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Wijnand Mebius, Algemeen Directeur van ABS Autoherstel:

“ONZE KWALITEITSSTRATEGIE 
MAAKT HET VERSCHIL”
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Wijnand Mebius werd in februari 2012 algemeen direc
teur van ABS Autoherstel na een veelzijdige carrière in 
onder andere de verzekeringswereld. “In die fase van 
mijn loopbaan had ik al raakvlakken met het schade
hersteldomein. Schadeherstel is ambachtelijk, er is echt 
sprake van toegepast vakmanschap. Dat waardeer ik 
enorm, evenals de bevlogenheid die ik in de branche 
breed aantref. Op basis van een nieuwe en door alle  
leden van de coöperatie ABS Autoherstel geaccordeerde 
strategie is het de opdracht van Wijnand Mebius om 
ABS Autoherstel de komende jaren nog steviger neer te 
zetten: “We tellen nu 89 aangesloten autoschadeherstel
bedrijven, die allen deel uitmaken van de coöperatie.  
Je ziet elders in de markt dat schadeherstellers vaak  
beschutting zoeken bij een keten om overeind te blijven. 
Wij draaien het om: mogelijke nieuwe kandidaten  
selecteren we streng op basis van de kracht die deze 
schadehersteller toevoegt aan ABS Schadeherstel.”

Toelichting kernpunten strategievisie
Wijnand licht de kern van de strategie op twee hoofd
punten toe: “Ten eerste is de kwaliteitspropositie onwrik
baar. We gaan voor de allerhoogste kwaliteit voor een 
goede prijs, kiezen dus bewust niet voor een prijsvechter 
propositie. Ten tweede: onze propositie moet naadloos 
aansluiten op de propositie van opdrachtgevers met 
wie wij werken. Het is een cruciale taak van ABS, op 
basis van centrale afspraken die wij maken met sturende 
opdrachtgevers, om het werkaanbod voor alle leden te 
stimuleren. Vooral ons Service Center in Bodegraven is 
hiermee actief. Hoofdzakelijk richting grote en landelijk 
opererende opdrachtgevers die wij willen stimuleren 
met ABS samen te werken voor herstelwerkzaamheden 
en andere activiteiten zoals banden en glas.”

Daling aanbod pareren
Wijnand accepteert de daling van het schadeaanbod als 
een vast gegeven: “Autonome groei van het schade
aanbod is niet meer aan de orde. Wij willen dat gegeven 
tackelen door op het aspect kwaliteit een absolute top  
of mind positie te veroveren én door aanpalende dien
sten te introduceren. Nieuwe inkomstenbronnen zijn 
bijvoor beeld banden, ABS Glas en per 1 oktober landelijk 
caravan en camperherstel. We zijn ook op procesniveau 
steeds beter ingericht om van partijen waarmee wij  
samenwerken, diepgaand in hun proces, activiteiten 
over te nemen.”

Bewuste keuze voor Glasurit
Onlangs sloot ABS Autoherstel een samenwerkings
overeenkomst af met Glasurit als ‘second supplier’ voor 
de levering van Glasurit autoreparatielakken, non paint 
producten en een bijpassend dienstenpakket. De opdracht 
voor Glasurit is om de organisatie ABS Autoherstel, 
waar mogelijk, efficiënter en dus rendabeler te laten 
opereren. Wijnand: “Lak is een cruciaal element in onze 
kwaliteitspropositie voor schadeherstel richting onze 
opdrachtgevers. Dit betekent dat onze lakleverancier, 
die wij liever partner noemen, ons moet helpen ons in 
staat te stellen de beste deal te leveren. Daarbij houden 

we van een gezond stuk competitie. Dus hebben we 
naast de relatie met een bestaande lakleverancier ervoor 
gekozen ook met een andere lakleverancier samen te 
gaan werken. Hiermee creëren we een optimale bench
mark binnen onze eigen omgeving. Op basis hiervan 
kunnen we meten hoe de samenwerking verloopt met, 
in dit geval, beide lakleveranciers. Na een selectietraject 
en de uitkomsten van die benchmark, aan de hand van 
zorgvuldig geformuleerde KPI’s, kwamen we tot de  
conclusie dat Glasurit het beste in staat is om die uit
dagende rol van second supplier binnen onze coöperatie 
op te pakken. Wel is het proces zo ingericht dat er sprake 
is van een reële vergelijkingsbasis.”
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Veelzijdige samenwerking
ABS Autoherstel gaat gebruikmaken van het complete 
Glasuritlaksysteem met de gebruiksvriendelijke kleur
oplossingen zoals het CPSsysteem en de Glasurit RATIO 
Scan. Met het CPSkleurensysteem kunnen spuiters met 
behulp van gespoten kleurstalen snel en eenvoudig de 
juiste kleur vinden, waardoor ze tijd en materiaal kunnen 
besparen. Daarnaast biedt Glasurit vanuit het Refinish 

Ondanks een markt waar de organische groei uit is 
verdwenen, koestert én realiseert ABS Autoherstel stevige 
ambities. De strategie voor de komende jaren zet onder 
andere zwaar in op de kwaliteitspropositie, ondersteund 
door een ‘Total cost of ownership’ model. Wijnand Mebius, 
Algemeen Directeur van ABS Autoherstel: “De insteek is 
dat vanuit verbeterslagen elke component binnen dit 
TCO-model, zoals kosten, efficiency en vakmanschap, 
ieder jaar nog verder verbetert en bijdraagt aan de 
verbetering van het rendement voor de aangesloten 
ondernemers.”

Wijnand Mebius.
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Competence Centre in Maarssen een uitgebreid pakket 
technische trainingen aan, gericht op het verhogen van de 
efficiency binnen de afzonderlijke schadeherstelbedrijven 
van deze keten. Vestigingen van ABS Autoherstel die gaan 
werken met Glasurit zullen zich bovendien aansluiten 
bij ColorMotion (tot voor kort Glasurit RATIO Partner 
Groep geheten): “Daarvoor zal Glasurit samen met de 
ABS ondernemer een passend dienstenpakket selecteren 
gericht op verdere efficiencyverbetering”, aldus Wijnand 
Mebius.

‘Total cost of ownership’ model
Om de vestigingen nog efficiënter te laten opereren, heeft 
ABS Autoherstel een zogeheten ‘total cost of owner-
ship’ model ontwikkeld waarmee de componenten zoals 
kosten, efficiency en vakmanschap verbeterd kunnen 
worden. “Glasurit heeft, passend binnen dit generieke 
TCO-model en op basis van hun eigen ambitieniveau, 
een voorstel gedaan voor het leveren van een compleet 
pakket paint en non paint producten. Hiermee werken we 

UAS Schadeherstel blijft onder andere gebruikmaken 
van het Glasurit Color Profi Systeem, duizenden kleur
stalen die gespoten zijn met de originele lakken en een 
intelligente weegschaal met internetverbinding om snel 
de recepten te vinden. Nieuw is dat UAS Schadeherstel 
de spectrofotometer Glasurit RATIO Scan gaat gebruiken. 
Dit instrument meet de kleur op het voertuig nauwkeurig 
en leidt de gebruiker vervolgens snel en gemakkelijk 
naar de gewenste mengformule. 

Vergroot het rendement; ColorMotion
De vestigingen van UAS Schadeherstel blijven lid van 
ColorMotion (tot voor kort Glasurit RATIO Partner Groep 
geheten); het samenwerkingsverband gericht op het 
vergroten van het rendement van schadeherstelbedrijven. 
Samen met de vestigingsmanagers selecteert Glasurit 
het best passende dienstenpakket gericht op efficiency
verhoging. Ook zal UAS Schadeherstel gebruik blijven 
maken van het Refinish Competence Centre in Maarssen, 
waar de technische trainingen gericht zijn op het zo  
efficiënt mogelijk verwerken van de producten. 

Zo laag mogelijk inkoopvolume 
Ook de medewerkers van UAS Schadeherstel kunnen 
voor een optimaal rendement gebruikmaken van een  

zo efficiënt mogelijk productsysteem, slimme kleur
oplossingen, een besparend dienstenpakket en de juiste 
technische ondersteuning. Daarnaast hebben UAS 
Schadeherstel en Glasurit samen een model ontwikkeld, 
waarbij een zo laag mogelijk inkoopvolume van paint 
het uitgangspunt is. Ook door kostenbeheersing wordt 
UAS Schadeherstel ondersteund bij het realiseren van 
een hoger rendement.

KORT NIEUWS

Verlenging samenwerkingscontract

UAS SCHADEHERSTEL KIEST 
OPNIEUW VOOR GLASURIT
UAS Schadeherstel, onderdeel van PGA Nederland en met zes vestigingen verspreid 
over Nederland, heeft recent het samenwerkingscontract met Glasurit verlengd. 
De organisatie gebruikt al enkele jaren onze lakken in combinatie met onze diensten. 
Op basis van de tot nu toe behaalde resultaten is besloten om ook voor de komende 
tijd voor Glasurit als lakleverancier te kiezen. De nadruk van deze afspraak blijft liggen 
op het verbeteren van de processen rondom schadeherstel en daarmee het vergroten 
van de efficiency en kostenreductie binnen de vestigingen van UAS Schadeherstel.

v.l.n.r. Rene Roggen, COO Lid Raad van Bestuur PGA Nederland,
Jan Sterk, Key Account Manager BASF Coatings Services,
Jochen van Doesburg, Business Analyst BASF Coatings Services,
Erik Zomer, Manager UAS Schadeherstel.

op identieke basis, net als met de andere lakleverancier. 
Bij een hogere verbetering ten opzichte van de competi
tieve leverancier kan de Glasuritorganisatie verder mee 
groeien met ABS Autoherstel.”

Positieve geluiden
Wijnand: “De geluiden die ik hoor over de samenwerking 
zijn zeer positief. Ik ben zelf ook zeer enthousiast over 
hoe de relatie met Glasurit verloopt, van topkader tot  
en met accountmanagement. Ik zie enthousiasme,  
professionaliteit en heel veel zorg. ABS Autoherstel 
maakt met haar strategie een bewuste keuze, ook in de 
samenwerking met partners. We zoeken daarbij naar 
gemeenschappelijke raakvlakken. Wat ik heb vastgesteld, 
is dat Glasurit zelf ook een heldere propositie en strategie 
heeft uitgewerkt. Hierbinnen kijkt ook die organisatie 
kritisch in hoeverre samenwerkingsverbanden wel of 
niet aansluiten op de keuzes die zij hebben gemaakt. 
Dat kritische beleid past heel goed bij de duurzame  
keuzes, die ook wij bij ABS Autoherstel maken.”
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Niet elke automobilist wil kleine schades zoals krasjes 

bij zijn autoverzekeraar claimen, anders kan deze de 

no-claimkorting verliezen. Tegelijkertijd heeft diezelfde 

automobilist geen enkel inzicht in het prijs- en 

kwaliteits niveau van de schadehersteller waarmee 

vervolgens rechtstreeks in zee wordt gegaan. 

Mark van Laar (24) en Derk Roodhuyzen (26) 

ontwikkelden daarom Fixico, een mobiele applicatie 

die het gemakkelijker maakt zelf een goed en 

goedkoop schadeherstelbedrijf te vinden voor kleine 

schades. Fixico is sinds eind april al in heel Nederland 

beschikbaar met 400 aangesloten FOCWA erkende 

herstellers. Derk Roodhuyzen: “We bewijzen dat 

schadeherstellers hiermee concrete extra omzet 

binnenkrijgen vanuit de ongestuurde schadestroom.”

Derk Roodhuyzen, mede-oprichter/directeur Fixico:

“ONZE AUTOSCHADE APP 
BEDIENT EEN INTERESSANTE 
MARKT DIE DE SCHADEBRANCHE 
VEELAL LIET LIGGEN”

Mark en Derk komen niet uit de schade
herstelbranche, hadden daar ook  totaal 
geen kennis van en zijn na hun studie 
BA met Fixico begonnen, deels uit eigen 
frustratie: “Heb je een deuk of kras, dan 

konden wij, en dus ook de consument, niet inschatten 
wat de reële kosten zijn als je die buiten je verzekeraar 
laat repareren. Wil je op zoek naar de voor jou optimale 
hersteller, dan beland je in een weinig inzichtelijk proces. 
Naar wie moet je? Wat is de juiste prijs? Welk service
niveau kom je tegen? En vooral: welke kwaliteit mag je 
verwachten? De gemiddelde consument komt daar  
gewoon niet achter. Daar komt bij: door de crisis laten 
mensen een klein deukje langer zitten. Wij maken met 
Fixico die rechtstreekse stap naar de schadehersteller 
zoveel kleiner.”

Digitaal inzicht in heel veel aspecten
Zelf langs allerlei schadeherstellers rijden is tijdrovend 
en google je schadeherstellers dan krijg je alsnog geen 
antwoord op bovenstaande vragen. Derk Roodhuyzen: 
“Dat probleem en die frustratie zagen wij, we hebben 
onderzoek gedaan en dit heeft geleid tot Fixico. We 
kwamen een soortgelijk concept tegen in Amerika, maar 
dat focust puur op prijs. Fixico geeft uiteraard inzicht  
in prijs, maar aanvullend ook in kwaliteit, snelheid van  
reparatie, de afstand tussen jou en de hersteller, het  
serviceniveau en meer. De reviews van gebruikers van 
Fixico gaan hierin een grote rol spelen.”

Die kunnen vervolgens via Fixico een offerte uitbrengen. 
Fixico garandeert een minimum van drie offertes in 24 
uur. Als het tot een deal komt, belt Fixico de klant om 
een afspraak in te plannen. 

Verhoging traffic
“Veel mensen schatten het herstel nog steeds te hoog 
in, op basis van bedragen van enkele jaren geleden. 
Echter, de consument krijgt opvallend aantrekkelijke 
aanbiedingen via Fixico, op basis van de kostenbespa
rende techniek van nu. Eveneens zijn deze biedingen 
voordeliger omdat ze zijn gebaseerd op werkplaats
bezetting. Al die informatie en voordelen maken de weg 
voor de automobilist naar de schadehersteller, voor niet 
geclaimde schades, veel voordeliger”, aldus Derk. Wij 
gaan nu de ‘traffic’ verhogen door middel van partner
ship en een landelijke marketingcampagne.”

Nu nog helemaal gratis
“We zijn begonnen met een pilot in Groot Amsterdam 
met 70 herstellers. Wel was er eerst wat scepsis als we 
hen telefonisch benaderden. Toen we hen vervolgens 
persoonlijk bezochten, waren ze meer welwillend en  
zagen we dat ook zij zoekend zijn om de nietgestuurde 
schadestroom naar zich toe te trekken. Fixico is een 
overtuigende app om voor hen die leemte in te vullen. 
Het gebruik van Fixico is nu nog helemaal gratis”, zegt 
Derk. “We willen eerst, op onze kosten, aan de deel
nemende schadeherstellers bewijzen dat het hen extra 
omzet brengt. Dat lukt in sommige gebieden al best aardig, 
zo hebben wij vorige maand één hersteller al voorzien 
van meer dan 30.000 euro extra omzet. Vervolgens gaan 
we kijken naar het verdienmodel.”

Ook aantrekkelijk voor jonger publiek
Fixico verwacht eind 2015 breakeven te draaien. “Ik ver
trouw op voldoende gebruikers, met name voor jongeren 
worden de premies van autoverzekeraars al jaren  
verhoogd. Vooral jonge mensen zoeken digitaal, zij zijn 
het gewend om via apps informatie en dienstverleners 
te selecteren. De schadeherstelbranche kan ook deze 
groeiende doelgroep via deze app bereiken”, besluit Derk.

De oprichters Derk Roodhuyzen en 
Mark van Laar.

Aantrekkelijke aanbiedingen
Volgens marktanalist Moneyview kunnen schades tot  
€ 500, beter niet bij de verzekeraar geclaimd worden. 
Anders wordt de premie dermate verhoogd dat het  
ongunstiger wordt. Dus gaat de consument voor een 
kleine schade zelf op zoek: “Maar de prijzen van schade
herstellers kunnen om allerlei redenen enorm van elkaar 
verschillen. De prijs fluctueert vaak op basis van werk
plaatsbezetting en bepaalde specialismen van een  
hersteller”, geeft Derk aan. “Als je goed zoekt, kun je een 
deuk of kras voordeliger laten herstellen dan je denkt.” 
Hoe Fixico werkt? Als je eenmaal je kentekennummer 
en drie schadefoto’s hebt bijgevoegd, wordt de melding  
gecheckt op kwaliteit van de foto’s en volledigheid en 
aan erkende schadebedrijven gestuurd die zich voor Fixico 
hebben aangemeld. Zij krijgen dus alleen relevante leads. 
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Plaats makkelijk 
een opdracht!

Binnen 24 uur
meerdere biedingen!

Fixico maakt
de afspraak!

Dashboard garage: Inbox

Dashboard garage: Bod plaatsen
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André Bouwman, After Sales Manager 
Louwman Exclusive:

“SCHADEHERSTEL BIJ 
EXCLUSIEVE AUTO’S 
IS ÉCHT EEN VAK APART”

Louwman Exclusive is officieel partner van Bentley, 
Lamborghini, Lexus, Maserati, McLaren en Rolls-Royce, 
gevestigd in de meest bijzondere showroom van 
Nederland, pal langs de snelweg A2 van Amsterdam 
naar Utrecht. Deze supermoderne showroom is hét 
centrum voor exclusieve nieuwe en jong gebruikte 
premium auto’s in Nederland. Passie voor de klant 
en zijn auto, dát is waar het hier om gaat. Uiteraard 
hoort bij dit topsegment ook het allerbest denkbare 
merkgerelateerde schade herstel. Hierin spelen de 
officiële approvals voor de lak van Glasurit een 
toenemende cruciale rol. André Bouwman, After Sales 
Manager Louwman Exclusive: “Wij vinden in Glasurit 
een partner die ons absolute topniveau begrijpt en 
kan helpen invullen.”

André Bouwman: “De samenwerking met Glasurit is op 
een speciale manier begonnen via een project dat wij 
zijn gestart om voor ons bedrijf een erkende Bentley 
schadereparateur te vinden en aan te stellen voor  
Nederland. Merkgerelateerd schadeherstel is een absolute 
voorwaarde voor ons. Omdat wij in het hoogste segment 
zitten, hebben wij bewust gekozen voor Glasurit met  
betrekking tot schadeherstel. Uiteraard ook omdat de 
fabrikant dit merk bij de productie zelf gebruikt! Daar
naast horen we op alle niveaus en geledingen binnen de 
automotive positieve geluiden over Glasurit. Via Glasurit 
zijn we in contact gekomen met Bekkers Autoschade  
in Eindhoven, een absolute highend schadehersteller. 
Dit advies bleek heel waardevol.”

Glasurit geaccrediteerd voor Bentley
Glasurit is geaccrediteerd voor Bentley en ondersteunt 
de audits voor de Bentley schadebedrijven. “Langs die 
weg zijn wij met Bekkers Autoschade in gesprek geraakt. 
De reden waarom wij met hen in zee zijn gegaan? We 
hebben uiteraard een proefperiode gedraaid en om het 
samen te vatten: we troffen in Bekkers Autoschade het
zelfde DNA zoals wij dat hebben bij Louwman Exclusive. 
Zij begrijpen ons, onze klanten en vooral ook het merk 
Bentley”, aldus André Bouwman. “Maar dit geldt ook 
voor onze samenwerking met Glasurit. Zij leveren lak, 
maar staan ons ook veelzijdig bij met adviezen. Wat 
daarbij helpt, is dat Glasurit op het hoogste niveau  
allerlei contacten heeft in de automotive.”

Speciaal lakprocédé
“Onze merken zijn onalledaagse auto’s en zitten door
gaans niet in een standaard spuitproces. Vooral Bentley 
en RollsRoyce kennen meerdere laklagen over elkaar, 
met daar overheen nog eens een keer een laag blanke 
lak. Daarna nog een keer bewerkt door het polijsten, 
waardoor je een hele diepe glans op je auto krijgt, veel 
dieper dan menig ander merk. Klanten zien wel de glans 
van hun lak, maar beseffen vaak niet dat dit komt door 
het aanbrengen van de extra laklagen en bewerking 
daarvan. Vaak wordt gedacht dat de ene auto beter in 
de poets staat dan een andere, maar daar zit het ‘m juist 
niet in. De specifieke glans bij onze topmerken komt 
door het aanbrengen van de meerdere laklagen en het 
polijstwerk.”

André Bouwman.
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Andere approvals onderweg
Glasurit heeft, zoals gesteld, de approval voor Bentley 
binnen en is dus geaccrediteerd: “Ook voor bijna alle 
andere merken die wij voeren, o.a. Lamborghini, Lexus, 
Maserati, McLaren en RollsRoyce, is Glasurit ook voor
keursleverancier met diverse approvals. Zo’n approval 
is gebaseerd op een bijzonder pittige audit vanuit de 
desbetreffende fabrikant die uiteindelijk een accreditatie 
afgeeft aan het schadeherstelbedrijf. Het is de fabrikant 
die dus bepaalt of de schadereparateur door de audit 
heen komt. Van belang hierbij is dat je precies volgens 
de processen en uiteraard met originele lakken van de 
fabrikant werkt, dus met Glasurit. Ook dien je voor je 
accreditatie exact de voorgeschreven apparatuur in huis 
te hebben, dat gaat tot op het meest gedetailleerde  
niveau, zoals speciaal gereedschap, maar ook toegang 
tot alle digitale documentatie die bij de fabrikant voor
handen is.”
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Onze klantengroep bestaat uit veeleisende liefhebbers 
met passie voor auto’s. Heeft de eigenaar van een auto 
behoefte om bijvoorbeeld het schadeherstelproces te 
doorgronden of zelfs mee te maken? Dan nodigen wij 
de klant hiertoe van harte uit. We beschikken over de 
faciliteiten om dit voor de klant te verzorgen. Er is voor 
ons niets leukers dan een betrokken klant goed en  
aanschouwelijk uit te kunnen leggen wat er eigenlijk  
gebeurt met zijn auto en hoe we tot het eindresultaat 
komen. En in dit eindresultaat speelt ook Glasurit een 
glansrijke rol.”

TRAINING

Eigen multi working place
Inmiddels is door Louwman Exclusive met hulp van 
Glasurit, ook een bijzonder project opgezet op het  
gebied van customizing en kleine schadereparaties: 
“We willen kleine schadereparaties zoals spotrepair, 
maar ook customizing, voortaan uitvoeren in onze eigen 
multi working place bij Louwman Exclusive. Dit is vanaf 
september mogelijk. Voor wat betreft customizing willen 
wij onze klanten de mogelijkheid bieden om hun premium 
auto op zeer detaillistisch niveau via spuitwerk een  
persoonlijk accent mee te geven. Denk aan spoilerdetails 
en gekleurde spiegelkappen. Hiermee kan de eigenaar 
de personality van zijn auto benadrukken. Dat spuitwerk 
wordt dan door onze, door Glasurit opgeleide en be
geleide, medewerker op onze eigen locatie verzorgd.”

Ingangscontrole
Mede door de inzet van Glasurit kunnen nu de auto’s, 
die binnenkomen voor showroomverkoop, optimaal  
op schades gecontroleerd en direct hersteld worden.  
André Bouwman: “Dit geeft ons de absolute garantie 
dat de auto’s die bij ons in de showroom staan perfect 
in de lak zitten en op elk moment afgeleverd kunnen 
worden aan onze klanten. Dit geldt zowel voor de nieuwe 
als jong gebruikte auto’s die wij leveren. Dezelfde door 
Glasurit opgeleide medewerker voor spotrepair en  
customizing doet ook dit specifieke werk.”

Klant mag meekijken
“Wij zijn een open en transparant bedrijf en willen daar
om de klant heel goed laten zien wat we allemaal doen. 

Dimitri van Zeyl, werkplaatschef van SternSchade Geldrop:

“MET SLIM LAKGEBRUIK BEHAAL 
JE HET SNELST BESPARINGEN”

Eerder schreef Report over de introductie van de 
Glasurit-training “Proces Verbetering Spuiterij”. 
Nu komt een schadeherstelbedrijf aan het woord 
dat inmiddels concreet deelnam aan deze training. 
Dimitri van Zeyl, werkplaatschef van SternSchade 
Geldrop is enthousiast: “Deze training is absoluut 
een eyeopener.”

“We zijn al langer samen met Glasurit bezig om ons totale 
schadeherstelproces onder de loep te nemen en, waar 
mogelijk, efficiencyslagen te maken. Aan de hand van de 
cijfers daarover hebben we een goed inzicht gekregen 
in waar de knelpunten en dus verbeterpunten zitten. In 
feite is de deelname aan de training ‘Proces Verbetering 

Spuiterij’ hier een logisch vervolg op, met de focus op 
het spuitproces”, licht Dimitri toe. “De kernvraag voor ons 
was: waarom verbruiken wij meer dan gemiddeld allerlei 
materialen zoals lak in onze spuiterij in de vestiging in 
Geldrop? De training ‘Proces Verbetering Spuiterij’ heeft 
ons daar een helder antwoord op gegeven.”

Dimitri van Zeyl.
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Inzicht in totale proces in spuiterij
“Deze training beslaat het totale proces in de spuiterij, 
benadrukt Dimitri. “Dat is ook de kracht van deze training. 
Van voorbewerken en gronden tot en met uiteindelijk 
aflakken wordt elk facet binnen het proces waarbij we 
de producten van Glasurit gebruiken onder de loep ge
nomen, van paint tot nonpaint. Kijk, de grootste kosten
post is de basislak. De belangrijkste verbetering die we 
in deze training hebben geleerd en inmiddels ook succes
vol toepassen, is dat je met je grondlak al direct goed 
moet zitten. Het gaat erom dat je al meteen een grond
lak aanbrengt die zo goed mogelijk matcht met de kleur 
die het uiteindelijk moet worden. Door dit slim te doen, 
kun je bezuinigen en het snelst grote stappen zetten in 
je kostenreductie.”

Het start met de juiste voorbewerking
“Die besparing begint al met het optimaal voorbewerken. 
In samenspraak met onze leverancier 3M hebben we 
ons schuursysteem aangepast. Het bleek dat het plaat
werk met verkeerde machines en te grof materiaal blank 
werd gemaakt met als gevolg dat de voorbewerkers te 
veel tijd en schuurmateriaal nodig hadden om de reparatie
plek plamuurgereed te krijgen.

Het gevolg van de veranderingen is dat de reparatie
plekken nu zo klein mogelijk zijn geworden en verder is 
het van groot belang dat de grondlak wordt aangekleurd 
op de beste ondergrondkleur die bij de eindkleur hoort. 
Daarmee kun je dus uiteindelijk de hoeveelheid basislak 
die je nodig hebt om de reparatieplek weer dekkend te 
spuiten verminderen. Lak is de duurste component die 
we hier gebruiken en dus is daar het snelst je besparing 
mee te bereiken. We hebben geleerd dat het nuttig is dat 
zoveel mogelijk medewerkers in dit besparingsproces 
meedenken en meewerken. De spuiters moeten, zodra 
ze zien dat een bepaalde kleur heel belangrijk is in de 
voorbewerking, hun collega’s daar direct tippen over de 
specifiek verlangde grondlakkleur”, geeft de enthousiaste 
Dimitri aan.

Te grof blank gemaakt.

Vooruit leren denken
“Uiteindelijk zijn we zover doorgegaan met de, tijdens 
de training geleerde, verbeteringen dat we de spuiters 
ook motiveren om zoveel mogelijk vooruit te denken in 
het maken van de kleur. Zodra ze tussen het spuiten door 
tijd hebben, inspireren wij hen vooruit te lopen op de 
spuitplanning. Door de verlangde kleur alvast te maken, 
kunnen zij tijdig inschatten dat er een uitdagende kleur 
aankomt of bijvoorbeeld een kleur die een zeer specifieke 
ondergrond verlangt. Het gaat erom dat de spuiters 
hiervoor de tijd nemen, temidden van al hun andere 
werk. Kijk, kleur heeft tijd nodig om te drogen. De training 
heeft ons ook geleerd niet zelf de blazer te hanteren, 
maar deze op een standaard te zetten, dan heb je ver

en die lijn proberen we te handhaven. Daar is rendement 
uit te halen door kostenbesparing. De levering is ge
garandeerd doordat we alles bij één leverancier hebben 
ondergebracht: Glasurit. Daarmee ben ik gevrijwaard van 
extreme en dure producten die half verbruikt worden. 
We slagen erin met een zo beperkt mogelijk pakket  
producten de kwaliteit te halen die we moeten halen en 
hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor de andere 
vestigingen van SternSchade”, aldus Dimitri. Hij geeft aan 

dat er recent over alle vestigingen een stroomlijning 
van die pakketten is geweest om via Glasurit een heldere 
benchmark te krijgen. Tot slot heeft hij een tip: “We  
vragen heel veel medewerking van onze spuiters om 
meer besparingen en dus meer rendement te halen.  
We merken dat het enorm motiveert als we de kwartaal
cijfers waaruit de besparingen blijken met hen delen. 
Die terugkoppeling wordt gewaardeerd.”

volgens 10 minuten de tijd om aan de lakleuren te werken  
die eraan komen in je spuitcabine. Hiermee voorkomen 
wij dat er een auto in je spuitcabine komt en je dán pas 
het probleem ziet.”

Beperkt en dus besparend productpakket
Met de focus op besparing heeft SternSchade Geldrop 
al jaren geleden gekozen voor een beperkt producten
pakket van Glasurit. Dimitri: “Niet teveel toeters en bellen, 
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Deze ontwikkeling zal zo nog enkele jaren doorgaan. Het 
potentieel van het palet aan effecten is nog niet uitgeput.“

Sterke kleuren tonen individualiteit 
De trend naar individualiteit heeft zich daarmee verder 
ontwikkeld. Het gaat er niet meer alleen om zich te  
onderscheiden, maar vooral om een bepaalde houding 
te communiceren. Dit opent nieuwe kleurperspectieven 
en zorgt ervoor dat het thema kleur steeds belangrijker 
wordt. “Sterke kleuren zoals rood zullen ons beeld van 
individuele mobiliteit vormen”, aldus Gutjahr. In het 
straatbeeld neemt het aantal auto’s in een krachtige 
roodtint, duidelijk toe. De verdere ontwikkeling van 
rood gaat volgens de beide designers de komende jaren 
ook meer in de richting van krachtige, donkere paars
tinten. Het potentieel van groen blijft verder zichtbaar  
in zeer verschillende nuances, uiteenlopend van een  
intensief turkoois tot een fonkelend mosgroen.

Effecten zorgen voor dynamiek en complexiteit 
De designers zien een maatschappelijke verandering: 
van luxe naar een sterker bewustzijn van kwaliteit en 
waarden. Vertaald naar autokleuren betekent dit dat niet 
de eyecatcher telt, maar wel het ‘wauweffect’ wanneer 
voor een tweede keer wordt gekeken. Innovatieve effecten 
zetten deze accenten. De nieuwe collectie biedt bijvoor
beeld de nieuw ontwikkelde XSpark® effectlak. Deze lak 
bevat minuscule glasdeeltjes. Deze reflecteren het licht 
en zorgen zo voor een opvallende fonkeling (‘sparkle’). 
“XSpark biedt geheel nieuwe mogelijkheden om nieuwe 
waarden en een nieuw kwaliteitsbewustzijn te vertalen 
naar een autokleur”, aldus Florina Trost, kleurdesigner 
bij BASF.

Dynamische effectlakken 
veroveren terrein in Europa

MEER INDIVIDUALITEIT DOOR 
KLEUR EN EFFECT
Onze visie op de autokleurentrends voor het komende jaar is door de designers van 
de Coatings-divisie van BASF gepresenteerd. De collectie ‘Under the Radar’ toont 
nieuwe kleurgebieden op het trendradarscherm. De ontwikkeling van speciale effecten 
zet daarbij nieuwe accenten. Volgens onze designers worden autokleuren in de 
toekomst complexer en individueler. De mogelijkheid om zich te onderscheiden komt 
tegemoet aan de wensen van consumenten, want juist bij het kopen van een auto 
speelt individualisering een steeds grotere rol.

KLEUREN

Klassieke kleuren zoals blauw en zilvergrijs ontwikkelen 
door gerichte effectwerking een heel individueel kleur
gedrag, versterken optisch de geometrie van een auto
carrosserie en verlenen de grote oppervlakken van die 
carrosserie een schitterende fonkeling (XSpark). 

Interactie tussen kleur en effect 
Mark Gutjahr, hoofd van de afdeling Design van BASF 
Europa, verklaart de betekenis van effectlakken: “In 
principe wordt al jaren alleen onderscheid gemaakt  
tussen unilakken, pareleffectlakken en metallic lakken. 
Maar op dit gebied is nu veel aan het veranderen. Door de 
gerichte interactie tussen kleur en effect worden auto
kleuren complexer en ontstaan veel meer nuances.

De kleuren van de nieuwe trendcollectie van Europa

Florina Trost 

en Mark Gutjahr.

Vóór introductie hersteloplossingen al bekend
Onze trendprognoses ontstaan in nauw contact met  
designafdelingen van de autoproducenten. Het duurt drie 
tot vijf jaar voordat een nieuwe autokleur in het straat
beeld opduikt. Door intensieve samenwerking met OEM’s 
zit Glasurit voor wat betreft kleurontwikkeling ‘dicht op 
het nieuws’ en kunnen wij al vóór de introductie van een 
nieuwe kleur de gecertificeerde hersteloplossingen inclu
sief receptuur voor de schadehersteller klaar hebben.



HET IS GOED ALS VEEL AUTOFABRIKANTEN VERTROUWEN IN  
JE HEBBEN. MAAR NOG BETER ALS HET MERENDEEL DAT HEEFT.
Glasurit, goedgekeurd door toonaangevende fabrikanten

Richtinggevend: met haar lakproducten en systemen loopt Glasurit voorop als het gaat om approvals van autofabrikanten – een doorslaggevend 
concurrentievoordeel voor autoschadeherstelbedrijven. Want een OEMapproval 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.

ProFit with Glasurit.

Glasurit, Postbus 1015, 3600 BA Maarssen, telefoon 0800  45278748, fax 0800  2724357, www.glasurit.com


