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Roland van Bilsen, vestigingsmanager EMA Eindhoven:
“Energiemanagement heeft geresulteerd in een besparing van € 18.500”

Regionaal Sales Manager Jan van Kleef:
“Dichtbij, concrete afspraken maken en die controleren, 
dat is wat onze klanten waarderen”

Jos Jansen, marketing manager APTS:
“Phileas is het openbaar vervoer van de toekomst: een flexibele tram op banden”

RATIO-CONCEPT-plus, dienst Subsidiesignalering:
Extra geld via subsidies op basis van no cure, no pay

Schmitz Cargobull, sterk - met een hoog laadgehalte:
Europa’s grootste trailerbouwer verwerkt Glasurit op kiepwagens en trailers

Nieuwe additieven voor hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid 

Rink Bakker, directeur ASK Autoschade:
“Ik werk met toeleveranciers, zoals Glasurit, die mij serieus ondersteunen”
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EMA biedt haar klanten graag een complete dienstverlening, dus 
ook leasen, verzekeren, garantie, onderhoud en schadeherstel. 
Het team van in totaal 250 medewerkers streeft voortdurend 
naar verbetering van de klanttevredenheid, de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid. 

EMA Schadeherstel
Roland van Bilsen is vestigingsleider van de hoofdvestiging van 
EMA Automobielgroep in Eindhoven en als zodanig ook verant-
woordelijk voor EMA Schadeherstel, een belangrijk onderdeel van 
de EMA Automobielgroep: “Bij de schadeafdeling van hoofdvesti-
ging EMA Eindhoven werken nu in totaal 12 mensen waarvan ne-
gen in het daadwerkelijke schadeherstel. Het schadebedrijf heeft 
een oppervlak van circa 1200 m2 en profileert zich in eerste 

instantie als merkgebonden schadeherstelbedrijf. Het grootste 
deel van het schadeaanbod komt van Mercedes-Benz. Dit werk 
komt uit de eigen vestigingen voort, maar vanuit de gestuurde 
schadestroom krijgen we ook werk. Daarnaast verrichten we ook 
schadeherstel voor leaserijders en voor particulieren. Maar we 
gaan geen ander merk uit de weg. In die zin mag men ons ook 
universeel schadehersteller noemen.”

Uitsluitend originele onderdelen
Voor het merkgespecialiseerde schadeherstelwerk is EMA Scha-
deherstel gecertificeerd: EMA is een erkend Mercedes-Benz 
schadeherstelbedrijf en erkend door FOCWA, Schadegarant en 
ANWB. Roland van Bilsen: “We zijn expert op het gebied van 
Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, Chrysler, smart en Mitsubishi 
Fuso. Door uitsluitend originele onderdelen te gebruiken zijn onze 
klanten verzekerd van waardebehoud. Bij EMA krijgt men merk-
garantie op de verrichte schadeherstelwerkzaamheden, inclusief 
het merkgarantiecertificaat.” Van een teruglopende schademarkt 
heeft men in het Eindhovense geen last: “In 2007 zagen we wel-
iswaar een kleine terugval, maar tot nu toe laat 2008 alweer 
een beter beeld zien”, aldus Roland van Bilsen. Eindhoven is van 

oudsher een echte DAF-stad als het aankomt op bedrijfswagens. 
Hierin is het ons gelukt een extra stuk van de markt voor bedrijfs-
wagens in te nemen als het aankomt op verkoop en schadewerk. 
Een aantal klanten dat sinds jaar en dag DAF reed, hebben we 
over weten te krijgen naar Mercedes-Benz.”

Overgestapt naar 68-Serie voor bedrijfswagens                                                                                     
Met Glasurit werd op deelbasis al een aantal jaren naar tevre-
denheid zaken gedaan. Maar die samenwerking is ruim een jaar 
geleden verbreed en verdiept, zijstapjes naar andere lakleveran-
ciers zijn er nu niet meer. Zo is EMA Schadeherstel onlangs over-
gestapt op de lak van Glasurit voor bedrijfswagens, de 68-Serie. 

EMA is specialist in automobiliteit. Dat betekent méér dan de 
verkoop en onderhoud van personenauto’s, bestelwagens of 
trucks van de merken Mercedes-Benz, smart, Chrysler, Jeep, 

Dodge en Mitsubishi Fuso. EMA Automobielgroep is sterk  
groeiend als officiële merkdealer met in totaal 7 vestigingen in 
Eindhoven, Helmond, Roermond, Valkenswaard, Venlo en Weert. 

Roland van Bilsen, vestigingsmanageR ema eindhoven:

“Hulp bij energiemanagement 
heeft geresulteerd in een 
besparing van € 18.500”
Regelmatig wordt een deelgebruiker van Glasurit ook totaalgebruiker, zoals EMA  
Schadeherstel in Eindhoven. Vanaf het tweede kwartaal van 2007 is deze innovatieve 
automotive-organisatie ook totaalgebruiker van de 90- en 68-Serie van Glasurit. 
Tevens sloot EMA Schadeherstel een meerjarencontract af, inclusief lidmaatschap als 
Ratio Partner. Hierdoor kunnen ook zij profiteren van alle diensten uit het pakket 
RATIO-CONCEPT-plus. Van deze ondersteuning is inmiddels al behoorlijk gebruik gemaakt 
met een ‘Arbo- en Milieucheck’, en de diensten ‘Procesoptimalisatie’ en ‘Energiemanage-
ment’. Roland van Bilsen, vestigingsleider EMA Eindhoven: “Ogen van buiten zien dingen 
die je zelf niet meer ziet. Neem de dienst die Glasurit ons aanbod met als insteek een 
beter energiemanagement. Voor de totale EMA-locatie in Eindhoven heeft dit geresul-
teerd in een besparing van € 18.500 op jaarbasis!”

“We behalen voordeel door 
vakkundige ogen van 
buitenaf.”
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Vestigingsmanager Roland van Bilsen



Aan deze stap lagen twee overwegingen ten grondslag legt  
Roland van Bilsen uit: “Als management hadden we de insteek 
om alles bij één leverancier onder te brengen als het aankomt op 
onze lakken voor schadeherstel. Je staat dan op een aantal fron-
ten sterker. Vanuit de technische focus vindt EMA Schadeherstel 
dat de 68-Serie uitstekend uit de testfase kwam. Er waren wat 
aanloopproblemen, maar deze zijn in een nauwe samenwerking 
met Glasurit prima en snel opgelost. De daadwerkelijke imple-
mentatie is daarna goed verlopen, de spuiters zijn er moeiteloos 
en met een flexibele instelling op overgestapt. Daar heeft de 
begeleiding van Glasurit zeker aan bijgedragen.”

Verbeteren en veel geld besparen
Ook schakelde EMA Schadeherstel Glasurit inmiddels in voor 
een keur aan ondersteunende diensten. Zo vond er een ‘Arbo- 
en Milieucheck’ plaats en een ‘Procesoptimalisatie’. Roland van 
Bilsen: “Uiteraard zijn we een professioneel schadeherstelbedrijf 
met hoogwaardige apparatuur en goed opgeleide professionals. 
Maar ook dan is er nog voordeel te behalen door vakkundige ogen 
van buitenaf mee te laten kijken. Neem de dienst die Glasurit 
ons aanbood met als insteek een beter energiemanagement. Het 

aantal elektra-aansluitingen is van vier teruggebracht tot drie. 
Wij bleken meerdere keren energiebelasting voor één WOZ-aan-
slag te betalen en het maximale vermogen voor de elektra was  
hoger dan noodzakelijk. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 
nieuwe contracten voor elektra en gas, voor ons uitonderhan-
deld door de specialisten van Glasurit in samenwerking met een 
gespecialiseerd extern bureau. Voor de totale EMA-locatie in  
Eindhoven heeft dit een besparing van € 18.500 op jaarbasis 
opgeleverd. Een verschil van 8% ten opzichte van het voor-
gaande jaar. Daarnaast heeft de procesanalyse en -optimalisa-
tie geresulteerd in een betere structuur, als het aankomt op de 
aansturing van de werkplaats. Het gaat dan om gedetailleerde 
aanpassingen die een aantoonbaar effect opleveren. Rendement-
verbetering, dáár zit de kracht van Glasurit.”   n

Jan van Kleef is Regionaal Sales Manager 
bij Glasurit. Hij opereert met zijn Sales 
Consultants vanuit de regiovestiging van 
BASF Coatings Services in Zuid-Neder-
land. Jan is geen onbekende in het scha-
devak, hij werkte eerder bij Glasurit en is 
nu, na een onderbreking van twee jaar, 
weer terug: “Mijn hart lag én ligt bij de 
schadebranche.”

“Ik miste de schadebranche”, stelt Jan van Kleef. “Daarnaast is 
BASF Coatings Services gewoon een prachtig bedrijf met Glasurit 
als één van de paradepaarden.” Tijdens zijn afwezigheid is er veel 
veranderd in het veld zelf, constateert Jan: “En die verandering 
zal zich voortzetten. Denk vooral aan ketenvorming en groeiende 
groeperingen van schadeherstellers. Ook vanuit de dealers zie 
ik een toenemende clustering. Wij bedienen die markt en staan 
tegelijkertijd klaar voor de zelfstandige schadehersteller, die koes-
teren we net zo goed.”

“Onze toegevoegde waarde 
kom je verder in de markt 
niet in deze innovatieve 
vorm tegen.”

Geborgde controle op geboden oplossingen
Jan van Kleef typeert heel gemakkelijk het onderscheid ten opzich-
te van andere aanbieders: “Naast de levering van een uitgebreide 
serie goede producten, paint en paint related, biedt Glasurit als 
geen ander de ondersteuning en een uitgebreid dienstenpak-
ket, volledig afgestemd op de betrokken schadehersteller. Neem  
RATIO-CONCEPT-plus. Dat concept biedt een hele serie concrete 
diensten met bijbehorende afspraken. We reiken de schadeher-
steller niet alleen oplossingen aan voor tal van bedrijfsdisciplines, 
we maken ook concrete afspraken over de te behalen resultaten. 
Deze meten we, communiceren we en sturen we bij, indien nodig. 
Ik heb zelf nog aan de wieg gestaan van de SLA’s, de Service Level 
Agreements. Nu ik terug ben, zie ik dat dit een enorm succes is. 
De markt heeft behoefte aan concrete afspraken en de controle 
daarop. Neem bijvoorbeeld de dienst ‘Energiemanagement’: we 
geven niet alleen adviezen hoe het beter kan, maar monitoren 

ook het rendement dat dit oplevert voor die schadehersteller. 
Glasurit kan dat als geen ander bieden, zowel aan groepen als 
aan individuele schadebedrijven.” 

Regiovestiging maakt extra service mogelijk
Glasurit telt een hoofdvestiging en drie regiovestigingen. Jan 
van Kleef is Regionaal Sales Manager van de regiovestiging van 
BASF Coatings Services in Zuid-Nederland: “Een prima oplossing 
voor onze klanten, daardoor kunnen we heel snel schakelen, de 
reistijden zijn nu eenmaal korter als je dicht bij je klant zit. Onze 
Sales Consultants zijn zeer goed opgeleid en hebben een nauwe 
band met de klanten in de regio opgebouwd. Daardoor kunnen ze 
ook sneller inspringen met onze producten en diensten op even-
tuele behoeften die zij constateren.” Ons credo is ‘samen sterk’ 
met onze klanten, die wij liever als partner in business zien. Dit 
alles met het doel om het rendement van de schadehersteller te 
optimaliseren, zo snijdt het mes aan twee kanten.    n
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Regionaal sales manageR Jan van Kleef typeeRt het ondeRscheid van glasuRit:

 “Dichtbi j , concrete afspraken 
maken en die controleren, 
dat is wat onze klanten 
waarderen”

Gezien de successen die zijn geboekt 
met de dienst Energiemanagement in de 
vestiging te Eindhoven is besloten om in 
alle vestigingen te toetsen of de kosten 
van het energieverbruik naar beneden 
kunnen.

De initiatiefnemer voor de scan in 
Eindhoven was Peter van Bebber, 
directeur Aftersales bij de EMA Groep. 
Hij is ook degene die het project breder 
heeft getrokken en opdracht heeft gege-
ven om op alle vestigingen van de EMA-
Groep de vier modules; ‘Factuur- en aan 
sluitingscontrole’, ’Gezamenlijke inkoop 
van energie’, ‘Energiebenchmark’ en het 
‘EnergieBesparingPlan’ los te laten.

Inmiddels is voor alle vestigingen het no-
dige werk verricht en de resultaten zijn 
geweldig. 

Niet alleen uit oogpunt van milieubeheer 
maar ook om financiële redenen is het 
belangrijk om effectief met energie om te 
gaan. Schadeherstelbedrijven zijn veelal 
grootverbruikers van gas en elektra. Het 
terugdringen van het verbruik van fossie-
le brandstoffen is niet alleen van belang 
voor het schadeherstelbedrijf maar past 
ook volledig in het milieubeleid van EMA.



tuur, de Phileas kan gebruik maken van het bestaande wegennet-
werk, dat aangepast is aan de specifieke eisen voor de geleiding. 
Tot slot vallen de lage onderhoudskosten van de infrastructuur en 
het voertuig op”, aldus Jos Jansen.

Lichtgewicht carrosserie en moderne aandrijving
De Phileas heeft een volledig nieuwe, lichtgewicht carrosserie, 
ijzersterk door het gebruik van composiet sandwich panelen, ge-
baseerd op luchtvaarttechnologieën. Het hybride aandrijfsysteem 
met een Continu Variabele Transmissie (CVT) haalt de kracht uit 
een combinatie van een dieselmotor (Euro 4 of EEV). De trolley-
versie werkt uiteraard op een elektromotor, ideaal voor steden 
die uitsluitend een elektrische aandrijving wensen. Ook wordt er 
gewerkt aan een uitvoering met brandstofcel. De Phileas kan 
snelheden tot rond de 90 km halen. De Phileas is voorzien van 
normaal elektrische remmen waarmee energie terug gewonnen 
wordt. De Phileas kent drie ‘driving modes’: een automatische 
die de Phileas automatisch laat accelereren, remmen en sturen. 
De semi-automatische mode laat de bestuurder accelereren en 

De hoofdvestiging van APTS is gevestigd in Helmond. Bij APTS 
zijn momenteel ruim 80 mensen werkzaam, verdeeld over di-
verse locaties. Verder werken er voor APTS binnen de andere 
VDL bedrijven nog minstens 100 personen. 

Combinatie van voordelen van tram en bus
Jos Jansen: “APTS heeft getracht in het ontwerp van de Phileas  
de voordelen van een tramsysteem te combineren met de flexi-
biliteit en lage kosten van een bussysteem. Het innovatieve 
voertuig heeft een lichtgewicht bodyconstructie, alle wielen zijn 
gestuurd en er is een onafhankelijke wielophanging en een vir-
tuele geleiding. De route die de Phileas moet rijden wordt ge-
programmeerd in de computers aan boord van de Phileas en 
magneten in het wegdek zijn de referentie voor het voertuig. De 
Phileas heeft alle eigenschappen van een moderne tram, zoals 
een volledige elektronische geleiding, die voldoet aan een stren-
gere veiligheidsregelgeving dan voor een conventionele tram. 
De vervoerscapaciteit? Groot, er kunnen 200 passagiers in een 
voertuig van 26 meter. Dankzij de onafhankelijke wielophanging 
en all wheel sturing biedt de Phileas veel voordelen in vergelijking 
met een conventionele tram. “Zo is er geluids- en trillingsvermin-
dering voor de omgeving door het gebruik van rubberen banden 
in plaats van metalen wielen op rails. Het is veiliger door een 
grotere remvertraging en een elektronisch remsysteem (EBS) 
voor alle wielen. Daarnaast is de Phileas economisch zeer ver-
antwoord door de lage kosten voor de aanleg van de infrastruc-

Een flexibele tram op banden
Stil, een grote vervoerscapaciteit, veilig, flexibel, milieuvriendelijk 
en met een futuristische uitstraling: de Phileas luidt een nieuwe 
generatie trams in. Dankzij het gemak en de snelheid waarmee 
de economisch aantrekkelijke Phileas ingezet kan worden, biedt 
deze op langere termijn de oplossing voor een blijvende mobiliteit 
in de stad. Zo wordt het voor gemeenten en openbaarvervoerbe-
drijven mogelijk om een tram te exploiteren tegen een aanvaard-
bare prijs. Met deze nieuwe vervoersvariant lijkt APTS midden in 
de roos te schieten want er is veel internationale belangstelling 
voor de Phileas. In Eindhoven rijdt deze bus nieuwe stijl al, voor 

het Franse Douai en het Turkse Istanbul worden de eerste test-
ritten momenteel uitgevoerd.

De achtergrond van APTS
Het bedrijf APTS komt voort uit de stichting ‘Platform Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer Eindhoven’. Het is in 1993 opgericht door 
een aantal bedrijven uit de regio Eindhoven, waaronder Bova, 
NedCar, DuvedeC, Simac, Neways en BOM. Doel van de stichting 
was o.a. te onderzoeken of er technische en financiële moge-
lijkheden waren om voor Eindhoven een hoogwaardig openbaar 
vervoerssysteem te ontwikkelen en te produceren. 

Jos Jansen, maRKeting manageR apts:

“Phileas is het openbaar vervoer 
van de toekomst: een flexibele 
tram op banden”

De core-business van het bedrijf ADVANCED PUBLIC TRANSPORT SYSTEMS B.V. 
(APTS) is het ontwikkelen van alternatieven voor een conventionele tram. Dit alternatief, 
luisterend naar de fraaie naam de Phileas, biedt de eigenschappen van een tram, maar 
is voordeliger omdat het geen rails en bovenleiding nodig heeft. Ook zijn de operationele 
kosten een stuk lager. Jos Jansen, marketing manager van APTS: “Deze innovatieve bus 
wordt opgebouwd met de beste materialen, inclusief de metallic lak van Glasurit.” APTS 
maakt onderdeel uit van de VDL Bus & Coach, op haar beurt weer onderdeel van de 
VDL Groep. Deze onderneming produceert jaarlijks ruim 2000 bussen en touringcars en 
1300 chassis modules.
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De herkomst van de naam Phileas
Phileas Fogg is de hoofdrolspeler in Jules 
Vernes boek ‘Reis om de wereld in 80 dagen’. 
Phileas ging de weddenschap aan dat hij zijn 
tocht van meer dan 41.000 kilometer rond 
de aarde binnen 80 dagen kon volbrengen en 
zelfs via een van tevoren vastgesteld traject. 
Dat lukte hem wonderbaarlijk goed en zijn 
snelheid en stiptheid zijn het symbool gewor-
den van het Phileas hoogwaardig openbaar 
vervoerssysteem.



weer ‘gas’ terug nemen (remmen). Het sturen gebeurt automa-
tisch. Tot slot is er de handmatige mode: de bestuurder accele-
reert, kan vaart minderen én stuurt, net als een normale bus.

Zelfcorrigerend
Tijdens het rijden meten sensoren constant de positie van de 
magneten en vergelijken deze met de positie in de computer. 
Is er een afwijking, dan corrigeert het voertuig zichzelf. Net als 
een tram of een trein heeft de Phileas wel een bestuurder nodig, 
omdat de vrije busbaan niet afgeschermd is en de Phileas ook 
niet 100% prioriteit heeft op de verkeerslichten. Jos Jansen: 
“Zonder chauffeur rijden zou alleen kunnen in bijvoorbeeld een 
tunnel, net als een metro. De Phileas is zeer toegankelijk voor 
invaliden en kinderwagens vanwege de combinatie van verhoogde 
perrons, brede deuren en lage instapmogelijkheden.” 

Strak en knielend langs de halte 
Doordat alle wielen meesturen is het mogelijk om ook in een 
beperkte ruimte strak te manoeuvreren. Zelfs de bus met drie 
segmenten komt zó strak langs de halte te staan dat de ruimte 
tussen deur en perron minder dan 50 mm is. De bus kan 70 mm 

‘knielen’ om de instap makkelijker te maken op plaatsen waar geen 
perrons beschikbaar zijn. De Phileas voertuigen zijn verkrijgbaar 
in diverse lengtes: 18 meter (140 passagiers), 24 meter (170 
passagiers) en 26 meter (185 passagiers). De productie van 
de body verzorgt Berkhof Heerenveen, het samenstellen van de 

subframes wordt bij VDL Bus verricht en de eindassemblage vindt 
plaats bij VDL Berkhof Valkenswaard. Daarnaast is ook nog een 
aantal VDL-bedrijven toeleverancier voor diverse onderdelen.

De stand van zaken
Wat is de stand van zaken rondom de Phileas op dit moment? 
Jos Jansen: “Momenteel worden de eerste voertuigen voor het 
Noord-Franse Douai en Turkse Istanbul uitvoerig getest en wordt 
de homologatie bij de RDW uitgevoerd. Voor Douai zijn de eerste 
twee 18 meter voertuigen gereed en de eerste 24 meter versies 

hebben we begin juni op de beurs Transports Publics 2008 in 
Parijs tentoongesteld. Het eerste 26 meter Phileas-voertuig van 
Istanbul is enige maanden geleden geleverd en daarmee is een 
aantal testen voor de Turkse homologatie uitgevoerd. Het tweede 
voertuig van Istanbul is eerder dit jaar ook reeds op transport 
gegaan. Verder worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw 
van een eerste trolley prototype voor Pescara.”

Glasurit op aanraden, metallic lak voor de ‘look’
APTS maakt onderdeel uit van de VDL Groep, evenals VDL Berkhof 
veelzijdig actief in de automotive. VDL Berkhof Valkenswaard ver-
richt de eindassemblage en ook het spuitwerk voor de Phileas.  
Jos Jansen: “VDL Berkhof had, na haar overstap naar Glasurit, 
een sterke voorkeur voor dit merk. Op grond daarvan is ervoor ge-
kozen deze kwaliteitslak ook op de Phileas toe te passen. We had-
den zelf geen ervaring met de producten van Glasurit, maar zijn 
op een interne aanbeveling afgegaan. Bijzonder in deze branche is 
dat men van oudsher in de buswereld monolakken gewend is. Voor 
de Phileas gebruiken we de fraaie metallic lakken van Glasurit. Dat 
heeft een prachtige ‘look’ en we merken dat het een toegevoegde 
waarde geeft aan het ontwerp van de Phileas.”   n
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“Voor de Phileas gebruiken 
we de metallic lakken 
van Glasurit. Die geven een 
prachtige ‘look’.”



Het aantal regelingen en fondsen loopt in de duizendtallen, de 
uitvoering geschiedt door allerlei organisaties. Dat maakt de 
toegang tot en regels rond deze geldbronnen veelal erg ondoor-
zichtig en ingewikkeld. Glasurit biedt, als onderdeel van haar 
dienstenpakket RATIO-CONCEPT-plus, nu een zeer aantrekkelijke 
mogelijkheid om hulp te krijgen in de complexe wereld rond de 
subsidies. Deze zijn in vele gevallen ook nog eens regiogebonden 
en dit vergt specialisme van een subsidiebureau.

Enkele voorbeelden subsidiemogeli jkheden:

Investeringen spuit-, straal-, droog- of opbrenginstallaties

•  frequentieregeling voor bestaande en nieuwe spuitcabines

• IRT-droger of UV-belichtingseenheid

Nieuwbouw en verbouwprojecten (algemeen) 

• vervangen of verbeteren van de bestaande isolatie van vloeren, daken en wanden

• vervangen van de bestaande verlichting

• led verlichtingssysteem voor noodverlichting, gevel- of reclameborden

No cure, no pay 
Met de inschakeling van een gespecialiseerd subsidie-advies-
bureau kan de directie van een schadeherstelbedrijf de totale 
begeleiding rond de subsidie-aanvraag nu uitbesteden. 
Voor de gemaakte kosten en als vergoeding vraagt deze organi-
satie slechts een gering percentage van de verkregen bedragen 
en dat op basis van no cure, no pay.

De dienst Subsidiesignalering is ontwikkeld om onze klanten 
te attenderen op de mogelijkheden die de overheid biedt. Dit 
speelt vooral bij investeringen in bedrijfsapparatuur. Met een 
scan worden de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot 
investeringen in spuit-, straal-, droog- of opbrenginstallaties. 
Daarnaast wordt voor nieuwbouw en verbouwprojecten in het 
algemeen gekeken naar de daarvoor in aanmerking komende 
subsidies. Naast genoemde subsidiemogelijkheden krijgt het 
schadeherstelbedrijf eveneens een advies met betrekking tot 
gebruik van energie- en milieusubsidies.

Checklist en scan
Aan de hand van een checklist met de meest voorkomende sub-
sidiemogelijkheden kan in eerste instantie vastgelegd worden 
op welk gebied er geïnvesteerd wordt en of dit voor subsidie 
in aanmerking komt. Op basis van facturen of offertes kan be-
paald worden of er daadwerkelijk subsidie mogelijk is. Glasurit 
heeft hiervoor een eenvoudige scan ontwikkeld. De Sales Con-
sultant van Glasurit kan hiermee beoordelen of zijn klant voor 

C O L O F O N

Ratio-concept-plus, dienst suBsidiesignaleRing

Extra geld via subsidies op basis van no cure, no pay

Glasurit biedt hulp bij vinden 
en aanvragen van subsidie
Er is voor schadeherstellers veel meer geld beschikbaar via allerlei subsidiemogelijkheden 
dan menigeen weet. Dit is onder andere te verkrijgen in de vorm van overheidsstimule-
ringsregelingen, fondsen en giften van overheden. Ook via specifieke garanties en 
kredieten alsmede fiscale en overige overheidsmaatregelen zijn er substantiële 
bijdragen voor (geplande) investeringen mogelijk. 
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Subsidiechecklist

Naam organisatie

Contactpersoon

Telefoon

Subvention Ommen
Telefoon : 0529 - 465255
Fax : 0529 - 465256

Subvention Enschede
Telefoon : 053 - 4348512
Fax : 053 - 4334223

Subvention Gouda
Telefoon : 0182 - 541488
Fax : 0182 - 541489

Gevestigd te

Vervangen van de bestaande beglazing

Vervangen of verbeteren van de bestaande isolatie van vloeren, daken en wanden

Nieuwbouw en verbouwprojecten (algemeen)

Direct gasgestookte HR-heater voor ruimten met een gemiddelde hoogte van meer dan 5 meter

Direct gasgestookt stralingspaneel voor ruimten met een gemiddelde hoogte van meer dan 5 meter

Warmteterugwinningsinstallaties

Inducerende steunventilator voor ruimten met een gemiddelde hoogte van meer dan 5 meter

Investeringen spuit-, straal, droog- of opbrenginstallaties

Microgolfdroger of UV - belichtingseenheid

Opbrenginstallatie voor oplosmiddelvrije lak

Terugwininstallatie voor overspray

Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie voor het handmatig verspuiten

Frequentieregeling voor bestaande en nieuwe spuitcabines

Gasgestookte infraroodpanelen

Vervangen van de bestaande verlichting

Energieadvies

Advies

Milieuadvies

Warmtepomp met COP hoger dan 3,6

Led verlichtingssysteem voor noodverlichting, gevel- of reclameborden

Natstraalinstallatie voor het stofvrij stralen van oppervlakken

Stofvrij straalsysteem voor het afzuigen en scheiden van in de buitenlucht gebruikt straalmiddel en vrijkomend stof

Deze checklist is bedoeld om een indicatie te geven van de subsidiemogelijkheden voor klanten van Glasurit.
Aan deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend.

Report is een periodieke uitgave

van BASF Coatings Services B.V. en 

wordt toegezonden aan een selecte 

groep relaties.

Industrieweg 12, 3606 AS Maarssen
Postbus 1015, 3600 BA Maarssen
Tel.: 0346 57 32 32
Fax: 0346 56 82 64
Internet: www.glasurit.nl
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• Techniek: Jan Heuver
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Subsidiesignalering 
 Glasurit ontzorgt als het om subsidies 

gaat. Onze klanten ervaren subsidie 

als een complexe materie.  

 

Subsidie is een verzamelnaam van 

giften van overheden en fondsen, 

specifieke garanties en kredieten 

alsmede fiscale en overige 

overheidsstimuleringsregelingen. Het 

aantal regelingen en fondsen loopt in 

de duizendtallen. De uitvoering 

geschiedt door een veelheid aan 

organisaties. De materie is vaak 

complex. Er zijn legio valkuilen. Om 

deze redenen besteden onze klanten 

de totale begeleiding bij subsidie uit 

aan derden. 

 

 

 

 Doel 

• Scan om subsidiemogelijkheden te 

toetsen van (op hande zijnde) 

investeringen 

• Attenderen op 

subsidiemogelijkheden bij 

verbouwing en uitbreiding 

 

Doelgroep 

Directie autoschadeherstelbedrijf. 

Inhoud 

Glasurit subsidiesignalering is ontwikkeld 

om onze klanten te attenderen op de 

mogelijkheden die de overheid biedt. Dit 

is in vele gevallen regiogebonden en dit 

vergt specialisme van een 

subsidiebureau.  

 

Door middel van een checklist kan in 

eerste aanleg vastgelegd worden op welk 

gebied er geïnvesteerd wordt en of dit 

voor subsidie in aanmerking komt. Op 

basis van facturen of offertes kan precies 

bepaald worden of er daadwerkelijk 

subsidie mogelijk is. 

 

 

 

Werkwijze 

Glasurit heeft een eenvoudige scan 

ontwikkeld om te toetsen of u voor 

subsidie in aanmerking komt. Indien u 

vragen heeft op gebied van subsidie, 

dan stelt u deze aan uw Glasurit 

Sales Consultant. Op basis van door 

u ingediende offertes wordt getoetst 

of op handen staande investeringen 

subsidiabel zijn. 

 

Aanmelding 

Via uw Glasurit Sales Consultant 

 

Leverancier van deze dienst 

Subvention B.V. 

 

Kosten 

15 % van de te realiseren besparing 

op basis van no cure no pay. 

 

Nr. X00 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 / 26-05-2008 

subsidie voor (op handen zijnde) investeringen in aanmerking 
komt. Op basis van door de schadehersteller ingediende offertes 
kan een eerste beoordeling plaats vinden of op handen zijnde 
investeringen subsidiabel zijn. Indien besloten wordt tot onder-
zoek naar en aanvragen van subsidies wordt het gespeciali-
seerde bureau ingeschakeld. Hun professionele medewerkers 
nemen de schadehersteller vervolgens al het papierwerk uit 
handen en vullen alle benodigde formulieren in zodat hij daar 
geen omkijken meer naar heeft. Vooralsnog is deze dienst 
alleen beschikbaar voor klanten die aangesloten zijn bij onze  
Ratio Partner Groep.   n



Dat men in het oosten weet wat men wil blijkt wel uit de stra-
tegische doelstelling die door de raad is bepaald, de jaarlijkse 
productie van 100.000 voertuigen en een omzet van meer dan  
3 miljard euro. Schmitz Cargobull te Gotha werkt al meer dan tien 
jaar samen met Glasurit voor het spuiten van hun producten en 
maakt in het productieproces veelvuldig gebruik van de 68-Serie 
van Glasurit, het laksysteem voor bedrijfsvoertuigen.
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Perfecte lak voor robuuste kiepwagens en trailers
Ook voor kiepwagens en trailers is de kwaliteit en duurzaamheid 
van de lak van groot belang en het is kenmerkend dat de lakken van 
Glasurit voor deze robuuste producten worden ingezet. De goede 
samenwerking tussen beide ondernemingen stelt zowel Schmitz 
Cargobull als Glasurit in staat kennis te delen en zo samen tot de 
beste en meest professionele oplossingen te komen als het gaat 
om het spuiten van bedrijfsvoertuigen en onderdelen daarvan. Dit 
maakt het voor Glasurit mogelijk om met haar producten snel en 
accuraat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

lang is uiterst eenvoudig. Telkens als een langere uitdamptijd 
gewenst is, kan de schadehersteller de Menglak 90-M 4 en de 
Verdunner 93-E 3 vervangen door de nieuwe producten en ge-
woon verder werken. De nieuwe producten hebben nog een ander 
voordeel. De spuiter kan ze doelgericht gebruiken bij het spuiten 
van grotere vlakken, bijvoorbeeld bij meer dan vier delen, om te 
voorkomen dat de lak te snel droogt.

Extra hulpmiddel
Een speciaal overzichtsdiagram maakt het voor de spuiters een-
voudig om vast te stellen of ze beter met de bestaande menglak 
en verdunner kunnen werken, of dat het wellicht handiger is om 
de nieuwe, langzame versies te kiezen. De eerste schadeherstel-
bedrijven die al met Menglak 90-M 4 lang en Verdunner 93-E 3 
lang werken zijn zeer enthousiast, omdat deze producten hen in 
de gelegenheid stellen om onder alle weersomstandigheden door 
te werken en dezelfde uitstekende resultaten bereiken.   n

schmitz caRgoBull, steRK - met een hoog laadgehalte

Europa’s grootste 
trailerbouwer verwerkt Glasurit 
op kiepwagens en trailers
De grootste trailerbouwer van Europa is te vinden in Gotha, in het oosten van Duitsland. 
Daar heeft Schmitz Cargobull de productielocatie van onder andere kiepwagens en trailers. 
Dat er hard wordt gewerkt, blijkt wel uit de cijfers. Maar liefst meer dan 66.500 voertuigen 
zijn het afgelopen jaar geproduceerd en daarmee is de productie in een jaar met 30% 
gestegen. De omzet sprong van € 1,68 miljard naar zo’n € 2,14 miljard.
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Bezoek van Glasurit klanten en prospects 

aan Schmitz Cargobull

Met de juiste additieven is de uitdamptijd gelukkig te ‘sturen’ en 
inmiddels zijn er twee additieven voor de watergedragen lakken 
van de 90-Serie leverbaar. Met deze nieuwe additieven, Glasurit 
Menglak 90-M 4 lang en Glasurit Verdunner 93-E 3 lang, is het 
mogelijk om de lak langzamer te laten uitdampen. Hoge buiten-
temperaturen of droge (vries)luchten hoeven het resultaat van het 
spuitwerk niet meer nadelig te beïnvloeden.

Goede verwerking
Glasurit Menglak 90-M 4 lang en Glasurit Verdunner 93-E 3 lang 
zorgen ervoor dat lak uit de 90-Serie ook bij een lage luchtvochtig-
heid en/of een werkplaatstemperatuur tot maximaal 45 °C goed 
verwerkt kan worden. Zo ontstaan ook bij extreem weer, optimale 
omstandigheden voor het spuiten met het Glasurit laksysteem op 
basis van watergedragen lakken van de 90-Serie. 

Ook ideaal voor grote vlakken
Het gebruik van Glasurit Menglak 90-M 4 lang en Verdunner 93-E 3 

hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid geen belemmering voor spuitwerk

Alti jd juiste uitdampti jd met 
nieuwe addit ieven voor lak uit 
de 90-Serie 
Dat een watergedragen lak niet onder alle 
omstandigheden hetzelfde reageert hoef je 
een vakman niet te vertellen. Er wordt ge-
tracht om voor de verwerking de omstandig-
heden in de spuitcabine optimaal te regelen, 
maar soms wil de natuur niet meehelpen. 
Voor een goed resultaat is het immers be-
langrijk dat de lak genoeg tijd krijgt om uit 
te dampen. Op hete zomerdagen of bij een 
extreem lage luchtvochtigheid was dat niet 
altijd haalbaar.

Bekroonde inzending uit 
ontwerpwedstrijd van 
Schmitz Cargobull,
Viktor Malakuczi, Moholy-
Nagy University of Art 
and Design Budapest

VIP-trip voor relaties uit het bedrijfswagensegment
In mei reisden ruim 30 klanten en prospects, op uitnodiging van 
Glasurit, voor twee dagen naar Gotha en brachten een bezoek 
aan de productielocatie van Schmitz Cargobull. Tijdens de uitge-
breide rondleiding langs het productieproces van onder andere 

kiepwagens en trailers, werd uiteraard stilgestaan bij het spuit-
proces. Hier werd ook ingegaan op de bijdrage die Glasurit levert 
aan dit deel van de fabricage. Zo kregen de relaties een kijkje 
in de keuken van Europa’s grootste trailerbouwer, waarbij zij de 
opgedane kennis kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.  n



ASK Autoschade is eigendom van 18 dealers uit het noorden van 
Nederland en erkend schadehersteller. Een bijzondere construc-
tie, legt Rink Bakker uit: “Destijds zag deze groep dealers steeds 
meer het concept van de gestuurde schadestroom opkomen. 
Het vermoeden was dat over pakweg vijf jaar zo’n 50% van het 
schadewerk via de gestuurde schadestroom zou wegvloeien naar 
schadeherstellers waar deze dealers geen binding mee hadden. 
Reden voor de gezamenlijke oprichting van ASK. En inmiddels kan 

ik zeggen dat wij ook een goede relatie hebben met verzekeraars, 
waar wij ook graag voor werken. Al met al hebben wij over ons 
werkaanbod dus niets te klagen.”

Merkgerelateerd herstel én universeel herstel
Bij ASK werken 14 medewerkers en Rink Bakker is er al ruim 6 jaar 
directeur: “We verrichten merkgerelateerd herstel én universeel 
herstel. We repareren bijvoorbeeld voor Renault, Toyota, Honda, 
Mitsubishi en Ford. Voor Renault zijn we zelfs erkend schadeher-
steller.” Het gaat goed met ASK Autoschade: “Vorig jaar kende de 
schadewereld een opleving. Maar daarvan heb ik niet mogen profi-
teren. We hadden wat interne problemen met een verbouwing en 
personeel en dan merk je dat je minder alert wordt als het aankomt 
op je business. Nu hebben we alles weer op de rails. Het eerste 
halfjaar van 2008 hebben we positief afgesloten en de vooruitzich-
ten voor de afsluiting van het tweede halfjaar zijn goed.”

Centre in Maarssen te komen proefspuiten. Ze waren enthousi-
ast en toen ben ik gaan uitzoeken hoe de inpassing van Glasurit in 
ons bedrijf zou uitpakken. Toen ook de inkoopkant financiële kan-
sen bleek te bieden, heb ik de knoop doorgehakt. Kijk, ik ben een 
Einzelgänger met een ontzettend leuk vak. Ik heb eerlijk gezegd 
meer affiniteit met het primaire proces, hoewel het managen 
ook zijn uitdagingen kent. Maar ik maak graag gebruik van de 
ondersteunende diensten. Glasurit vangt dat goed op door mij op 
verbeteringen te wijzen die nog mogelijk zijn”, aldus Rink Bakker.

Glasurit biedt helderheid en overzicht
“Samen met Glasurit heb ik een beleidsplan 2008/2009 opge-
steld”, legt Rink Bakker uit. “Dat bood al direct heel veel helder-
heid en overzicht. Het is nu nog te vroeg om concrete verbeterin-
gen op grond van de samenwerking met Glasurit vast te stellen. 
Wel leuk om te melden is dat ik, bijvoorbeeld van collega-scha-
deherstellers, had gehoord hoe Glasurit sommige zaken die voor 
verbetering vatbaar zijn aanpakt. Uit eigen beweging heb ik die al  
binnen ASK doorgevoerd. In die zin was ik Glasurit dus een stap 
voor, hahaha!” Een goed instrument vindt Rink Bakker de Service 
Level Agreement die hij afsloot met Glasurit: “Dan weet je dat 
wat er beloofd is ook controleerbaar tot achter de komma wordt 
uitgevoerd.” De klanten merken de overstap niet, concludeert 
Rink Bakker: “Wel was er onlangs een aanloopprobleem toen 
software in een weegschaal voor de lak een kleurprobleem op-
leverde. Dit is door de fabrikant rechtgetrokken met een nieuwe 
chip. Glasurit was er toen direct bij om dit probleem serieus te 
nemen en te helpen oplossen. Dat verwacht ik ook van hen.”   n

RinK BaKKeR, diRecteuR asK autoschade:

“Ik werk met toeleveranciers, 
zoals Glasurit, die mij serieus 
ondersteunen”
Autoschadeherstelbedrijf ASK Autoschade uit Stadskanaal is actief in de markt van 
personen- en bedrijfswagens. Onlangs maakte ASK bekend te kiezen voor autolakken 
van Glasurit. Bovendien zal Glasurit via het dienstenpakket RATIO-CONCEPT-plus diverse 
rendementsverhogende diensten uitvoeren bij ASK Autoschade. Hiervoor zijn in een zo-
geheten Service Level Agreement exacte afspraken gemaakt over de te leveren diensten 
voor de komende periode. ASK directeur Rink Bakker: “Ik wil mij concentreren op scha-
deherstel en zaken als ons personeels- en financieel beleid extern toetsen. Glasurit vangt 
dat goed op door mij op verbeteringen te wijzen die nog mogelijk zijn.”

“Het gaat tegenwoordig niet 
meer alleen om een potje lak. 
Je zoekt als ondernemer 
advies en begeleiding.”

Rink Bakker en schademanager Ronald Haaijer
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Vergaande samenwerking met Glasurit
Recent tekende ASK een contract voor een vergaande samen-
werking met Glasurit: “Doorslaggevend in de beslissing van ASK 
was niet alleen de uitgebreide reeks uitstekende paint- en paint 
relatedproducten van Glasurit, maar zeker ook het diensten- 
pakket dat Glasurit aan klanten aanbiedt. ASK Autoschade is dan 
ook direct lid geworden van Glasurit’s Ratio Partner Groep. Dit 
is een samenwerkingsverband van een selecte groep schadeher-
stelbedrijven die door uitwisseling van ervaring en extra onder-
steuning van Glasurit hun marktpositie versterkt en hun rende-
ment verbetert.” Een dienst die bij ASK Autoschade uitgevoerd 
zal worden is bijvoorbeeld ‘Procesoptimalisatie’. Hierbij stelt 
Glasurit in overleg met ASK Autoschade een actielijst op om de 
productiviteit en efficiency in de werkplaats verder te verhogen. 
Dit geldt ook voor de dienst ‘Energiemanagement’, waarbij het 
energieverbruik getoetst en geoptimaliseerd wordt.

Focus op begeleiding
“Ik was niet ontevreden over de lak die we gebruikten, maar ik 
miste begeleiding bij alle zaken die erbij komen kijken. Kijk, als 
directeur van een groeiend bedrijf wil je ook méégroeien met de 
kennis die voorhanden is. Het gaat tegenwoordig niet meer alleen 
om een potje lak. Je zoekt als ondernemer advies en begelei-
ding. Als je dan opklimt tot directeur zoek je bij je toeleveranciers 
serieuze ondersteuning. Van het schadeherstelvak zelf weet ik 
alles, maar met betrekking tot financieel management en perso-
neelsmanagement kan ik nog altijd leren. Ik had de behoefte dat 
extern te toetsen en wilde ook graag concrete adviezen, iets wat 
ik aanstipte bij mijn vorige lakleverancier. Dit werd naar mijn idee 
niet goed opgepakt en ik ben rond gaan kijken. Ik heb meerdere 
lakmerken vergeleken en ook geïnformeerd bij collega-schadeher-
stellers. Vervolgens kwam ik in contact met Glasurit en hun speci-
alisten nemen mij nu zelfs een deel van het werk uit handen.”

Proefspuiten gaf een belangrijke impuls
“In mijn overweging om voor Glasurit te kiezen speelde mee dat 
Glasurit mijn spuiters uitnodigde om in het Refinish Competence 



Goed, beter, optimaal:

En uw werkplaats 
loopt perfect

ProFit met Glasurit.
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Wie stopt met zich te verbeteren, 

stopt om de beste te willen zijn. 

Daarom biedt Glasurit u met de 

dienst Procesoptimalisatie de 

mogelijkheid om met uw bedrijf tot 

betere resultaten te komen. Zowel 

de technische als de bedrijfseco-

nomische kant van uw werkplaats 

wordt daarbij geanalyseerd en 

geoptimaliseerd – voor gemo-

tiveerde medewerkers, kortere 

doorlooptijden en een verbeterd 

bedrijfsresultaat.

Het is prettig als uw bedrijf goed 

loopt. Met Glasurit krijgt u de kans 

om uw onderneming nóg beter te 

laten presteren.

Kijk voor meer informatie op www.glasurit.com
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