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Simon van den Enden, Sales Manager Glasurit Nederland:

“HET IS UITEINDELIJK DE KLANT 
DIE BEPAALT OF WIJ HET GOED 
DOEN EN NIET ANDERSOM”

2    REPORT GLASURIT UITGELICHT

BASF Coatings Services heeft Simon van den Enden (55) 
met ingang van 1 december 2013 benoemd tot Sales 
Manager Nederland voor het merk Glasurit. Hij zal zich 
samen met zijn team inzetten voor klanten en relaties 
van Glasurit in geheel Nederland. Van den Enden volgt 
hiermee Willem Thijsen op, die tot afgelopen zomer Sales 
Manager Glasurit was. Hiernaast blijft Van den Enden 
als Sales Manager ook verantwoordelijk voor de andere 
lakmerken van BASF Coatings Services. 

Simon: “We hebben veel te bieden, maar daar moeten 
wij ons niet op blindstaren. Het gaat erom dat we voort-
durend aan de klant vragen wat díe wil. Dat vind ik erg 
belangrijk om te benadrukken. Het is de klant die bepaalt 
of wij het goed doen of niet en niet andersom.”
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Veelzijdige carrière
In 1991 is Simon begonnen als districtsmanager Glasurit 
in het Noordoosten van Nederland. “Na 3,5 jaar ben ik 
elders gaan werken en in 2007 ben ik gevraagd terug te 
komen bij Glasurit als regiomanager Noordoost Neder
land. Tevens hoorde bij die functie dat ik leidinggevende 
werd van de vestiging in Zwolle. Sinds 1 december 2013 
ben ik totaalverantwoordelijk voor alle laksystemen die 
wij in Nederland verkopen”, aldus Simon.

Visie op schadeherstelmarkt
De markt voor schadeherstel is inmiddels een vechtmarkt, 
durft Simon te stellen: “Kijk je naar de Nederlandse 
markt, dan zie je dat de ketens nog steeds groeien, maar 
niet meer zo hard als in het begin. Er blijft ruimte voor 
de universele schadeherstelbedrijven. We zien het als 
onze taak als efficiencypartner deze bedrijven naar een 
hoger niveau te tillen om ze te helpen in de processen om 
op die manier een serieuze partner te zijn voor opdracht
gevers.’’ 

Hij vervolgt: “Er zijn op dit moment ook nog universele 
schadeherstelbedrijven die twijfelen of ze zich zullen 
aansluiten bij een keten of niet. Onze verwachting is  
dat de ketens met hun groei zullen doorzetten.” Typisch 
Nederlands hierin, observeert Simon, is dat de ver
zekeringsmaatschappijen in het huidige umfeld in de 
lead zijn: “Zij hebben grip op de sturing en de ketens 
hebben hierbij hun voorkeur. Het is voor verzekeraars 
eenvoudiger en efficiënter om prijsafspraken te maken 
met een keten, dan met een zelfstandig schadeherstel
bedrijf.”

Inspireren tot keuze voor de lange termijn
Glasurit doet heel veel op het terrein van zowel producten 
en diensten als consultancy en technische ondersteuning. 
Wat is de visie van Simon daar op? “Ons totaalpakket is 
professioneel en volledig. In de markt is daarover ook 
geen enkele twijfel richting Glasurit. Echter, we zien dat 
de grote partijen in de schademarkt onder druk van de 
omstandigheden gaan voor de korte termijn. Wij focussen 
op de lange termijn met een heel goed samenstel van 
producten en onze diensten als consultancy en technische 
ondersteuning. Het is onze taak om in een markt, die nu 
dit sentiment vertoont, duidelijker dan ooit te maken dat 
wij ons op een heel hoog en zeer professioneel niveau 
bewegen en daarmee voor de schadehersteller écht het 
onderscheid kunnen maken.”

Overtuigen van toegevoegde waarde
In het verleden is er door Glasurit heel veel geleerd van de 
procesondersteuning die is verleend bij schadeherstellers 
en al die kennis staat de klanten nu ter beschikking. 
Maar daar heeft Simon een speciale visie op: “Dát we al 
die kennis hebben, is niet het issue. De kunst voor onze 
organisatie is nu om voor de klanten een overtuigende 
vertaalslag te maken van producten naar al onze dien
sten, zoals procesondersteuning, bedrijfseconomische 
onder steuning en meer. Wij concentreren ons op onze 
toegevoegde waarde op de lange termijn. 

Die toegevoegde waarde zit ‘m in het samenspel binnen 
ons totale product en dienstenpakket.”

Klanten persoonlijk opzoeken
Van den Enden: ‘’Ik zie het als onze taak om onze klanten 
in het hele land optimaal te blijven bedienen met een 
goed team, uitstekende producten en technische onder
steuning én een efficiencyverhogend dienstenpakket. 
Hierbij putten we onder andere uit de internationale 
kennis en expertise die op dit vlak aanwezig is in onze 
organisatie. Wij hebben niet voor niets technische en 
commerciële approvals van nagenoeg alle autofabri
kanten. Onze klanten profiteren daarvan. Wat ik belang
rijk vind en benadruk, is dat ik zowel de key accounts als 
de individuele bedrijven bezoek om persoonlijk te zien 
hoe het met hen gaat en om te beoordelen of Glasurit 
voor hen de goede dingen doet. Vanuit onze visie  
accentueren we graag dat het menselijke aspect in de 
omgang met onze klanten ook heel belangrijk is en blijft. 

Het sales team bezoekt onze klanten regelmatig, van 
groot key account tot kleine zelfstandige. Daarin maken 
wij met onze persoonlijke benadering expliciet geen 
verschil. Een van mijn eerste vragen in die gesprekken 
in het land is altijd: is alles naar wens? Ik wil weten of 
alles wat wij voor de klant doen, en ook sámen met die 
klant doen, nog naar wens is. De klant staat bij ons op 
nummer 1 en de klant bepaalt. Dat betekent dat wij ons 
niet blindstaren op ons eigen spoor, maar voort durend, 
overal en altijd de klant centraal stellen. Het is de klant 
die bepaalt of wij het goed doen en niet ons pakket  
met producten en diensten. Ik kan dat niet vaak genoeg 
benadrukken”, besluit Simon.
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‘Making Headway’
Vooruitgang en daadkracht bepalen momenteel de 
kleuren in de automobielwereld. Dit positieve perspectief 
wordt bevestigd door de lakkleuren van de trendcollectie 
‘Making Headway’ van BASF. “Nieuwe technologieën, 
nieuwe modellen, nieuwe mobiliteitsconcepten en een 
verandering van waarden tekenen zich af, waarbij groen 
als kleur van groei en een nieuw begin een belangrijke 
rol speelt”, aldus Mark Gutjahr, hoofd Design Europe, 
bij BASF. Deze kleurtrend, waarvan de BASFdesigners 
reeds vorig jaar de voortekenen signaleerden, zet door.  
Na een periode van meer dan tien jaar met sobere  
kleuren, waarin zwart, zilver en wit, en op het laatst ook 
bruin, overheersend in het straatbeeld aanwezig waren, 
gaat de trend nu duidelijk in de richting van de bonte 
kleuren.

Ieder jaar brengen de stylisten van 
BASF de prognoses voor de nieuwste 
trends op het gebied van autolak. 
Mede door de nauwe samenwerking 
met de autofabrikanten weet Glasurit 
als een van de eersten welke nieuwe 
kleuren een merk gaat gebruiken, 
zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de 
receptuur hiervoor tijdig beschikbaar 
komt voor de schadehersteller.

KLEUREN

Groentinten in opmars

PROGNOSE VAN DE 
BASF-DESIGNERS BEVESTIGD 
IN SHOWROOM DEALERS
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Groen ontdoet zich van zijn milieu-imago
Dat juist nu groene kleuren aan een opmars beginnen 
binnen de automobielwereld, is niet het gevolg van de 
voor de hand liggende relatie met ecologie en het beeld 
van een onaangetast milieu. De nieuwe groentinten die 
in de komende drie tot vier jaar op onze auto’s zullen 
verschijnen, doen bewust afstand van hun milieuimago.
Gutjahr: “Antwoorden op de vragen naar de verandering 
van waarden in onze samenleving zijn niet te vinden in 
een geromantiseerde versie van ‘Back to Nature’, maar  
in intelligente oplossingen en technologieën.” Groen 
staat hierbij voor nieuwe waarden zoals eenvoud,  
verantwoordelijkheid en individualiteit, maar ook voor  
harmonie en balans  twee waarden die steeds sterker in 
de samenleving verankerd raken.

kunnen we innovaties zoals de nieuwe effectcategorie 
van BASF ‘XSpark’ verwezenlijken. 

Minuscule glasdeeltjes voor een intensieve 
schittering 
Het schittert als duizenden sterren in een wolkenloze 
hemel: de nieuwe XSpark®. De BASFexperts hebben 
deze nieuwe automotive OEMcoating ontwikkeld. Deze 
basecoats bevatten minuscule glasdeeltjes die het licht 
met hoge intensiteit reflecteren en op die manier een tot 
nu toe ongekend intensieve schittering creëren.

Globale trend - regionale kleurstelling
Met name binnen de wereldwijde context worden vragen 
met betrekking tot individualiteit steeds belangrijker. 
Groen zet de trend op het gebied van krachtige, opval
lende autokleuren en zorgt voor een ontwikkeling naar 
een grotere differentiatie door middel van kleuren. Bij  
zijn uitgebreide onderzoek stelde het wereldwijde design
team van BASF echter duidelijk regionale verschillen vast. 
Ook al heeft het thema ‘groen’ een wereldwijde relevantie, 
in de regio’s Europa, AziëPacific en Noord Amerika wordt 
het uiterst verschillend geïnterpreteerd: nuchterheid en 
kwaliteit kenmerken de designtaal in Europa, en zorgen 
daarbij voor uitgebalanceerde en gedetailleerde, maar 
tegelijkertijd ook krachtige tinten binnen het kleuren
palet. Donkergroen en smaragdtinten vertonen daarbij 
uitermate fijne structuren en zorgvuldig gedoseerde  
effecten. Volle groentinten worden nog geraffineerder 
dankzij gouden highlights. 

Tijd voor meer kleur
De verscheidenheid van de nieuwe groentinten maakt 
ook duidelijk dat autokleuren meer speelruimte krijgen. 
In de toekomst zullen nieuwe effectcategorieën en  
thema’s zoals de tastzin, haptiek genaamd, en matte 
lakken nog meer mogelijk maken, maar ook nieuwe  
uitdagingen creëren, zowel technologische als op het 
gebied van vormgeving. Gutjahr bespeurt een kans in de 
complexiteit: “Dankzij nieuwe procedés en pigmenten 

De toepassing van XSpark® met deze nieuwe effect
pigmenten zorgt voor een zeer krachtige glinstering, die 
helderder, zuiverder en intensiever is dan alle bestaande 
effecten. Het duidelijke fonkelen (sparkle) komt vooral 
in het licht tot zijn recht en geeft hierdoor een elegant 
effect zonder opdringerig te zijn. “XSpark heeft een 
enorm potentieel”, aldus de designer over zijn positieve 
kijk op de toekomst. “En het is gewoon tijd voor meer 
kleur!”

Bij een eventuele schade aan een voertuig met deze lak, 
kan de professionele schadehersteller weer laten zien dat 
vakmanschap belangrijk is voor veilig en kwalitatief goed 
schadeherstel, waarbij de klant vooral zal focussen op 
het spuitwerk.

De nieuwe XSpark®.
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Glasurit introduceert de nieuwe training ‘Proces Verbetering 
Spuiterij’. Kees Verdaasdonk, National Head Trainer Glasurit: 
“De schades worden kleiner en de marges dunner. 
Schadeherstelbedrijven benaderen ons steeds meer met de 
vraag hoe zij hun processen op details kunnen optimaliseren 
om meer rendement te krijgen. Op grond van onze expertise 
met processen hebben we vervolgens in eigen huis de 
training Proces Verbetering Spuiterij ontwikkeld. Het resul-
taat van deze training is niet vaag. Ik durf te stellen dat de 
resultaten zowel in uren als euro´s onder de streep zeker 
tot uiting komen.”

Kees Verdaasdonk, National Head Trainer Glasurit:

“IN DE GLASURIT-TRAINING 
‘PROCES VERBETERING 
SPUITERIJ’ TONEN WE HEEL 
CONCREET WAAR DE EURO’S 
TE BESPAREN ZIJN”

Kees Verdaasdonk, 

National Head Trainer Glasurit.

GLASURIT UITGELICHT
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Deze eendaagse training wordt gegeven in het Glasurit 
Refinish Competence Centre door zeer ervaren trainers 
van Glasurit: “In eerste instantie trainen we de eerste 
spuiters ofwel de chef werkplaats. Dát zijn de beslissers 
uit de praktijk, als het gaat om voorbewerking en spuiterij. 
Zij kunnen in een schadeherstelbedrijf een sturende rol 
vervullen en met de nieuwe trainingskennis de interne 
processen daadwerkelijk veranderen. Uiteraard laten we 
het niet alleen bij de training van hen. Een schadeherstel
proces lijkt overal identiek, toch zie je per schadeherstel
bedrijf grote verschillen. Na de training gaan we daarom 
binnen een maand terug naar het bedrijf voor een  
Proces Optimalisatie. Ter plekke beoordelen wij dan of de 
procesverbeteringen die wij op de training doorgenomen 
hebben ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. We onder
steunen de deelnemende schadeherstelbedrijven dus 
bij de introductie van nieuwe technieken. In essentie is de 
training standaard, maar op de deelnemende bedrijven 
afgestemd zie je zeker verschillen.”

om actief en met elkaar op zoek te gaan naar de ver
beteringen.” Kees geeft aan dat er op de trainingsdag een 
keur aan verschillende processen aan bod komt: “Dat is 
zeer uiteenlopend, van communicatie in het schade
herstelbedrijf, hoe je materiaalgebruik reduceert tot en 
met de bezetting van de spuitcabine, droogtechnieken 
en de behandeling van dagschades. Uiteraard lopen  
we ook mogelijke verbeteringen door, als het gaat om 
maskeertechnieken en innovatie tot en met uiteraard de 
toepassing van het complete Glasurit productenpakket. 
Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke actielijst 
die gedurende de dag ingevuld wordt.”

Accent op lakken
“Tijdens de training laten we heel veel lakproducten van 
Glasurit de revue passeren. Denk aan grondmaterialen, 
basislakken, blanke lakken en ook bijproducten die het 
toepassingsproces van deze lakken van Glasurit kunnen 
versnellen. Cruciaal is de juiste 
kleurkeuze, evenals het afplakken 
van de auto. Op deze terreinen  
komen talloze tips en trucs langs. 
Tegenwoordig telt elke besparing, 
in materiaal en tijd. Ze doen wij 
bijvoorbeeld tijdens de training 
een afgepaste hoeveelheid lak in 
de spuitbeker, spuiten een deur 
en weten door meting tot op de 
gram nauwkeurig hoeveel lak er 
op zit. Veel deelnemers hoor je 
dan roepen: oei, wat weinig! 
Daarmee proberen we hen te  
triggeren om met dit soort oefe
ningen minder lak aan te maken voor zo’n klus. Op jaar
basis tikken dat soort besparingen, hoe minimaal ook, 
in euro’s stevig door. Vooral als je deze besparing afzet 
tegen de marges. Het gaat ons ook om het inzicht, dat je 
naast materiaalkosten ook kunt besparen op uren. Je 
kunt bijvoorbeeld beter op een klus een uur besparen 
dan die genoemde 50 gram lak. Uiteraard is het natuur
lijk het mooiste als je beide kunt bereiken!”

Multi working place
Ook stipt Kees de Glasurittraining Multi Working Place 
aan: “Schades in Nederland worden steeds kleiner. Bij een 
traditioneel schadeherstelproces heb je vijf, zes mensen 
die aan één klus werken. Gaat een auto daarbij van plek 
naar plek in het schadeherstelbedrijf dan moet steeds 
een andere medewerker op die opdracht inklokken.  
De doorlooptijden en het totale schadeherstelproces in 
uren worden daarmee groter. Kies je echter voor het 
concept van ‘multi working place’ dan heb je, kort  
gezegd, één vent op één auto op één plek in je bedrijf. 
De auto wordt niet verplaatst en die betreffende mede
werker repareert de auto van A tot Z. De doorlooptijden 
nemen aanzienlijk af en dus dalen de kosten, een revo
lutionaire aanpak in onze sector. Glasurit ondersteunt 
hierbij met op maat gesneden studie, voorafgaand aan 
de investering in mensen en middelen die het werken 
volgens dit concept met zich meebrengt.” 

Bijzondere interactieve didactische aanpak
“Alle deelprocessen na schademelding, van aanname 
tot en met het afleveren, delen we op in microprocessen. 
In teamverband gaan we vervolgens in de training heel 
gedetailleerd kijken waar nog verbetering haalbaar is. 
De insteek hierbij is het werken met teamopdrachten. 
Het leren van elkaar tijdens deze eendaagse training is 
van doorslaggevend belang. De trainers reiken uiteraard 
verbeteringen aan, maar de mening van de deelnemers 
is van evenveel waarde. We geven bijvoorbeeld ook 
demo´s waarbij we bewust een aantal handelingen niet 
optimaal doen. Vervolgens prikkelen we de deelnemers 
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Harry Bekkers, Bekkers Autoschade:

“MENSEN DIE 
ROEPEN DAT 
SCHADEHERSTELBEDRIJVEN 
GEEN ONDERSCHEIDEND 
VERMOGEN HEBBEN, ZIJN NOG 
NOOIT BIJ ONS GEWEEST”

Ook super-de-luxe auto’s lopen schade op. Het herstel 
hiervan wordt niet alleen door de vaak vermogende 
eigenaren nauwgezet gevolgd, maar vooral ook door 
de fabrikant. In dit licht gezien is het uniek te noemen 
dat begin dit jaar Bekkers Autoschade specifiek voor 
haar vestiging in Eindhoven als eerste in Nederland 
door Bentley Motors geaccrediteerd en geautoriseerd 
is om schades te mogen herstellen aan de Bentley 
model range. Hiertoe ontving het bedrijf zowel een 
award van Bentley Leusden als ook van Louwman 
Exclusive. In dit loodzware proces is Bekkers begeleid 
door Glasurit. Begrijpelijk, want Glasurit levert 
wereldwijd exclusief geaccrediteerd de lakken voor 
schadeherstel aan de Bentley model range!

Harry Bekkers.

IN GESPREK MET
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De drie vestigingen van Bekkers Autoschade hebben  
60 medewerkers in dienst; de bedrijven beschikken over 
goed geoutilleerde werkplaatsen van 6.450 m2 in totaal 
en bieden een capaciteit van 180 doorgangen per week. 
Bekkers Autoschade scoort in de regio Eindhoven uit
zonderlijk hoog op het gebied van service, kwaliteit en 
naamsbekendheid. De bedrijven staan bekend als inno
vatief, klantgericht en leveren hoogwaardige kwaliteit en 
veiligheid met een prima prijs/kwaliteitsniveau. Bekkers 
Autoschade was ook het eerste erkende HiQure (High 
Quality Repair) schadeherstelbedrijf in Nederland: “Wij 
waren inderdaad de eerste in Nederland. Het is mijn  
visie om de vestiging in Eindhoven om te bouwen naar 
Bekkers Exclusief Herstel. Daar past de accreditatie en 
autorisatie door Bentley Motors naadloos in”, aldus 
DGA, Harry Bekkers.

Al jarenlang voor Bentley actief
“We moeten er vanaf dat we denken dat elk schade
herstelbedrijf in Nederland hetzelfde is, want daar ben ik 
het absoluut niet mee eens. Het kwaliteitsverschil tussen 
bedrijven in Nederland is, onder druk van de markt, 
steeds groter aan het worden, zeg ik dan. Mensen die 
roepen dat schadeherstelbedrijven geen onderschei

dend vermogen hebben, zijn nog nooit bij ons geweest. 
Met deze accreditatie kunnen we dat verschil nu con
creet aantonen”, aldus Harry. “Graag benadruk ik dat we 
weliswaar nu de officiële goedkeuring hebben, maar 
dat we al jarenlang op het daarbij vereiste hoge niveau 
herstelden voor Bentley. De accreditatie en autorisatie 
is daar een officiële bevestiging van. Kijk, we krijgen 
Bentley’s binnen met 50.000 euro schade, normaal spreek 
je dan van een total loss. Maar wij kunnen die vlekke
loos repareren, omdat de hoge dagwaarde die deze  
auto’s nog hebben dat toelaat.”

Samen met Glasurit naar fabriek in Engeland
Bekkers Autoschade heeft nationale en internationale 
klanten en vooral exclusieve auto’s worden veelal door 
Bekkers hersteld. Om de groei een boost te geven, is het 
bedrijf zich gaan specialiseren in dit segment. Binnen de 
samenwerking met het Britse merk Bentley is Bekkers 
een samenwerking aangegaan met Glasurit, de exclu
sieve lakleverancier voor Bentley wereldwijd. De richt
lijnen voor schadeherstel aan de Bentley model range 
zijn in samenwerking met Glasurit ontwikkeld. Harry: 
“Met deze officiële richtlijnen wil Bentley Motors wereld
wijd komen tot een constante hoge kwaliteit en borging 
van veiligheid bij schadeherstel aan Bentley’s.”

Voorliefde voor topkwaliteit
“Ik ben altijd geraakt geweest door het fenomeen top
kwaliteit en een Bentley is daar een schoolvoorbeeld 
van. Samen met Glasurit zijn wij naar de fabriek in  
Engeland geweest en ik was getroffen door de liefde en 
passie waarmee die auto’s worden gemaakt. Mijn drijf
veer is om met de vestiging Eindhoven nóg verder te 
specialiseren in het hoge segment. Daar hebben we al veel 
ervaring mee, zo is Porsche Eindhoven al 18 jaar een 
gewaardeerde klant. Maar ook ‘dikke’ Audi’s, Maserati’s 
en Ferrari’s zijn hier kind aan huis. Het merk Bentley 
past hier ook naadloos in en omdat we al zolang  
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volgens de Bentleynormen herstelden en het complete 
herstelproces al op de eisen hadden afgestemd, waren 
we in principe in twee dagen klaar om aan de hoge eisen 
voor de accreditatie te voldoen. Overigens heeft Glasurit 
ons ook in contact gebracht met top dealerbedrijven 
van exclusieve auto’s.”

Opleiding spuiters intensief begeleid 
door Glasurit
Glasurit heeft Bekkers, met eveneens vestigingen in 
Helmond en Valkenswaard, nauwgezet begeleid en  
ondersteund in dit zware accreditatie en autorisatie
proces. Begrijpelijk, want Glasurit levert wereldwijd  
exclusief geaccrediteerd de lakken voor schadeherstel aan 
de Bentley model range. Harry: ”Als exclusief geauto

de fabriek van Bentley stelt. Vergis je niet in zo’n  
accreditatie en autorisatieproces. Hier hoort alleen al 
een gedetailleerd handboek bij van 110 pagina’s en dat 
liegt er niet om! Voor de inrichting van die speciale lijn 
hebben zij ons geadviseerd, alles conform Bentley’s 
wensen en eisen. We hebben nog elke week contact 
met Glasurit om de vinger aan de pols te houden.”  
Harry merkt nu al dat de accreditatie en autorisatie een 
aantrekkende werking heeft op nieuw werk: “Bentley is 
weliswaar een heel exclusief merk, maar we bedienen 
ook voor een groot deel de Belgische markt. Dus is het 
voor ons rendabel al deze tijd en energie in dit proces te 
steken. Vorig jaar hebben we op eigen kracht 48 Bentley’s 
gerepareerd, dat is er elke week één. Nu wordt dat  
alleen maar meer.” 

riseerd Bentley reparateur voldoet Bekkers Autoschade 
in Eindhoven nu aan de strenge eisen en richtlijnen van 
Bentley Motors. In de aanloop naar de accreditatie  
heeft ons schadeherstelbedrijf een speciaal trainings
programma doorlopen bij Glasurit. Onze spuiters zijn 
speciaal naar de fabriek van Glasurit in Duitsland gegaan 
om vier dagen geschoold te worden in het spuiten van 
Bentley’s. Ook polijsten kwam uitvoerig aan de orde, 
want bij Bentley wordt alles in de blanke lak gespoten 
en gepolijst. Onze medewerkers zijn al topspuiters, maar 
nu zelfs gecertificeerd voor werk aan Bentley carrosse
rieën. Een trotse toevoeging op hun cv, ook dankzij  
Glasurit.” 

Inrichting van Bentley-specifieke lijn
Ook de faciliteiten in de Eindhovense vestiging zijn  
aangepast op advies van Glasurit, beklemtoont Harry: 
“Ook werd in de werkplaats een Bentleyafdeling inge
richt. Deze afdeling omvat werkplekken volgens de  
fabrieksvoorschriften met speciale gereedschappen, 
materialen en equipement. Ook maken we gebruik van 
specifieke software en documenteren onze werknemers 
alle handelingen volgens de voor Bentley geldende 
richtlijnen. Wij hebben speciaal voor Bentley een lijn  
erbij gezet om daar met Glasurit te kunnen spuiten, dit 
lakmerk hoort bij de top in de wereld en dat is genoeg
zaam bekend. Glasurit is ook nauw betrokken geweest 
bij dit proces want zij weten als geen ander welke eisen 

Specialisatie past bij karakter Autoschade 
Herstel Groep 
Harry Bekkers steekt niet alleen al zijn energie en tijd in 
zijn eigen gewin, maar is ook actief binnen de franchise
organisatie Autoschade Herstel Groep waarbij hij met 
zijn drie bedrijven is aangesloten: “De visie van Auto
schade Herstel Groep op de toekomst van autoschade
herstel sluit naadloos aan op de mijne. Bij de keuze voor 
Autoschade Herstel Groep was van doorslaggevend  
belang dat wij volledig zelfstandig blijven werken, en de 
ondernemer via de 
coöperatie AHGN 
zeggenschap heeft in 
het beleid. Uiteraard 
speelt ook het 
voordeel van de 
groep op het gebied 
van marketing, 
automatisering 
en inkoop, van 
bijvoorbeeld de 
kwaliteitslak, een 
belangrijke rol.”
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Lange termijn partnerschap
De samenwerking tussen GM en BASF bestaat al meer 
dan twintig jaar. Het evolueerde van een eenvoudige 
leveranciersrelatie tot een zeer uitgebreide samenwerking. 
“We hebben een beter begrip ontwikkeld voor de manier 
waarop wij oplossingen kunnen bieden, die zowel voor
delig zijn voor GM en BASF”, zegt John Van Antwerpen, 
BASF account manager voor GM. “We zijn afgestemd 
op GM’s maatstaven en gericht op het leveren van hoge 
kwaliteit, innovatieve coatings en het ondersteunen van 
vlekkeloze modelintroducties.”

General Motors en BASF 

LANGDURIGE SAMENWERKING 
GOED VOOR 9e AWARD
Voor de negende keer in de afgelopen elf jaar heeft General Motors (GM) de award 
‘Supplier of the Year’ toegekend aan BASF. Een goede reden om eens nader te kijken 
naar de lange termijn relatie tussen deze autofabrikant en BASF.

Bij de prijsuitreiking (vanaf links): Randy PapPal, Executive Director 

Global Purchasing Exterieur GM, Joseph Schmondiuk, Vice President 

Global Accounts BASF, Beate Ehle, President Market en Business 

Development BASF, Greg Warden, Executive Director Global 

Engineering Body / Exterior GM.

Ontvangers vertegenwoordigen de ‘World Class perfor
mance leaders’ op het gebied van kwaliteit, technologie, 
prijs en service. BASF was een van de 83 leveranciers 
die zijn geselecteerd voor de GM award ‘Supplier of the 
Year 2012’ uit meer dan 20.000 leveranciers van GM  
wereldwijd.

Verwachtingen overtroffen
Momenteel ondersteunen wij GM door het combineren 
van moderne lakprocessen met special effect pigmenten 
en technologieën. Wij bieden een breed scala aan kleur
oplossingen en ontwikkelingsmogelijkheden die GM in 
staat stelt om de productiviteit en de milieuprestaties te 
verbeteren. 

Grace Lieblein, GM vicepresident, prees de samen
werking bij de prijsuitreiking van de award ‘Supplier  
of the Year 2012’. “BASF speelde een cruciale rol in 
GM’s succes in 2012 om, door hun toewijding en inzet,  
onze verwachtingen consequent te overtreffen. BASF is  
innovatief, levert de hoogwaardige producten en diensten 
op tijd en biedt meerwaarde. We zijn blij met de samen
werking met BASF, die wij beschouwen als een ‘world 
class supplier’.”

Deze langdurige samenwerking heeft voor BASF gere
sulteerd in een verhoogd GMmarktaandeel en op haar 
beurt heeft GM kunnen profiteren van onze innovaties, 
met als doel de klanten nog succesvoller te maken.  
De autofabrikant profiteert ook van BASF’s uitstekende 
technische ondersteuning en klantenservice. Technische 
besparingsmogelijkheden zijn een voordeel voor beide 
partners, waarbij het financiële voordeel gelijkelijk ver
deeld wordt tussen GM en BASF.

Het programma ‘Supplier of the Year 2012’ van GM  
begon in 1992. Elk jaar selecteert een wereldwijd team 
van leidinggevenden van inkoop, engineering, kwaliteit, 
productie en logistiek de winnaars van deze award.  



Dick van Ekris, directeur van BMW en MINI dealer Ekris:

“EEN BMW RIJDER WIL 
GEWOON BMW SCHADEHERSTEL 
EN NIETS ANDERS”

De naam ‘Van Ekris’ is al sinds 1930 een 
begrip in de autobranche. Anno 2014 is Ekris 
dealer van BMW en MINI met vestigingen in 
Arnhem, Nijkerk, Utrecht, Veenendaal, Zeist en 
sinds 2013 ook in Lelystad, na de overname 
van BMW en MINI dealer Klaas Visser. 
Ekris telt twee schadeherstelbedrijven: één in 
Veenendaal en sinds de genoemde overname 
ook één in Lelystad: “In Lelystad werken ze al 
met Glasurit”, aldus Dick van Ekris.

Dick van Ekris: “Onze dealervestigingen sturen wij van
uit Ekris Retail B.V. aan. In 2006 hebben wij ons bedrijf  
verkocht aan de organisatie die nu PGA Nederland heet. 
Hier vallen ook onze beide schadeherstelbedrijven onder. 
Anders dan de zogeheten UAS schadeherstelbedrijven 
die ook onder PGA Nederland vallen, ressorteren onze 
beide schadeherstelherstelbedrijven rechtstreeks onder 
onze dealerbedrijven voor de aansturing. We overleggen 
wel met onze schadeherstelcollega’s bij UAS.”

Merkspecialisatie: kennis en snelheid
“Sinds 1983 doen wij al het merkspecifieke schadeherstel 
in eigen bedrijf, een onwankelbaar principe. Je behoudt 
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Dick van Ekris.

de controle over de kwaliteit, conform de eisen van de 
fabrikant. In beide schadeherstelbedrijven ligt de focus 
op merkspecialisatie voor BMW en MINI. Door onze 
merkspecialisatie hebben wij twee cruciale zaken in huis: 
kennis en snelheid. Bijvoorbeeld de meest gangbare 
bumpers van de volumebrengende types binnen de 
BMW range hebben we op voorraad liggen. Komt de 
klant binnen met een kleine bumperschade? Dan komt 
er volgens fabriekspecificaties direct een nieuwe op en 
de klant kan weer verder. Ook de toepassing van nieuwe 
materialen zoals aluminium maakt dat wij die kennis in 
huis willen hebben. Of neem de nieuwe BMW lversie. 
Daar hebben wij de eerste schade ook al van binnen. 

IN GESPREK MET
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Voor schadeherstel werken we met Glasurit, dus met de 
BMWlak zoals die er in de fabriek ook op is gespoten.”

Behoud van kritische massa
“Waarom wij de overname in Lelystad hebben gedaan? 
We hebben een grotere klantenkring nodig om een  
kritisch niveau aan schadevolume te behouden. Ik ver
wacht namelijk dat door allerlei maatregelen het schade
aanbod zal blijven dalen. Wij hadden 5 vestigingen en 
kregen de kans een ‘buurman’ over te nemen. Je kunt 
zo’n aanpalende regio beter zelf onder controle krijgen 
dan dat een concullega dat doet. We proberen tussen 
beide vestigingen voor schadeherstel synergie te bereiken 
door procedures en methodieken te stroomlijnen. Ook 
bekijken wij binnen de Ekris organisatie hoe wij eigen 
producten kunnen ontwikkelen om dat schadevolume 
te helpen vasthouden.”

Succesvolle overstap op Glasurit
Het Veenendaals schadeherstelbedrijf van Ekris werkt 
sinds 2012 met Glasurit. Vooral de adequate probleem
oplossing met een matte kleur was reden voor de  
overstap. Dick van Ekris: “Glasurit heeft ondersteuning ge
boden in kleur en procesverbetering, onze medewerkers 
getraind en op locatie begeleid. Een spuiter is een kun
stenaar en heeft een basisschroom om van lakproduct 
te wisselen. Daar hebben we lang tegenaan gelopen en 
uiteindelijk de beslissing toch genomen. Het product is 
gewoon goed en je hebt minder nodig om hetzelfde ge
accrediteerde resultaat te bereiken. Ook de verwerkings
snelheid is hoger. We zijn heel tevreden over die overstap, 
de intensieve begeleiding destijds en de adviezen die 
we nu nog steeds krijgen. We hebben inmiddels met 
Glasurit goede afspraken gemaakt voor de toekomst.” 
Ekris neemt ook nonpaint artikelen af via Glasurit.

Visie op verzekeringen
Eveneens biedt Ekris haar klanten, vanuit PGA Nederland, 
verzekeringen en leasing onder één dak: “BMW heeft 
zijn eigen verzekeringslabel, Top Cover. Dat betekent dat 
ook wij onze eigen verzekeringen hebben waarmee we 
voor schadeherstel ook onze eigen afspraken maken 
voor wat betreft tarieven, materialen en de wijze waarop 
wij georganiseerd zijn. Als je afhankelijk bent van grote 

externe partijen, dan wordt het in het huidige umfeld 
verdraaid lastig. BMW AG in München heeft bijvoorbeeld 
ING Car Lease overgenomen en omgelabeld naar  
Alphabet. Die samenwerking loopt ook uitstekend. De 
boterham voor de schadehersteller blijft en de verzekeraar 
kan zijn schadelast toch beperken. Waarbij de klant  
tevreden blijft, ontzorgd wordt en een goed product 
krijgt. Kijk, de klant koopt bij BMW. Dat is het uitgangs
punt in de merkbeleving. Onder elke activiteit die onder 
de merknaam van BMW wordt georganiseerd, voelt de 
klant zich direct prettig, ook voor verzekeringen. Schades 
worden veelal door verzekeraars gestuurd, maar vooral 
BMWrijders laten zich niet makkelijk sturen. Als een 
BMWrijder schade heeft, wil hij zo snel mogelijk van 
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die deuk af. Want een BMW rijder die met een deuk blijft 
rijden, heeft een imagoprobleem, gaat direct naar een 
BMW dealer en zegt: los het zo snel mogelijk op. Dat 
doen we onmiddellijk of geven een andere BMW mee.”

Veenendaal wordt lighthouse voor nieuwe 
huisstijl
Momenteel wordt er in Veenendaal fors geïnvesteerd: 
“BMW heeft haar huisstijl gewijzigd in een Bauhaus stijl. 

BMW Nederland heeft die stijl geadopteerd en gaat alle 
BMW panden daarop aanpassen. We zijn met de invoe
ring daarvan in Arnhem begonnen en nu in Veenendaal 
bezig. De omlabelling naar die nieuwe spraakmakende 
huisstijl is een grote operatie die op dit moment plaats
vindt. Onze vestiging in Veenendaal wordt een lighthouse 
voor de nieuwe huisstijl van BMW. Wij kunnen ons bij 
BMW dit soort majeure operaties veroorloven omdat 
het volume nog steeds groeit en de winstgevendheid 
goed op peil ligt. Ook in de recente moeilijke jaren zijn 
we als totale organisatie geld blijven verdienen. Wat in 
mijn ogen voor ons het positieve verschil heeft ge
maakt? Premium brands zijn minder kwetsbaar voor 
conjuncturele veranderingen. Verder denk ik dat de 
BMWorganisatie heel goed staat in Nederland en beter 
opgewassen is tegen de economische golfbewegingen 
die we recent weer hebben gezien. Op 15 maart kwamen 
wij bijvoorbeeld met een compleet nieuwe lijn voor 
MINI. We bouwen voortdurend door aan onze merken 
en uit het groeiende volume komt uiteindelijk toch ook 
weer schadeherstelwerk.”

Simon van den Enden, Sales Manager Glasurit, geeft 
aan verheugd te zijn over de certificering. ‘’Het is voor ons 
natuurlijk goed dat de stichting Duurzaam Repareren, 
op basis van de door hen gestelde eisen, erkent dat wij 
een positieve bijdrage leveren aan duurzaam schade
herstel. Dit is niet alleen belangrijk voor onze organisatie; 
ook voor onze klanten is deze certificering van toege
voegde waarde. Opdrachtgevers van onze klanten vragen 
immers steeds vaker om een dergelijke certificering. Nu 
Glasurit officieel door de stichting erkend is, kunnen de 
schadeherstelbedrijven die onze producten gebruiken, 
wat de coating betreft, eenvoudig aan deze leverings
voorwaarde voldoen.’’ 

STICHTING 
DUURZAAM REPAREREN 
CERTIFICEERT GLASURIT
De stichting Duurzaam Repareren heeft de producten van Glasurit recent officieel 
gecertificeerd. Uit handen van Harry Filon heeft Glasurit zwart op wit gekregen 
dat de producten aan alle voorwaarden voor een duurzaam schadeherstel voldoen. 
Hiermee bevestigt de stichting dat de paint producten uit het Glasurit-systeem het 
duurzaam schadeherstel bevorderen.

Harry Filon (links), directeur stichting Duurzaam Repareren, samen met 

Simon van den Enden, Sales Manager Glasurit, na overhandiging 

van het certificaat.
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Groei van 40% per jaar
De wereldwijde markt voor elektrische auto’s groeit snel. 
Een marktstudie, uitgebracht door Pike Research, schat de 
wereldwijde omzet van ongeveer 3,8 miljoen elektrische 
of pluginhybride auto’s in 2020. Volgens de prognose 
zal de verkoop van plugin auto’s met 40 procent per 
jaar groeien. In vergelijking zal de totale verkoop van 
auto’s in dezelfde periode met slechts twee procent 
groeien.

Meer dan lak alleen door cross-business 
unit-benadering
Dankzij de samenwerking met Tesla Motors is BASF zeer 
goed vertegenwoordigd in deze snelgroeiende sector. 
Het eerste contact was in juli 2010. “Ik werd gecon
tacteerd door een van de managers van Tesla,” vertelt 
John Van Antwerpen, BASF Account Manager. Op dat 
moment was Tesla alleen geïnteresseerd in de coatings
mogelijk heden van BASF. Van Antwerpen zag de kans 
en presenteerde niet alleen de voordelen van een partner
schap met BASF voor coatings, maar ook de mogelijk
heden van een crossbusiness unitbenadering met 
BASF, in de chemische industrie ‘s werelds grootste  
leverancier voor de automobielindustrie. “Mijn collega’s 
en ik zagen mogelijkheden voor andere BASFonder
delen. Als fabrikant van elektrische auto’s, was duidelijk 
dat Tesla met name belangstelling zou hebben voor 
lichtgewicht materialen, evenals voor warmtemanage
ment en elektrische auto gerelateerde innovaties”, aldus 

Coatings en engineering plastics van BASF

TESLA MOTORS, EEN STERKE 
SAMENWERKING
Elektrische voertuigen worden steeds 
populairder. Een belangrijke fabrikant 
van elektrische auto’s is Tesla Motors, 
gevestigd in Palo Alto, Californië. 
BASF is niet alleen een belangrijke 
leverancier van de automotive coatings 
maar ondersteunt Tesla ook bij de 
ontwikkeling van kunststofmaterialen.

Van Antwerpen. Hij presenteerde de brede automotive 
portfolio van BASF, om daarmee het bedrijf te onder
scheiden van de concurrentie.

Coatingproducten en engineering plastics van 
BASF
Een paar maanden later, in oktober 2010, was BASF  
succesvol. Sindsdien gebruikt Tesla de coatingproducten 
en engineering plastics van BASF. “Het is een solide en 
dynamisch partnerschap. De productie van Model S van 
Tesla Motors blijft groeien en hun voertuigen worden 
gezien als toonaangevend in de elektrische auto markt“, 
aldus Van Antwerpen.

Coatings voor Tesla 
BASF levert een compleet pakket coatings aan Tesla 
Motors. Deze omvatten primer en blanke lak, evenals de 
tinvrije ‘high throw power Cathoguard 800® ecoat’ met 
minder dan één procent oplosmiddelen en een eco 
efficiënte lage VOC watergedragen basislak.

Supplier Award
In oktober 2013 werd BASF door Tesla Motors geëerd 
met zijn Supplier Award voor uitmuntendheid in lever
betrouwbaarheid. BASF kreeg de prijs voor het over
stijgen van Tesla’s verwachtingen, in het bijzonder door 
de levering bij nieuwe kleurintroducties, verbeteringen 
in efficiëntie van de laktechnologie, productkwaliteit en 
klantenservice.



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.
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Glasurit Nederland laat geen kans onbenut om de communicatie met en tussen de Nederlandse  
gebruikers te intensiveren. Met onze eigen Facebook-pagina bieden wij een extra informatiebron over 
nieuwe producten en diensten, communicatiematerialen, evenementen en ander interessant nieuws. 
Bezoek deze Facebook-pagina, klik op ‘Vind ik leuk’ en blijf op de hoogte!
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www.facebook.com/glasurit.nederland


