
Cijfers spreken voor zich
Alles aan Koopman Car Terminal is gróót. De terrein-

oppervlakte bedraagt 300.000 m2 met expansiemoge-

lijkheden van 150.000 m2 extra terrein. De totale

opslagcapaciteit is 13.000 voertuigen, uit te breiden

tot meer dan 40.000 voertuigen, er is circa 500 meter

kade en er zijn deep sea-, short sea-, laadboot-, trein-

en wegaansluitingen. Zo worden er op het eigen ter-

rein treinen met auto’s geladen en gelost. Om al die

logistieke bewegingen in goede banen te leiden is er

een hoogwaardig en modern terminalmanagement-

systeem voor een geautomatiseerde en papierloze

verwerking van alle opdrachten. 

Alain Bresseleers is de general manager van 

Koopman Car Terminal: “Ons onderscheid zit ‘m in 

ons unieke dienstenpakket volgens het door-to-door

concept. Een compléét dienstenpakket dat in de prak-

tijk is gestaafd en de klant 100% kwaliteit garandeert. 

Vorig jaar hebben we binnen Europa een kleine

700.000 auto’s behandeld binnen de Koopman

Logistics groep.” 
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Koopman Car Terminal is een
’full service’ autoterminal,
gevestigd in de haven van
Amsterdam. Hier biedt men
aan opdrachtgevers in de
automobielindustrie verschil-
lende diensten aan op het
gebied van opslag, overslag,
reparaties en allerlei soorten
modificaties. Voor schadeher-
stel wordt al lang en nauw
samengewerkt met Glasurit.

Koopman Car Terminal maakt onderdeel uit van de

Koopman Logistics Group. Opgericht in 1930 als een-

mansbedrijf is Koopman Logistics Group vandaag een

van de grotere transport- en logistieke bedrijven in

Nederland. Voor het transport van auto’s en overige

goederen zijn dagelijks zo’n 400 trekkende eenheden

op weg in binnen- en buitenland. Behalve transport

biedt men gerelateerde diensten voor de automoti-

ve-industrie. In totaal telt Koopman Logistics Group

bijna 650 medewerkers. Het bedrijf bedient momen-

teel 12 importeurs en acht verhuur-/leasemaatschap-

pijen als directe klant. Ook doet men op contractbasis

aan supply chain management voor grote autofabri-

kanten.

ALAIN BRESSELEERS, GENERAL MANAGER KOOPMAN CAR TERMINAL:

“ 15  v a k m e n s e n  h e r s t e l l e n
h i e r  c o n f o r m  f a b r i e k s -
s p e c i f i c a t i e s ”

Alain Bresseleers, 
general manager 

Koopman Car Terminal
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Schadeherstel op PDI-niveau
Waar, zoals verleden jaar, zo’n 80.000 auto’s worden

opgeslagen of overgeslagen, kan wel eens schade

ontstaan. Koopman Car Terminal wil onstane schades

in eigen huis afhandelen, met 15 schadeherstellers

worden op jaarbasis circa 6000 schades hersteld.

Koopman Car Terminal sloot onlangs met Glasurit een

contract af voor de continuering van de levering van

de paint en nonpaint producten. Hierbij won Glasurit

de strijd van gerenommeerde medespelers. 

Koopman Car Terminal is volledig uitgerust met een

hoogwaardig PDI Center (Pre Delivery Inspection) van

9.000 m2. Hier worden alle auto’s uiterst nauwkeurig

gecontroleerd op beschadigingen. Als er zich bescha-

digingen voordoen komen deze grotendeels voort

uit het transport, voor een klein deel zijn het

fabrieksfouten. Alain Bresseleers: “We verrichten hier

geen regulier schadeherstel, maar repareren schades

op PDI-niveau. We slaan hier spiksplinternieuwe

auto’s over. Als er zich dan een schade voordoet,

worden we verondersteld die auto weer in nieuw-

staat terug te brengen.” 

Lakdikte, de opbouw en RepairSHOP®

“De originele lakdikte en de lakopbouw zijn hierbij

cruciale meetfactoren. Wij moeten én willen deze, na

een schade, terugbrengen op fabrieksniveau. Vooral

in de Duitse markt is men erg kritisch en controleert

men de afgeleverde auto’s met laklaagdiktemeters. 

Spot repair biedt vaak uitkomst. Glasurit noemt dit

RATIO Spot-Repair en het is een mooie en prijsvrien-

delijke techniek, waaraan wij overigens een belangrij-

ke bijdrage hebben geleverd voor de werkmethodiek

in de praktijk. Koopman Car Terminal herstelt niet

alleen nieuwe auto’s, sinds drie jaar voert men ook

schadeherstel uit bij jong gebruikte auto’s die men

opslaat en/of overslaat.“

Hoge eisen van Koopman Car Terminal
Met Glasurit wordt al meer dan tien jaar samenge-

werkt voor wat betreft de paint en nonpaint produc-

ten. Recent voerde Koopman Car Terminal een gron-

dig en groot onderzoek uit en werd besloten, op

grond van de kwaliteit en prestaties, met Glasurit

door te gaan: “Een bewijs van ons vertrouwen in

hen.” 

Alain Bresseleers is tevreden over Glasurit: “Glasurit

heeft producten die uitstekend aansluiten op onze

eigen eisen en wensen. Eén daarvan is snelheid, die is

enorm belangrijk. De doorlooptijden met de lakken

van Glasurit zijn kort en dat past binnen onze

bedrijfsvoering, terwijl ondanks deze korte doorloop-

tijden de kwaliteit is gegarandeerd. Ook waarderen

wij het dat Glasurit voortdurend nieuwe methoden

en technieken ontwikkelt. Zelf dragen wij hier ook

aan bij. Je mag stellen dat de praktijk rond het spot

repair procédé hier voor een deel is ontwikkeld. Ook

de overgang naar watergedragen lakken is hier ver-

gaand uitgetest. De conclusie is gerechtvaardigd dat

we sámen met Glasurit innoveren. Hoewel wij nu nog

geen gebruik maken van de managementinformatie

die Glasurit levert, sluit ik dit in de toekomst niet uit.

De voortzetting van onze relatie zien wij dan ook

zeer positief en we verwachten in nauwe samenwer-

king nog veel te bereiken.”

“Als er zich 

een schade

voordoet, 

worden we

verondersteld

die auto weer in

nieuwstaat

terug te 

brengen.”



maar ook in een concrete aanbeveling voor alledaag-

se problemen. Alles met het doel om efficiënter te

werken en de concurrentiepositie te verbeteren.

Ondersteuning in praktische zaken 
en managementbegeleiding
Om de diensten en consultancy, onze ondersteuning,

tastbaar te maken wordt concreet met elkaar over-

eengekomen welke diensten de Ratio Partner gaat

gebruiken en in welke mate. Dit wordt vastgelegd in

een Service Level Agreement. Aan de hand van het

jaarplan wordt duidelijk, welke voordelen een dienst

met zich meebrengt en welke resultaatverbetering

dit zal opleveren, zodat de resultaten voor de klant

meetbaar zijn. Gemaakte afspraken worden periodiek

geëvalueerd. 

Ratio Partners hebben een streepje vóór
Naast het Service Level Agreement hebben de

Ratio Partners, een speciale klantengroep die altijd

een streepje vóór heeft en vele voordelen en extra’s

geniet, ook keuze uit de module RATIO PARTNER-

Consult, een exclusief dienstenpakket. Denk hierbij

aan het uitvoeren van de jaarlijks terugkerende pro-

cesoptimalisatie, een markt- of verbruiksanalyse of

het begeleiden van een informatieavond voor werk-

aanbieders.

105 bedrijven leggen afspraken vast
Het gebruik van een Service Level Agreement is in

2005 door ons in de schadeherstelbranche geïntro-

duceerd. Voor dit jaar hebben 105 leden van de 

Ratio Partner Groep, opnieuw een contract voor

onze rendement- en efficiëntieverbeterende dien-

sten afgesloten. Hieruit spreekt de waardering voor

de duidelijke manier waarop de afspraken worden

vastgelegd en ingevuld.

De markt voor de schadehersteller veran-
dert, de concurrentiestrijd is groot en de
milieu-eisen zijn streng. 
In tijden dat het rendement onder druk
staat, verlangen onze klanten professionele
oplossingen op het hoogste niveau. Niet
alleen een totaalpakket paint en nonpaint
producten, maar ook een compleet onder-
steunend dienstenpakket. Al enige jaren
biedt Glasurit complete oplossingen voor de
bedrijfsvoering van de schadeherstellers. 

RATIO-CONCEPT-plus 
Alle gebruikers van onze lakken kunnen niet alleen

rekenen op ondersteuning in praktische zaken maar

ook op managementbegeleiding. 

Met RATIO-CONCEPT-plus biedt Glasurit de gebruikers

van haar lakken een compleet service- en adviespak-

ket, dat techniek en bedrijfsvoering in zich verenigt.

Het betreft omvangrijke ondersteuning op het

gebied van werkplaatsprocessen, bedrijfsvoering- en

management.  

Besparingen & verbeteringen
Hiermee worden onder andere verborgen besparin-

gen getraceerd en groeimogelijkheden gezocht. Het

inzetten van een van de diensten kan resulteren in

individuele ondersteuning op managementniveau,
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Robert Keuning, 
sales manager automotive 

keuze aan producten – voor iedere stap in het repa-

ratieproces. Deze producten zijn ontwikkeld en

getest op maximale efficiëntie en helpen de profes-

sionele autoschadehersteller om sneller en produc-

tiever te werken en hoogwaardige reparaties af te

leveren. Robert Keuning: “De voorbewerking binnen

schadeherstel draait om schuren. Daarvoor leveren

wij topproducten; schuurmaterialen zijn het funda-

ment waarop ons wereldbedrijf ooit is gebouwd.

Vandaag de dag zijn het geavanceerde en vooral snel

werkende producten die direct rendementsvoordeel

opleveren. Daarnaast zijn wij ook bekend van de

meest uiteenlopende tapes en afplakmaterialen

waarmee uiterst nauwkeurig en snel kan worden

gewerkt. Ook in de spuitcabine staan we de spuiter

terzijde met het PPS-systeem waarmee bijvoorbeeld

de lakken van Glasurit tot in de perfectie zijn te spui-

ten.”

Compleet van A tot Z
“Verder, om maar een voorbeeld te noemen, leveren

we lakcorrectiesystemen om stofjes en andere onge-

rechtigdheden uit de vers gespoten lak te verwijde-

ren. En als de auto compleet is hersteld? Dan is met

onze dubbelzijdige tape op een ideale manier de

type-aanduiding van die specifieke auto weer aan te

brengen. Kortom, in élke fase van het autoschade-

De producten van 3M staan de automobielindustrie

in élke fase van het coatingproces terzijde, vanaf de

productie aan de lopende band tot de sloop, met

schadeherstel als eminente fase binnen die levens-

cyclus. Van oppervlaktereiniging van het plaatwerk en

de voorbewerking tot de laatste lakcorrectie en het

polijsten is er een speciaal 3M product – of vaak een

“Je ziet een 

verschuiving van

vervangen naar

herstellen”

SALES MANAGER ROBERT KEUNING 3M:

A u t o s c h a d e h e r s t e l l e r s
p r o f i t e r e n  v a n  
j a r e n l a n g e  s a m e n w e r k i n g
t u s s e n  3 M  e n  G l a s u r i t
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3M is, sinds de ontwikkeling van Wetordry™ schuurpapier aan het begin van de vorige eeuw,
hét synoniem voor innovatie en kwaliteit op het gebied van paintrelated producten voor het
autoschadeherstelbedrijf. Van deze 100-jarige ervaring profiteren ook alle schadeherstellers
die gebruik maken van Glasurit, want de nonpaint producten van 3M op het gebied van auto-
schadeherstel maken al decennialang een gewaardeerd onderdeel uit van het nonpaint pak-
ket van Glasurit. Een uitstekende samenwerking volgens Robert Keuning, sales manager auto-
motive aftermarket department van 3M: “Glasurit en 3M staan bij de autoschadehersteller
schouder aan schouder.”



Weersinvloeden en slijtage zorgen voor verkleuring

van de autolak. In al die gevallen moet de autospuiter

verschillende kleurstalen spuiten en deze vergelijken

met de bestaande autolak. Voor een goede beoorde-

ling is optimaal licht, liefst daglicht nodig en dat is

niet altijd voorhanden. Voor 3M reden om de PPS

Colour Matching Lamp te ontwikkelen die daglicht

perfect nabootst. De lamp wordt gevoed door een

oplaadbare batterij, zodat hij overal

te gebruiken is. De Colour Matching

Lamp helpt ook om de dekking van

de kleurlak te controleren voordat

de blanke lak wordt gespoten.”

Introductie producten 
voor kunststofreparatie
Een andere innovatie waarmee 3M

onlangs op de markt kwam, zijn de

producten voor kunststofreparatie:

“Je ziet een verschuiving van vervan-

gen naar herstellen. Da’s goed voor

het milieu, maar vereist ook eerste-

klas producten voor die kunststofreparaties. Daarin

hebben we veel onderzocht en ontwikkeld en inmid-

dels hebben we 3M Tab repair en FPRM geïntrodu-

ceerd.” Robert Keuning ziet dat de markt voor scha-

deherstel verandert. Technisch wordt het moeilijker:

”Als gevolg van het gebruik van meer electronica en

nieuwe materialen, zoals aluminium, zijn meer com-

plexe reparatietechnieken nodig. Er wordt op dit

moment dus weer meer vakkennis gevraagd. Ook

investeringen in equipment zijn belangrijk, hetgeen

de rendementen onder druk zet. Voor profit moet

de ondernemer gebruik maken van toeleveranciers

die 'mee' innoveren. Glasurit en 3M kunnen de scha-

deherstelbedrijven met hun specialisme ook zeker

van dienst zijn om het bedrijfsresultaat positief te

beïnvloeden.

Samen met de schadehersteller verzorgen wij graag

een audit van de bedrijfsprocessen.

De resultaten zullen verbeteringen mogelijk maken,

die kunnen direct een beter bedrijfsresultaat opleve-

ren en dát gun ik al mijn klanten in deze mooie bran-

che. Autoschadeherstel blijft tenslotte een bijzonder

mooi vak, met de nodige bedreigingen zoals in elke

markt, maar ook zeker met kansen op een goede

toekomst.”

herstelproces staan we de autohersteller bij met 

eersteklas materialen en producten. Om nog maar 

enkele voorbeelden te noemen: carrosseriekitten,

maskeersystemen, ruitenkitten en materialen voor 

de plaatwerkerij.” 

Glasurit en 3M: schouder 
aan schouder bij de klant
Met Glasurit wordt door 3M al ruim 25 jaar samenge-

werkt: “3M focust op de gebruiker, net als Glasurit.

We werken zowel technisch als commercieel goed

samen aan het optimaliseren van de schadeherstel-

processen bij onze klanten én door onszelf te profi-

leren met kwalitatief uitstekende producten. 

De markt herkent dit. Glasurit benadert de markt niet

louter als leverancier van producten, maar is een

gewaardeerd adviseur als het aankomt op de verbe-

tering van efficiënctie en rendementen in het scha-

deherstelproces. 

Daarin herkent 3M zich helemaal, want wij bedienen

onze klanten en die van Glasurit naadloos vanuit een

vergelijkbaar concept. We staan samen bij de klant,

schouder aan schouder, en de technische medewer-

kers van beide firma’s werken voortdurend samen

om de gezamenlijke kwaliteit te verhogen.”

Tijdwinsten te behalen tot wel 30%
Ook legt 3M er veel eer in haar producten voortdu-

rend te verbeteren, zo ook voor de schuurproduc-

ten: “Het voorbewerkingstraject maakt zo’n 35% uit

van het totale proces van schadeherstel. Dus hoe

beter onze schuurmaterialen hun werk doen, hoe

meer er in deze fase aan tijd, en dus geld, kan wor-

den bespaard. Daarmee zijn tijdwinsten te behalen

tot wel 30%.”

Het toppunt van innovatie: 
de 3MTM PPSTM Colour Matching Lamp
“Ook ons innovatieve vermogen is onderscheidend.

Een goed voorbeeld daarvan is de PPS Colour

Matching Lamp. Het probleem bij schadeherstel is dat

er vaak twijfels bestaan over de kleurformule van de

autolak, omdat het automodel in meerdere fabrieken

wordt geproduceerd. Een ander probleem is dat

door veroudering van de lak, de kleur niet meer

overeenkomt met de oorspronkelijke fabriekskleur.
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Prioriteit voor performance 
en kostenverlaging
De deelnemers aan Het AutoSchadehuis krijgen hun

schadeherstelwerk toebedeeld via hun eigen zuster-

bedrijven, zoals dealerbedrijven, verhuurbedrijven en

leasemaatschappijen. Extern komt het werk vanuit de

gestuurde schadestroom: “Ons geheim? Biedt een

uitstekende performance naar de eigenaar van de

auto, maar bovenal ook naar de verzekeraars en

leasemaatschappijen. We zijn een transparante

gesprekspartner op niveau die lief en leed deelt met

onze opdrachtgevers. Ook kunnen we al onze kosten

tot ver achter de

komma verantwoor-

den, mede door een

superplatte organisa-

tie. Ons beleid richting

de verzekeraars en

leasemaatschappijen? 

Het voortdurend willen

verlagen en/of stabili-

seren van het gemid-

delde schadebedrag.

Pas dan ben je een

goede concurrerende

partij. Zo zetten we

zwaar in op het steeds

minder toepassen van

nieuwe onderdelen. In

Peter Engels, directeur van Het

AutoSchadehuis, weet waarover hij praat

met een dijk aan automotive-ervaring bij

onder andere FOCWA en het succesvolle

AutoSchadehuis. Hij ziet de voorsprong die

Nederland had op reparatiegebied snel slin-

ken: “Er rijden, terwijl wij praten, auto’s rond

die verkeerd zijn gerepareerd en daardoor

een gevaar vormen in het verkeer.”

Het AutoSchadehuis, onderdeel van Markeur Holding,

is een keten van tien moderne en identiek georgani-

seerde autoschadeherstelbedrijven en hun service-

punten. Peter Engels: “Zij bevinden zich in een aan-

eengesloten gebied in het westen van Nederland en

staan symbool voor kwaliteit in universeel schadeher-

stel, van het zuidelijke deel van Noord-Holland tot en

met de Rijnmond. Met uitstekend geoutilleerde

werkplaatsen en technisch specialisten die de

beproefde, maar ook de allernieuwste technieken

beheersen. Inclusief een efficiënte centrale adminis-

tratieve organisatie die garant staat voor een vlotte

afhandeling van elke reparatieopdracht.” 

Een geheel nieuwe service van Het AutoSchadehuis is

schadeherstel op locatie. Met hun mobiele werk-

plaats verzorgen de gekwalificeerde medewerkers

van Het Mobiele AutoSchadehuis op locatie kleine

reparaties.” Het AutoSchadehuis is niet alleen lid maar

ook één van de initiatiefnemers van

AutoSchadePartner, een uniek landelijk dekkend net-

werk van, bijna zonder uitzondering, dealergelieerde

schadeherstelbedrijven.

“Er wordt veel

geklaagd door

schadebedrijven,

maar het is

gewoon een

normale situatie

van vraag

en aanbod.”
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PETER ENGELS, DIRECTEUR HET AUTOSCHADEHUIS TOONT BEZORGDHEID:

“ D e  k w a l i t e i t  v a n  s c h a d e -
h e r s t e l  k o m t  a b s o l u u t  i n
h e t  g e d r a n g ”

Peter Engels, 
directeur van Het AutoSchadehuis



“Nederlandse verzekeraars clusteren en zien in dat er

niet oneindig druk kan worden uitgeoefend en gesa-

neerd. Anders houd je bijna geen schadehersteller

meer over en gaan de capaciteitsleveranciers, in dit

geval de schadeherstellers, de prijs dicteren. Ik ben

niet bang voor deze ontwikkeling, wie kostenefficiënt

concurreert heeft volop kansen.”

2003 hadden we ongeveer 30% nieuwe onderdelen

in ons totale omzet in volume. Inmiddels komen we

heel dicht in de buurt uit van 25%. Daar komt bij dat

als je meer repareert dan vervangt, je ook meer uren

kunt verkopen en dus je personele bezetting benut.”

Brutowinst minimaal 50%
“In ons bedrijf moet een verkocht uur een bruto-

winst opleveren van 50%, onze ondergrens. De winst

op onderdelen komt daarbij niet in de buurt. Door

dit beleid worden reparaties in absolute zin niet min-

der rendabel, terwijl het schadebedrag daalt.

Hiervoor belonen onze opdrachtgevers ons.”

Saneren en presteren 
Peter Engels heeft een heldere visie op de markt:

“FOCWA telt ruim 1100 schadeherstelbedrijven,

onderzoek wijst uit dat er ruimte is voor 650 schade-

bedrijven. Elke zichzelf respecterende branche

accepteert dan een sanering. Het is toch van de

gekke dat talloze schadeherstellers momenteel op

hun eigen vermogen interen. Werkelijk, de zeven

vette jaren komen niet terug, dat garandeer ik ieder-

een. De stromen binnen schadeland clusteren steeds

meer, kijk naar de fusie tussen Achmea en Interpolis.

Dit juichen we toe, maar dan kan toch iedereen zien

dat 1 plus 1 hier niet leidt tot 2? Tegen die stroom in

groeien we door met Het AutoSchadehuis, want ook

in een dalende markt telt je performance meer dan

ooit.” Of we naar een situatie van zware sturing van-

uit verzekeraars gaan zoals we die in Engeland zien?

Plus de stevige sanering onder Engelse schadeher-

stellers en de extreem slechte winstgevendheid?
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Transparant partnership met Glasurit
Met Glasurit wordt pas sinds een jaar of drie intensief

samengewerkt: “Met de lakleverancier daarvoor heb-

ben we 21 jaar zaken gedaan, dus we zijn geen snelle

mover. De implementatie van Glasurit in onze organi-

satie is door BASF Coatings Services tot in de puntjes

uitgevoerd, bijna als een militaire operatie. Dit in

intensieve samenwerking met onze medewerkers.

Daarmee heeft Glasurit ook de goodwill van de spui-

ters gewonnen. Via de Service Level Agreements

hebben we de beoogde inspanningen en resultaten

van Glasurit gedetailleerd vastgelegd. De diensten die

zij rondom hun producten leveren krijgen we zo,

voor wat betreft hun kwaliteit en resultaat, heel

nauwgezet in kaart. Die duidelijkheid past bij onze

transparantie. Ook de kosten van paint willen we,

relatief gezien, laten dalen. 

Benchmarks zijn een openbaring
Met het management van Glasurit zitten we frequent

rond de tafel en daarbij verbaast het mij iedere keer

hoe goed zij in staat zijn om tot in het uiterste

details aan te wijzen waar nog verbeteringen in rou-

ting, rendement en efficiëntie liggen, zelfs tot op het

niveau van een bepaald soort schuurpapier. Hun ben-

chmarks zijn een openbaring. Glasurit krijgt alle kans

om heel diep bij ons in de keuken te kijken. Dat ver-

trouwen beantwoorden zij met adviezen die ertoe
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doen. We maken van delen van de diensten van

RATIO-CONCEPT-plus gebruik, niet van alles. Door

onze schaalgrootte hebben we een aantal faciliteiten

zelf in huis.”

Elektronica meer en meer 
vanuit carrosserieën aangestuurd 
Peter Engels maakt zich zorgen over the state-of-

the-art van Nederlands schadeherstel: “Nederland

heeft nog steeds een uitstekend niveau te pakken.

Maar als we niet oppassen raken we dit niveau kwijt.

Sterker nog: past ons huidige niveau wel bij het

niveau dat eigentijds schadeherstel vereist? Een auto

bestaat nu voor 35% uit elektronica, over vijf tot

zeven jaar is dat 65%. Dat maakt carrosserieën steeds

gecompliceerder, omdat elektronica meer en meer

vanuit carrosserieën wordt aangestuurd of inge-

bouwd. Die boot mag niemand die serieus met zijn

werk bezig is gaan missen. Ik durf te stellen dat de

kans zeer groot is dat er vandaag ergens bij een

gerenommeerde schadehersteller een gecompliceer-

de auto wordt hersteld zónder de juiste kennis van

zaken en dus bijna zeker verkéérd wordt hersteld. De

communicatie tussen autofabrikanten en schadeher-

stellers moet één-op-één worden, in een heldere,

toegankelijke vorm. Daar ligt de oplossing voor dit

probleem, plus permanente aandacht voor opleiding

van schadeherstellers en investering in equipment.”
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ÉÉN NUMMER VOOR VRAGEN EN BESTELLINGEN 

C u s t o m e r  S e r v i c e  C e n t e r
o o k  v o o r  k l a n t e n  i n  
Z u i d - N e d e r l a n d

Met de ondertekening van een 5-jarige samen-
werkingsovereenkomst kiezen de schadeher-
stellers binnen de Stern Groep weer voor de
lakken, de nonpaint producten en ook voor
het dienstenpakket RATIO-CONCEPT-plus. Door
toetreding tot de Ratio Partner Groep kunnen
ook zij gebruik maken van de exclusieve dien-
sten binnen de module RATIO PARTNER-
Consult.  

Rob Smit, directeur Stern Schadeservice: ”Wij zijn erg

tevreden met de service, de technische ondersteuning

én de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding die Glasurit

biedt. Het is bovendien een partij die gemaakte afspra-

ken nakomt en daar gaan wij voor.”

Stern Schadeservice heeft tien vestigingen én vier

dealergelieerde vestigingen.
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VOOR 5 JAAR PAINT, NONPAINT EN DIENSTEN

S t e r n  S c h a d e s e r v i c e  
k i e s t  v o o r  G l a s u r i t

Na de succesvolle introductie en positieve
reacties van de klanten in West-Nederland,
is het Customer Service Center ook voor
onze klanten in Zuid-Nederland beschikbaar. 
Via één telefoonnummer (0800 – Glasurit of
0800 – 45278748) krijgen de afnemers van
onze producten en diensten direct ant-
woord op vragen en worden ook hun
bestellingen snel en correct afgehandeld.

Het belangrijkste doel van het centrum is de telefo-

nische service aan de klanten en daarnaast fungeert

het als schakel tussen de klant en de Glasurit-

organisatie. In het Customer Service Center werken

7 medewerkers, optimaal opgeleid en gemotiveerd

om alle voorkomende vragen over Glasurit, de pro-

ducten en de toepassingen te kunnen beantwoor-

den. Daarnaast weet het team alles over de kleuren,

bestellingen en de daarbij behorende administratie.

De verbeterde ondersteuning per telefoon blijkt

een welkome aanvulling op het persoonlijk contact

ter plaatse.

Handig keuzemenu
Via een handig keuzemenu kunnen de bellers kiezen uit

drie mogelijkheden: 

1. Verkoop en kleureninformatie, 2. Technische support

en 3. Administratie. 

Met een koppeling aan onze klantendatabase wordt het

steeds makkelijker om klantspecifiek te werken. 

Het Customer Service Center beschikt over alle klantge-

gevens: met één druk op de knop kunnen de mede-

werkers relevante gegevens over productgebruik etc.

op het scherm zien. Dit maakt het mogelijk om snel en

gericht te antwoorden en te adviseren.

Ook activiteiten die bij de klant plaatsvinden, worden

vastgelegd in de centrale database. Zo hebben de

medewerkers de voor hen relevante klantinformatie ter

beschikking, waardoor snel en eenvoudig op de indivi-

duele behoefte van de klant ingespeeld kan worden.

Naast de klanten in West- en Zuid-Nederland, kunnen in

de loop van dit jaar ook de klanten in Noord- en Oost-

Nederland van ons Customer Service Center gebruik

maken en er hun voordeel mee doen.

Bel gratis: 0800 - 4 52 78 748



Toekomstig gebruik van 
de producten van Glasurit
BASF Coatings is leidend in watergedragen techniek,

omdat men met deze innovatie eerder is gestart dan

andere partijen. Dankzij de wijze waarop de producten

vanaf het begin werden geïntroduceerd en gepositio-

neerd verliep de switch naar watergedragen techniek

veel sneller dan met andere merken. De meeste BASF

klanten in Europa zijn hierop al lang en breed overge-

stapt en helemaal klaar voor de nieuwe VOS-wet.

Daardoor is er nu ruimte voor andere soorten innova-

tie zoals systemen die schadeherstellers sneller laten

werken en die het aantal herstelde auto’s per tijds-

eenheid doet toenemen. Hieronder valt ook de UV-

technologie. De aanpak van BASF Coatings in de naas-

te toekomst zal anders zijn dan wat inmiddels al is

gelanceerd door andere merken. Onze afdeling

Research & Development focust op de ontwikkeling

van een compleet UV-laksysteem. Omdat de markt in

toenemende mate onder druk staat, is het bovendien

cruciaal om klanten nóg meer dan voorheen te hel-

pen in de vorm van value added services.

Steeds meer dealers met 
eigen schadeherstelbedrijven
Ook ziet BASF Coatings in Nederland steeds meer

dealers met een eigen schadeherstelbedrijf. De

mening van BASF daarover? De situatie in Nederland

verschilt, in vergelijking met de rest van Europa, aan-

zienlijk omdat men hier vanaf het begin goed georga-

niseerde schadeherstelbedrijven had. Die bedrijven

slaagden erin, of individueel of binnen een georgani-

seerd verband, goede deals met autodealers en ver-

zekeringsmaatschappijen uit te onderhandelen. Iets

De Europese autoschadeherstelmarkt is een
gekoesterd werkterrein voor BASF Coatings
met haar merk Glasurit. Vanuit het Franse
Clermont en het Duitse Münster focust BASF
Coatings op de strategie dat de échte inno-
vatie nu van systemen komt, die schadeher-
stellers mogelijkheden bieden om sneller te
herstellen, zoals UV-technologie.

De Europese schadeherstelbranche
In West-Europa voorziet BASF Coatings een stagnatie

en zelfs een afname van het schadevolume. Er is nog

steeds een toename te zien in Oost-Europa, met

name in Rusland als voortvloeisel van de nog steeds

toenemende verkoop van nieuwe auto’s, maar nie-

mand weet voor hoe

lang. Uiteindelijk zal het

volume aan schade-

herstelwerkzaamheden

in beide delen van

Europa naar verwach-

ting min of meer het-

zelfde zijn. In Oost-

Europa zijn veel nieuwe

schadeherstelbedrijven

die eerst over erg ver-

ouderde equipement

beschikten en nu met

een sprong overgaan

naar het state-of-the-

art materiaal, hetgeen

opleiding en begelei-

ding vraagt.

Ontwikkeling van het 
gemiddelde schadebedrag in Europa 
BASF Coatings prognotiseert om een aantal redenen

dat het bedrag van de gemiddelde schaderekening

zal afnemen. Het aantal vervangen onderdelen

neemt af, het gemiddelde aantal ligt nu ergens tus-

sen twee of drie onderdelen. Hier komt nog eens bij

dat meer en meer producten erop gericht zijn om

de aan een reparatie gespendeerde tijd te doen

afnemen. Dit leidt onder andere tot lagere arbeids-

kosten. Om dezelfde zakelijke omzet te houden

moeten schadeherstellers dus meer schadereparaties

binnen hun muren krijgen en efficiënter werken.

BASF COATINGS; VISIE OP EUROPEES SCHADEHERSTEL

O p  h e t  g e b i e d  v a n  
i n n o v a t i e  i n  s c h a d e -
r e p a r a t i e  i s  N e d e r l a n d  
e e n  z e e r  i n t e r e s s a n t  l a n d
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Specifieke, landgebonden 
schadeherstelconcepten
BASF Coatings merkt in Europa dat de markt voor

schadeherstel per land verschilt. Grensoverschrijdende

ontwikkelingen verlopen langzaam. Een bepaald scha-

deherstelconcept dat bijvoorbeeld succesvol is in

Nederland, heeft de neiging erg langzaam aan te

slaan in andere Europese landen, bijvoorbeeld door

taalbarrières en culturele verschillen. Elk land bevindt

zich in een verschillende fase, waardoor ook de adop-

tie van nieuwe ontwikkelingen per land verschilt.

Echter, in de nabije toekomst wordt de rol van de

autofabrikanten en de dealergroepen hierin steeds

belangrijker, is de eindconclusie van BASF Coatings.

dergelijks zag BASF Coatings nergens anders. In

Nederland was het voor autodealers in het verleden

niet noodzakelijk om een schadeherstelactiviteit op te

zetten. Buiten Nederland hebben autodealers veel

geld geïnvesteerd in de after market. Deze is erg

sterk in landen zoals Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en

Zwitserland. Block Exemption Laws hebben de autofa-

brikanten ertoe gebracht om de ontwikkeling van

schadeherstel in hun branche te bevorderen, dit

geeft controle over de aanschaf van reserve-onderde-

len. Relaties met OEM’ers spelen mee bij de keuze

voor Glasurit door de geautoriseerde schadeherstel-

lers. Dit maakt een substantieel deel uit van onze

omzet en neemt nog steeds toe.

Innovatie op het gebied van schadeherstel
Nederland is in de ogen van BASF Coatings een erg

interessant land als het aankomt op innovatie op het

gebied van schadeherstel. De eisen in Nederland zijn

streng en het is het beste land in Europa om nieuwe

technieken en concepten te lanceren. De UK is inno-

vatief op een ander gebied: zij hebben de grootste

schadeherstelbedrijven in Europa en proberen veel

auto’s op hetzelfde moment te herstellen. Innovatie

op het gebied van kwaliteit zie je in Nederland, inno-

vatie rondom industrialisatie gebeurt in de UK en bij

sommige autofabrikanten in Duitsland, bijvoorbeeld

Mercedez-Benz, is de visie van BASF Coatings.

Europese ontwikkelingen 
tussen schadeherstellers en verzekeraars
In Europa worden de meeste schades betaald door de

verzekeraars, tot zelfs 95% in sommige landen. In de

UK hebben verzekeraars een machtige positie ingeno-

men. De autofabrikanten waren daar eerst niet zo

sterk en er waren geen belangenverenigingen voor

autoschadeherstelbedrijven. De verzekeringsmaat-

schappijen hebben deze kans benut en hebben nu

een groot gedeelte van de markt in handen. Nu kun-

nen zij de schade heel goed sturen in de richting van

hun eigen netwerken en geselecteerde schadeher-

stellers, in sommige gevallen tot 90%, terwijl de auto-

eigenaar niet eens weet waar zijn auto heen gaat. In

Nederland is de situatie anders omdat de schadeher-

stellers juist deals hebben gemaakt met de verzeke-

ringsmaatschappijen.
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Diensten 

uit de module 

RATIO PARTNER-

Consult zijn 

exclusief voor 

de leden

van de Ratio

Partner Groep. 

Door extra 

ondersteuning, 

de bundeling 

van krachten 

en gezamenlijke 

kennis kan deze

selecte groep 

schadeherstel-

bedrijven beter

inspelen op de

marktontwik-

kelingen en 

uitdagingen in 

de branche.

RATIO PARTNER-Consult 

3. Energiebenchmark
Op basis van het aantal medewerkers en het opper-

vlak van het bedrijf worden de verbruiken met colle-

ga-bedrijven vergeleken. Deze benchmark is voor de

deelnemende bedrijven via een website toegankelijk

en altijd up to date.

4. EnergieBesparingsPlan
Een bedrijf in Nederland met een verbruik van meer

dan 50.000 kWh elektra en/of meer dan 25.000 m3

gas is wettelijk verplicht om een energiebesparings-

plan op te stellen. Als onderdeel van deze nieuwe

dienstverlenende module wordt er een balans opge-

maakt van alle energieverbruikers in het bedrijf. Dit

dient als basis voor het plan met energiebesparende

maatregelen dat wordt opgesteld. 

Als de maatregelen doorgevoerd worden, wat de

overheid kan verplicht stellen, is een terugverdientijd

van 5 jaar het uitgangspunt.

Gemiddelde besparing 3.000,- euro per jaar
Uit de nu lopende pilots is gebleken dat door het

benchmarken van de bedrijven en het doorvoeren

van de maatregelen, besparingen van gemiddeld

3.000,- euro per jaar te realiseren zijn. De belangrijk-

ste besparingen zijn te vinden in het opstellen van

een verlichtingsplan voor de werkplaats en het juist

afstellen van de druk van de pers-

luchtcompressor.
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Niet alleen uit oogpunt van milieubeheer
maar ook om financiële redenen is het
belangrijk om effectief met energie om te
gaan. Naast onze adviezen voor het snel en
efficiënt afhandelen van de schades, kunnen
wij onze klanten nu ook ondersteunen om
het energieverbruik te verminderen.
Schadeherstelbedrijven zijn veelal grootver-
bruikers van gas en elektra. Het terugdrin-
gen van het verbruik van fossiele brandstof-
fen is niet alleen van belang voor het scha-
deherstelbedrijf maar past ook volledig in
het milieubeleid van BASF.

Energiemanagement
In samenwerking met het gespecialiseerde bureau

Ploos van Amstel Milieu Consultancy (PvAMC) heeft

Glasurit recentelijk de nieuwe dienst voor het optima-

liseren van het energieverbruik en correct energie-

management ontwikkeld. Deze nieuwe dienst van

RATIO-CONCEPT-plus bestaat uit vier modules;

‘Factuur- en aansluitingscontrole’, ’Gezamenlijke

inkoop van energie’, ‘Energiebenchmark’ en het

‘EnergieBesparingPlan’. Alle klanten van Glasurit kun-

nen via RATIO-Service gebruikmaken van de eerste

twee modules. De derde en vierde module worden

via RATIO-PARTNER-Consult exclusief aangeboden 

aan leden van de Ratio Partner Groep, een samen-

werkingsverband van schadeherstelbedrijven gericht

op het verbeteren van hun rendement.

1. Factuur- en aansluitingscontrole
Deze module is met zorg samengesteld. Uit onder-

zoek is gebleken dat ca. 40% van de rekeningen een

fout bevat, maar de meeste schadeherstelbedrijven

hebben de kennis niet in huis om deze fout te ont-

dekken. Er van uitgaande dat de rekeningen kloppen

worden ze voldaan. PvAMC checkt alle energiefactu-

ren van het betreffendeschadeherstelbedrijf en slaat

deze op in de database. Worden tijdens deze 

controle fouten gevonden dan wordt hier meteen

op gereageerd. 

2. Gezamenlijke energie inkoop
Door collectief energie in te kopen en door het 

kiezen van het juiste inkoopmoment kan het

schadeher-

stelbedrijf

kosten

besparen.

NIEUWE DIENST RATIO-CONCEPT-PLUS

E n e r g i e m a n a g e m e n t
b e s p a a r t  d u i z e n d e n  e u r o ’s


