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Jan van Kleef, de nieuwe Key Account Manager Nederland: 

“DeDicateD teams gaan De 
key accounts nóg verDer 
ontzorgen”

Glasurit geeft ook graag prioriteit aan haar key accounts. 
Een visie die wij invullen door goed naar key accounts te 
luisteren en het beleid op grond van hun wensen zoveel 
mogelijk aan te passen. Bij deze aanpak past naadloos de 
functie van Key Account Manager Nederland, per 1 januari 
2012 bekleed door Jan van Kleef: “We gaan key accounts 
nóg meer één-op-één aandacht geven.”

Jan: “Onder key accounts verstaan we importeurs, dealerholdings, schadeketens 
en regionaal samenwerkende partijen. Maar vergeet daarbij ook niet de grote 
partijen aan de andere kant van de pijplijn: opdrachtgevers zoals verzekeraars. 
Hun belangen vereisen een goed luisterend oor vertaald in adequaat beleid. Met 
ons beleid op het terrein van key account management kunnen we dat bieden.”

Nieuw: dedicated team per key account
Het bestaande beleid voor key account management wordt voortgezet, geeft  
Jan aan: “Wel nieuw is dat we zien dat de key accounts zich in hoog tempo  
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ontwikkelen en uitbreiden. Om daar een goed ant-
woord op te geven, gaan we per key account een 
dedicated team samenstellen waarin vertegenwoor-
digers vanuit verkoop, techniek en consultancy 
plaatsnemen. Deze specialisten zijn per key account 
mijn inhoudelijke aanspreekpunt richting het key ac-
count. Hét grote voordeel van deze toegewijde aan-
pak is dat key accounts, nog meer dan voorheen, 
100% op maat bediend worden en hun eventuele 
zwakke schakels met ons kunnen versterken. Denk 
aan benchmarks die we kunnen uitvoeren, waardoor 
ze exact tot achter de komma kunnen zien waar ze 
staan ten opzichte van de markt.”

Verschillende diensten
“We benchmarken voor onze key accounts niet alleen 
op cijfers maar ook op andere terreinen. Zo kunnen 
we zijn marktpotentie in kaart brengen. Vooral voor 
importeurs is dat van belang. Wij kunnen dat doen 
op basis van onze dienst Netwerkplanning waarover 
eerder in Report is geschreven. Voor ketens is het 
bijvoorbeeld van belang om een uniform beleid te 
formuleren en concreet door te voeren. Ook daar 
kunnen we onze key accounts met onze kennis en 
expertise in bijstaan. Kortom, onze dedicated teams 
gaan deze klanten nóg verder ontzorgen.”

Samen verder groeien met het key account
De specifieke inbreng van Jan in zijn nieuwe func-
tie is helder: “Onze key accounts willen dat wij het 
persoonlijke aspect nog meer aandacht geven. Ook  
al draait in ons product alles om techniek: het rela-
tionele element is vooral op key account niveau van 
groot belang. Klanten verlangen dat we enerzijds 
zeer procesgericht zijn maar dit ook combineren 
met een scherp oog voor de belangen en interesses 
van onze key accounts. Het gaat ook in relaties met 
deze klanten niet om een zwart-wit relatie, maar veel 
meer om de nuances, de grijstinten. In een voort-
durende dialoog met onze key accounts zullen we 
die samen actief zoeken en invullen. Daarom verlan-
gen deze klanten terecht dat we in het veld veel ons 
gezicht laten zien en tussen de mensen staan. Key  
account management vul je niet in vanachter je eigen 
bureau maar áán het bureau van je key account.”

Gedegen adviezen
“Onze accountmanagers weten van wanten. Voor 
de klant én voor mij is het prettig dat ik ruime erva-
ring in dit vakgebied heb. Ooit ben ik begonnen als 
gediplomeerd spuiter en schadehersteller. Na een 
HBO-studie en mijn job als docent bij VOC, ben ik bij 
Glasurit gaan werken. Eerst in de techniek en uitein-
delijk als Management Consultant en Sales Mana-
ger. Ik weet wat er op de werkvloer en de back-office 
van onze klanten speelt, heb bedrijfsadvies gegeven 
en schadebedrijven doorgelicht. Het is mij bekend 
hoe je met feitelijk schadeherstel elke dag je brood 
moet verdienen, maar als Key Account Manager kan 
ik mij ook inleven in de belangen en gedachtewereld 

van importeurs, dealerholdings, schadeketens en 
regionaal samenwerkende partijen.”

Visie op markt
Jan erkent dat de markt voor schadeherstel op dit mo-
ment moeilijk is: “Allerlei verkeersaanpassingen laten 
het aantal aanrijdingen dalen, mensen rijden door de 
crisis minder, de schades worden kleiner dus verbruik 
je minder lak en men rijdt langer door met een schade. 
Toch zijn onze key accounts absoluut niet somber. Als 
je wilt investeren in een stuk kennis en kunde, gebruik 
maakt van de diensten van Glasurit én bezig bent met 
de markt, dan weet je zeker dat je als schadepartij kunt 
overleven, absoluut. Daarbij gaat het om samenwer-
king zoeken met inhoudelijke kennispartners om daar 
voor je keten of groep het uiterste uit te halen. Het 
mag duidelijk zijn dat Glasurit graag zo’n partner is. 
We zien ook steeds meer samenwerkingsverbanden 
ontstaan van partijen die hun krachten bundelen en 
later zelfs aanhaken bij landelijk opererende organisa-
ties. Bij die cruciale fases kunnen wij hen helpen van-
uit onze visie op key account management. Elke ke-
ten is zo sterk als de zwakste schakel, is het gezegde. 
Wij proberen dat stuk boven tafel te krijgen en willen 
graag helpen om die hele keten sterker te maken.”

Jan van Kleef

Key Account Manager Nederland
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Carlo van Nisselrooij, directeur Schadebedrijf De Kade:

“gLasurit bLijft ons na 18 
jaar nog steeDs verbazen”

De Kade Autoschade is een modern, 
universeel schadebedrijf. De no-nonsense 
en informele aanpak is kenmerkend voor 
de werksfeer bij De Kade. “Voor auto-
schade ga je naar De Kade”, is het 
succesvolle motto. Carlo van Nisselrooij, 
directeur Schadebedrijf De Kade: “Klanten 
binnenkrijgen is niet zo’n kunst, houden 
wel. En daar speelt de kwaliteit van 
Glasurit een grote rol in.”

Met veel enthousiasme legt Carlo van Nisselrooij de or-
ganisatie rondom De Kade Autoschade uit: “De Kade 
Autoschade is een gezamenlijk initiatief van de regiona-
le dealerbedrijven Ford Eindhoven en Volvo dealer van 
Roosmalen - De Beemd groep. 
De Kade is opgericht in 1998 en kent zijn oorsprong vanuit 
een schadeafdeling die viel onder Ford van der Meulen 
Ansems, gevestigd midden in het centrum van Eindhoven. 
Gezien de uitbreiding was de keuze voor nieuwbouw aan 
de rondweg van Eindhoven snel gemaakt. De betrokken 
dealerbedrijven bestrijken elk een groot verzorgingsge-

bied en bedienen de regionale markt vanuit meer-
dere vestigingen.“ Serviceverlening staat bij De Kade  
Autoschade zeer hoog in het vaandel benadrukt Carlo: 
“Klanten kunnen ook bij één van onze vestigingen in 
de omgeving hun auto ter reparatie aanbieden, waar-
na we de auto ophalen bij het betreffende dealerbe-
drijf. Met de krachtenbundeling van beide bedrijven 
voldoet De Kade aan elke eis die gesteld mag worden 
aan een modern schadebedrijf.”

Hoogwaardig schadeherstel in goede  
samenwerking met verzekeraars
“De Kade Autoschade is een totaalhersteller en een 
totaalontzorger. We beheersen alle facetten van het 
schadeherstel en verrichten alle werkzaamheden 
in eigen beheer. Dit alles tegen een marktconforme 

Carlo van Nisselrooij

directeur Schadebedrijf De Kade
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prijs. Waar de klant ook mee komt, wij zijn er van op 
de hoogte en hebben de juiste middelen en expertise 
in huis. Snelheid, vakmanschap betrouwbaarheid en 
de juiste knowhow zijn onze succesfactoren. Zowel 
particulieren als bedrijven kunnen bij ons terecht.”

Gestuurde schadestroom
Ook stelt Carlo prijs op een goede relatie met alle ver-
zekeraars, een waarborg voor De Kade Autoschade 
van aanbod van schadewerk via de gestuurde scha-
destroom: “We werken samen met alle verzekerings-
maatschappijen en zijn geselecteerd reparateur voor 
onder andere Schadegarant, Achmea Schadeservice, 
Topherstel, Aegon Schade Service en ook voor Turien 
& Co en de Noordhollandsche van 1816. Wij onder-
scheiden ons door professioneel en innovatief hoog-



waardig schadeherstel 
van elk type auto, van 
klassiek tot modern.” 

Ook alternatief schadeherstel krijgt alle aandacht bij 
Schadebedrijf De Kade: “We verzorgen  uitdeuken 
zonder spuiten (UZS) en Spotrepair. En met evenveel 
gemak, ervaring en professionaliteit voeren we kunst-
stofreparaties uit en zetten we gebruikte onderdelen 
in wanneer dat voor de opdrachtgever kan leiden tot 
een gepaste oplossing.” 

Universeel én erkend reparateur voor 
Volvo en Ford
Carlo van Nisselrooij benadrukt dat Schadebedrijf  
De Kade een universele schadehersteller is: “De Kade 
is een universeel schadebedrijf met merkspecialisatie. 
Gezien het ontstaan vanuit twee krachtige merken zijn 
wij uiteraard ook Volvo Erkend Schadehersteller (VES) 
en Ford Erkend Schadehersteller (FES). In samenwer-
king met de importeurs van Ford en Volvo en het VOC 
volgen de medewerkers de allernieuwste cursussen. 
Dit om ervoor te zorgen dat er een juist herstel, con-
form de gestelde richtlijnen en fabrieksspecificaties, 
plaats zal vinden. Ik heb namens het bedrijf ook zitting 
in de Pro-Ford en Pro-Volvo commissie om ervoor te 
zorgen dat het calculatiesysteem van ABZ aansluit 
op de ervaringen vanuit de praktijk. Kortom, we zijn 
dus universeel hersteller maar hebben met de mer-
ken Volvo en Ford een diepgaande ervaring. Beide 
werkvelden weten we heel goed te combineren. In de 
schadebranche komt deze combinatie niet vaak voor, 
maar wij weten beide werelden op topniveau te be-
dienen.”

Langdurige relatie met Glasurit
Glasurit is een langgekoesterde relatie van Schade-
bedrijf De Kade: “Met Glasurit spuiten we al zolang 
als ik mij kan heugen, zo’n achttien jaar. De onder-
steuning is veelzijdig. De spuiters gaan regelmatig 
op cursus en met evenveel inzet en professionaliteit 
maakt Glasurit voor ons bedrijf zeer goed bruikbare 
efficiencyscans. Ook geven ze bij promoties van hun 
producten heel goed aan wat daarvan voor ons de 
specifieke voordelen zijn. De ondersteuning en After 
Sales vanuit Glasurit zijn goed op orde, daar zijn we 
zeer content over. Kijk, vroeger was een lakleveran-
cier gebaat bij de verkoop van zoveel mogelijk liters. 
Echter, de huidige marktwerking verlangt dat de lak-
leverancier ook kijkt naar de belangen van het scha-
debedrijf en soms betekent dit dat we minder kopen 
maar dan wel goed profiteren van het begeleidende 
advies van Glasurit. Vooral dit laatste vinden we van 
groot belang. Glasurit ontpopt zich steeds meer als 
een zeer kundig kenner van de schadebranche met 
daaraan gelieerde routings- en efficiencyadviezen.”

Actief in de frontlinie
Carlo is zich ervan bewust dat Glasurit, naast de ge-
boden lakken en innovaties, zich steeds meer ontwik-
kelt tot veelzijdig dienstverlener en adviseur voor de 
schadebranche in het bijzonder: “Glasurit heeft op 
tijd heel goed ingezien hoe deze markt in rap tempo 
is veranderd en hoe de nieuwe eisen op het terrein 
van serviceverlening liggen bij schadebedrijven. We 
zijn dan ook niet voor niets lid van de Glasurit RATIO 
Partner Groep en vinden het binnen dat concept ook 
zeer aantrekkelijk om ervaringen uit te kunnen wisse-
len met collega’s van schadeherstelbedrijven. Elk jaar 
stipt de Glasurit RATIO Partner Groep een onderwerp 
aan dat speelt of actueel is. Via een speciaal daarvoor 
belegde avond word je dan op hoog niveau en bij 
de bron bijgepraat. We blijven dus voortdurend met  
Glasurit in gesprek en blijven samen met hen actief 
in de frontlinie van het vak om zo professioneel als 
mogelijk en goed beslagen ten ijs te komen.”

Echte professionals blijven optimistisch
Over de toekomst is Carlo positief, ook al lijkt heel 
Nederland gebukt te gaan onder de huidige recessie: 
“Uiteraard zien wij ook dat de schademarkt onder 
druk staat maar een echte professional blijft opti-
mistisch, vind ik. Wij rekenen onszelf daar ook toe 
en van de ware professional mag je verwachten dat 
deze blijft zoeken naar het ultieme verkoopconcept 
om de klant zoveel mogelijk in de watten te leggen. 
Voorzien van goede materialen, equipement en ste-
vig opgeleid personeel. De achterdeur in mijn bedrijf 
moet dichtgetimmerd zijn zodat klanten niet weglo-
pen. Daar zetten we heel zwaar op in en de lakken en 
diensten van Glasurit spelen een cruciale rol om de 
klant met een mooi en duurzaam hersteld voertuig 
de poort uit te zien rijden”, besluit Carlo. 
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UAS, een schadeherstel-
organisatie met diverse vesti-
gingen verspreid over 
Nederland en onderdeel van 
PGA Nederland, heeft recent 
een contract ondertekend met 
Glasurit. Vanaf nu gebruiken 
alle vestigingen het Glasurit-
systeem. De beslissing om nu 
in alle vestigingen met Glasurit 
als lakleverancier te werken 
volgt op een benchmark-
periode van een jaar bij UAS 
Utrecht, waar onze concrete 
voorstellen tot procesverbetering terug te 
zien waren in de bedrijfsresultaten. Een 
belangrijke reden voor de keuze is dan 
ook de ondersteuning die Glasurit biedt bij 
het verbeteren van de processen rondom 
schadeherstel. 

De schadeherstelbedrijven van UAS zijn onderdeel van 
PGA Nederland NV, de overkoepelende holding met 
ook een groot aantal dealerbedrijven en activiteiten op 
het gebied van autoleasing, automaterialen en im- en  
export. Onder PGA Nederland vallen gerenommeerde 
dealerbedrijven met onder andere merken als BMW, 
Honda, Hyundai, Opel, Peugeot en Renault.

Het schadeherstelwerk van deze sterke speler bin-
nen de autobranche wordt door de UAS-herstelbedrij-
ven verzorgd. Glasurit heeft de behoeften van UAS 
vertaald naar een pakket van producten en aanvul-
lende dienstverlening die deze sterke schadeherstel- 
organisatie in staat stelt om competitief te blijven ope-
reren door nog efficiënter te werken. UAS zal gebruik-
maken van diverse producten uit het Glasurit-systeem, 
waaronder de Glasurit 11 Serie, 22 Serie en 90 Serie. 
Hierbij gebruikt de organisatie onder andere het Glasurit 
Color Profi Systeem, bestaande uit duizenden kleursta-
len gespoten met originele uni en metallic lakken. Dit 
systeem is bovendien gekoppeld aan een intelligente 
weegschaal met internetverbinding om snel en doeltref-
fend de juiste service-recepten te vinden.

Spuitmateriaalverbruik terugdringen
UAS gebruikt het Glasurit-systeem bij schadeherstel 
en bij herstel van kleine schade bij het klaarmaken van 
auto’s voor de showroom. Glasurit richt zich bij de  
samenwerking op het gezamenlijk terugbrengen van 
het spuitmateriaalverbruik door efficiënte producten 
te gebruiken, in combinatie met managementadvies 
en intensieve ondersteuning op de werkvloer. Zo heeft  
Glasurit voor de groep een trainingsprogramma opge-
steld, waarin technische trainingen de basis vormen, 
maar waar tegelijkertijd via procestrainingen aandacht 
is voor bewustwording van materiaalverbruik.

Concrete verbeterpunten verhogen het rendement
Verder worden alle UAS-herstelbedrijven lid van de  
Glasurit RATIO Partner Groep en nemen ze deel aan het 
Glasurit Efficiency Programma. Hiervoor is een selectie 
van de diensten gemaakt om zo processen binnen UAS 
te verbeteren en de materiaalconsumptie terug te drin-
gen. De basis hiervoor wordt gelegd door een ‘Proces-
analyse’ waarbij Glasurit de bedrijfsprocessen in kaart 
brengt en vervolgens het doorvoeren van de, in de ‘Pro-
cesoptimalisatie’ vastgelegde, concrete verbeterpunten. 
Dit alles om de bedrijven zo efficiënt mogelijk te laten 
werken. Met de materialen en diensten van Glasurit ver-
sterkten de UAS Schadeherstelbedrijven hun aanbod 
aan zowel particulieren als bedrijven voor een perfecte 
oplossing bij alle schadegevallen.

Ondersteuning bij verbetering van processen en efficiency doorslaggevend:

schaDehersteLorganisatie 
uas bekrachtigt keuze 
met hanDtekening

V.l.n.r. Arjan Klijn (BASF Coatings Services), Bart Gerris (PGA Nederland), 

Dick Wijbrands (BASF Coatings Services), Erik Zomer (PGA Nederland) en 

Eric van Vloten (Glasurit)



Buist Autoschade uit Delfzijl is 
onderdeel van de keten Samenwerkende 
Autoschadeherstel Groep (SAG) en
doet al bijna 20 jaar zaken met Glasurit. 
Ook neemt het bedrijf deel in pilots van 
Glasurit en koos het recent voor het Glasurit 
Efficiency Programma. Kortom, een stevige 

relatie. Eigenaar/directeur Harrie Buist: “Je moet altijd 
bereid blijven om te leren en van Glasurit kán dat.”

Harrie Buist: “Ons bedrijf vindt zijn oorsprong in de oprichting van carrosseriebe-
drijf H.E. Buist in 1962 door mijn vader. Echter, voor die tijd had mijn opa al een 
wagenmakerij. We bestaan nu dus officieel een halve eeuw, hebben negen me-
dewerkers in de werkplaats en twee in de front office. De afdeling schadeherstel 
beschikt over autoschadespecialisten met de vereiste vakdiploma’s en is met de 
modernste richt-, las- en spuitapparatuur uitgerust.”

Harrie Buist van Buist Autoschade over Glasurit Efficiency Programma: 

“een frisse bLik in je beDrijf 
Levert aLtijD winstpunten op”

Harrie Buist

Buist Autoschade

Aanhangwagens als specialisme
“We doen universeel schadeherstel en daarnaast zijn 
aanhangwagens een specialisme, sinds 1 januari 2011 
hebben we de activiteiten voor aanhangwagens 
in een aparte bv ondergebracht. Sinds september  
1990 zijn wij gevestigd aan de Rondeboslaan in  
Farmsum/Delfzijl, in het industriegebied Farmsumer 
poort. Vanaf dat jaar heeft ons bedrijf zich dooront-
wikkeld tot een toonaangevend schadeherstelbedrijf 
waar de slogan “uw schade, onze zorg” letterlijk in 
praktijk wordt gebracht.”

Onderdeel van de keten 
Samenwerkende Autoschadeherstel Groep
Buist Autoschade is onderdeel van de keten  
Samenwerkende Autoschadeherstel Groep (SAG). 
Harrie Buist: “Hiervan ben ik een van de oprichters. 
We tellen nu acht leden en we zijn een levensvatbare 
organisatie waarbij elk lid als individueel schadeher-
steller gewoon zijn eigen identiteit behoudt. Naar  
de consument toe treden we naar buiten met onze 
eigen bedrijfsnaam, richting leveranciers en grote op-
drachtgevers koppelen we daar het SAG verband aan 
vast. Buist Autoschade werkt al zo’n 18, 19 jaar met  
Glasurit. Verleden jaar is ons contract hernieuwd en 
hebben we elkaar weer eens goed in de ogen geke-
ken en een aantal zaken opnieuw op scherp gezet.  
Als je al zoveel jaar met elkaar samenwerkt, is zo’n 
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regelmatig herijkpunt altijd zinvol. Daar is bij 
de contractvernieuwing veel positiefs uit naar 
voren gekomen, voor beide partijen.”

Inzicht in gemiddelde 
schadelastbeheersing toont kansen
“Glasurit betrekt ons regelmatig bij pilots voor  
nieuwe producten en diensten. Daar dragen we graag 
aan bij, zoals nu bij de pilot voor Amice Calculatie  
Analyse. Als je daarmee je gemiddelde schadelast-
beheersing goed uitpluist, kun je prima zien waar je 
goed scoort en waar je kansen laat liggen, heel helder 
afgezet tegen de landelijke gemiddelden op basis van 
een benchmark. Hierin staan alle schadecalculaties die 
sinds 1991 via de ABZ-infrastructuur zijn afgehandeld, 
waaronder Audatex-normcalculaties en Totaal Verlies 
rapporten. Amice Calculatie Analyse geeft ons inzicht 
in ons eigen calculatiegedrag, waardoor wij onze  
bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren en kosten- 
efficiënter kunnen calculeren. In dit soort pilots steken 
we graag uren en inzet.

Pilots inspireren en bieden een frisse kijk
“Maar zo’n pilot doe je niet alleen voor degene die je 
vraagt mee te draaien, dat doe je ook voor jezelf. Door 
met een pilot mee te doen, word je geprikkeld veel 
actiever met een aantal zaken bezig te zijn en verdiep 
je je er veel meer in. Je wordt gedwongen eens goed 
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te kijken naar de zaken die in zo’n pilot een rol spelen 
en daardoor kom je soms tot verrassende uitkom-
sten. Zo kan ik zien hoe vaak ik een koplamp herstel 
en hoe vaak herstellend Nederland dat doet. Doe ik 
dat vaker of minder vaak? Daar kun je belangrijke 
conclusies uit trekken omtrent je schadelastbeheer-
sing. Als ik dus zie dat ik met dit soort pilots mijn 
voordeel kan halen, dan werk ik daar graag aan mee 
en het is meegenomen dat collega-bedrijven hier 
ook van profiteren.”

Direct leren van Glasurit Efficiency Programma
Ook het Glasurit Efficiency Programma (GEP) wordt 
sinds kort binnen de hele SAG keten uitgevoerd: 
“Het GEP trekken we SAG-breed. We staan nog re-
delijk aan het begin hiervan en recent is binnen ons 
bedrijf de dienst ‘Procesanalyse’ die hoort bij de 
start van het GEP uitgevoerd, een belangrijke eer-
ste fase binnen het Glasurit Efficiency Programma. 
Een aantal deskundige specialisten van Glasurit 
heeft een complete dag in ons bedrijf meegelopen 
en alle processen en werkzaamheden nauwlettend 
geobserveerd en gerapporteerd, een totale proces-
analyse dus. Ook daarvan leren we direct. Kijk, ik zit 
al 32 jaar in het schadevak en dan werk en denk je op 
een gegeven moment in een bepaald stramien. Je 
wordt blind voor bepaalde zaken of misschien zelfs 
voor kansen op verbeteringen. Door het Glasurit  

Efficiency Programma komen er kundige specialisten 
vers je schadebedrijf binnen en zij kijken fris en on-
bevooroordeeld tegen zaken aan. Zij zien dingen die 
ik niet meer zie, zo simpel is het.”

Sessie over Marketing en Strategie
Het GEP is voor alle bedrijven binnen SAG zelfs uit-
gebreid met een brainstormsessie op 7 februari 2012 
over Marketing en Strategie: “De combinatie Glasurit 
Efficiency Programma en SAG maakt het GEP nog 
waardevoller. Deze avond heb ik als heel positief be-
leefd. Alles kon en mocht geroepen worden in een 

open en constructieve discussie. De gedachten en 
ideeën die bij de leden leven, kregen op deze avond 
goed de kans om gehoord te worden. Door de lastige 
economische tijd worden we binnen SAG juist aange-
moedigd om nog serieuzer en actiever met dit soort 
zaken bezig te zijn. Maar ook moet je scherp blijven 
als het goed gaat in de branche en er veel aanbod 
is.”

SAG-filter voor optimale calculatie
“Verder maken we nu gebruik van een SAG-filter, een 
hulpmiddel om betere schadecalculaties te maken. 
Door de samenwerking van BASF Coatings en Solera 
ABZ is dit idee ontstaan gedurende het GEP van SAG, 
Glasurit heeft ervoor gezorgd dat er naast ideeënvor-
ming ook actie kwam op dit onderwerp. Dit SAG-filter 
is nu nog in ontwikkeling en biedt een statistisch filter 
en een technisch filter. Beide filters moeten ingericht 
worden met de vraag: wat willen we wel en wat willen 
we niet gemeten hebben? Op dit moment zijn we in 
de fase dat we het eerste deel van het filter goed heb-
ben ingericht. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld zien 
hoe een eigen schadecalculatie van ons zich verhoudt 
tot het landelijk gemiddelde voor wat betreft onder-
delen, demontagearbeidstijd en spuitkosten. Op zich 
nu al een heel bruikbaar meetmiddel om antwoord 
te krijgen op de vraag of je met een bepaalde scha-
de binnen een bepaalde bandbreedte blijft. Of beter  
gezegd: binnen het verwachtingsprofiel dat de verze-
keraar van een bepaalde schade heeft.”

Nuttige buitenlandse reizen
Buist Autoschade nam ook enthousiast deel aan twee 
door Glasurit georganiseerde reizen, één naar Dubai 
en één naar Frankrijk: “Naast al het harde werken 
moet er ook tijd voor ontspanning zijn. De beide rei-
zen boden veel ruimte voor de deelnemers om on-
derling over hun schadebedrijven te praten én om in 
de landen die we bezochten naar de manier te kijken 
waarop schadeherstel daar plaatsvindt. In Dubai heb-
ben we een schadeherstelwerkplaats bezocht waar 
hoofdzakelijk gerepareerd werd voor BMW. Daar 
wordt op heel hoog niveau gerepareerd en dat niveau 
is in een zeer korte tijd gerealiseerd. Verrassend en 
zo’n bezoek levert toch altijd weer een frisse kijk op 
de zaak.”
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kleuren die bij deze trendwereld horen. De bruintrend 
blijft aanhouden. Aardachtige kleuren staan symbool 
voor het nieuwe milieubewustzijn. De nieuwe impres-
sie van ‘Groene luxe’ wordt vaak gecombineerd met 
een kleine fonkeling of ander subtiel effect. Ook de 
kleuren indigo, mint en gebroken wit passen in deze 
trendstroming. 

Trendwereld 2 – Symbiose tussen 
mens en techniek
Onze wereld wordt gekenmerkt door snelle technolo-
gische vooruitgang. Moderne technologieën verande-
ren ons dagelijks leven en spelen een steeds belang-
rijkere rol. Mens en techniek komen dichter bij elkaar, 
wordt voor steeds meer mensen toegankelijk. Een 
smartphone is daar een goed voorbeeld van. De kleu-
ren in deze trendwereld ogen heel kunstmatig, maar 
passen tegelijkertijd juist heel goed bij de mens, zoals 
een huidkleurig zilver. Andere nieuwe kleurrichtingen 
die we in de toekomst ook op de Europese wegen zul-
len zien, zijn led-blauw, stralend turquoise, fonkelend 
zwart of helder rood. Vooral matte lakken versterken 
de technische uitstraling.

Trendwereld 3 – Benadrukken van 
het ‘uniek-zijn’
Een andere drijvende kracht in de trendwerelden is 
het individualisme. Veel mensen willen hun persoon-
lijkheid meer benadrukken. De wens om zich van 
de massa te onderscheiden en uitdrukking te geven 
aan de eigen persoonlijkheid wordt hierdoor steeds 
belangrijker. Dit vertaalt zich in de kleuren die iets 
nieuws en unieks uitdrukken, kleuren die er nog niet 
eerder waren. Kleurtrends die hier bij passen zijn 
volgens onze experts beige en een mix van grijs en 
beige, maar abrikoos- en roze tinten zijn ook moge-
lijk. Bijzonder opvallend zijn verschillende, soms naar 
roodachtig goud neigende, goudtinten. 

Trendwereld 4 – Europa: grote 
verscheidenheid aan mensen en kleuren
In Europa beïnvloeden onderwerpen zoals migratie, 
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Lakken voor auto´s van ‘morgen’

kLeurtrenDprognose 
‘come cLoser’ 

Glasurit heeft de verwachte trends voor autokleuren 
en lakeffecten van de auto’s van ‘overmorgen’ gepresen-
teerd. Onder de naam ‘Come closer’ heeft het 
internationale kleurontwerpteam van BASF Coatings in 
de jaarlijkse trendprognose vier belangrijke trendwerelden 
gesignaleerd en bijbehorende trendkleuren getoond.

Vorig jaar voorspelden de experts al dat het spectrum van automobielkleuren 
van de toekomst erg breed zou zijn. Tot op heden was er in de prognoses al-
tijd een onderscheid voor verschillende werelddelen. Dit jaar is de globalise-
ring voor de te verwachte kleurentrends van de auto’s volgens BASF Coatings 
een feit. Er zijn voor het eerst ook wereldwijde uniforme trendwerelden, on-
derwerpen en thema’s die mensen over de hele wereld met elkaar verbinden.  
De kleurontwerpers hebben gekozen voor vier belangrijke trendwerelden. 

Op basis van deze kleurverwachting en de reacties van de autofabrikanten, waar 
Glasurit uiteraard een rol speelt bij de keuze van nieuwe kleuren en lakken, kun-
nen wij al pro-actief werken. Dat geeft de garantie dat Glasurit voor de nieuwste 
lakkleuren en -effecten altijd meteen de perfecte schadeherstelmaterialen kan 
aanbieden, wereldwijd, op ieder continent.

Trendwereld 1 – ‘Groene luxe’ is geen tegenstelling
Het milieu neemt voor een steeds grotere groep een belangrijke plaats in. Het 
belang van ecologisch denken en handelen wordt breed erkend. Ecologische 
doelstellingen worden eerder bereikt, omdat mensen sterker nadenken over 
de consequenties van hun handelen voor het milieu. Luxe en ecologie wor-
den niet meer als tegenstelling ervaren. Integendeel: Dit is terug te zien aan de 

diversiteit en culturele identiteit het beeld van de 
maatschappij. Het continent is aan het veranderen. 
De culturele verscheidenheid gaat ook vergezeld van 
een nieuw kleurbeeld. Het gaat om verschillende 
bruintinten met subtiele effecten die doen denken aan 
een ‘thuisgevoel’ en verwijzen naar de eigen afkomst, 
aangevuld met exotische en sterke, heldere kleuren 
zoals geel, violet en smaragd. De samensmelting van 
‘vertrouwd’ naar ‘nieuw’ wordt vooral zichtbaar bij de 
nieuwe violetkleuren die gecombineerd worden met 
een grijze tint. 

Kleurtrends uit het verleden, auto’s van heden
Met hun trendprognoses waren de BASF-kleuront-
werpers tot nu toe zeer succesvol. Zo waren bruin 
en wit al in 2005 richtinggevende kleuren in de Euro-
pese trendprognose. Tegenwoordig zijn er inderdaad 
steeds vaker bruine en witte auto’s op de Europese 
wegen te vinden. In Duitsland bijvoorbeeld lag het 
aandeel geregistreerde nieuwe auto’s in 2010 voor 
wit al op 12 procent, en voor bruin op ongeveer 6 pro-
cent (in 2009 was dit nog geen 2 procent). Hoe snel 
een voorspelde trend in de fabriek als kleur op een 
auto wordt aangebracht, is verschillend. Enkele trend-
kleuren zijn hier al rijp voor, maar andere kleuren, bij-
voorbeeld met nieuwe effecten, hebben nog wat tijd 
nodig voor ontwikkeling.

Trendwereld 1 – ‘Groene luxe’ is geen tegenstelling

Trendwereld 4 – Europa: grote verscheidenheid aan mensen en kleuren

Trendwereld 2 – Symbiose tussen mens en techniek

Trendwereld 3 – Benadrukken van het ‘uniek-zijn’



Bij de restauratie van klassieke auto’s komt veel 
kijken. De techniek vraagt soms om complete 
remake van onderdelen. Daarnaast is de carros-
serie veelal onherstelbaar aangetast en komt het 
body work neer op het volledig reproduceren van 
delen. Na alle restauratiewerk springt uiteindelijk 
de koets met zijn belijning, details en de kleur het 
meest in het oog. Geen wonder dat het spuitpro-
ces en gebruikte lakken veel aandacht krijgen. 
Restauratiebedrijf Bart Holland uit Boskoop ge-
bruikt voor het restaureren van voertuigen voort-
aan uitsluitend autolak van Glasurit. 

De bekende oldtimerspecialist Bart Holland vertelt: “Mijn hart gaat 
uit naar oude automobielen. Ik houd van deze getuigen van lang 
vervlogen tijden. Echte meesterwerkjes zijn het vaak, zowel wat be-
treft hun techniek als hun vorm. Al sinds 1975 stop ik al mijn energie 
in het steeds verder verbeteren van onze ambachtelijke restaura-
tiekwaliteit. Ik heb daardoor vaak het gevoel alsof een kunstwerk 
in mijn handen opnieuw tot leven komt. Het is voor mij ook een 
genoegen om te restaureren voor mensen die, net als ik, werkelijk 
van oude automobielen houden en die er alles voor doen om hun 
kostbare bezit in stand te houden.” 

“Glasurit biedt niet alleen kwaliteitslakken maar ook een database 
voor de lakkleuren van oude voertuigen, zodat de restauratie met 
originele kleuren mogelijk is. Dat, in combinatie met de uitstekende 
kwaliteit van de lak, is voor mij reden om bij de herstelwerkzaamhe-
den van klassieke automobielen alle paint en non-paint producten 
van dit lakmerk te gebruiken. Zo kan ik klassieke voertuigen ook qua 
uiterlijk weer in originele staat terugbrengen. Daarom heb ik ook met 
plezier de samenwerkingsovereenkomst met Glasurit getekend.”

Voor Glasurit is de keuze van Bart Holland, een autoriteit in oldti-
merland, een bevestiging van de topkwaliteit van de lak en de bijbe-
horende kleurzoeksystemen.

Oldtimerspecialisten Teun Verkade (links) en Bart Holland 

(rechts) van restauratiebedrijf Bart Holland kiezen voor 

een samenwerking met Glasurit  

Peter Bekkers, manager Glasurit Customer Service Center: 

“we gaan tot het uiterste 
voor onze kLant”
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Het Customer 
Service Center 
van Glasurit in 
Maarssen is een 
superklantvrien-
delijk en goed 
bereikbare front 
office voor alle 
diensten en 
producten van 

Glasurit. Peter Bekkers, manager 
Customer Service Center: “Bij ons geen 
irritante keuzemenu’s en lange telefoni-
sche wachttijden: klanten krijgen altijd 
direct een ervaren en geschoolde me-
dewerker aan de lijn die bestellingen en 
vragen direct opneemt en zelfstandig af-
handelt. We gaan geen vraag uit de weg 
en luisteren heel goed naar de klant.”

“Voorheen belden klanten met vragen naar onze 
drie regionale verkoopkantoren. Inmiddels hebben 
we landelijke opdrachtgevers, zoals grotere dealers 
en ketens, die veel waarde hechten aan een unifor-
me behandeling. Daarom hebben we het Customer  
Service Center gecentraliseerd in Maarssen en is ook de 
klantbehandeling uniform gemaakt. Die aanpak sloeg 
direct aan omdat klanten binnen ons kernteam altijd 
dezelfde begeleiding krijgen. Alle vestigingen van een 
keten kunnen op dezelfde wijze bij ons bestellen. Ook 
worden al hun vragen op exact dezelfde manier behan-
deld. Alle werkplekken op ons CSC zijn uitgerust met 
twee beeldschermen per persoon en de meest moder-
ne headsets.” Voor klanten van het CSC heeft Glasurit 
het gratis telefoonnummer 0800 - 45278748 en ook nog 
een gratis faxnummer 0800 - 2724357. Uiteraard is er 
ook veel contact via de mail info@glasurit.nl.

350 tot 400 gesprekken per dag
Het CSC is er duidelijk niet alleen voor het opnemen van 
bestellingen. Centraal staat de ondersteuning van onze 
klanten met technisch advies en kleurinformatie, maar 
ook administratieve vragen worden snel door het spe-
ciale team medewerkers beantwoord. “De afdeling telt 
vijf medewerkers en iedereen heeft zijn eigen sterkte, 
van kennis over milieuvraagstukken tot en met equipe-
ment zoals spuitapparatuur. Op een drukke dag helpen 
wij onze klanten met zo’n 350 tot 400 gesprekken en we 

zijn ook in staat om medewerkers specifiek aan een gro-
te opdrachtgever te koppelen zodat deze, zo mogelijk,  
dezelfde contactpersoon aan de telefoon krijgt.”

Ook aandacht voor non-paint
“Graag benadruk ik dat onze klanten voor paint én non-
paint terecht kunnen. Deze artikelen komen van een 
beperkt aantal streng geselecteerde Europese leveran-
ciers, de top dus. Hiermee willen we extra efficiency 
bieden binnen het schadeherstel. Op hun beurt geven 
deze non-paint leveranciers ons uit loyaliteit en volu-
me de beste inkoopcondities die we uiteraard doorge-
ven aan onze klanten. Zo zijn wij altijd in staat om een 
aantrekkelijk voorstel uit te brengen voor onder andere 
werkplaatsequipment en andere investeringsgoede-
ren. Plus natuurlijk de beste garantiebepalingen. Maar 
vergeet ook niet dat deze leveranciers onze medewer-
kers van het CSC voortdurend trainen en de laatste 
stand der techniek bijbrengen.”

Koersend op 100% tevreden klanten
“We staan onze klanten op werkdagen al vanaf ’s 
morgens 7.30 uur tot 17.00 uur te woord. Behalve op 
vrijdag, dan kan men tot 15.45 op ons rekenen. Bestel-
lingen worden direct doorgevoerd en vragen en ver-
zoeken geven we de hoogste prioriteit. Wat collega’s 
van Glasurit in het veld beloven over onze dienstver-
lening maken wij met ons gemotiveerde team op het 
Customer Service Center graag waar. We rusten pas 
als de klant voor de volle 100% tevreden is. In ons team 
is ook een milieu- en veiligheidsadviseur, die zelf bij 
klanten langs kan gaan om adviezen te geven.”

Registratie van alle klantcontacten
“Direct professionele hulp, zonder wachttijden en 
tijdrovende keuzemenu’s, dat is wat onze helpdesk 
de bellers biedt. Alle medewerkers van het CSC wa-
ren voorheen in de regio’s werkzaam en kennen dus 
ons assortiment paint en non-paint tot in detail én uit 
de praktijk. Dankzij ons up-to-date automatiserings- 
systeem hebben zij direct toegang tot alle afspraken 
met klanten en kunnen dus slagvaardig handelen. Elk 
klantcontact via het Customer Service Center wordt 
nauwgezet geregistreerd zodat een klant nooit opnieuw 
zijn verhaal hoeft te vertellen. Elke medewerker is van-
uit ons centrale digitale systeem direct op de hoogte 
en kan handelen. Bijvoorbeeld door intern de juiste ex-
perts erbij te zoeken om een specifieke vraag snel te 
beantwoorden. De efficiency die wij schadebedrijven 
adviseren in hun bedrijf en routing, hebben we ook op 
onszelf toegepast in het Customer Service Center!”

Oldtimerspecialist blij met lakken 
en database voor de oude lakkleuren

restauratie-
beDrijf 
bart hoLLanD 
gebruikt 
aLLeen nog 
kwaLiteitsLak 
van gLasurit
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HET IS GOED ALS VEEL AUTOFABRIKANTEN VERTROUWEN IN 
JE HEBBEN. MAAR NOG BETER ALS HET MERENDEEL DAT HEEFT.

ProFit met Glasurit.

Richtinggevend: met haar lakproducten en -systemen loopt Glasurit voorop als het gaat om approvals van 
autofabrikanten – een doorslaggevend concurrentievoordeel voor autoschadeherstelbedrijven. Want een 
OEM-approval garandeert niet alleen een hogere reparatiekwaliteit, maar waarborgt ook dat de autofabrikant 
de verantwoordelijkheid voor garantiegevallen accepteert. Profiteer ook van de eersteklas producten en 
systemen van Glasurit, zodat u kunt uitblinken bij uw klanten.

GLASURIT, GOEDGEKEURD DOOR 
TOONAANGEVENDE FABRIKANTEN
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