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Vincent Helleputte, directeur BASF Coatings Benelux:
“De druk van de werkaanbieders moet toch érgens ophouden?”

Forddealer Roeleveld: “Eindelijk een tevreden spuiter na onze overstap naar Glasurit!”

Customer Service Center nu voor álle klanten

Stern Schade Nijkerk: “Glasurit en Stern houden elkaar scherp”

Guido van Bosbeek: “De Kimberly-Clark Systeemkaart koppelt 
het juiste product aan een processtap”

RATIO-CONCEPT-plus 
Kengetallen seminar, optimaliseren rendement als doel 

Rupes machines
Schuur- en poetsmachines nu leasen of kopen inclusief onderhoud



Vincent Helleputte heeft een goede kijk op de schademarkt in
zowel Nederland als België: “Nederland telt veel minder schade-
bedrijven die op hun beurt voor meer toeleverende partners
werken. Een ontwikkeling waarin België nog een weg te gaan
heeft.” Graag gaat Vincent Helleputte even in op een significant
verschil tussen België en Nederland: “De uurtarieven liggen in
Nederland vele malen hoger dan in België. Terwijl het gemiddel-
de schadebedrag op hetzelfde niveau ligt. Met een veel lager
uurtarief in België komen we meestal op een nagenoeg gelijk
gemiddeld schadebedrag uit. Je mag je in alle redelijkheid afvra-
gen waardoor dit verschil is ontstaan.”

Na overnames zijn marktposities 
lakleveranciers verdeeld
In het recente verleden is er een aantal overnames geweest in
de markt van lakleveranciers. Hoe denkt Vincent Helleputte hier-
over? “Ik denk dat iedereen nu zijn posities heeft ingenomen.
DuPont is de laatste organisatie geweest die met overnames
actief was, daarna heb ik van alle partijen op dit vlak niets meer
vernomen. Het gaat er nu niet (meer) om dat we collega-
organisaties overnemen, maar veel meer dat we vanuit onze
eigen kracht onze toegevoegde waarde blijven bewijzen.
Daarmee maakt Glasurit een duidelijk verschil.”

Glasurit: excelleren met een duidelijk totaalconcept
Voor Glasurit ziet Vincent Helleputte een goede plaats in de
markt weggelegd: “Wij excelleren met een duidelijk totaal-
concept: prima producten, omkleed met alle mogelijke op maat
gesneden diensten. We helpen schadeherstellers op alle fron-
ten efficiënter te werken en zijn daar zeer attent in. De markt
herkent die betrokkenheid en beloont dat met trouw aan

Glasurit, een duidelijke wisselwerking. Natuurlijk
zijn we ons goed bewust van andere soortge-

lijke aanbieders, maar zonder arrogant te
zijn, mogen we stellen dat wij meer klant-

gerichte diensten aanbieden dan onze
collega’s. En juist de ondersteunende
diensten van RATIO-CONCEPT-plus
bepalen een belangrijk stuk van de
meerwaarde in de relatie met onze
klanten. Bovendien is communicatie
belangrijk. Voor ons reden om Report
weer in een nieuw jasje te steken. 

Het gewaardeerde magazine bestaat inmiddels zeven jaar en
ook hiermee reageren wij pro-actief op de wensen in de markt.”

Hét thema voor 2008 en verder: 
nog minder oplosmiddelhoudende producten
Terugkijkend op 2007 was energiebesparing hét thema van
Glasurit richting de schadeherstellers: “We hebben de klanten
laten inzien welke positieve invloed energiebesparing heeft op de
kostprijs. We leken wel helderziend door dit thema voor 2007
te kiezen, want we hadden het tij overduidelijk mee.” Voor het
thema van 2008 en verder, tot 2010, is Vincent Helleputte 
helder: “Dat wordt een nog verdere invoering van nog minder
oplosmiddelhoudende producten. We gaan daarvoor een hele
reeks van producten introduceren waarmee de schadeherstel-
lers onze lakken nog milieuvriendelijker kunnen toepassen. Dit is
zonder twijfel een uiterst actueel thema.”

De werkaanbieders draaien de duimschroeven aan
Met lede ogen ziet Vincent Helleputte de werkaanbieders voort-
durend de duimschroeven van de schadeherstellers aandraaien:
“Die druk moet toch érgens ophouden? Wil men dan dat de
schadebranche met een negatief bedrijfsresultaat komt te zit-
ten?  Daar is niemand bij gebaat en laat uiteindelijk ook de klant
met een verkeerd gevoel naar huis gaan. De kosten voor schade-
herstellers zijn enorm gestegen, neem alleen al de prijzen voor
grondstoffen die we de laatste tijd hebben zien exploderen. De
werkaanbieders lijken dat niet in te zien, maar er zit op een
gegeven moment geen rek meer in het elastiek.”

Veranderende invloed merkdealers 
met eigen schadeherstel
Uiteraard ziet Vincent Helleputte ook de ontwikkeling waarbij
merkdealers hun eigen schadeherstelbedrijven beginnen:
“Natuurlijk, de invloed van de merkdealers op de markt van
schadeherstel is onmiskenbaar toegenomen, maar niet zo dras-
tisch als men doet voorkomen. Ik zie overigens veel mogelijkhe-
den voor een marktsituatie waarin de merkherstellers en de uni-
versele schadeherstellers kunnen leren van elkaar en elkaars
capaciteit en expertise veel beter en efficiënter kunnen benut-
ten.  Beide segmenten binnen schadeherstel kunnen uitstekend
naast elkaar bestaan en nog beter met elkaar samenwerken.
Vergeet niet dat de zelfstandige schadeherstellers tegenwoor-
dig kwalitatief een zeer hoog niveau afleveren. Voor de univer-
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VINCENT HELLEPUTTE, ALGEMEEN DIRECTEUR BASF COATINGS BENELUX:

“De druk van de werkaanbieders
moet toch érgens ophouden?”

Report maakt graag alle ruimte voor een interview met Vincent Helleputte, algemeen
directeur BASF Coatings Benelux. De branche, de werkaanbieders, de nieuwste ontwik-
kelingen, alles passeert de revue. Op Glasurit is Vincent Helleputte trots: “Dat is toch
ons paradepaardje.”

sele schadehersteller wordt het wel steeds lastiger om, gezien
de voortschrijdende techniek, alle modellen technisch te leren
beheersen. Voor de merkdealer met zijn gespecialiseerde scha-
deherstel valt er dus daadwerkelijk meerwaarde te verkopen!!
En juist dat kan heel goed in waarde worden vertaald door
samenwerking.”

Opleidingsniveau bij schadeherstellers stijgende
Een uitdaging voor nu en de naaste toekomst ziet Vincent
Helleputte ook in het toenemende niveau dat hij aantreft onder
de schadeherstellers: “Het opleidingsniveau stijgt. Niet omdat
men vroeger minder leerde, maar de toegang tot hogere oplei-
dingen voor de jongere generatie is nu eenmaal veel gemakke-
lijker geworden. Ook zien we al een tijd dat deze generatie het
stuur overneemt van, zeg maar, de naoorlogse generatie. Onze
Sales Consultants krijgen aan tafel steeds hoger opgeleide
ondernemers tegenover zich. Dat stelt ook eisen aan Glasurit.
We trainen onze Sales Consultants voortdurend zodat hun
adviesfunctie altijd zijn meerwaarde blijft houden.”

Verdere automatisering van schadeherstelproces?
Voor Nederland voorziet Vincent Helleputte een nog verdere
concentratie van schadeherstelbedrijven: “FOCWA geeft aan
dat het aantal schadebedrijven afneemt. De sanering van de
branche is volop gaande, maar niemand kan zeggen waar en
wanneer het stopt. Het is heel moeilijk in te schatten waar het
met de markt voor schadeherstel heen gaat in 2008 en daar-
na. Wat ik wel zie is dat het fenomeen van de schadebedrijven
van importeurs, zoals DaimlerChrysler dat onder de naam
LaKaZe introduceerde in Duitsland, elders niet doorzet. Mijn
voorzichtige indruk is dat het vak van schadeherstel weliswaar
steeds meer professionaliseert, maar dat het ambachtelijke
element toch blijft. Het gaat bij schadeherstel immers niet om
automatische productie zoals bij autofabrikanten wel gebeurt.
Dat maakt automatisering van het schadeherstelproces moei-
lijk. De gemiddelde autospuiter heeft veel liefde voor zijn vak en
zal er altijd moeite mee houden dat zijn werk wordt vervangen
door een koud industrieel proces, ja dat is zeker mijn inschatting.”

CRM, het project voor de toekomst 
Uitzonderlijk enthousiast is Vincent Helleputte over de invoering
van Customer Relation Management binnen BASF Coatings
Benelux en dus ook binnen Glasurit: “Ieder signaal, ieder contact
met de klant komt nu gecentraliseerd en draadloos ter beschik-
king van onze Sales Consultants. We lopen nooit meer achter
de feiten aan en kunnen direct anticiperen op vragen, wensen en
ook eventuele klachten van onze afnemers. Het systeem is inge-
voerd, de opleidingen zijn gaande en met dit prachtige project
gaan we vol aan de slag. Een enorme investering die ons de
slagkracht geeft om als eerste op nieuwe informatie vanuit de
markt te reageren waardoor we in de gelegenheid zijn om onze
klanten te helpen nog succesvoller te zijn.” n

“Ondersteunende diensten
van RATIO-CONCEPT-plus 
bepalen een belangrijk stuk
van de meerwaarde.”  



commerciële achterstand nog in te lopen. Kijk om je heen, de
hausse van dealers die eigen schadeherstelbedrijven begonnen is
voorbij. Wel zie je nog groepen dealers die samen een schade-
herstelbedrijf starten.”

Overstap naar Glasurit
Recent stapte Roeleveld Maarssen over naar Glasurit: “We kre-
gen de laatste twee jaar niet meer het resultaat dat we voor ogen
hadden met het toenmalige lakmerk. Je stapt niet zomaar over
naar een ander merk, maar op een gegeven moment viel de
beslissing, de lak voldeed niet meer aan onze eisen. We hebben
drie lakleveranciers uitgenodigd waarbij we een goed gevoel had-
den en daarvan won Glasurit glansrijk. We hebben zelfs getest op
échte schadegevallen, dus het moest 100% goed zijn. Nu we zijn
overgestapt op Glasurit hoor ik niets meer vanuit de schade-
werkplaats. En geen nieuws is in dit vak goed nieuws. De scha-

deherstellers zijn meer dan tevreden. Ook de klant is kritisch, bij
een herstelde schade kijken ze veel strenger dan wanneer zij een
nieuwe auto kopen! Verder kijken uiteraard de mensen van Ford
erkend schadeherstel mee, maar onze keuze voor Glasurit laten
ze helemaal vrij.”

Glasurit kweekt goodwill bij spuiters
De overgang naar Glasurit is van de éne op de andere dag uitge-
voerd: “We zijn daarin heel secuur begeleid, de mensen van 
Glasurit hebben onze spuiters ter plekke ingewerkt en begeleid. .

In dit nieuwe pand konden wij een moderne schadeherstelafdeling
met spuitcabine en dergelijke realiseren. We hebben hier alle
ruimte voor schadeherstel, dus leveren we het complete pakket.
We hameren er bij onze klanten voortdurend op dat we schade-
herstel doen. Ook hebben we goede banden met verzekeraars
waarvan we de autoverzekering hier aan onze klanten aanbieden.
Een wisselwerking, want bij eventuele schade mogen wij die repa-
reren. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Verder doen we scha-
deherstel voor een collega Ford dealer, krijgen we schadewerk via
een collega service dealer en van onze buurman, de Mazda dealer.”

Geen last van teruglopend aanbod
Van een terugval in schadeaanbod heeft het bedrijf geen last
ondervonden: “We hebben de laatste jaren continu door kunnen

draaien. We hebben onze eigen klanten vast kunnen houden en
doen geen schadeherstel voor de leasemarkt. Verzorg je schade-
herstel voor die laatste markt, dan heb je de daling wel gevoeld.
Een wens van mij is om met meerdere Ford dealers gezamenlijk
iets te bieden te hebben voor de grotere partijen, maar dat komt
niet van de grond. Veel dealers doen geen schadeherstel, vinden
het überhaupt niet interessant, of hebben dit al ondergebracht in
een schadebedrijf waarin zij deelnemen. Ik kan overigens dealers
die nú nog met een eigen schadeherstelbedrijf willen beginnen dit
afraden. Het is op dit moment heel moeilijk om die technische en

MICHEL BROUWER, CHEF WERKPLAATS BIJ ROELEVELD MAARSSEN:

“We hebben nu de eindkwaliteit lak die we willen”

Michel Brouwer is chef werkplaats bij Roeleveld Maarssen: “In 2007 hebben we zo'n 900 schadegevallen
hersteld, afgehandeld door zes mensen. De eigen schadeherstelafdeling werkt zowel volgens FOCWA- als
FES-normen, waardoor de inruilwaarde van auto's ook na schadeherstel onveranderd blijft. De schadeher-
stelafdeling werkt onder andere samen met Schadegarant. Dit bespaart veel rompslomp bij schadeherstel
en de administratieve afhandelingen. We zijn blij met de overstap naar Glasurit, we krijgen de eindkwaliteit
die we willen. Zo’n beslissing neem je niet zomaar, maar we hebben er een professionele partner mee in
huis gehaald. Vooral de instructie over de toepassing en werking van hun producten heeft ons voorzien van
een goede voorbereiding op de overstap. Ook hielp de kwaliteit van Glasurit ons over de angst heen dat de
stalen niet zouden matchen met de daadwerkelijke kleur. De kleurstalen zijn uitstekend van kwaliteit.”

Jan Roeleveld blikt kort terug: “Mijn vader heeft het bedrijf in
1931 opgericht, later voortgezet door mijn broer en mij. Vanaf
1994 heb ik het alleen geleid. We hebben altijd een Ford dealer-
schap gehad, ons familiebedrijf is er compleet mee vergroeid.

JAN ROELEVELD, DIRECTEUR ROELEVELD MAARSSEN B.V.:

“E inde l i j k  een  tevreden  
spu i ter  na  onze  overstap  
naar  G lasur i t ! ”

Leuk om te weten is dat Ford ook nog steeds een familiebedrijf
is. Verleden jaar hebben we voor het eerst op de ruiten van onze
showroom gemeld dat we 75 jaar bestaan, dat bleek tot onze
verbazing heel veel goede reacties op te leveren. Ook nieuwe
klanten zagen er een blijk van vertrouwen in.”

Voortdurend bijblijven
“We hebben heel trouwe klanten”, licht Jan Roeleveld toe. “Maar
je ziet de laatste jaren dat ook de autoconsument meer shopt
en sneller switcht. We spelen voortdurend op veranderingen in,
zijn heel servicegericht en onderhouden via direct mail en e-mail
een intensief contact met onze klanten. We zijn een nu 76-jarig
bedrijf dat voorop loopt met de toepassing van communicatie-
middelen. Als je stil zit, ga je achteruit.”

Groeien met schadeherstel
Schadeherstel heeft binnen het bedrijf een gestage ontwikkeling
doorlopen. “We zijn op een gegeven moment met schadeherstel
begonnen, zonder spuiten. Dat besteedden wij uit. In 2001 zijn
wij verhuisd naar deze locatie, op de Kometenweg 5. 
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Glasurit heeft er een nieuwe relatie bij: Roeleveld Maarssen, sinds 1931 Official Ford
Dealer voor Maarssen en de Vechtstreek. Het familiebedrijf is met ruim 35 medewer-
kers één van de bekendste Ford dealers in het midden des lands. Jan Roeleveld is de
huidige directeur van Roeleveld Maarssen B.V. Hij vertegenwoordigt inmiddels de tweede
generatie Roeleveld in het familiebedrijf. Schadeherstel maakt een belangrijk deel uit van
het werk: “We zijn rimpelloos overgestapt naar Glasurit.”

“De groene polis is niet uit
de verf gekomen, is mijn
bescheiden mening.”
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in deze centrale database. Zo hebben de medewerkers de voor
hen relevante klantinformatie ter beschikking, waardoor snel en
eenvoudig op de individuele behoefte van de klant ingespeeld kan
worden. De zo gestructureerde ondersteuning per telefoon blijkt
een welkome aanvulling op het persoonlijk contact ter plaatse.

Via één telefoonnummer, 0800–Glasurit ofwel 0800– 45278748,
krijgen de gebruikers van onze producten direct antwoord op hun
vragen en worden ook bestellingen snel en correct afgehandeld.
Het speciale faxnummer (0800-CSC Help) garandeert ook snel-
le verwerking van bestellingen of vragen. Omdat de medewerker
op het Customer Service Center met een druk op de knop alle
relevante klantgegevens op het scherm kan zien, is het mogelijk
om snel en gericht te antwoorden en te adviseren. En dat helpt
de schadehersteller bij de efficiënte bedrijfsvoering.  n

Het belangrijkste doel is het verzorgen van de telefonische 
service aan de klanten om daarmee een bijdrage te leveren 
aan de efficiëntieverbetering bij de schadeherstelbedrijven. 
Het Customer Service Center fungeert als schakel tussen de
klant en de Glasurit-organisatie. Zes medewerkers zijn optimaal
opgeleid en zeer gemotiveerd om alle voorkomende vragen over
Glasurit, de producten en de toepassingen te kunnen beant-
woorden. Het team biedt niet alleen hulp bij kleuradvies en tech-
nische vragen, ook de bestellingen en de daarbij behorende
administratie nemen zij voor hun rekening. En mochten zij eens
het antwoord op een technische vraag niet weten, dan bellen zij
of een vakspecialist zo snel mogelijk terug.

Onze klantendatabase maakt het steeds makkelijker om klant-
specifiek te werken en de relevante gegevens over productge-
bruik en dergelijke bij het advies of de bestelling te betrekken.
Ook activiteiten die bij de klant plaatsvinden, worden vastgelegd

EÉN NUMMER VOOR VRAGEN EN BESTELLINGEN 

Customer  Serv i ce
Center  nu  voor  á l l e
k lanten  in  Neder land

In 2006 startte Glasurit als eerste lakproducent met een eigen Customer Service Center in
Nederland. De klanten in West- en Zuid-Nederland maakten er al succesvol gebruik van. Sinds
afgelopen november kunnen ook klanten uit andere delen van het land gebruik maken van deze
service-afdeling.  

Daardoor is de overstap eigen-
lijk ongemerkt verlopen. Kijk,
spuiters zijn halve artiesten en
Glasurit voelt dat feilloos aan.
Een monteur en schadeherstel-
ler zijn ook niet te vergelijken
met elkaar. Glasurit heeft gevoel
voor de vaktrots van schade-
herstellers en krijgt daarvoor

goodwill terug.” Jan Roeleveld realiseert zich dat Glasurit tal
van aanvullende diensten biedt om rendement in het schade-
herstelproces te verbeteren: “Er is altijd wel iets in je proces-
sen te verbeteren, een element bijvoorbeeld dat je niet in de
gaten hebt omdat je er met je neus zo bovenop staat. Ik kan mij
voorstellen dat Glasurit ons nog kan helpen met betrekking tot
een beter rendement of een routing met meer efficiëntie. We
zijn altijd bereid om te leren, maar we bevinden ons nu nog in
de fase dat we deze samenwerking met Glasurit moeten opstar-
ten. Het is nog wat vroeg om daarover al een oordeel te vellen,
maar de verwachtingen zijn hooggespannen.”

Alle kleine beetjes helpen
Over repairSHOP® van Glasurit, dat dit jaar wordt ingevoerd
bij Roeleveld Maarssen, is Jan Roeleveld nu al enthousiast:
“Ideaal voor het snel, voordelig en goed herstellen van schades.
Een goed instrument om je klanten voor je te winnen en vast te
houden. Een stukje extra rendement dat je er zo bij kan pakken. 
We maken er graag tijd voor vrij. In ons autobedrijf hebben we
een serviceadviescentrum en vanuit dit centrum zouden we
eigenlijk nóg meer moeten aansturen op het binnenhalen van die
kleine schades. Elke klant is er één en met de producten van 
Glasurit heb je alle middelen in huis voor de hoogkwalitatieve
repairSHOP®.”

Uren én marges
Uiteraard kent Jan Roeleveld ook de discussie over uren en
marges op onderdelen: “Wij halen ons rendement op schade-
herstel uit zowel uren als onderdelen, maar het zwaartepunt ligt
op de uren, dat facet moet je goed voor elkaar hebben. Koppel
je dat aan een goede efficiëntie, dan maak je rendement.
Tegelijkertijd zijn we heel blij met de marge op onderdelen. We
monteren alleen originele onderdelen. De groene polis is niet uit
de verf gekomen, is mijn bescheiden mening. Daarbinnen moet

je een gebruikt onderdeel ook weer bewerken en dat schiet
gewoon niet op. Daar komt bij dat de laatste paar jaar de prijzen
van onderdelen zijn verlaagd. Dat is ook al geen prikkel om naar
de groene polis over te stappen. Toch zie je dat de verzekeraars
zich nog behoorlijk in de markt van schadeherstel roeren, we zijn
er nog lang niet. Ze proberen steeds meer grip te krijgen op de
sturing, bijvoorbeeld met categorieën van schadeherstellers.”
Over de toekomst van zijn bedrijf heeft Jan Roeleveld een zeker
gevoel: “Mensen blijven altijd een auto kopen van een adviseur van
vlees en bloed. Via internet kan er heel veel, maar een auto blijf
je bij een autobedrijf aanschaffen.”  n
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dat we hier verwerken. We verrichten voor schadeherstel aan
bedrijfsauto’s het complete palet aan werkzaamheden, maar
ook reparaties aan carrosserieën en laadbakken, zowel de on-
derbouw als bovenbouw. Ook een belangrijke tak van sport is het
spuiten van bedrijfswagens. We krijgen die bedrijfswagens

nieuw binnen en spuiten ze in de specifieke bedrijfskleuren van
de opdrachtgever.” Tot slot is Stern Schade in Nijkerk volop
actief met bedrijfswageninrichting onder de naam Stern Tec:
“Onder deze vlag bouwen we centraal complete bedrijfswage-
ninrichtingen voor opdrachtgevers vanuit diverse Stern-vestigin-
gen. Denk aan imperialen, sidebars, wanden en vloeren tot en
met een inrichting op maat.” In augustus 2007 veranderde
Stern Schadeservice haar naam kortweg in Stern Schade: “Een
korte en krachtige naam waarmee we onszelf nog meer als her-

kenbaar merk in de markt zetten.” Sinds kort heeft de Stern
Groep de van Kooy Groep overgenomen, actief met onder ande-
re Mercedes Benz, Chrysler, Saab en Mitsubishi. Ook hier krij-
gen wij veel werk van. Andere gelieerde opdrachtgevers die voor
de toestroom van ons werk zorgen zijn SternBudget (personen-
en bedrijfswagens van Mercedes Benz, Ford, Opel, Renault en
Volkswagen) en Stern Auto Mercedes Benz met personen- en
bedrijfswagens.”

De voordelen van schaalgrootte
Over de schademarkt in zijn totaliteit heeft Hans Maassen een
heldere opinie: “De schademarkt in z’n totaliteit zal niet groter
worden, daarvan ben ik overtuigd. Uiteindelijk zal de schade-
markt zelfs krimpen door steeds meer verkeersveiligheid-verho-
gende maatregelen vanuit de overheid en fabrikanten. Wel zie ik
een betere positie weggelegd voor de grotere partijen, zoals
ketens. De kleinere bedrijven zullen het moeilijk krijgen. Juist 
de ketens en professionele schadeherstelbedrijven, zoals Stern
Schade, zijn beter in staat om goede afspraken te maken met
grote partijen en daarvan de schaalvoordelen te plukken.” Hans
geeft een herkenbaar voorbeeld: “Door de toenemende techno-
logie in auto’s worden schades ook steeds meer technologisch
georiënteerd. Deze toepassing van hoogwaardige technologie
dwingt de schadeherstellers tot het investeren in net zo hoog-
waardige apparatuur, denk bijvoorbeeld aan geavanceerde punt-
lasapparatuur. In de Stern Schade organisatie is de knoop in één
keer doorgehakt en is voor alle vestigingen de vereiste lasappa-
ratuur in één keer aangeschaft. Voor ons is het voldoen aan die
technische eisen die de fabrikant verlangt van groot belang. De
particulier en onze zakelijke opdrachtgevers hechten daar veel
waarde aan.”

Toekomstige samenwerking bekrachtigd
Eind 2003, begin 2004 stapte Stern Schade over op de pro-
ducten én diensten van Glasurit: “We gebruiken voor personen-
wagen en bedrijfswagenherstel de 68-, 22- en 90-Serie. Die
samenwerking heeft Stern Schade een enorme boost gegeven.
Begin 2007 heeft de directie van Stern Schade een contract
afgesloten voor opnieuw vijf jaar innige samenwerking.
Tegelijkertijd zijn we toen ook Ratio Partner geworden.  .
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Hans Maassen is vestigingsmanager bij Stern Schade in
Nijkerk: “De bedrijfswagenmarkt voor schadeherstel definiëren
wij als bestelwagens en vrachtwagens boven 3500 kg. Ik denk
dat op dit moment zo’n 50% van ons schadewerk uit het zake-
lijke segment komt, naast het personenwagen herstelwerk 

HANS MAASSEN, VESTIGINGSMANAGER STERN SCHADE NIJKERK

“G lasur i t  en  Stern  
houden e l kaar  scherp”

8

Stern Schade is een professioneel groeiend schadeherstelbedrijf, met elf vestigingen,
dat deel uitmaakt van Stern Groep N.V. Eén van deze vestigingen is Stern Schade in
Nijkerk. Naast personenwagens worden er ook bestelwagens, vrachtwagens en bussen
hersteld. De bedrijfswagenmarkt maakt een fors deel uit van het werkaanbod. 
Hans Maassen: “De samenwerking met Glasurit heeft ons een enorme boost gegeven.”

“Voor ons is het voldoen
aan alle technische eisen
van groot belang!
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Door dit laatste element kunnen we op nóg meer nauwgezette
ondersteuning rekenen vanuit Glasurit.” Hans schetst dat de
spuiters aan het begin van de samenwerking met Glasurit scep-
tisch waren: “Sommige spuiters werkten al decennialang met
een ander merk. Dan vergt het veel van je flexibiliteit om over te
stappen.” 

Geslaagde overstap
Glasurit heeft Stern hierbij fantastisch begeleid: “Ik zeg het
altijd maar zo: de ingenieurs bij Glasurit dokteren jarenlang op
innovaties. Als die eenmaal op de markt komen, worden wij
geacht die technisch hoogwaardige innovaties binnen een paar
weken onder de knie te hebben. Juist daarom hebben we de
begeleiding van Glasurit zo hard nodig gehad. Al na twee weken
was bij iedereen de knop helemaal om. Zowel visueel als tech-
nisch ziet het eindproduct er met Glasurit veel beter uit en we
hadden ook al direct minder gedoe met lakgaranties. Glasurit en
Stern Schade houden elkaar scherp door een kritische houding
wederzijds.” Stern Schade Nijkerk is onder andere ook

Mercedes Benz erkend schadereparateur: “Glasurit is één van
de gewaardeerde fabriekspartners van Mercedes Benz. Door
het gebruik van Glasurit producten blijft de waarde van een
gerepareerde Mercedes Benz op peil, want de schadereparatie
is fabrieksgegarandeerd. Vooral voor de eigenaren van een
Mercedes Benz is dat een waarde met een grote emotionele
component.”

Zelf opleiden: een levenslange keuze voor Glasurit
Wel stipt Hans Maassen aan dat het momenteel lastig is om
goede medewerkers in huis te halen: “De arbeidsmarkt is krap,
het is moeilijk om goede vakmensen binnen te halen. Een optie
daarbij is dat je zelf je specialisten opleidt. Door hen direct met
Glasurit kennis te laten maken, creëer je een voorkeur bij zo’n
vakman voor het leven. Er is nog volop toekomst voor ons vak,
maar het ambachtelijke gaat eraf en het technische aspect
groeit. De lat komt steeds hoger te liggen. Dat vullen we in door
voortdurend op te leiden, zoals bij VOC en door te kiezen voor
optimale leveranciers, waarvan Glasurit er één is.”  n
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GUIDO VAN BOSBEEK, MARKETING MANAGER BENELUX, UK/IRELAND BIJ KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL:

“De  Systeemkaar t  koppe l t  
i n  één  oogops lag  het  j u i s te
product  aan  een  processtap”
Kimberly-Clark staat alom in de markt bekend als innovator en ontwikkelaar van een breed
en diep assortiment poets- en ontvettingsdoeken. Speciale aandacht geeft het bedrijf aan
poetsdoeken en bijbehorende veiligheidsproducten die specifiek zijn ontwikkeld voor auto-
schadeherstelbedrijven. Guido van Bosbeek is marketing manager Benelux, UK/Ireland van
Kimberly-Clark Professional: “Bij de toepassing hiervan door schadeherstellers werken we
nauw samen met Glasurit. Kwaliteit zoekt nu eenmaal kwaliteit. Bijzonder instrument in
deze samenwerking is de zogeheten Systeemkaart waarmee de schadehersteller in één
oogopslag ziet welk product op een bepaald moment in het schadeherstelproces past.”

Guido van Bosbeek: “We analyseren voortdurend de processen
binnen schadeherstelbedrijven en passen daar ons assortiment
doeken en veiligheidsproducten op aan. Een continu proces
waardoor we altijd in de pas lopen met de eisen die schadeher-
stellers aan onze producten stellen. Het grote voordeel is dat

schadeherstellers alle doeken en veiligheidsproducten van één
leverancier, Kimberly-Clark Professional, bij Glasurit kunnen
bestellen. We werken daarbij nauw samen met Glasurit, waar-
door het eindresultaat van het schadeherstel ‘the best of both
worlds’ oplevert. Onze productrange voorkomt dat schadeher-
stellers tijdens het schadeherstelproces problemen krijgen,
met daardoor weer extra kosten voor herstel.”   

Onderscheidend vermogen
Kimberly-Clark onderscheidt zich van de concurrent door onder
andere innovatie en een constante en hoogwaardige kwaliteit
van producten met een bekend merk.  .

“Voor een correcte toepas-
sing van alle onderdelen van
haar assortiment ontwikkel-
de Kimberly-Clark met
Glasurit een zogeheten
Systeemkaart voor de 
schadeherstellers.”



“Door continue innovatie beschikt Kimberly-Clark bijvoorbeeld
over een uitgebreid assortiment poetsdoeken waarbij er voor
vrijwel elke taak een oplossing is. Onze poetsdoeken worden aan-
geboden in verschillende typen, formaten en systemen. Zo zijn
de WYPALL* X80 Poetsdoeken verkrijgbaar in grote rollen, Pop-
Up dozen, draagdozen en in gevouwen versie. Onze producten
zijn betrouwbaar en kenmerken zich door een optimale prijs/kwa-
liteit verhouding en lage gebruikskosten. Wij zijn al meer dan 50
jaar een toonaangevend bedrijf in het ontwikkelen van reinigings-
en beschermingsmiddelen voor de werkplaats. Al onze produc-
ten voldoen aan strenge Europese normen en zijn ontwikkeld om
mensen te helpen het werk goed en veilig gedaan te krijgen.”

Nauwgezette ontleding deelprocessen
Kimberly-Clark Professional ontleedde in samenwerking met de
technisch specialisten van Glasurit nauwgezet alle deelproces-
sen binnen het schadeherstel en stemt daar haar producten op
af: “Voor het schoonmaken tijdens het schuren bieden we bij-
voorbeeld speciale nonwoven poetsdoeken. Deze reinigen perfect
en laten nog niet het geringste pluisje achter. Ook bieden we
maskers, overalls en handschoenen om de schadehersteller te
beschermen tegen het vele stof dat in deze bewerkingsfase vrij-
komt. Voor het daaropvolgende reinigen en ontvetten, hebben we
unieke kleefdoeken, maskers en handschoenen ontwikkeld. En
deze laatste twee zijn ook ideaal inzetbaar bij het aanbrengen van
grondvullers”, aldus Guido van Bosbeek.

Voor elke fase de juiste oplossing
Tot slot maakt het bedrijf ook zijn reputatie als eersteklas inno-
vator waar bij het daadwerkelijke spuiten: “Vlak voor het spuiten
kunnen de schadeherstellers onze pluisvrije KIMTECH PREP*
Poetsdoeken toepassen voor de ultieme oppervlaktevoorbe-
reiding. Bij het daadwerkelijke spuiten is bescherming tegen 
chemicaliën en fijne stofdeeltjes essentieel, hiervoor biedt
Kimberly-Clark toegepaste veiligheidskleding en maskers. Maar
ook het uiteindelijke oppoetsen voor aflevering is een bewer-
kingsfase die door Kimberly-Clark nauwgezet is geanalyseerd.
Hiervoor bieden we siliconenvrije microvezeldoeken, voorzien van
een maximale absorptie, uiteraard uitgebreid getest.”

Synergetische samenwerking
Al deze voor serieuze schadeherstellers onmisbare producten
positioneert Kimberly-Clark Professional samen met Glasurit in
de markt: “We werken al jaren intensief samen. Ons team van
buitendienstmedewerkers is verantwoordelijk voor de samen-
werking met Glasurit en trekt intensief met hen op richting de
schadeherstellers. In het trainingscentrum van Glasurit worden
onze producten eerst intensief getest in een gebruiksomgeving
waarin uiteraard ook de lakken van Glasurit worden gebruikt.
Komen we goed uit de test, dan worden de producten opgeno-
men in het Glasurit assortiment en aan de schadeherstellers
gepresenteerd”, legt Guido uit.

Vanuit één hand een compleet 
assortiment hoogwaardige producten 
“We hebben een unieke samenwerking waarin we elkaar verster-
ken, samen zijn we partners die voor de schadehersteller vanuit

één hand een compleet en compact assortiment hoogwaardige
producten leveren. Voor de schadeherstellers zit hierin ook een
stuk efficiency, men bestelt eenvoudig de paint en nonpaint in
één order. Wij houden de processen in het schadeherstel
scherp in de gaten, veranderingen daarbinnen beantwoordt
Kimberly-Clark direct met innovaties binnen ons assortiment
poets- en ontvettingsdoeken en veiligheidsproducten.”

De Systeemkaart: correcte 
toepassing producten Kimberly-Clark
Voor een correcte toepassing van alle onderdelen van haar
assortiment biedt Kimberly-Clark Professional de Glasurit-
schadeherstellers een zogeheten Systeemkaart. “Dit is een
overzichtelijke matrix op een geplastificeerde A4-kaart, waarop
de schadehersteller in één oogopslag kan zien welk product van
Kimberly-Clark bij welk deel van het schadeherstelproces dient
te worden toegepast. Vergissen is niet meer mogelijk. Ook
geeft de Systeemkaart informatie over de toepassing in combi-
natie met producten van Glasurit, zo bereiken we voor de scha-
dehersteller een optimale synergie. Wij werken al meerdere
jaren met de Systeem- of Segmentkaart, maar na de recente
introductie van nieuwe poetsdoeken is deze kaart geactuali-
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seerd. Over het algemeen vernieuwen wij de matrix, zodra we
nieuwe doeken introduceren of processen veranderen. Opnieuw
een bewijs dat we steeds bij de les blijven. De Systeemkaart is
uiterst overzichtelijk, met heldere tekst en veel foto’s. Voor
bestaande klanten is het een vertrouwd instrument en schade-
herstelbedrijven die we nieuw als klant mogen begroeten halen
er direct een ideale richtlijn mee in huis.”   n
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Bedrijfskengetallen 
Key Performance Indicators (KPI’s) of met een Nederlands woord
‘bedrijfskengetallen’ zijn de sleutel, het zijn deze kengetallen
waarmee belangrijke succesfactoren kunnen worden gemeten.
KPI’s zijn niet alleen iets voor economen en grote ondernemin-
gen, ook het midden- en kleinbedrijf ontkomt inmiddels niet meer
aan het werken met deze kengetallen. Alleen zo kan de onderne-
mer precies bepalen waar het bedrijf staat en weten ‘aan welke
knoppen gedraaid moet worden’ om de winst te vergroten. 

Stijgende uitgaven
Eisen rond de reparatie veranderen voortdurend, daardoor moe-
ten ook de systemen en equipement regelmatig uitgebreid of
vernieuwd worden. Schadeherstelbedrijven worden zo gecon-
fronteerd met stijgende kapitaalbehoefte en bedrijfsuitgaven.
Om de winst op peil te houden, zal men onder andere de pro-
ductiviteit goed in de gaten moeten houden aangezien prijsver-
hogingen van uurlonen zo goed als onmogelijk zijn. Marges die
behaald worden op onderdelen en lak liggen vast in contracten
en zijn dus ook niet eenvoudig te beïnvloeden. Een prijsverhoging
doorvoeren is tegenwoordig echter niet makkelijk. Grote op-
drachtgevers – meestal verzekeringsmaatschappijen – doen zelf
veel moeite om hun kosten laag te houden en letten nauwgezet
op de kosten bij schadeherstelbedrijven.

Potentieel herkennen en benutten
Hoewel de noodzaak om in te grijpen voor veel schadeherstelbe-
drijven groot is, zijn de mogelijkheden om invloed uit te oefenen
op het bedrijfsresultaat zeer complex. Vandaar dat het zeer
belangrijk is om de kengetallen van de onderneming te bekijken 
en nauwgezet te analyseren. Daarbij staat een aantal vragen 
centraal:

• Komen het bedrijfsresultaat en de kengetallen overeen? 
• Laten de getallen een bevredigend resultaat zien en een 

efficiënte manier van werken?
• In hoeverre wordt het resultaat beïnvloed door speciale 

opdrachten?
• Wordt het volledige potentieel voor het schadeherstelbedrijf

benut?
• Zijn er gebieden waar kleine veranderingen al een grote

invloed op het financiële bedrijfsresultaat hebben?

Belangrijke conclusies 
Dit soort vragen kunnen alleen beantwoord worden door het
totale arbeidsproces te ontleden in afzonderlijke stappen: inves-
teringen, inkoop en verbruik van materiaal, gecalculeerde en fei-
telijk gewerkte uren, bezetting van de individuele arbeidsplaat-
sen en nog veel meer. Uiteindelijk kun je dan precies zien waar
het bedrijf staat, hoe het zich ontwikkelt en waar de sterke en
zwakke punten zitten. Na deze analyse kunnen vervolgens ge-
paste maatregelen worden getroffen om het bedrijf in de juiste
richting te leiden. Bovendien kunnen de eigen gegevens gerela-
teerd worden aan de kengetallen van de branche. Dankzij een
rechtstreekse vergelijking met de concurrentie kunnen daarna
belangrijke conclusies worden getrokken.

Bedrijfsondersteuning door Glasurit
In de toekomst zal het nauwelijks mogelijk zijn een schadeher-
stelbedrijf te leiden zonder voortdurend de KPI’s in de gaten te
houden en de cijfers te analyseren. Op basis van de kengetallen
kan de financiële situatie van een bedrijf worden beoordeeld en
gemeten. Bij veel autoschadeherstelbedrijven is bovenstaande
geen dagelijkse kost, men laat de beoordeling van deze cijfers
vaak over aan de accountant. Echter doordat de accountant
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Er worden steeds meer en hogere eisen gesteld aan de schadeherstellende bedrijven en
dat bij een snel veranderende markt en toenemende concurrentiedruk. Extra reden om
de vinger aan de pols te houden, ook wat betreft de cijfers. Door goed op te letten,
ontwikkelingen te herkennen en hier tijdig op in te spelen, kan het bedrijf het optimale
rendement opleveren.

het ondernemersgevoel in vele gevallen bevestigd. Dit stelt een
manager in staat op de juiste manier om te gaan met kenge-
tallen en zo nog succesvoller te zijn in zijn werk.  n

veelal geen kennis heeft van de bedrijfsprocessen beperkt deze
zich tot de meer algemene boekhoudkundige cijfers. Bij Glasurit
kijken we echter verder en zoomen we in op de cijfers van de
schadeprocessen. Door deze cijfers goed te interpreteren, hel-
pen ze bij het bepalen van de juiste koers van het bedrijf en zijn
ze van belang voor de beslissingen die u dagelijks neemt. Juist
op dat punt kan Glasurit met deze dienst uit het programma
RATIO-CONCEPT-plus ondersteuning bieden. Op dit moment is
dit seminar nog exclusief voor de klanten die lid zijn van de 
Ratio Partner Groep.

Seminar Kengetallen
Tijdens dit seminar leert u wat belangrijke kengetallen zijn voor
het schadeherstelbedrijf en hoe u deze kunt interpreteren. Niet
alleen de theorie wordt behandeld, de deelnemers gaan groeps-
gewijs met deze materie aan het werk. Dan blijkt ineens dat de
saaie cijfers interessante gegevens opleveren. Met deze kennis
kunt u dagelijkse beslissingen in een ander licht bezien en wordt

Kengetallen seminar 

Doel 
• Vaststellen van relevante kengetallen voor 

het schadeherstelbedrijf en hun betekenis.
• Begrip van het effect van kengetallen op 

het resultaat van de onderneming. 
• Het toegepast gebruik van kengetallen voor 

proces- en resultaatsverbeteringen.

Werkwijze
In één studiedag worden op basis van voorbeel-
den uit de praktijk de belangrijkste kengetallen
van het schadeherstelbedrijf behandeld.

Sinds kort kunnen schadeherstelbedrijven
al het nodige schuur- en poetswerk in het
herstelproces met één zeer compact
machinepark uitvoeren. Glasurit biedt een
compleet pakket schuur- en poetsmachi-
nes van Rupes, die de bedrijven naar wens
kunnen kopen of leasen. De schadeher-
stellers hebben geen omkijken meer naar
hun machines, want de prijsvriendelijke
levering is inclusief een driejarige overeen-
komst voor het onderhoud en de garantie. 

Dit initiatief past in ons streven naar optimalisatie van de efficiëntie
binnen het schadeherstelbedrijf. Door hier samen met de schade-
hersteller pro-actief aan te werken is snel resultaat te behalen. In
de praktijk ziet men de te behalen rendementsverbetering met goed
schuur- en poetsgereedschap wel, maar blijven investeringen uit.
Met dit concept bieden wij niet alleen uitstekend gereedschap maar
ook de helpende hand bij de investeringsstrategie van onze klanten.

Uitgebreide garantie en gratis onderhoudsscan
De gebruikelijke eenjarige garantie op de machines van Rupes is uit-
gebreid tot 3 jaar. Bovendien worden de betrokken schuur- en poets-
machines na 18 maanden, op de afgesproken dag via een gratis
onderhoudsscan gecontroleerd. Indien een machine gerepareerd
moet worden krijgt de schadehersteller een vergelijkbare machine in
bruikleen, zodat de werkzaamheden door kunnen gaan.

De machines krijgen een grondige inspectie en zonodig worden,
onder garantie, reparaties uitgevoerd of onderdelen vervangen.
Glasurit biedt 100% garantie op het aangeschafte pakket machi-
nes. Zo is het schadeherstelbedrijf dus gedurende drie jaar zeker
van optimaal werkende schuur- en poetsmachines, wat uiteindelijk
bijdraagt aan een beter eindresultaat
en een hoger rendement.  n

RUPES MACHINES

Schuur - en poetsmachines nu leasen 
of kopen inclusief 3 jaar onderhoud

SEMINAR KENGETALLEN, OPTIMALISEREN RENDEMENT ALS DOEL

Met één  
s tud iedag  l eer t
schadeherste l l e r
bedr i j f skengeta l l en
nog  beter  te  
i n terpreteren



Glasurit RATIO-CONCEPT-plus:

Onze focus: uw onderneming
Ons doel: uw succes

ProFit met Glasurit.

U wilt uw concurrenten een 

stap voor zijn? Kies dan voor 

RATIO-CONCEPT-plus, het modulair 

opgebouwde diensten-pakket van 

Glasurit. Dit uitvoerige pakket biedt 

een breed scala aan effectieve 

instrumenten om ongebruikte 

capaciteit te benutten – door onder 

andere de optimalisatie van de 

dagelijkse werkzaamheden en het 

aanboren van nieuwe werkgebie-

den. Onze professionele Manage-

ment Consultants ondersteunen u 

zowel op technisch als op bedrijfs-

economisch gebied bij het bereiken 

van uw doelstellingen. Samen met 

u richten we ons op het vergroten 

van uw succes. U zult verrast zijn 

wat u nog méér kunt bereiken met 

uw onderneming.

Kijk voor meer informatie op www.glasurit.com
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