2018 zal de aanwezigheid van een roetfilter, indien origineel zo geleverd, nodig zijn 
voor de APK-goedkeuring. De aanwezigheid van het roetfilter is verplicht. Maar wat als de auto 
wordt afgekeurd op de werking van het filter? Hoe ga je daarmee om? In deze sessie worden ver-
schillende praktijksituaties besproken, en hoe je eventuele problemen efficiënt op kunt lossen.

GMTO: De problema
tiek van vandaag, de  
oplossing voor morgen
Het gat tussen de mogelijkheden 
van de autotechnicus en de werk-
plaatsproblematiek van vandaag lijkt 
steeds groter te worden. Bij onder-
houd of diagnose zijn vaak software-
updates vereist. Een nieuw compo-
nent moet veelal ingeleerd worden 
en je moet toegang hebben tot de 
juiste technische informatie. Ook 
moet de technicus complexe diagno-
ses kunnen stellen, en is er soms spe-
cialistische equipment nodig. Hoe 
blijf je bij met de ‘moderne’ proble-
matiek? Heb je de kennis in huis? 
GMTO biedt hulp middels technische 
ondersteuning en training. In deze 
kennissessie legt GMTO met behulp 
van praktische voorbeelden uit hoe 
zij jou kunnen ontzorgen.

ACtronics:  
Elektronica
problemen  
uit de praktijk
 Thijs Jasink en Bart Heime-
rink van ACtronics presente-
ren twee praktische storin-
gen uit de werkplaats. Een 
Ford Focus II reageert niet op 
het gaspedaal en heeft sto-
ringen op het elektronische 
gasklephuis. Hoe pak je dat 
aan? Van begin tot eind 
wordt deze praktijkstoring 
behandeld. Het tweede voor-
beeld is een Citroën C3 die 
uitvalt tijdens het rijden. Een 
ECU-probleem? ACtronics 
testte de ECU, deze was 
goed. Waar zit het probleem 
wel? En hoe los je het op?
 

RocarTech: 
Automaat bak
spoelen voor  
dummies
Steeds meer autofabrikanten 
schrijven, in hun onder-
houdsinterval, het spoelen 
van automaatbakken voor. 
Gerben Geerdink van Rocar-
Tech Garage Equipment licht 
toe en demonstreert hoe een-
voudig, snel en schoon dit ge-
daan kan worden. Dit doet hij 
met behulp van de nieuwste 
BrainBee AGC-8200 automaat-
bakspoelmachine. Deze ma-
chine won onlangs een Franse 
prijs in de categorie Mechani-
ca. Waarom? En hoe simpel is 
automaatbakspoelen? Je ont-
dekt het in deze kennissessie.  

RocarTech:  
Diagnosestellen 3.0
Gert-Jan Evers, diagnosespecialist van 
Rocar-Tech Garage Equipment, ver-
zorgt een kennissessie over het nieu-
we diagnosestellen aan personenvoer-
tuigen. Tijdens deze sessie worden de 
volgende onderwerpen behandeld: 
wat zijn de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van diagnose; hoe ziet het 
diagnosestellen aan het voertuig er in 
de toekomst uit; en hoe belangrijk is 
voertuiggerelateerde informatievoor-
ziening hierbij? Met behulp van het 
nieuwe uitleessysteem, de BrainBee 
Connex, zullen praktijkvoorbeelden 
gegeven worden. Hierin wordt duide-
lijk gemaakt hoe belangrijk de connec-
tiviteit in de werkplaats is bij diagnose 
en welke toegevoegde waarde dit 
heeft voor het autobedrijf.

Demonstraties en wedstrijden
Er viel altijd al veel te beleven op de Auto Prof, maar 
we doen er nog een schepje bovenop. Aan partners 
is gevraagd een demonstratie of wedstrijd te organi-
seren. Veel interactie op de beursvloer dus. 
Nog meer interactie vind je op het AMT Ontmoe-
tingsplein, centraal tussen de kennistheaters. In het 
AMT-café kun je persoonlijk kennismaken en in ge-
sprek gaan met de AMT-redactie. Deel met hen jouw 
mening over AMT, tips en ideeën en je ervaringen 
over een aantal specifieke, technische thema’s die in 
het vakblad aan bod komen. Op het plein vind je ook 
alle informatie over AMT-evenementen als het AMT 
Diagnose Boot Camp en het trainingstraject voor on-
dernemers ‘Grip op je Autobedrijf’. Doe mee aan de 
‘Black Box actie’ en maak kans op mooie prijzen. 
Heb je een kennissessie gevolgd? Na afloop is de 
spreker aanwezig in het AMT-Café en kun je persoon-
lijk over het onderwerp doorpraten en hem of haar 
het hemd van het lijf vragen.

Hoe verandert het aircoservicen onder invloed van nieuwe regelgeving voor koudemiddelen? En waarom 
is de juiste compressorolie van belang? Bezoek de kennissessies van Waeco en Denso.

Een roetfilter verwijderen mag niet 
meer, en in de APK moet gecontro-
leerd worden of het roetfilter inder-
daad nog aanwezig is. Wat betekent dit 
voor de keurmeester?

Tijd Kennistheater A (AMT) Kennistheater B Kennistheater C Kennistheater D (APK)

15.30 uur Jeroen v.d. Broek, CRM 
Hoe zet je social media 
succesvol in?

Nog niet bekend Nog niet bekend
Duurzaam Repareren 
Keurmerk IVS en  
DPF-specialist

16.30 uur Ronald Dingerdis, 
Inspired2Work 
Een lastige klant in je 
werkplaats, wat nu?

GMTO 
De problematiek van 
vandaag, de oplossing 
voor morgen

Waeco 
De toekomst van  
Aircon Service

Automotive Academy 
APK en 
roetfiltertechniek

17.30 uur Marcel Zuidgeest,  
ZTA Expertise 
Garantie, normale slijtage 
of producteigenschap?

Febi
Actuele distributie-
kettingproblemen en 
‘Tritan-coating’

ACtronics
Electronicaproblemen 
uit de praktijk

Automotive Academy 
APK en TPMS

18.30 uur Iwan Kennis, Autobedrijf 
Wout Bouman 
Snellere storingsdiagnose 
met TI-websites

Denso
Diagnosestellen en 
vervangen van 
lambdasensoren

Rocar-Tech 
Automaatbakspoelen 
voor dummies

Automotive Academy 
APK en 
roetfiltertechniek

19.30 uur Michiel van Koeverden, 
Apollo Vredestein 
Bandenklachten.  
Hoe ga je hier mee om?

Denso
Alles wat je moet weten 
over compressorolie

Rocar-Tech 
Diagnosestellen 3.0

Automotive Academy 
APK en TPMS

Let op, tijden en indeling onder voorbehoud van wijzigingen


