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Mark de Vos, Het AutoSchadehuis:
“Er is maar ruimte voor 500 professionele schadeherstelbedrijven”

Recordaantal Service Level Agreements in 2008
Ruim 125 Ratio Partners kiezen voor heldere afspraken over ondersteunende diensten 

Kleurtrends
Kleurprognose beïnvloed door thema’s klimaatverandering en milieu

Arjan Bronk, Autoschade en Truckspuiterij Bronk BV:
“Met Glasurit doen we al 40 jaar zaken, en met plezier”

Wil Koot, Care Schadeservice: 
“Glasurit is goed, maar wat goed is kan soms beter”

Efficiency seminar
Mogelijke efficiencyverbetering in één dag in kaart 

Eugène Rudelsheim, Country Manager Rupes Nederland:
“Het Rupes/BASF automotive schuur- en poetsmachineconcept bespaart’’



tioneel manager benoemd: Willem Kranenburg. Hij is voor 50%
van zijn tijd vestigingsmanager in Gouda, voor de andere 50%
van zijn tijd maakt hij samen met de staf op het hoofdkantoor
beleid en begeleidt hij projecten. Zo lossen we problemen en uit-
dagingen niet ad hoc op maar structureel. We zijn nadrukkelijk
niet op zoek naar tien strikt dezelfde vestigingen, maar gaan
veel meer voor de onderlinge uitwisseling van kennis. Daar zit
ons onderscheid.”

Succes met een opvallend concept: 
Het Mobiele AutoSchadehuis
Het AutoSchadehuis profileert zich met opvallende concepten,
zoals Het Mobiele AutoSchadehuis: “We hebben veel dealer-
bedrijven als klant. Die beschikken over een grote voorraad ge-
bruikte auto’s. Uit kostenoogpunt is er vaak de twijfel: poetsen
we die auto’s alleen op of kiezen we voor uitdeuken en het weg-
werken van krasjes? Met Het Mobiele AutoSchadehuis komen
we naar die dealers toe en voeren ter plekke reparatietechnie-
ken uit zoals uitdeuken zonder spuiten. Door dit werk voor al
onze vestigingen te verzorgen, kunnen we er echt een specialist
op zetten. Het is voor alle partijen een uitkomst.”   .

Het AutoSchadehuis is een keten van tien moderne en identiek
georganiseerde autoschadeherstelbedrijven en hun servicepun-
ten. Mark de Vos: “Onze vestigingen bevinden zich in een aan-
eengesloten gebied in het westen van Nederland. We garande-

ren kwaliteit in universeel schadeherstel, van het zuidelijke deel
van Noord-Holland tot en met het Westland. Met uitstekend
geoutilleerde werkplaatsen en technisch specialisten die de 
beproefde, maar ook de allernieuwste technieken beheersen. En
met een efficiënte centrale administratieve organisatie die
garant staat voor een vlotte afhandeling van elke reparatieop-
dracht.” Het AutoSchadehuis is onderdeel van Markeur Holding.

Een nieuwe stap na Care
“Ik kom van Care, daar ben ik vijf jaar commercieel manager
geweest. Vaak vragen mensen mij waarom ik overstapte naar
Het AutoSchadehuis vanuit Care. Ik heb vijf jaar met heel veel
plezier bij Care gewerkt, maar ik zat aan mijn plafond, onder de
directeur. Ik ontdekte dat ik meer bedrijfsdisciplines leuk vond
dan alleen commercie. Het was voor mij een stille wens op dat
gebied mijn vleugels uit te slaan. Toen de functie voorbij kwam
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NIEUWE DIRECTEUR HET AUTOSCHADEHUIS, MARK DE VOS:

“Er is maar ruimte voor 500
professionele schadeherstel-
bedri jven”
Het AutoSchadehuis heeft sinds januari 2008 een nieuwe directeur: Mark de Vos. 
Hij komt van Care waar hij commercieel manager was. Hij heeft plannen met 
Het AutoSchadehuis: “We kunnen nog groeien en ons deel van de schademarkt 
van in totaal 1 miljard vergroten.”

van directeur van Het AutoSchadehuis heb ik dan ook niet lang
hoeven nadenken. Met franchiseketens heb ik weinig tot niets.
Het AutoSchadehuis werkt volgens een formule die mij van alle
kanten aanspreekt. De eerste maanden van mijn functioneren
heb ik mij eerst in de mensen en de cijfers verdiept. Ik weet nu
heel goed waar we staan en wat de mogelijkheden zijn.”

Ambitie om te groeien
“We hebben de ambitie om te groeien. Maar tegelijkertijd zien
we een markt met overcapaciteit. We tellen volgens FOCWA
1500 schadeherstelbedrijven in een markt van circa 1 miljard
aan schade. Een rekensom leert dan dat er een gezonde markt
is voor zo’n 500 professionele schadeherstelbedrijven. De sane-
ring die er nu is dient door te gaan, dan komt er nog meer ruim-
te voor professionele bedrijven om te groeien en daar zijn wij
graag bij.”

Kennisuitwisseling tussen de vestigingen
Alles draait om kennis binnen Het AutoSchadehuis: “We hebben
heel veel kennis en expertise in huis, verdeeld over alle vesti-
gingen. Maar natuurlijk is deze kennis niet op alle vestigingen
gelijk verdeeld. De ene vestiging weet over een bepaald onder-
werp meer dan de andere en andersom. Daarom hebben we
binnen Het AutoSchadehuis de permanente drive om van elkaar
te leren. Dit doen we door bijvoorbeeld de vestigingsmanagers
met elkaar te laten overleggen, evenals de werkplaatsmana-
gers. Door bij elkaar in de keuken te kijken kun je de ‘best prac-
tices’ overnemen. Aanvullend hierop hebben we ook een opera-

“We zijn nadrukkelijk niet op
zoek naar tien strikt dezelfde
vestigingen, maar gaan veel
meer voor de onderlinge uit-
wisseling van kennis. Daar
zit ons onderscheid.” 
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Aanvullend Service Level Agreement 
voor diensten van Glasurit
Het AutoSchadehuis is vanaf juni 2004 klant van Glasurit en
sinds enige tijd ook lid van de Ratio Partner Groep. Dit is
Glasurit’s samenwerkingsverband gericht op de rendements-
vergroting binnen schadeherstelbedrijven. Mark de Vos:
“Onlangs sloot Het AutoSchadehuis voor alle tien vestigingen

een aanvullend contract af met Glasurit voor de levering van een
uitgebreid dienstenpakket. In een zogeheten Service Level
Agreement is vastgelegd welke diensten Glasurit zal leveren,
hoe dit proces geborgd is en op welke wijze aan het eind de eva-
luatie plaatsvindt. 

Uitgebreid dienstenpakket voor alle vestigingen
Alle tien vestigingen die onderdeel uitmaken van Het
AutoSchadehuis, zullen een zeer divers dienstenpakket afnemen
gedurende de afgesproken periode. Het gaat dan naast het uit-
voeren van de benchmark om het optimaliseren van voorraad-
beheer, het maken van omzet- en afzetstatistieken en het uit-
voeren van een procesoptimalisatie, een financiële analyse en
een verbruiksanalyse. Als onderdeel van de Service Level
Agreement zijn bovendien afspraken gemaakt over de diverse
producttrainingen die gevolgd zullen worden door de vestigings-
medewerkers die werken met de producten van Glasurit. Het
uitgebreide dienstenpakket geldt voor alle vestigingen. Daar-
naast wordt per vestiging bekeken welke aanvullende diensten
eventueel nodig zijn. Al met al een verdere en waardevolle ver-
dieping van onze samenwerking met Glasurit.”   n

lers, maar ook verschillende ketens kozen voor de ondersteunende
diensten van Glasurit. Hieruit spreekt de waardering voor de duide-
lijke manier waarop de afspraken worden vastgelegd en ingevuld en
wordt het brede aanbod van diensten nogmaals onderstreept.
Ongeacht de grootte of het soort schadebedrijf biedt Glasurit maat-
werkdiensten aan die perfect aansluiten op de behoefte van haar
klanten.

Gedegen samenwerking
Na een grondige analyse stellen Sales Consultants en Management
Consultants van Glasurit in overleg met de Ratio Partner een op
maat gemaakt ondersteuningsadvies op, om zo het rendement bin-
nen het schadeherstelbedrijf te vergroten, waarbij Glasurit ook de
uitvoering van het advies verzorgt. Enkele voorbeelden van rende-
mentsverhogende diensten zijn het uitvoeren van een marktanalyse,
een procesoptimalisatie of het opstellen van een energiebesparing-
plan.

Vinger aan de pols maakt groei mogelijk
De enorme toename van het aantal afgesloten contracten voor de
diensten van RATIO-CONCEPT-plus, onderstreept de groeiende
behoefte van schadeherstelbedrijven aan goed advies en adequate
ondersteuning. Doordat het team van Management Consultants zelf
de uitvoering van het advies verzorgt, wordt de behoefte aan nieuwe
diensten gesignaleerd en
het dienstenpakket hier
continu op afgestemd.   n
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RATIO-CONCEPT-plus 
Gebruikers van onze lakken kunnen niet alleen rekenen op onder-
steuning in praktische zaken maar ook op managementbegeleiding.
Met RATIO-CONCEPT-plus biedt Glasurit de klanten een compleet
service- en adviespakket, dat techniek en bedrijfsvoering in zich ver-
enigt. Het betreft omvangrijke ondersteuning op het gebied van
werkplaatsprocessen, bedrijfsvoering en management.  

Besparingen en verbeteringen
Hiermee worden onder andere verborgen besparingen getraceerd
en groeimogelijkheden in beeld gebracht. Het inzetten van een van
de diensten kan resulteren in individuele ondersteuning op manage-
mentniveau, maar ook in een concrete aanbeveling om alledaagse
problemen op te lossen. Alles met het doel om efficiënter te werken
en de concurrentiepositie te verbeteren.

20% méér Service Level Agreements voor 
transparante en overzichtelijke afspraken
Om de diensten en consultancy, onze ondersteuning, tastbaar te
maken is dit jaar bij maar liefst 125 klanten overeengekomen van
welke diensten deze gebruik gaan maken en in welke mate. Dit
wordt vastgelegd in een voor elke klant op maat gemaakte Service
Level Agreement. Aan de hand van dit jaarplan wordt duidelijk, welke
voordelen een dienst met zich meebrengt en welke resultaatverbe-
tering dit zal opleveren, zodat de resultaten voor de klant meetbaar
zijn. Het op deze manier vastleggen van het jaarplan biedt goede
mogelijkheden om, na de periodieke evaluatie, dit zo nodig bij te stu-
ren. In de schadeherstelmarkt zijn dergelijke dienstencontracten in
2005 door Glasurit geïntroduceerd. 

Exclusief voor Ratio Partner Groep
Naast het Service Level Agreement hebben de Ratio Partners, een
speciale klantengroep die samenwerkt op het gebied van efficiëntie-
verbetering en kostenverlaging, altijd een streepje vóór. Zij genieten
van voordelen en extra’s, waaronder het exclusief gebruik van dien-
sten uit de module RATIO PARTNER-Consult. Onder de nieuwe con-
tracthouders bevinden zich ook diverse nieuwe klanten, die graag
van de extra ondersteuning gebruik willen gaan maken. Onder de
deelnemende bedrijven bevinden zich zelfstandige schadeherstel-

RECORDAANTAL SERVICE LEVEL AGREEMENTS IN 2008

Ruim 125 Ratio Partners 
kiezen voor heldere afspraken
over ondersteunende diensten 
In tijden dat het rendement onder druk staat, verlangen onze klanten professionele
oplossingen op het hoogste niveau. Niet alleen een totaalpakket paint en paint related
producten, maar ook een volledig ondersteunend dienstenpakket. Al enige jaren biedt
Glasurit complete oplossingen voor de bedrijfsvoering van de schadeherstellers. Hiermee
kunnen de veranderende markt voor het schadeherstel, de concurrentiestrijd en de
strenge milieu-eisen effectief aangepakt worden.
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die doen denken aan vloeibaar metaal. Ook pigmenten die voor
extreem fonkelende oppervlakken zorgen, passen volgens de
ontwerpers helemaal in de ecologische trend. 

Samenspel tussen blauw en groen
Een soortgelijke trend ziet Glasurit voor het Azië/Pacific-gebied
en Noord-Amerika: de kleuren verbinden technische vooruitgang
met natuurlijke zachtheid. Gespoten delen worden door onder
andere zijdeachtige effecten tot leven gebracht. 

Autoschadeherstellak voor ieder kleurnummer
Welke kleurschakeringen en effecten bij de automobielfabrikan-
ten en later bij de consumenten goed lopen, zal de toekomst uit-
wijzen. Eén ding staat vast: zodra een voertuig van de band rolt,
ongeacht de kleur of het effect, bieden wij direct een autoscha-
deherstellak met de identieke kleur. Als toonaangevende aan-
bieder van autolakken is Glasurit wereldwijd vertegenwoordigd
en werkt met nagenoeg alle belangrijke voertuigfabrikanten
samen.

Nieuwe lakken uitvoerig getest
Uiteraard kan een kleur het model en de uitstraling van een auto
sterk beïnvloeden en dat is mede bepalend voor het verkoop-
succes. Maar een van de belangrijkste koopcriteria blijft kwali-
teit en dat geldt ook voor de gebruikte lakken. In diverse onder-
zoekscentra voor laktoepassingen, waaronder Southfield,
Michigan, USA, bewaakt en optimaliseert BASF Coatings conti-
nu de kwaliteit. Bijgaande foto toont hoe de kleurstructuur aan
de hand van panelen wordt beoordeeld. Deze zijn voor dit doel
eerst aan allerlei tests blootgesteld.

Praktijksituaties met modernste robots 
Medewerkers simuleren ook lakprocessen in diverse praktijk-
situaties. Terwijl de testvoertuigen op de lopende band bewe-
gen, werken de BASF-technici met moderne robots, voorzien
van geavanceerde computerprogramma’s, aan de optimalisatie
van de lakbewerking.  n

Europa van de trendkleur wit, in talrijke schakeringen, pastel-
kleuren, diepe blauw- en groentinten die doen denken aan
natuur, tot diverse nieuwe zwarttinten. 

Aansprekend zilver en fonkelende oppervlakken
Het nieuwe zilver, vele jaren wereldwijd dominerend, heeft niets
meer van doen met het hedendaagse 'technische’ zilver. Het zijn
nog meer aansprekende kleuren geworden. Deze ontstaan door
een koele uitstraling, als rijp, of hoogreflecterende oppervlakken

Die stijlontwikkeling werd gepresenteerd door de ontwerpers
van BASF Coatings, tijdens de presentatie van de komende
kleurtrends. Ook dit jaar werden de verwachtingen voor de lak-
kleuren voor de komende drie tot zes jaar bekend gemaakt. Als
gebruikelijk zijn deze kleurtrendprognoses in nauwe samenwer-
king met auto-ontwerpers van over de hele wereld ontwikkeld.

Van trendy wit tot koel zwart
Het scala aan door de natuur geïnspireerde kleuren varieert in

KLEURTRENDS

Thema ’s  k l imaatverander ing  
en  m i l i eu  be ïnv loeden  de  
k leurprognose  van  n ieuwe
auto lakken
De onderwerpen klimaatverandering en milieu beïnvloeden zelfs de kleurenwereld van
autolakken. De nieuwe kleuren en effecten weerspiegelen namelijk een symbiose 
van natuur en techniek. Zo verschuift de trend bijvoorbeeld van ‘harde’ technische 
zilverkleuren naar zilver met verschillende kleurnuances.

Beoordeling kleurstructuur



occasions van de firma Bronk staat er prima bij: “Eventuele
schade aan onze occasions, hoe klein ook, wordt door onszelf
hersteld, dat komt de verkoop altijd ten goede.”

Een gewaardeerd specialisme: truckherstel
Bijzonder trots is Arjan op een fors uit de hand gelopen hobby:
het spuiten van trucks. “Ja, hoe gaat dat. De vrije vrachtrij-
ders, zelfstandigen met een truck, uit de omgeving meldden
zich met schade bij ons en zo ontwikkel je een specialisme. Wij
hebben op dat gebied in de omgeving nauwelijks concurrentie
en zo bouw je langzaam een goede naam op. Truckers zijn heel
trots op hun trucks, dus zijn ze ook extra kritisch. Ze staan 
er bij wijze van spreken naast als je de lak erop spuit. In ons
bedrijf op het industrieterrein te Beusichem beschikken wij
over een speciale spuitcabine voor bedrijfsauto’s, trucks 
en tankwagens. De afmetingen hiervan: lang 16,5 m., breed
4,5 m. en hoog 5 m. Daardoor is ons vakbekwame team in
staat elke klus flexibel en professioneel te klaren. Kwaliteit,
snelheid en kostenbewustzijn zijn daarbij sleutelbegrippen.
Geen wonder dat talrijke transportbedrijven tot onze klanten-
kring zijn toegetreden.”

Ook industriële spuiterij
Naast het spuiten van auto’s en trucks is het bedrijf ook druk
met industriële spuiterij en het spuiten van tractoren. Arjan:
“Zo spreiden we het risico en kunnen we een eventuele terug-
val in een bepaald segment mooi opvangen. Door betrokken
medewerkers en de uiterst moderne outillage in ons nieuwe
bedrijf zijn wij ook in staat industriespuitwerk (inclusief voorbe-
reiding en afwerking) op hoog niveau te verrichten. Het gaat
daarbij om opdrachten van velerlei aard en in elke gewenste
omvang. Denk aan machines, constructies, meubilair, appara-
tuur en andersoortig werk.”

Het werk komt vanzelf
Het gaat goed met het bedrijf: “In 2002 hebben we een nieuw
pand gebouwd op het industrieterrein in Beusichem en zijn we
uit het hart van het dorp verhuisd. Dit betekende voor ons
bedrijf een sprong voorwaarts. En later willen we een uitbrei-
ding realiseren van 150 m2. Minder werk in schade? Wij mer-
ken het niet.” Volvo, Daf, Scania, Mercedes, alle merken gaan
door de handen van Arjan en zijn zeven collega’s: “We adverte-
ren nauwelijks, nagenoeg al het werk komt binnen door mond-
tot-mond reclame. We bereiken zowel de vrije rijders als ook
de truckdealers.” Arjan’s vrouw Cynthia werkt mee in de admi-
nistratie en ook Arjan zelf doet volop aan schadeherstel: “Wij
leven van mooi werk en daar ben ik zelf ook graag mee bezig.
Dit interview bijvoorbeeld is niet voor niets twee keer uitge-
steld omdat ik heel geconcentreerd met spuitwerk voor een
truck bezig was, dan bestaat er even geen buitenwereld.”
Blijkbaar staat de vijfde generatie al te trappelen, want het
zoontje van het echtpaar Bronk is helemaal gek van   .
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Arjan noemt zijn onderneming een typisch bedrijf van het plat-
teland: “In 1890 begon mijn overgrootvader met paarden,
daarna kwamen de landbouwmachines, toen fietsen en uitein-
delijk de auto’s. Het vrije autobedrijf maakt nu 20% van het
werk uit, het schadebedrijf neemt de overige 80% voor haar
rekening.” Schadeherstel is dus erg belangrijk voor deze onder-
neming. Door de stroomlijning van de eigen bedrijfsprocessen
kan dat bovendien tegen aanvaardbare prijzen. Schades, onder-
houd en reparaties aan personenauto’s, bedrijfswagens en
trucks worden snel en vakkundig verholpen. De grote voorraad

ARJAN BRONK VAN AUTOSCHADE EN TRUCKSPUITERIJ BRONK BV:

“Met  G lasur i t  doen  we a l  40
jaar  zaken ,  en  met  p lez i e r ”
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Autoschade en Truckspuiterij Bronk BV is als vierde generatie familiebedrijf een begrip in
Beusichem en wijde omgeving. Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en in vier gene-
raties heeft het zich ontwikkeld tot een modern allround bedrijf op het gebied van auto-
schade, reparatie, (truck)spuiterij, autoverkoop, service en onderhoud. Arjan Bronk is de
jongste telg die aan het roer staat: “Het
repareren van autoschades is van ouds-
her onze core business. Een specialiteit
die jarenlang is doorontwikkeld en in onze
nieuwe bedrijfsvestiging nog eens een
extra dimensie heeft gekregen. Wij leveren
degelijk werk tegen een interessante prijs.”

“Met Glasurit spuiten we 
al zo’n 30 tot 40 jaar. 
Goeie mensen met goeie
producten.”



routing, efficiency en rendementsverbeteringen. Maar vergeet
niet dat bij ons in de spuiterij het autowerk, het truckwerk en de
industriële spuiterij door elkaar heen lopen. Daarin wijken we af
van veel andere schadeherstellers. We weten zelf het beste hoe
alles dan reilt en zeilt. Maar uiteraard zijn de adviezen van
Glasurit altijd welkom. We letten als team goed op ons rende-
ment, want de investeringen en arbeidskosten zijn hoog. Elke
verbetering is meegenomen. Tegelijkertijd kan en mag Glasurit
natuurlijk ook zaken die zij bij ons ziet, doorgeven aan andere
klanten. Daar is de totale branche alleen maar bij gebaat.”

Sinds twee jaar een tevreden Ratio Partner
Het bedrijf is sinds twee jaar Ratio Partner van Glasurit: “Een
bewuste keuze. Hiermee zitten we vooraan als het aankomt op
het benutten van een groot aantal diensten. Zoals het samen
met Glasurit handen en voeten geven aan een bedrijfsrisicoplan
en het volgen van gerichte cursussen. Het is aantrekkelijk, ook
financieel, om als Ratio Partner van álle diensten gebruik te kun-
nen maken.”   n
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bedrijfsvoering. Wij doen graag net dat stapje extra voor onze
klanten.” De focus van Care Schadeservice ligt op de zakelijke
markt: lease- en verzekeringsmaatschappijen, fleetowners,
assurantie-tussenpersonen en dealers. Wil Koot: “Daarnaast
richt Care Schadeservice zich meer en meer op de particuliere
markt: de autobezitters. Wij denken dat we iedere partij de
beste dienstverlening kunnen aanbieden.”

Marktleider in de schadeherstelbranche
Niet voor niets is Care Schadeservice inmiddels uitgegroeid tot
een van de marktleiders in de autoschadeherstelbranche. Wil
Koot: “Care doet graag alles anders dan anderen. Klanten die
een schade laten herstellen kunnen kiezen uit een leenauto of
krijgen een mountainbike cadeau, met alles erop en eraan.” In
het geval van die gratis fiets moet het schadebedrag minimaal
€ 1.000.- zijn. Wil Koot: “We zijn inmiddels zo’n beetje de
grootste fietsenleverancier van Nederland! Maar wat véél
belangrijker is, dit geeft aan dat je met goede marketing je toch
kunt onderscheiden op de particuliere markt en zo extra omzet
kunt genereren. En dat terwijl de kosten voor deze fiets niet
hoger zijn dan die van een leenauto. Daar komt nog bij dat een
‘fietsklant’ er over praat en zo weer gratis reclame voor ons
schadeherstel maakt.”    .

Scania-vrachtwagens: “Vind je het gek? Dat joch groeit er mid-
den tussen op. Dus de bedrijfsopvolging zit wel snor, hahaha!”

Een tikkeltje afwijkende klant voor Glasurit
Arjan hoeft niet lang na te denken als Glasurit wordt genoemd:
“Mijn vader, die twee jaar geleden helaas overleden is, werkte
daar al mee. Met Glasurit spuiten we al zo’n 30 tot 40 jaar.
Goeie mensen met goeie producten. Ook voor het spuiten van
trucks bieden ze de juiste range aan materialen. Dat is voor ons
heel belangrijk. Natuurlijk luisteren we naar hun adviezen over
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Care Schadeservice is een zeer bekende Nederlandse keten van
gespecialiseerde autoschadeherstelbedrijven en bestaat sinds
1992. Care is gespecialiseerd in het herstellen van autoscha-
des, inclusief de totale schadeafwikkeling. Wil Koot, consultant
Techniek en Innovatie bij Care Schadeservice: “Wij onderschei-
den ons van andere autoschadeherstelbedrijven door onze klant-
gerichtheid, ons hoge kwaliteitsniveau en onze effectieve

In een dalende schademarkt doet Care Schadeservice het opvallend goed. Momenteel
telt Care zelfs 55 vestigingen door heel Nederland. Van die 55 vestigingen werken er
39 met Glasurit. Wil Koot, consultant Techniek en Innovatie bij Care Schadeservice: 
“Als we eenmaal kiezen voor een leverancier blijven we heel alert. Glasurit doorstaat 
die permanente toets der kritiek al sinds 2000.”

WIL KOOT, CONSULTANT TECHNIEK EN INNOVATIE CARE SCHADESERVICE:

“G lasur i t  i s  goed ,  maar  wat
goed  i s  kan  soms beter ”

Arjan Bronk



Glasrurit bij 39 vestigingen hét lakmerk 
Wil Koot is in zijn functie zowel op kantoor als in het veld actief:
“Ik kom mijn functie bij andere schadeorganisaties eigenlijk niet
tegen. Die hebben niet de kritische massa om iemand helemaal
vrij te maken voor techniek en innovatie. Ik focus op proces- en
productverbetering in onze werkplaatsen. We werken sinds
2000 met drie autolakken, Glasurit is er daar een van. Daarvoor
werkten we met veel meer merken, maar na een benchmark
bleven Glasurit en een ander merk over als first supplier.
Daarna is er door de overname van een schadeherstelbedrijf,
nog een merk bijgekomen. Als we eenmaal kiezen voor een leve-
rancier blijven we heel alert. Glasurit doorstaat die permanente
toets der kritiek al sinds 2000 en wordt bij 39 van onze vesti-
gingen naar volle tevredenheid gebruikt.”

Voorbeeldfunctie in de markt
Wil Koot merkt dat Care een voorbeeldfunctie heeft in de
schademarkt: “We zijn heel groot en daardoor is het onvermij-
delijk dat we onze eigen ontwikkelingen en succesvolle marktaan-
pak terugzien bij collega’s in de markt. Dat kan ook niet anders,
onze aanpak is redelijk bekend.” Over bekendheid gesproken: per
1 januari 2008 heeft Care een nieuwe huisstijl: “Door het kleine
e’tje in onze naam, werd de bedrijfsnaam soms verkeerd uitge-
sproken, met de nieuwe huisstijl kan daar geen verwarring meer

Als ondernemer of schademanager bent u zich bewust van het belang van
de optimale efficiency. De druk van het dagelijkse werk geeft u echter geen
gelegenheid om hier structureel naar te kijken, laat staan om er in het werk-
proces iets aan te veranderen. Door deel te nemen aan het Efficiency semi-
nar neemt u de tijd om dit onderwerp eens kritisch te bezien en ook van col-
lega’s te leren. U maakt één dag vrij om te leren, te luisteren en alles
gestructureerd op een rij te zetten.

Factoren die de efficiency bepalen
Zoals u weet is de belangrijkste rendementverbetering over het algemeen
te vinden in de efficiency van medewerkers. De verhouding tussen beschik-
bare uren en verkochte uren bepaalt immers nog steeds het grootste deel
van het rendement van het schadebedrijf. Binnen dit aandachtsgebied zijn
er talrijke belangrijke factoren die de efficiency bepalen. U leert deze her-
kennen, u krijgt begrip van het werkschema en ziet wat het effect van dit
schema op de efficiency is.

Praktische vertaalslag naar het schadeherstelbedrijf
In het Efficiency seminar behandelt onze Management Consultant allereerst
de noodzakelijke theorie van efficiency, effectiviteit en management van het
schadeherstelbedrijf. Vervolgens wordt dit in relatie gebracht met en helder
vertaald naar de specifieke processen van het schadeherstelbedrijf.

Inhoudelijk behandelen wij met betrekking tot de efficiency:
• belangrijke factoren schadeherstelbedrijf
• essentiële indicatoren
• managementtaken
• taken en verantwoordelijkheid receptie
• onderdelen en logistiek
• werkplaats
• spuiterij
• werkschema
• voorbeelden verbeteringen
• effect verbeteringen

Doel 
• belangrijke factoren van efficiency herkennen 
• werkschema begrijpen
• effect van het werkschema op de 

efficiency herkennen

In één studiedag worden op basis van voorbeelden uit de praktijk de effi-
ciency in het schadeherstelbedrijf behandeld, wat resulteert in een verbe-
terplan. Door de praktijkgerichte aanpak van dit seminar, zullen veel zaken
met betrekking tot de effectieve aanpak van een aantal knelpunten u ineens
duidelijker worden. Na afloop gaat u naar huis met hernieuwde ideeën en
een concreet plan van aanpak om de efficiency in uw bedrijf te optimalise-
ren. In het kader van onze dienstverlening helpt Glasurit u desgewenst met
de implementatie van de benodigde wijzigingen.   n

EFFICIENCY SEMINAR

Mogelijke 
efficiencyverbetering 
in één dag in kaart
Het rendement van een schadeherstelbedrijf is
voor een belangrijk deel afhankelijk van de efficien-
cy. Het beïnvloedt in grote mate het financiële
resultaat van de onderneming, kleine ingrepen
kunnen de winst aanzienlijk opschroeven.

over ontstaan.” Care weet zich goed te ontwikkelen in een dalen-
de schademarkt: “We staan voor kwaliteit en veiligheid en zijn
een betrouwbare partner. Daardoor creëren we groei. Het klinkt
allemaal heel simpel, maar dat is het uiteraard niet.”

Er is meer dan degelijkheid
“Of autolak cruciaal is in schadeherstel? Laat ik het zo zeggen:
het is cruciaal in een deel van schadeherstel. Binnen Care heb-
ben we een team van drie man, waar ik zelf deel van uit maak,
dat voortdurend kijkt waar we zaken kunnen verbeteren in onze
werkplaatsen. Ik weet dat Glasurit die kennis ook biedt, maar
we kijken eerst zelf in onze eigen keuken. Als het past maken we
zeker gebruik van die specifieke kennis van Glasurit. Of we over
hen tevreden zijn? Zeker, zeer tevreden. Maar wat goed is, kan
wellicht nog beter. We blijven kritisch. Hoe zal ik het zeggen:
Glasurit is een Duits bedrijf. Dus ze keren hun producten en
diensten twee keer om voordat zij deze introduceren. Je weet
dan dat het goed is en dat er niets meer verkeerd gaat. Aan de
andere kant is ondernemen ook risico’s nemen. Glasurit zou
haar degelijkheid ook eens mogen combineren met iets meer
avontuur op het gebied van productontwikkeling. Het is maar
een suggestie.”

Visie op de markt 
Care is geen gebruiker van de RATIO-CONCEPT-plus diensten
van Glasurit: “Wel hebben we een pakket van regels bepaald
waaraan Glasurit moet voldoen richting Care. Je kunt dit zien
als een pasklaar maatkostuum. Die regels zijn in een afspraak
beklonken en zijn voor alle vestigingen van Care bedoeld.
Uiteraard kan op basis van die regels de behandeling vanuit
Glasurit per vestiging verschillen. Met deze maatwerkafspra-
ken, in de vorm van een Service Level Agreement, weet Glasurit
precies aan welke performance-eisen zij moet voldoen als het
aankomt op de operationele aansturing in de samenwerking.”
Wil Koot is zich bewust van de sterke positie die Care heeft.
Hoe ziet hij de toekomst voor het schadeherstelvak? “Er zijn
teveel aanbieders, zoveel is zeker. Er is aanbod, maar alleen de
sterke partijen blijven over. En met sterk bedoel ik partijen die
professioneel schadeherstel aanbieden, zichzelf goed organise-
ren en daarmee de hoogste graad van efficiency behalen.”   n
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Care voorkomt ook graag schade
Uniek is de website van Care
Schadeservice waarop bezoekers hun
autotheorie kunnen ophalen en tips
gepresenteerd krijgen om schade te
voorkomen. Een initiatief met een 
duidelijk preventief karakter, geïnitieerd
door een schadehersteller. Kijk zelf 
op www.care-schadeservice.nl.

“We zijn heel groot en daar-
door is het onvermijdelijk
dat we onze eigen ontwik-
kelingen en succesvolle 
marktaanpak terugzien bij
collega’s in de markt.”
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Rupes is nog een echt familiebedrijf van de familie Valentini,
bestaat nu 60 jaar en opereert vanuit de regio Milaan. 
Eugène Rudelsheim: “De voorbewerking van te spuiten onder-
delen in de automotive is een discipline waarin Rupes superieur
is. Denk daarbij aan zowel schuren als stofafzuigen.” Rupes
stond en staat altijd vooraan als het aankomt op vernieuwing:
“Rupes was de eerste met een elektrisch en centrisch roterende

Rupes is een wereldwijd bekende Italiaanse fabrikant van professioneel gereedschap voor
autoschadeherstel, de bouw en de schilderbranche. Speciaal voor eersteklas en hoog-
waardig schadeherstel ontwerpt, bouwt en levert Rupes schuurmachines op lucht en elek-
tra, maar ook poetsmachines, haakse
slijpmachines, stofafzuigsystemen en
schuurstofzuigers. Een nieuwe innovatie is
het Rupes/BASF schuur- en poetsmachi-
neconcept. Eugène Rudelsheim, Country
Manager Rupes Nederland: “Schadeher-
stellers besparen hiermee elke werkdag
tientallen euro’s en op jaarbasis vormt dat
al gauw een aanzienlijk bedrag.”

iets kapot gaat en er dus al
heel veel euro’s zijn weggegooid
met tijdverlies door minder effec-
tief schuurwerk. “Eind vorig jaar zijn wij
met deze aanpak gestart en BASF was uiter-
aard de eerste die met dit systeem ging werken. Het is inmiddels
al met veel succes in de markt gezet. Het concept behelst de
levering van vijf schuurmachines en een poetsmachine, voor elk
facet van het schuur- en poetswerk in het schadeherstel. De eer-
ste winst is dat de schadehersteller dus altijd met het juiste type
schuurmachine op een specifieke klus werkt.” 

Drie jaar lang zorgeloos en met verbeterd rendement
schuren en poetsen
“De tweede winst is dat we garanderen dat dit ‘machinepark’ drie
jaar lang voor de volle 100% functioneert. Daartoe voeren we na
1,5 jaar ter plekke een nauwgezette inspectie uit. Waar nodig
worden lagers preventief vervangen. Dit concept, op basis van
koop of lease, kost, geloof het of niet, per machine een kwartje
per dag. Als je weet dat in de voorbewerking 60% van de tijd
opgaat aan schuren, gemiddeld zo’n vijf uur per dag, dan is dat
kwartje peanuts. Werk je met verouderde of verkeerde machines
en schuur je daardoor, pakweg, een kwartier teveel per dag, dan
tikt dat op jaarbasis gigantisch negatief door. We hebben situ-
aties gezien waarbij de schadehersteller per dag tot 30 euro per
werknemer kon besparen met dit concept.” Inmiddels is het con-
cept met succes bij zo’n 100 schadeherstellers ingevoerd. Als de
drie jaar om zijn, doen Rupes en BASF een nieuw voorstel voor de
verlenging van het contract.

Slim concept levert elk schadebedrijf 
aantoonbare besparing
Uiteraard is niet elk schadeherstelbedrijf even groot, dus levert
Rupes dit slimme concept geheel op maat. In de basis in drie
adviespakketten: klein, middelgroot en groot. “Schadeherstellers
die hierop ingaan, leveren we ook een deelvergoeding voor hun op
dat moment nog lopende machinepark. Het systeem wordt gele-
verd met bijbehorende systeemkaarten, waardoor het daadwer-
kelijke gebruik tot in detail wordt geïnstrueerd.” Met dit gedegen
concept lekt er dus geen minuut meer weg bij het schuren en zijn
in alle situaties de juiste schuurkorrel en schuurbeeld gegaran-
deerd. Eugène: “Daar heb je die adviesfunctie weer die wij ge-
meen hebben met Glasurit. We hebben al een aantal zeer tevre-
den eindgebruikers die nu tegen de laagst mogelijke investering
een aantoonbare besparing in tijd bereiken bij de voorbewerking.
Ik kan mij geen schadehersteller voorstellen die hier niet warm
voor loopt.” Tot slot kondigt Eugène Rudelsheim nog aan dat
Rupes een dergelijk concept ook recent heeft ontwikkeld voor
stofafzuiging in de schadeherstelwerkplaats.   n

schuurmachine in 1968. Eind jaren ’60 stond Rupes aan de wieg
van de overstap van mechanisch schuren naar geautomatiseerd
schuren. Die vooraanstaande positie hebben we nog steeds door
voortdurend innovaties te introduceren.”

Intensieve samenwerking met Glasurit
Het belangrijkste verkoopkanaal voor Rupes zijn de lakleveranciers
zoals Glasurit. Eugène: “We ondersteunen Glasurit maximaal en
we zijn voorraadhoudend ingericht waardoor wij de bestelling bin-
nen 24 uur door heel Nederland kunnen leveren. De producten van
Glasurit en Rupes zijn in die zin complementair dat zij elkaar ver-
sterken bij het behalen van 100% eindkwaliteit in het proces van
schadeherstel. Ook herkennen we elkaar in het verstrekken van
advies waardoor de schadehersteller het meest optimale effect uit
de combinatie Glasurit-Rupes haalt. Glasurit is veeleisend, maar
we kunnen hun klanten bedienen en daarvan zelfs de verwachtin-
gen overtreffen.”

Het Rupes/BASF schuur- en poetsmachineconcept:
leasen of kopen inclusief 3 jaar onderhoud
Een recent en zeer geslaagd nieuw concept van Rupes is 
het Rupes/BASF schuur- en poetsmachineconcept. Eugène
Rudelsheim: “Eerlijk gezegd heeft Glasurit ons daartoe aan het
denken gezet en uitgedaagd. Een goed voorbeeld van onze samen-
werking. Vaak gaat schuurapparatuur wel tien jaar mee. Uit eigen
onderzoek bleek echter dat schadeherstellers hun schuurgereed-
schap pas vervangen als het na een aantal keren repareren echt
niet meer kan. Maar daardoor hebben schadeherstellers wel een
bepaalde tijd met niet optimaal schuurgereedschap gewerkt en
vloeit er aantoonbaar rendement weg. Als je weet dat schadeher-
stellers dagelijks een aantal uren met schuurwerk bezig zijn, is
snel uitgeteld hoeveel tijd- en dus geldverlies je oploopt met
schuurapparatuur die verouderd is of tegen uitval aanzit.”

Zes verschillende schuur- en poetsmachines 
in één pakket
Het Rupes/BASF schuur- en poetsmachineconcept is erop geba-
seerd dat schadeherstellers niet wachten met vervangen tot er

“We ondersteunen Glasurit
maximaal en we zijn voor-
raadhoudend ingericht
waardoor wij de bestelling
binnen 24 uur door heel
Nederland kunnen leveren.”
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Eugène Rudelsheim

EUGÈNE RUDELSHEIM, COUNTRY MANAGER RUPES NEDERLAND:

“Het  Rupes/BASF schuur -
en  poetsmach ineconcept  
bespaar t  ge ld ,  e l ke  dag ! ”




