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PETER JOCHEMS, BEDRIJFSLEIDER AUTOSCHADE GROENEVELD:

“Wie niet investeert in
mensen en materieel is
over vijf jaar weg”
onze specialistische reparatiekennis, ook voor wat
betreft aluminium en de high tec elektronica. Voor
het laatste is het inlezen en uitregelen na een reparatie van bijvoorbeeld een portier al een vak apart.
Tussen Jaguar en BMW zit wat overlap voor wat
betreft techniek, maar een Aston Martin is een
compleet met de hand gebouwde auto en daardoor minder monteurvriendelijk, ook bij schadeherstel.”

Unieke specialisatie in reparatie
van aluminium onderdelen
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Autoschade Groeneveld in Eindhoven heeft
eerder dit jaar haar contract met Glasurit
voor de levering van autoreparatielakken
met vijf jaar verlengd. Ook levert Glasurit
een bijpassend dienstenpakket gericht op
rendementsverbetering binnen het schadebedrijf én een breed scala nonpaint producten. Met de ondertekening van het contract
zetten beide bedrijven een reeds jarenlange
samenwerking voort, want Glasurit is al
ruim 30 jaar het enige lakmerk bij
Autoschade Groeneveld. De hoogste tijd om
via Report nader met dit bijzondere autoschadebedrijf kennis te maken.
Bedrijfsleider Peter Jochems: “Alleen door
specialisatie overleef je in de autoschadebranche, dat bewijzen we nu al meer dan
75 jaar.”
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Autoschade Groeneveld is een gespecialiseerd autoschadeherstelbedrijf en bestaat sinds 1930.
Peter Jochems: “We zijn gespecialiseerd in het
hoogwaardig herstellen van autoschades inclusief
de totale schadeafwikkeling voor topmerken als
Jaguar, BMW, Aston Martin en Land Rover. Voor
onze medewerkers is er maar een doel: van schade
terug naar perfecte showroomconditie. Deze specialisatie is eigenlijk begonnen toen we destijds
auto’s van de directie van Philips repareerden en
grote Amerikanen herstelden. Juist nu gaat weer
één van onze monteurs twee weken naar Engeland
om bijgeschoold te worden in de reparatiemethoden voor Aston Martin. Voor BMW werken we ook
voor de zeven regionale dealers. Zij bouwen op

Autoschade Groeneveld heeft zich als een van de
eerste schadeherstelbedrijven in Nederland gespecialiseerd in het herstel van auto's met aluminium
delen. Peter Jochems: “De reparatiemethodes voor
voertuigen met aluminium carrosserieën zijn totaal
verschillend van de traditionele reparatiemethodes.
We beschikken over een volledig afgeschermde
werkplek met alle bijbehorende apparatuur. Op initiatief van Henk van den Boomen, verantwoordelijk

INFORMATIEBIJEENKOMST WERKAANBIEDERS

voor de werkplaats, zijn de monteurs zelfs naar
Engeland afgereisd om daar de vereiste kennis te
vergaren. Door de aanschaf van alle benodigde
apparatuur en de opleidingen van het personeel is
Autoschade Groeneveld voor zowel Jaguar, BMW als
Aston Martin een gecertificeerde reparateur geworden. De importeurs van deze topmerken hechten
veel waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Zij hebben dan ook in ons een perfecte partner gevonden.”

Potentiële en
bestaande klanten
bepalend voor
omzetgroei

Glasurit als gewaardeerde adviseur

Peter Jochems, bedrijfsleider

Zoals gemeld heeft Autoschade Groeneveld het
contract met Glasurit voor vijf jaar verlengd. Onderdeel van deze overeenkomst, naast afname van
producten, is dat het schadeherstelbedrijf ook de
komende jaren lid blijft van de Ratio Partner Groep,
een samenwerkingsverband van schadeherstelbedrijven gericht op verbetering van hun rendement.
Glasurit biedt leden van dit samenwerkingsverband
een exclusief aanvullend dienstenpakket aan via

“Wie nu

H. van Laarhoven (alg. dir. Van Laarhoven Holding, links)
en V. Helleputte (alg. dir. BASF Coatings Benelux) tekenden
een 5-jarig contract.

zaken als equipement, routing en uitrusting. Op hun
advies hebben we toen bijvoorbeeld gekozen voor
een IRT-infrarooddroger op rails, hoewel we destijds
vanwege de kostenvoordelen geneigd waren te kiezen voor een mobiele droger. Achteraf zijn we erg
gelukkig met dit advies.”

bijvoorbeeld
Specialisatie onontkoombaar

denkt dat
schermspuiten
er over vijf jaar
nog precies
zo uitziet,
komt
bedrogen

RATIO PARTNER-Consult. Peter Jochems: “Wekelijks
komt de Sales Consultant van Glasurit langs en ook
zijn we een enthousiaste deelnemer aan de benchmarkgroep, een van de diensten uit de module
RATIO-PARTNER-Consult. Daarin zitten meerdere
andere schadebedrijven; we vergaderen zo’n vier
keer per jaar, onder leiding van Glasurit, over alle
aspecten van ons vak en kwaliteitsverbeteringen.

uit.”

Advies bij nieuwbouw
In 2003 hebben we een nieuw pand betrokken en
heeft Glasurit ons uitgebreid geadviseerd over

Peter Jochems: “De technische ontwikkelingen voor
de exclusieve merken zoals BMW, Jaguar, Land Rover
en Aston Martin gaan harder dan bij, pakweg, Kia.
Daarom moeten wij juist nóg harder lopen om tot
de top op het gebied van schadereparatie te blijven
behoren. In mijn visie gaat het erom dat schadeherstelbedrijven er niet omheen kunnen om zich te
specialiseren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs op
één merk te zijn, maar kan zich richten op een cluster van merken. Je kunt eenvoudigweg niet meer
álle technische details weten en bijhouden van dertig merken tegelijk. Wie kiest voor specialisatie, kan
zich op termijn veel beter handhaven. We worden in
deze visie ondersteund door het spraakmakende
IBM-rapport van FOCWA, zo’n twee jaar geleden. Het
gaat er binnen die specialisatie ook om dat je als
schadehersteller voortdurend investeert in je mensen en materiaal. Wie nu bijvoorbeeld denkt dat het
repareren van een schade er over vijf jaar nog precies zo uitziet, komt bedrogen uit. De ontwikkelingen binnen de automotive branche gaan razendsnel.”

De strijd om nieuwe klanten staat in veel schadeherstelbedrijven
bovenaan de prioriteitenlijst. Marktbewerking is essentieel om de
gewenste omzet te realiseren. De concurrentie neemt toe, met als
gevolg dat de omzet en het rendement onder druk kunnen raken.
In een dalende schademarkt van ± 950 miljoen euro wordt de schadehersteller ook
geconfronteerd met een concentratie in de gestuurde schadestroom. Met name bij de
middelgrote onafhankelijke schadeherstelbedrijven kan dit de marges onder druk zetten.
Daadkracht biedt extra kansen
Toch zien wij extra kansen voor daadkrachtige, onafhankelijke schadeherstelbedrijven, de ketens en dealergelieerde schadeherstelbedrijven. Hiervoor moet de markt
wel actief en gestructureerd bewerkt worden en om dit
te optimaliseren verzorgt Glasurit uitgebreide ondersteuning om extra omzet te genereren.

Extra omzet voor dealer én schadehersteller
Vooral bij dealerbedrijven leeft het idee dat schadeherstel ‘eng’ is voor receptionisten en service-adviseurs,
teveel tijd kost, etc. In de praktijk constateren wij echter
dat gebrek aan kennis over schadeherstel bij receptionisten en service-adviseurs bij dealers en onvoldoende
communicatie tussen de schadehersteller en het dealerbedrijf een drempel vormen om schadeherstel actief
aan te bieden aan de berijder of eigenaar. Door het contactmoment met deze klant goed te benutten, is ook
door de dealer extra omzet binnen te halen.

Bestaande of potentiële relaties
Als ondersteuning vanuit ons dienstenpakket
RATIO-CONCEPT-plus leveren wij de dienst Informatiebijeenkomst Werkaanbieders. Deze maakt deel uit van
de module RATIO-PARTNER-Consult en is exclusief voor
leden van de Ratio Partner Groep.

auto’s en bijbehorende reparatietechnieken. Ook verzekeringstechnische aspecten, de procedure rond de intake tot en met de aflevering en ook schadeherstel in de
praktijk kunnen de verschillende doelgroepen extra
motiveren op uw uitnodiging te reageren.

In uw bedrijf of in ons
Refinish Competence Centre
Als u vanuit uw marktanalyse besluit om de geselecteerde marktpartijen daadwerkelijk en actief te benaderen
kan een informatiebijeenkomst een nuttig instrument
zijn om werkaanbieders te informeren en te overtuigen
van de mogelijkheden van uw bedrijf.
Een Management Consultant van Glasurit inventariseert
uw behoefte voor de invulling van deze bijeenkomst.
Aspecten als bepalen en selecteren van doelgroep(en),
de locatie, opstellen van de uitnodiging en het goed
voorbereiden van sprekers en presentaties zijn noodzakelijk en onze begeleiding hierbij vormt onderdeel van
onze ondersteuning. Een uitgebreid draaiboek maakt
e.e.a. compleet. Deze dienst stelt u in staat direct en
professioneel met afnemers in gesprek te komen om
uiteindelijk uw slagkracht in de markt te vergroten.

Zij kunnen met onze hulp een informatieve middag of
avond organiseren die focust op marktpartijen die schadeherstelwerk bij u kunnen aanbieden. Bestaande relaties
kunt u informeren over uw bedrijf en de werkwijze met
het doel de omzet te verhogen en het proces te verbeteren. Potentiële relaties kunt u bewerken om zo nieuwe
omzet aan te boren. Naast de presentatie van het bedrijf is
het van belang kennis mee te geven om de doelgroep te
motiveren meer uit de schadeherstelactiviteiten te halen.

Aansprekend thema levert respons
Mogelijke ‘trekkers’ voor zo’n bijeenkomst zijn de misvattingen over schadeherstel, nieuwe materialen aan
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Bedrijfswagenbranche
stelt ook individuele
eisen aan de lak

Andreas Rosien,
Key Account Management
Commercial Transport Systems

Andreas Rosien is bij BASF Coatings Europe
actief als Key Account Management
Commercial Transport Systems. Een positie
die hem in staat stelt om met een
Europese, dus brede, visie te kijken naar de
ontwikkelingen op het dynamische terrein
van de bedrijfswagenmarkt. “Ik benadruk
graag dat de bedrijfswagenmarkt, in relatie
tot reparatielakken en
bijbehorende diensten,
een totaal andere
markt is dan die voor
personenwagens en
schadeherstel.”

“De Nederlandse
markt voor
bedrijfswagens
is een
dynamische en
vooral zeer

later op het chassis geplaatst zijn, zoals containers,
laadbakken of betonmixers, bij het ‘op maat
maken’ van trucks, zoals het spuiten van spoilers in
een bepaalde kleur, en bij de productie van opleggers. In de bedrijfswagenmarkt staat de constructie dus centraal. De toegevoegde waarde van lak is
bij bedrijfswagens minder ontwikkeld dan bij personenwagens. In de bedrijfswagenbranche zijn
specifieke kwaliteitsaspecten zeker niet minder
belangrijk, maar moet de lak aan heel andere en
meer individuele eisen van de fabrikant voldoen.
Onze laksystemen en het verwerken van de lakken
dienen naadloos aan te sluiten bij een zo efficiënt
mogelijk productieproces. Onze specialisten werken voortdurend aan de optimalisatie hiervan. Het
segment schadeherstel binnen de markt voor
bedrijfswagens is klein, ondanks dat trucks gedurende hun levensduur van ongeveer zeven jaar
meestal één en vaak zelfs twee keer worden overgespoten. Dit omdat er bijvoorbeeld sprake is van
schade, een truck van eigenaar verandert, er een
restyling van de huisstijl plaatsvindt of als er sprake
is van veroudering van de lak.
Ook hiervoor bieden wij een optimale product-

portfolio aan onze klanten. Overigens teken ik
hierbij aan dat er voor ons
een groot verschil is bij de
productie van trucks ten
opzichte van opleggers.
Op een oplegger gaat
maximaal zo’n 120 m2 lak,

68-Serie

ANDREAS ROSIEN, KEY ACCOUNT MANAGEMENT BASF EUROPE:

op een truck gemiddeld
30 m2. Dus is de markt
voor de productie van
nieuwe opleggers voor
ons ook zeer interessant.”

68-Serie draagt bij
aan de waardecreatie
Het aandeel van
BASF Coatings in Europa
voor wat betreft de levering van lakken binnen de
markt voor bedrijfswagens is momenteel zo’n
10%. Andreas Rosien: “Wij willen in dit segment
nog fors groeien. Dat dit kan, blijkt wel uit de introductie van onze succesvolle 68-Serie, drie jaar geleden. Sindsdien zijn we hiermee elk jaar 10% in
omzet gegroeid. Dit komt omdat onze klanten zien
dat ze met de producten uit de 68-Serie zowel topkwaliteit in huis halen en inmiddels ook aan den
lijve ondervinden dat er grote besparingen mogelijk
zijn in het verwerkingsproces als het gaat om tijd
en geld. De 68-Serie draagt écht bij aan de waardecreatie. Niet alleen voldoen we hiermee ruimschoots aan de wettelijke eisen die de alom bekende milieuwetgeving VOS (Vluchtige Organische
Stoffen) stelt, maar ook bereiken onze klanten er
fantastische resultaten mee. Ik ben ervan overtuigd
dat we in Nederland voor wat betreft de markt
voor het segment bedrijfswagens een hele grote
toekomst tegemoet gaan. Dat danken we niet
alleen aan onze producten, maar ook aan onze uitstekende service, mensen en organisatie.”

ductie een gigantische en aantoonbare besparing
op doorlooptijden en kosten. Dit verhoogt het rendement van onze klanten.”

Nederland kent een
volwassen en dynamische markt
Andreas Rosien geeft graag zijn visie op de
Nederlands markt voor bedrijfsvoertuigenlakken:
“Nederland kent traditioneel een enorme dichtheid
aan transportbedrijven en producenten van
bedrijfswagens en trailers. Het gaat hier om een
dynamische en vooral zeer volwassen markt die
goed presteert en een goede naam heeft. We zijn
als BASF Coatings Europe zeer succesvol in het
bedrijfswagensegment, maar we willen in alle landen vérder groeien. Juist als het gaat om kwaliteit
en rendement zijn er volop kansen. We hebben bij
een aantal grote projecten voor de toepassing van
lakken op bedrijfswagens ook in Nederland ons visitekaartje afgegeven.”

Eén deklaag volstaat voor dekkracht

volwassen

Andreas Rosien licht graag
zijn standpunt toe: “Bij
personenwagens staan laksystemen en schadeherstel
in het middelpunt van de
belangstelling. Maar bij
bedrijfswagens vormt het
gebruik van lakken voor
schadeherstel slechts een
klein deel van de omzet.
Het grootste deel van de
geproduceerde lak wordt
namelijk gebruikt bij het
spuiten van onderdelen die

markt
die goed
presteert.”
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Of er nog innovatie mogelijk is in het segment
voor lakken voor de bedrijfswagenmarkt?
Andreas Rosien is ervan overtuigd: “Je denkt toch
op een gegeven moment dat je alles hebt gezien
en dat elke mogelijkheid voor innovatie is benut.
Maar met onze 68-Serie laten we zien dat er nog
steeds rek mogelijk is binnen innovatie. Voorheen
had je twee laklagen nodig bij het spuiten van
bedrijfswagens. De eerste laklaag werd aangebracht
en na 10 minuten uitdampen werd de tweede laag
gespoten. Dat hebben we dertig jaar zo gedaan.
Met de 68-Serie is er nog maar één laklaag nodig en
die heeft een schitterende dekkracht. Je kunt dus
in één arbeidsgang afspuiten. Dat geeft in de pro-
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NIEUWE LAK GEEFT EXTRA MOGELIJKHEDEN VOOR PERSONALIASERING VAN DE AUTO

Matte effect lakken zijn
de nieuwste trend
Ook autolakken worden steeds gevoeliger
voor stijl- en modetrends. Vorig jaar kon u in
Report al lezen over de, in samenwerking
met de auto-ontwerpers, geformuleerde
verwachtingen met betrekking tot de lakkleuren voor de komende jaren. De afgelopen decennia hebben autolakken in het
teken gestaan van de interactie tussen kleur
en effecten. Trendy automobilisten kiezen nu
voor mengkleuren met een groot effect.
Daarnaast wordt wit, zoals al eerder voorspeld, steeds populairder. De nieuwe helderheid laat de hoofdrol over aan de vormentaal van de auto zelf.

Rolls Royce Phantom gepresenteerd in een prachtige kleur en met de stijlvolle matte look van de
effect lak.

Droomauto
Zowel het interieur als het exterieur van
de 5,38 meter lange en 3,2 ton wegende
Rolls Royce Phantom werden gespoten met lakken
van Glasurit, inclusief de binnenkant van de portieren en het kofferbakdeksel. De 22-inch wielen werden vervangen door 24-inch wielen en ook de wielkappen werden gespoten met zwarte matte lak.
Deze Rolls Royce was al een droomauto voordat de
veranderingen werden aangebracht, maar nu is het
helemaal een uniek exemplaar.

‘Unglaced Porcelain’ is een
voorbeeld van een matte effect
lak van BASF Coatings

ke lak verder te verfijnen, zodat deze gebruikt kan
worden in het standaard applicatieproces tijdens de
autoproductie.

Speciale matte effect lakken
voor schadeherstel
Speciaal voor de schadehersteller heeft
BASF Coatings matte lakken ontwikkeld die gebruikt
kunnen worden om schades te herstellen zonder het
matte effect te verliezen.

Matte effect lakken goed te
combineren met ‘wittrend’
Volgens de kleurtrendprognose van BASF Coatings
zet de trend met de kleur wit door. Designers streven naar wit met bijzondere effecten en het kleuren-

palet wordt ook aangevuld met effen wit in nieuwe
nuances. Deze kleuren zijn bijzonder geschikt voor
matte lak en BASF Coatings zet op dit moment activiteiten op het gebied van kleurstyling, om deze twee
nieuwe trends te combineren.

INNOVATIEF PARTNERSHIP LEVERT RESULTAAT

Aaibare matte coatings
De lakontwikkelingen zijn
nog verder gegaan: lakken
zijn niet alleen mooi om te
zien, maar voelen ook bijzonder aan. Behalve kleuren en effecten worden
voor kopers ook de ‘voelbare’ kwaliteiten van
coatings steeds belangrijker. De allerlaatste ontwikkeling op dit gebied is de
matte lak. Matte effecten
en soft touch zorgen voor
een compleet nieuwe belevenis voor het gevoel en
de tastzin, een nieuwe ‘aaibaarheid’. Matte effecten
geven een nieuwe dimensie aan de textuur van het
oppervlak van auto’s, waarmee lak en kleur dus nog
meer dan voorheen onderscheidende factoren worden. De zijdezachte uitstraling van oppervlakken, gespoten met matte effect
lakken, worden door zowel mannen als vrouwen als
aantrekkelijk ervaren.

Nieuwe trend blijkt topper
op de autobeurzen
Op de Auto-Salon Genève die plaatsvond in maart van
dit jaar, bleek de matte lak met de zijdezachte
uitstraling veel bewondering te oogsten. Daar werd
door het vooraanstaande tuningbedrijf Mansory een
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Matte effect lak voor alle auto’s
Deze mat gespoten Phantom vertegenwoordigt de
top in de categorie luxe auto’s, maar bevestigt een
nieuwe trend in autolakken. In principe kunnen alle
auto’s gespoten worden met matte effect lakken
van BASF Coatings. Matte effecten geven een nieuwe dimensie aan de textuur van het oppervlak van
auto’s, waarmee lak en kleur dus nog meer dan
voorheen mogelijkheden bieden om je met je auto
te profileren. Je moet niet raar opkijken als passanten je geparkeerde auto daadwerkelijk even strelen.

Primeur had de Mercedes CLK
DaimlerChrysler trok met de Mercedes CLK al eerder
de aandacht met een matte effect lak van
BASF Coatings. De kleuren worden Magno Allanite
Gray en Magna Sabbia genoemd. Het eerste project
in deze lijn werd gezamenlijk getest door
BASF Coatings en DaimlerChrysler. Primeur had
de zeer succesvolle Mercedes CLK Armani Edition,
genoemd naar de ontwerper. Dit speciale project
liep van 2003 tot 2004 en was een groot succes.

Technische aspecten van de effect lak
Matte effect lakken bestaan uit tweecomponenten
blanke lakken. Het belangrijkste verschil tussen
matte effect lakken en hoogglanslakken is de toevoeging van een matterend effect dat de blanke lak
— de vierde laklaag — een matte uitstraling, duidelijk afwijkend van de ‘standaard’ glanzende lak,
geeft. Op dit moment is het aanbrengen van matte
effect lakken een speciale procedure die om een
zeer nauwkeurige behandeling vraagt, aangezien de
lak niet geschuurd of gepoetst kan worden. Daarom
heeft BASF Coatings een project gestart om de blan-

‘Best Supplier Award’
van Shanghai Volkswagen
BASF Shanghai Coatings heeft onlangs de ‘Silver Best Supplier Award 2006’ gekregen en behoort
daarmee tot de 17 beste van de in totaal 500 leveranciers van Shanghai Volkswagen. Vooral de
hoge productkwaliteit en de uitgebreide dienstverlening van BASF Coatings die opereert als een
partner wordt gewaardeerd. Bovendien is door de samenwerking een flinke kostenreductie bij
Shanghai Volkswagen gerealiseerd.
Dit gebeurde na de
introductie van de
samenwerking op
basis van het ’costper-unit’ principe.
Dit houdt in dat
Shanghai Volkswagen
betaalt op basis van
Uitreiking van de ‘Silver Shanghai
elk perfect gespoten
Volkswagen Best Supplier Award’
voertuig, in plaats
van op basis van de
hoeveelheid gebruikte lak. Dit samenwerkingsmodel
blijkt een waardevolle bijdrage te leveren aan de verhoging van efficiëntie binnen het productieproces.
Voor de intensieve ondersteuning werken negentien
medewerkers van BASF Shanghai Coatings bij deze
autofabriek.

Levering aan de band
Op de locatie in Shanghai worden in verschillende
productiefaciliteiten en ontwikkellaboratoria OEMautolakken geproduceerd voor de Aziatische markt.
De locatie in Shanghai, met ruim 220 medewerkers, is
voor BASF Coatings een belangrijk punt voor de
Chinese auto-industrie.
De samenwerking met
Shanghai Volkswagen begon
precies tien jaar geleden, toen
BASF Shanghai Coatings daar
de eerste activiteiten ontplooide. Vanaf de start heeft
BASF aan Shanghai Coatings
Volkswagen alle lakproducten
aan de band geleverd, inclusief kathodische en elektrostatische lakproducten, grondvuller, basislak en de blanke lak.
Ruim 70% van alle voertuigen
die de Volkswagenfabriek in
Shanghai verlaten, zijn
voorzien van de lakken van
BASF Coatings Shanghai.
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JORES JANSSEN, OPERATIONEEL MANAGER BIJ PARTSPLAN:

“PartsPlan overweegt
nieuwe activiteiten”
Report ziet haar verslagfunctie breed en wij
berichten u graag over alle facetten van de
schademarkt. Eén daarvan is de ontwikkeling
met betrekking tot onderdelen. Dit heeft niet
direct een raakvlak met de werkzaamheden
van Glasurit, maar het is wel een actueel
onderwerp. Report presenteert u dit opiniërende artikel over een aspect dat iedereen in
de schadeherstelmarkt aangaat: de gestuurde onderdelenstroom via PartsPlan.

Jores Janssen,
Operationeel Manager

nagenoeg gelukt.” PartsPlan kijkt heel nauw naar alle
ontwikkelingen en trends: “We zoeken naar een mix
van schadeherstellers en opdrachtgevers.” PartsPlan
ondersteunt de inkoop van onderdelen voor autoschadeherstel. Zij werkt daarbij voor zowel de 47
vestigingen van CARe Schadeservice als voor de door
Achmea als eredivisiepartner geselecteerde schadeherstelbedrijven, 180 stuks. Een derde, nieuwe klant
die gemeld kan worden is de ASN Groep.
Jores Janssen: “Juridisch zit ons model zo in elkaar
dat de schadehersteller ons het mandaat geeft om
voor hem onderdelen in te kopen ter vervanging van
onderdelen met schade. Daarom maken we voor alle
partijen aantrekkelijke uniforme afspraken, die we jaarlijks evalueren.
Uiteindelijk is het de bestellende schadehersteller en de opdrachtgever die
profiteert van de efficiency voordelen
en het prijsvoordeel dat wij voor hem
behalen.”

Open visie op
nieuwe mogelijkheden
“Onze doelstelling is na twee jaar nog
steeds gelijk: toegevoegde waarde
creëren voor de aangesloten schadeherstelbedrijven en opdrachtgevers.
Maar nu zijn we ook in de fase van
procesoptimalisatie beland. Daar hoort
een open blik bij. We bekijken of we
kunnen uitbreiden naar het buitenland.
Ook een optie is dat we het aspect
onderdelen breder gaan zien dan alleen
die voor schadeherstel. Binnen automotive valt ook te denken aan technische
onderdelen die niet direct bij schade
een rol spelen, zoals slijtdelen, banden
en accu’s. We hebben de know how dit
ook te kunnen handelen.”
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PartsPlan staat nu zo’n twee jaar in de markt.
Tijd voor een evaluatie met Jores Janssen,
Operationeel Manager bij PartsPlan: “Schadeherstellers
en opdrachtgevers zijn gezamenlijk steeds op zoek
naar grip op de onderdelenmarkt en dat is ons
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Nieuwe trends
Jores Janssen schat de markt voor schadeonderdelen
in Nederland op zo’n 350 miljoen euro: “De totale
markt krimpt, maar wij pakken een steeds groter
deel van de markt.

Een andere trend die we zien is het relatief grote
aantal kleine schades, zoals parkeerschades. Verder
zien we dat auto’s technisch steeds complexer worden, maar dat het percentage onderdelen dat wij
hiervoor handelen hierin niet meegroeit. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld airbags een relatief hoge prijs kennen. Bij schade aan
een kleinere auto wordt die sneller total loss verklaard, waardoor het aantal te vervangen technisch
hoogwaardige onderdelen minder is.” Verder studeert PartsPlan op het fenomeen van alternatieve
onderdelen: “Dat is ook voor ons een interessant
item. We doen nu een studie naar de haalbaarheid en
de toepasbaarheid van alternatieve onderdelen.
We willen eerst zien hoe deze zijn toe te passen en
welk effect dit heeft op de markt. We verwachten op
termijn, op grond van deze studie, hierover een
beslissing te kunnen nemen.”

Inmiddels vinden onderdelen hun weg naar ruim
200 schadeherstellers

Kennisbron op het gebied van onderdelen
Het businessmodel zou kunnen kantelen
“We zijn een inkooporganisatie van onderdelen voor
schadeherstelbedrijven. Maar tegelijkertijd faciliteren
we een bestelplatform. Die twee disciplines zijn bij
ons verweven binnen PartsPlan. Ons businessmodel
is gebaseerd op de loyaliteitsbonussen van de importeurs waarmee we samenwerken. We zien een trend
waarin het fenomeen van de loyaliteitsbonussen
begint af te zwakken. Waarschijnlijk gaat deze trend
meer richting volumeafspraken. Als volumeafspraken
de norm worden en we op loyaliteit gaan meten, zal
dat niet direct in de bonus tot uiting komen. Maar
onder de streep zal er aan het businessmodel dan
toch niet zoveel veranderen. Ook als de beloningsstructuur kantelt, behouden we ons bestaansrecht.”

Mix van aandeelhouders
Jores Janssen: “PartsPlan is in Nederland actief, maar
we kijken ook over de grens. De schadeherstelmarkt
zoals we die zien in Engeland die gedicteerd wordt
door de verzekeraars, is in mijn ogen niet gewenst.
Een situatie waarin de aandeelhouders van PartsPlan
voor het merendeel uit verzekeraars zou bestaan, is
niet wenselijk. Wij zien liever een mix van aandeelhouders, waarbij er zeker ruimte is
voor andere partijen. Een optie zou zijn
voor PartsPlan dat we ook aan de slag
gaan voor grote leasemaatschappijen
om te zien of we voor hen grip kunnen krijgen op de inkoop van onderdelen voor onderhoud. In het buitenland zien wij ook nog diverse mogelijkheden. CARe Schadeservice, waarvoor
wij al inkopen, is ook in België gevestigd en we zien steeds meer ketenvorming in het buitenland ontstaan.
We staan dus open voor andere partners in de automotive om onze diensten aan te verlenen.”

Jores Janssen: “We kopen ook veel bij dealers in. Wat
je nu nog ziet is dat daarbij de inkoop en logistiek
nauw met elkaar verweven zijn. PartsPlan is van
mening dat die twee zaken in de toekomst nog verder uit elkaar getrokken kunnen worden. Hiermee wil
ik niet zeggen dat we de dealer willen uitsluiten maar
dat de dealer een andere rol kan gaan vervullen.
Wellicht dat een dealer een schakel gaat zijn in een
distributiekanaal buiten de importeur om. Door het
ontkoppelen van logistiek van de inkoop krijg je nog
meer mogelijkheden voor het inkopen van onderdelen. Want wat je nu elders aan onderdelen inkoopt,
kun je ook eventueel zelf logistiek handelen.” Tot slot
benadrukt Jores Janssen dit: “In de twee jaar dat we
bestaan hebben we heel veel kennis over onderdelen
vergaard. Zonder ons op de borst te willen kloppen,
zou je ons marktleider mogen noemen. We hebben
niet alleen de kennis van de onderdelen zelf, maar
zijn ook vanuit onze bijzondere positie heel goed in
staat om te zien wat er speelt. Dit leidt ertoe dat producerende partijen in de markt naar óns toe komen
voor raad en advies waarop zij op hun beurt weer
hun beleid kunnen baseren. Dat is een interessant
gegeven dat we verder zullen uitdiepen.”

“Het
fenomeen
van
alternatieve
onderdelen
is een
belangrijk
studieonderwerp
voor ons.”

BAS GROENENBERG, VERKOOPMANAGER AUTOMOTIVE BIJ E.M.M. INTERNATIONAL:

“Voor onze
productontwikkeling
luisteren we heel goed
naar de specialisten
van Glasurit”
E.M.M. International is vanuit Zwolle actief in
het ontwikkelen, fabriceren en distribueren
van een uitgebreid assortiment van Colad en
Hamach nonpaint verbruiks- en gebruiksartikelen, voornamelijk bestemd voor toepassing in het autoschadebedrijf.
Bas Groenenberg is actief bij E.M.M. als
verkoopmanager automotive: ”We werken
al decennialang heel nauw samen met
Glasurit.”

Bas Groenenberg,
verkoopmanager automotive

E.M.M. International profileert zich sinds 1976 als dé
professionele toeleverancier voor schadeherstellers,
schilders, carrosseriebouwers en OEM’ers wereldwijd.
Eerst in de schadeherstelbranche in Nederland, daarna in de landen om ons heen. Bas Groenenberg:
“Onze twee merken zijn Colad en Hamach. De praktische en innovatieve verbruiks- en gebruiksartikelen
bieden de eindgebruiker een totaalpakket dat nauw
aansluit op de wensen
van de gebruiker.
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Een willekeurige
greep uit het
immense assortiment: verfzeefjes,
spuithoezen,
folieproducten,
mengbekers,
tape, schuurvijlen,
schuur- en poetsmachines,
schuurpapier,
werkplaatsapparatuur en nog veel meer. Naast een op de markt afgestemde scherpe prijsstelling bieden de producten
een beduidend betere prestatie op het gebied van
rendement, bedrijfszekerheid, milieu, gebruiksvriendelijkheid en service.”

compleet programma RVS-apparatuur met dampafzuiging voor de mengruimte.”

Nauwe samenwerking met Glasurit
Bas Groenenberg: “Wij leveren onze nonpaint producten rechtstreeks aan de professionele lakgroothandel en lakleveranciers, zoals ook Glasurit. Zelf
werk ik sinds 1989 bij E.M.M., maar de uitstekende
relatie met Glasurit dateert al van lang daarvoor.
Voor het advies over en levering van bijvoorbeeld de
Hamach mengruimte-inrichting en de Hamach stofafzuigingssystemen werken we heel nauw samen
met Glasurit. Dit zijn zeer specifieke producten waarover we met de eindgebruikers graag rechtstreeks

Professionele Hamach stofafzuigsystemen
Op dit moment is er veel aandacht voor
Hamach Central Vacuum. Professionele stofafzuigsystemen die de arbeidsomstandigheden
en productiviteit binnen schadeherstelbedrijven aanzienlijk verbeteren.
Bas Groenenberg: “Deze hoogwaardige systemen blinken uit in kwaliteit,
effectiviteit en rentabiliteit. E.M.M.
heeft zich gespecialiseerd in professionele schuurstofafzuiginstallaties.
Door de goede afzuiging wordt het
vrijkomende schuurstof van het
te schuren object optimaal
afgezogen. Dit bespaart veel
werk en dus tijd en geld. Onze
systemen verdienen zichzelf
terug. Een brede range van
cyclonen en afzuigpunten kunnen
op maat in de werkplaats geïnstalleerd worden.
Inclusief stofafzuigingsleidingnet, capaciteitsberekeningen, aansluitingen, etc. Al met al een volledig
programma apparatuur voor centrale stofafzuiging. De professionele eigen montageservice
installeert deze centrale stofafzuiging volledig naar
de wens van de schadehersteller en onze medewerkers verzorgen in de daarop volgende jaren
ook het onderhoud. Daarnaast levert E.M.M. een

al onze innovaties
openstaan. We leven
dan ook in een land
dat, Europees gezien,
voorop loopt als het
aankomt op de
geboden kwaliteit
in schadeherstel.”

Voortdurende
innovatie
Bas Groenenberg:
“We ontwikkelen
voortdurend. Onze
productontwikkeling
gaat door en we leggen ons oor hiervoor
heel goed te luister
bij de technische- en
verkoopspecialisten
van Glasurit. Zo introduceerden we in de maand mei een zes meter brede
lakhechtende afdekfolie van Colad, waarmee juist
grote auto’s bij het spuiten kunnen worden
beschermd. Opnieuw een innovatie naar aanleiding
van gesprekken met Glasurit, die aantoont dat wij
een meedenkende partner zijn die zich sterk maakt
voor speciale en vernieuwende producten. Een ander
nieuw concept is de introductie van het Hamach
Quality Finance leaseconcept voor het schadeherstelbedrijf. Zo wordt het voor ieder type herstelbedrijf
mogelijk het Hamach centrale stofafzuigsysteem te
leasen. Hiermee haalt men innovatie in huis, werkt
men aan een nog beter eindproduct en verbetert
men de werkomgeving van werknemers.”

contact hebben om samen tot een goed advies te
komen. Dit doen we in een goed teamverband met
Glasurit, als een adviserende tandem. In
de praktijk blijken we
elkaar hierin uitstekend aan te vullen.”

“Samen
sleutelen we
voortdurend
aan de

Profilering als
meedenkende
totaalleverancier

kwaliteit en

“Wij profileren ons, evenals onze partner Glasurit, als
totaalleverancier en niet alleen als dozenschuiver.
Samen sleutelen we voortdurend aan de kwaliteit en
samenstelling van ons assortiment. Zo zijn we altijd
bezig om de efficiency en routing en dus het rendement bij de schadeherstellers te maximaliseren. We
merken voortdurend dat de schadeherstellers voor

van ons

samenstelling
assortiment.”
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INNOVATIEF ENGELS AUTOMERK KIEST VOOR DUITSE LAK

Morgan Motor Company
kiest voor de optimale
kwaliteit van Glasurit
Morgan Motor Company, opgericht in 1910,
staat bekend als een zeer traditionele autofabrikant. Dit onafhankelijke Engelse bedrijf
bouwt van oudsher auto’s met een stalen
chassis en een hardhouten frame. Daarnaast
produceert men nu zeer innovatieve auto’s
waarbij roestvrij staal, houtlaminaat en
aluminium de constructie vormen. Een
aspect van de filosofie bij Morgan blijft
hetzelfde. Het bedrijf zal trouw blijven aan
het originele concept van de oprichters,
de lichtgewicht constructies. Met dit als basis
zullen de toekomstige wagens van Morgan
een bundeling zijn van moderne technologie,
traditioneel handwerk en
natuurlijke materialen.
De lichtgewicht constructie
maakt bijvoorbeeld de
Morgan Aeromax Coupe,
waarvan er 100 gebouwd zullen worden, tot een van de
snelst accelererende sportwagens in Europa.

en maakt het tegelijkertijd mogelijk om de procestijden en efficiëntie van het spuiten te verbeteren,
het materiaalverbruik terug te brengen én te voldoen aan de meest recente milieuwetgeving. Aardig
detail is dat de koper van een Morgan deze in iedere
gewenste kleur kan laten afleveren, wat om extra
flexibiliteit en kwaliteitsbewaking vraagt.

Procesoptimalisatie
Naast een goed product, is ook hier onze dienstverlening een belangrijke toegevoegde waarde
gebleken, die het kostenaspect ook aanzienlijk kan
beïnvloeden. Met ondersteuning van Glasurit is bij
Morgan Motor Company een aantal coatingprocessen

Milieuvriendelijk
produceren en rijden
De lichtgewicht constructie draagt
absoluut bij aan de minimalisering
van de schade aan het milieu. Een
belangrijk item voor het bedrijf dat
ook al sinds enkele jaren gebruik
maakt van watergedragen lakken.

Als beste getest
Steve Morris, Operations Director
van Morgan Motor Company, deed
proeven met verschillende lakfabrikanten, waaronder Glasurit. Hieruit bleek al snel
dat Glasurit ook voor Morgan Motor Company het
beste laksysteem levert. Glasurit biedt volgens de
autobouwer de hoogste lakkwaliteit voor hun auto’s

12

geoptimaliseerd om de efficiëntie in de productie te
vergroten, en de kwaliteit van het voertuig verder te
verbeteren.

