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Basislakconcentraten 80-M verbeteren de dekkracht

BESPAAR TOT WEL 
40% MATERIAALVERBRUIK EN 
50% VERWERKINGSTIJD

2    REPORT

Door het toevoegen van basislakconcentraten 80-M is 
het mogelijk de dekkracht van de Glasurit 90 Serie te 
optimaliseren. Een geheel nieuw uitgangspunt voor het 
recept, op basis van een watergedragen formule, verhoogt 
de pigment concentratie. Met de nieuwe receptuur zorgt 
de geconcentreerde basislak voor verbeterde dekkracht. 
Dit betekent voor het autoschadeherstel bedrijf geringere 
laagdikten, met als resultaat minder materiaalverbruik 
en kortere procestijden! 

Verhoging van de pigmentconcentratie
Glasurit heeft een volledig nieuwe methode ontwikkeld 
voor de formule, waardoor de pigmentconcentratie kan 
worden verhoogd met een nieuw watergedragen product. 
De basislakconcentraten zorgen voor een aanzienlijke 
versterking van de dekkracht in de kleurgroepen rood, 
groen en blauw, waardoor de effi ciency van de 90 Serie 
van Glasurit nog verder geoptimaliseerd wordt. 

Betrouwbare mengformules helder weergegeven 
Overal waar de basislakconcentraten 80-M gebruikt 
kunnen worden om besparingen te genereren wordt, 
naast de bestaande mengformule, het nieuwe recept met 

INNOVATIE

Door het toevoegen van basislakconcentraten 80-M is het mogelijk de dekkracht van 
de Glasurit 90 Serie te optimaliseren. Een geheel nieuw uitgangspunt voor het recept, 
op basis van een watergedragen formule, verhoogt de pigmentconcentratie. Met de 
nieuwe receptuur zorgt de geconcentreerde basislak voor verbeterde dekkracht. 
Dit betekent voor het autoschadeherstelbedrijf geringere laagdikten, met als resultaat 
minder materiaalverbruik en kortere procestijden! 

80-M weergegeven. Wanneer gebruikt wordt gemaakt 
van Glasurit-kleurentools, zoals het Glasurit Color Profi  
Systeem of de Glasurit RATIO Scan II, zijn kleuroplos-
singen met de basislakconcentraten 80-M geïntegreerd. 
Dat staat garant voor uitstekende kleurnauwkeurigheid 
en een zeer betrouwbaar resultaat dankzij de goede 
verwerkingseigenschappen.

Tot 40% minder materiaalverbruik en 
50% kortere verwerkingstijd
Met de basislakconcentraten 80-M kunnen gebruikers 
een materiaalbesparing tot wel 40 procent realiseren en 
de verwerkingstijden met wel de helft terugbrengen. 
Deze geconcentreerde basislakken van Glasurit vormen 
hiermee een ideale aanvulling op de bekende 90 Serie 
voor autoschadeherstelbedrijven die hun effi ciëntie nog 
verder willen verbeteren.

Eenvoudige spuittechnieken en standaard 
apparatuur
De basislakconcentraten 80-M zijn eenvoudig in gebruik. 
Omdat ze niet voortdurend hoeven te worden geroerd, 
kunnen ze in handige fl essen van 500 ml naast de meng-
machines worden bewaard. Het product kan worden aan-
gebracht met de normale spuittechnieken en standaard 
apparatuur. 

Als partner van autoschadeherstelbedrijven heeft effi ciën-
tieverbetering al jaren onze hoogste prioriteit. Daarvoor 
optimaliseert Glasurit bestaande systemen en ontwikkelt 
zo mogelijk producten en systemen die nog doeltreffender 
zijn. De basis lakconcentraten 80-M voor de 90 Serie zijn 
een mooi voorbeeld van deze aanpak.

DE TURBO VOOR DE 90 SERIE VAN GLASURIT

NOG EFFICIËNTER 

VOOR SCHITTERENDE 

KLEUREN

 tot wel 50% kortere procestijden (afhankelijk van de kleur)    lagere kosten

 geoptimaliseerde dekkracht    mindere laagdikte    meer efficiency

 tot wel 40% minder materiaalverbruik (afhankelijk van de kleur)    lagere kosten
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Wensink is één van de grootste Mercedes-Benz Dealer-
bedrijven van Nederland. Wensink is onderdeel van 
Wensink Automotive B.V., op haar beurt één van de 
grotere spelers in de mobiliteitssector. De 750 mede-

IN GESPREK MET

Peter Spit, Aftersales Directeur Wensink Noord:

“WIJ HEBBEN ALS DOEL 
IN ALLES DE BESTE TE ZIJN, 
DUS OOK IN SCHADEHERSTEL”

Dealerbedrijf Wensink wil met haar merken Mercedes-
Benz, Smart en Ford de beste zijn én blijven. Daar hoort 
als het om kwaliteit gaat, een compromisloos beleid bij. 
Peter Spit, Aftersales Directeur Wensink Noord: “We willen 
nooit achteraf moeten zeggen dat we vooraf iets beter 
hadden moeten regelen. Met onze A-merkwaarde kunnen 
we dat ons eenvoudigweg niet veroorloven. Die lijn zetten 
we ook door voor ons schadeherstel. En dat betekent 
kwaliteitskeuzes maken.”

Peter Spit.

werkers houden zich vanuit 30 vestigingen bezig met 
verkoop, onderhoud, reparatie en schadeherstel van 
nieuwe en gebruikte personen-, bestel- en vrachtwagens 
evenals de verkoop van nieuwe onderdelen. De primaire 
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focus is gericht op de merken Ford, Mercedes-Benz en 
Smart. Wensink Automotive B.V. kan terugkijken op 
meer dan 25 jaar ervaring in de automotive-branche. 
Alle vestigingen worden centraal aangestuurd vanuit het 
hoofdkantoor in Zwolle. Peter Spit: “Ik ben verantwoorde-
lijk voor de aftersales van de 12 Wensink autobedrijven 
in het noorden van Nederland, boven Zwolle. Daaronder 
vallen ook twee schadeherstelbedrijven, één in Apeldoorn 
en één in Groningen.”

Nieuw aansturingsconcept vanuit Centraal 
Beheer
Peter Spit geeft direct aan dat de combi van een dealer 
en een schadeherstelbedrijf niet uitzonderlijk is: “Wij zijn 
daarmee natuurlijk niet de enige. Er zijn in het veld meer 
schadeherstelbedrijven die zich specialiseren en de 
samenwerking met dealers aangaan. Wel zie je dat die 
strategische keuze van destijds ook voor ons nu gunstig 
uitpakt. Een voorbeeld? Centraal Beheer is gestart met 

een nieuw concept, waarbij zij specifi ek de dealers als 
portaal laten fungeren om zo schades binnen te krijgen 
en te laten herstellen. Dat juichen wij uiteraard toe. 
Binnen je regio krijg je dan als dealerorganisatie een 
soort exclusiviteit in die keten. Dit zal hopelijk leiden tot 
een toename van omzet. Het is de verwachting dat deze 
nieuwe aansturing al in 2015 tot meer resultaat zal gaan 
leiden.” 

Complexe schades meer en meer voorbehouden 
aan dealers
Uiteraard wil elke schadehersteller altijd meer werk-
aanbod, zo ook Peter Spit: “Een Mercedes-Benz zit zó 
vol techniek, ook op het gebied van veiligheid, dat een 
aanrijding steeds zeldzamer wordt. Maar onze positie is 
anders dan het gemiddelde schadeherstelbedrijf omdat 
wij dealer gerelateerd zijn. Als er complexe, grotere 
schades zijn, vooral met de hedendaagse techniek, dan 
kun je dat niet zomaar overal op fabrieksniveau laten 
herstellen. Ik doel daarbij niet op het uitdeuken van een 
spatbord. Dat kunnen er een heleboel. Maar goed omgaan 
met al die techniek die tegenwoordig in een auto zit, 
zoals sensoren in bumpers en in ruiten, vergt diepgaande 
merkkennis bij de hersteller. Mijn verwachting voor de 
komende jaren is dat de meer bijzondere en complexe 
schades eerder naar de dealers zullen toegaan dan naar 
de gemiddelde universele schadehersteller. Dit betekent 
voor ons een gezond perspectief.”

Stabiele keuze voor Glasurit
De toenemende invloed van verzekeraars op de sturing 
en de uitvoering van het schadeproces heeft nog niet 
geleid tot invloed vanuit de verzekeraar op de soort lak 
waarmee wordt gewerkt bij schadeherstel. Peter Spit: 
“Onze twee schadeherstelbedrijven zijn universeel, met 
een specialisme in Mercedes-Benz, Smart en Ford, maar 
we spuiten puur en alleen met Glasurit. Wij werken al 
sinds mensenheugenis tot volle tevredenheid met 
Glasurit. Onze fabrikant geeft bepaalde lakken vrij, 
waarmee wij mogen werken. Het is duidelijk dat wij ons 
daar aan hebben te houden, maar in het geval van 
Glasurit staan wij volledig achter die keuze. Glasurit is 
geautoriseerd in de hele keten en daar waren en zijn wij 
blij mee. Al ver voor mijn komst hier was Glasurit de 
norm. De reden dat we er tot op heden nog steeds voor 
kiezen, heeft, naast uiteraard de geboden topkwaliteit van 
de producten, vooral ook te maken met het hoge niveau 
van samenwerking met Glasurit. De ondersteuning die 
zij ons geven, maakt in hoge mate het verschil.”

Vreemde ogen zien nu eenmaal andere dingen
Ondanks de lange samenwerking, blijft Wensink kritisch 
op Glasurit. Peter Spit: “Wat goed is, kan altijd beter. 
We luisteren scherp naar onze spuiters en ook het team 
van Glasurit vangt letterlijk op de werkvloer signalen op. 
Dat contact met onze spuiters is structureel en gaat écht 
over de inhoud en de technische aspecten. De lange 
samenwerking inspireert ons nog steeds tot regelmatig 
sparren met Glasurit. Samen met Glasurit is er een 
continu proces gaande om onze schadeherstelprocessen 
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verder te optimaliseren. Bij die optimalisatie maken we 
absoluut gebruik van de kennis van Glasurit. Met  
regelmaat kijken we samen met hen naar een verdere 
procesoptimalisatie. Dat is voor ons van cruciaal belang. 
Van oorsprong zijn wij een autobedrijf met twee schade-
herstelbedrijven. Ik durf met een gerust hart te zeggen 
dat wij de routing van een autobedrijf van haver tot gort 
kennen. Gaat het om onze schadeherstelbedrijven, dan 
moet je wel gebruik maken van de expertise die er is bij 
Glasurit. Zij wijzen ons op zaken en zeggen: kijk hier 
eens naar of doe dit eens anders. Glasurit laten we  
meekijken omdat zij er uiteindelijk meer verstand van 
hebben dan wij. En vergeet niet: vreemde ogen zien  
andere dingen dan die je zelf ziet.”

Ook een oplossing bij uitdagende lakkleuren
Mercedes-Benz is een klassiek A-merk. Dit betekent dat 
de frivoliteit in lakkleuren enigszins binnen de perken 
blijft. Peter Spit: “Toch timmeren we aan de weg met 

Designo, een assortiment van de AMG Performance 
Studios met exclusieve lakkleuren en hoogwaardige  
interieuruitrustingen om een Mercedes-Benz naar smaak 
aan te passen. Exclusieve lakkleuren zoals diepzwart 
glanzende pianolak en glimmend natuursteen geven zo 
een Mercedes-Benz een persoonlijke touch. Hierin hebben 
we, als het aankomt op schadeherstel, aan Glasurit een 
partner op niveau. Soms zijn bij herstel kleuren lastig in 
dezelfde lakkleur terug te krijgen. Maar ook hier grijpen we 
met Glasurit nooit mis, ook niet als het gaat om de unieke 
kleuren in de range van Designo”, aldus Peter Spit.

Glasurit RATIO Concept Plus
Wensink is lid van ColorMotion, voorheen de Glasurit 
RATIO Partner Groep. Waarom? “We krijgen al advies, 
maar met dit lidmaatschap zoom je toch weer een heel 
stuk verder in. Uiteindelijk hebben wij als doel dat we de 
beste willen zijn, in alle facetten van onze auto- en schade-
herstelbedrijven. Dat streven dwingt je tot het vergaren 
van alle mogelijke gegevens en methodieken zodat je 
ook de beste kán zijn. We willen uitsluiten dat we moeten 
zeggen: dat wisten we niet goed, dus hebben we maar 
wat minder gedaan. Daar vloeit uit voort dat we ook de 
kennis uit het ColorMotion-netwerk in ons opzuigen.”
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Met een ongelooflijke inzet heeft de Limburgse auto-

producent VDL Nedcar het verlies in 2012 van opdracht-

gever Mitsubishi omgezet in een nieuwe toekomst voor 

de circa 1500 zéér gedreven en vakkundige medewerkers. 

Stap één was het verkrijgen van de productie van MINI’s 

in opdracht van BMW Group, een verdienste van het 

management. Stap twee in deze comeback was de 

overname van Nedcar door de VDL Groep in 2012. 

Op 1 januari 2013 is het bedrijf verdergegaan onder de 

naam VDL Nedcar. Op 17 juli 2014 vond de officiële 

heropening plaats door koning Willem-Alexander van 

de ultramoderne en compleet omgebouwde fabriek. 

VDL Nedcar is inmiddels succesvol met de productie 

van de MINI’s en alle 1500 medewerkers zijn weer 

in dienst.

Jos Gielgens en John Janssen; 
gepassioneerd over de kleurrijke afwerking van de MINI’s

ECONOMISCH WONDER 
VDL NEDCAR PRODUCEERT 
TIENDUIZENDEN MINI’S 
PER JAAR

John Janssen en Jos Gielgens.

IN GESPREK MET
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VDL Nedcar in Born is de enige autoproducent van serie-
modellen in Nederland, een unieke positie. Vanaf 1968 
werden in Born auto’s geproduceerd. Eerst DAF, ver-
volgens Volvo en Mitsubishi en nu dus MINI’s. Speciaal 
voor Report maken de enthousiaste medewerkers  
Jos Gielgens, Head of Production Group, Production 
Paintshop en John Janssen, Process Engineer Paintshop, 
graag alle tijd vrij. Jos Gielgens: “Na de overname van 
Nedcar door VDL Groep eind 2012, is per 1 januari 2013 
in Born gestart met een ingrijpende herinrichting van de 
autofabriek voor MINI productie. VDL Nedcar medewer-
kers hebben hier samen met BMW Group, VDL Steelweld 
en diverse andere toeleveranciers ruim een jaar lang 
keihard aan gewerkt: van bouwkundige aanpassingen 
tot logistieke veranderingen en het installeren van nieuwe 
productie faciliteiten. In deze periode hebben wij ook 
nauw samen gewerkt met Glasurit.”

De medewerkers maken het verschil
Nedcar vroeg na het wegvallen van Mitsubishi collectief 
ontslag aan voor alle 1500 werknemers, maar zij kregen 
wel een baan- en terugkeergarantie bij de productiestart 
van de MINI. Dit was ook een voorwaarde van Mitsubishi 
waarmee de relatie uiterst correct en tot wederzijdse  
tevredenheid is afgehandeld. Jos Gielgens: “Die 1500 
medewerkers zijn stuk voor stuk zeer betrokken en  
gemotiveerde vakkrachten met gemiddeld heel veel 
dienstjaren. Samen vormen zij de VDL Nedcar familie 
die al heel veel heeft meegemaakt. We zijn er trots op 
dat we samen weer een nieuwe toekomst hebben ge-
vonden met de productie van MINI’s. Sterker nog, we 
hebben inmiddels al weer nieuwe mensen aangeno-
men, als aanvulling op die kern van 1500 medewerkers. 
Bijvoorbeeld jonge mensen en ook mensen met een  
afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen ziet de toekomst 
positief tegemoet en zet zijn of haar schouders eronder, 
in alle geledingen van onze organisatie proef je dit elan.”

Nadruk op permanente kwaliteitsverbetering
Met de ombouw van de nieuwe productielijnen was een 
stevige investering gemoeid. BMW zal jaarlijks vele 
tienduizenden MINI’s laten produceren. In 2014 rolden al 
enkele tienduizenden MINI’s van de band. Jos Gielgens: 
“VDL Nedcar blijft wel op zoek naar andere opdracht-

gevers om niet afhankelijk te zijn van één klant.” De  
assemblagefabriek heeft een capaciteit voor circa 200.000 
auto’s per jaar, op basis van tweeploegendiensten. De 
samenwerking met BMW Group verloopt uitstekend.  
Er is sprake van wederzijds vertrouwen en een open 
communicatie. Door de onderlinge uitwisseling van mede-
werkers leren de bedrijven veel van elkaar. VDL Nedcar 
heeft alle vertrouwen in de verdere samenwerking met 
BMW Group. Jos Gielgens: “Het kwaliteitsniveau is  
ongekend hoog, maar we zijn nooit tevreden. Via allerlei 
methodieken en signaleringen vindt er bij VDL Nedcar 
een permanent proces van kwaliteitsverbetering plaats.”

Zeer geavanceerde lakstraat
Om te voldoen aan de hoge verwachting, ook van de 
meest kritische klanten, heeft VDL Nedcar een zeer  
geavanceerde lakstraat. BASF Coatings is een preferred 
supplier van de bandlakken voor deze lakstraat. De kale 

body’s, afkomstig van de carrosseriebouw, worden hier 
gereinigd, ontvet en voorzien van een grondlaag zodat 
de aflaklaag van waterafdunbare lak optimaal hecht. 
Met een elektroforetisch grondlak-proces, waarbij de 
body geheel wordt ondergedompeld, worden zelfs de 
kleinste holtes en de binnenkant van kokerprofielen vol-
ledig beschermd. De naden aan de binnen- en buiten-
zijde van de body worden afgedicht voor extra bescher-
ming en er worden bitumen matten aangebracht om 
geluid en trillingen tegen te gaan. “Om de carrosserie te 
beschermen, worden in de lakstraat ruim 13 m2 coating 
en circa 90 meter kit aangebracht. Inclusief de 4 laklagen 
wordt er in de lakstraat meer dan 20 kg materiaal toe-
gepast. Onze lakstraat voldoet uiteraard ook aan een 
aantal zeer strenge eisen op het gebied van milieu-
wetgeving”, aldus John Janssen.

Reparatielakken
Hoewel de productieprocessen volop geautomatiseerd 
zijn, kan het in een extreem uitzonderlijke situatie voor-
komen dat er verderop in het productieproces iets mis 
gaat en een minieme bijwerking nodig is aan de in de 
lakstraat op de body gespoten lak. Die werkzaamheden 
vinden nog tijdens het productieproces plaats. De  
reparatielakken die hiervoor nodig zijn, betrekt VDL 
Nedcar van Glasurit. John Janssen: “De OEM lakken die 
BMW eist, komen van de preferred suppliers waaronder 
BASF Coatings. Voor de refinish lakken maken we  
gebruik van die van Glasurit, onderdeel van deze groep. 
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Deze lakken zijn al van meet af aan geaccrediteerd door 
BMW. Hiermee borgen wij dat de MINI´s na aflevering 
absoluut voldoen aan de allerhoogste eisen van zowel 
BMW als VDL Nedcar. 

Waarom we voor die bewerkingen niet de lakken  
gebruiken uit de initiële lakstraat? Op de montagelijn is 
de auto voorzien van kunststof delen. Die kunnen de 
temperatuur van een OEM lak niet aan. Daarom dien je 
bij een lakbewerking, later in de lijn, met een lage  
temperatuurlak te werken. Daarvoor kwamen we uit bij 
de refinish materialen van Glasurit. Dit merk is, zoals ik 
al zei, gelieerd aan het BMW ColorSystem. De mede-

werkers die voor de productie van de MINI’s uiteindelijk 
ook zijn gaan werken met de refinish lakken van Glasurit 
hebben een zeer grote stem gehad in het keuzeproces. 
Zij hebben mede bepaald hoe de testen zijn uitgevoerd. 
Immers, zij gaan deze lak gebruiken en wij wilden op 
voorhand dat ze 100% tevreden zouden zijn over de 
overstap.”

Start van samenwerking
Jos Gielgens: “Toen we nog voor Mitsubishi werkten, 
hebben we voor een project al eens ad hoc met Glasurit 
gewerkt. Hun snelheid en kwaliteit bevielen ons. Toen we 
met de herinrichting van de productielocatie voor MINI´s 
aan de slag gingen, was het ons duidelijk dat we van 
lakken met oplosmiddelen naar milieuvriendelijke water-
gedragen lakken zouden overstappen. Door de ervaring 
in het verleden met Glasurit op dat ene project van  
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Mitsubishi, zijn we met hen gaan praten en testen en 
uiteindelijk is de keuze tussen de leverancier die we  
destijds hadden en Glasurit op de laatste gevallen. De 
eerste kennismakende gesprekken met Glasurit dateren 
van maart, april 2013. Het uiteindelijke sein voor akkoord 
kwam in mei, de feitelijke opstart was in juli 2014. Het 
hebben van approvals van BMW en MINI was van groot 
belang, deze hebben we al vroeg in het traject ingelijst 
overhandigd gekregen door Glasurit. Wat overigens 
een leuke kennismaking met Glasurit was, is dat zij een 
MINI die in 1959 in Nederland is geproduceerd, samen 
met onze vakspecialisten heeft helpen restaureren. 
Daardoor hebben we elkaar heel goed leren kennen.”

Sterk samenspel
De samenwerking is inmiddels goed op gang. John 
Janssen: “Het huidige samenspel en periodieke over-
leggen tussen techniek en verkoop van Glasurit, alsook 
operationeel verantwoordelijken bij VDL Nedcar, helpen 
om de processen scherp te houden. Het is voor een  
lakleverancier anders acteren bij een autoproducent dan 
bij een autoschadebedrijf; alle procedures worden strak 
omschreven en dienen absoluut opgevolgd te worden. 
Glasurit heeft zich hierin goed en snel aan gepast.  
Glasurit heeft bij ons op een duidelijke en overtuigende 
wijze in kaart gebracht wat hun manier van werken is en 
hoe zij snel kunnen inspelen op onverwachte zaken.  
Ze blijken in de praktijk inderdaad ´on the job´ te werken. 
Neem de opleidingen van de diverse medewerkers in 
de eerste weken van de opstart. Net voor de vakantie-
periode in 2014 is nog door Glasurit een volledig trainings-
schema verzorgd om de Glasurit producten te leren 
kennen.”

IRT droogsysteem
Ook heeft Glasurit, samen met BASF Coatings, een rol 
gespeeld bij de levering en installatie van een IRT 
droogsysteem om de lak te drogen in de zogeheten 
dock station. John Janssen: “Het IRT droogsysteem dat 
we voor de refinish gebruiken, beviel ons erg goed.  
We hebben toen in overleg met Glasurit bekeken hoe 
we deze eveneens konden inzetten in de lakstraat.”

Toekomst
Voor VDL Nedcar ziet de toekomst er goed uit, het is 
belangrijk dat je met de juiste partners samenwerkt. 
Voor Limburg is VDL Nedcar ook op sociaal vlak van 
groot belang, met name als werkgever. Van dit belang 
zijn alle betrokkenen zich bewust. Dit besef vormt de 
motivatie om in partnerverband een kwaliteitsproduct 
af te leveren waar iedereen trots op kan zijn.
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Interview Daniel Bauwens en Jan Gras 
van BASF Coatings Services

NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM 
MARKEERT GELOOF BASF 
COATINGS IN DE TOEKOMST 
VAN SCHADEHERSTEL

In het najaar van 2014 centraliseerde 
Glasurit haar drie Nederlandse regiomagazijnen 
tot één nieuw, hypermodern distributiecentrum 
van 800 m2 in Maarssen, inclusief ultramoderne 
kleurmakerij. De voordelen zijn talrijk, vooral 
voor de klanten van Glasurit. Wij gaan in gesprek 
met het management van BASF Coatings 
Services Benelux en laten ons informeren door 
Daniel Bauwens, Managing Director Benelux 
en Jan Gras, Commercial Sales Support 
Manager Benelux. Zij zijn tevreden over de 
eerste resultaten. Daniel Bauwens: “Deze grote 
stap markeert ons geloof in de toekomst en 
met nog meer vernieuwingen zal Maarssen 
uiteindelijk evolueren naar een veelzijdig 
klant ontmoetingscentrum.”

GLASURIT UITGELICHT

Daniel Bauwens en Jan Gras.
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Daniel Bauwens: “Drie regiomagazijnen gaven de no-
dige logistieke complexiteit, zoals drie verschillende 
werkwijzen. Door de opening van het nieuwe distributie-
centrum in Maarssen zijn nu alle facetten van Glasurit 
gecentraliseerd, van verkoop, de ondersteunende dien-
sten en de kleurmakerij tot en met distributie. Daardoor 
houden we de lijnen heel kort en kunnen we extreem 
snel communiceren en schakelen.” Jan Gras: “Inderdaad, 
de klant profiteert hiervan door een snellere en nog  
betere communicatie. Ook hebben we de voorraad iets 
vergroot om de service naar de klanten toe nog verder te 
verbeteren. Wel bieden we nu meer een kernassortiment 
zodat we de klant maximale efficiency in het schade-
herstelproces kunnen garanderen.” 

Uniformiteit van werken gegarandeerd
Daniel Bauwens: “Er waren drie bedrijfsculturen en in 
Maarssen zijn we er nu in geslaagd daar één team van 
te maken. De medewerkers uit de drie oude magazijnen 
werken inmiddels efficiënt samen en zijn snel aan de 
nieuwe aanpak gewend geraakt. In België heb ik eerder 
een gelijksoortige centralisatie geleid en de positieve 
ervaringen daarmee hebben ons gestimuleerd dit ook 
in Nederland te doen.” Jan Gras: “Ook is nu de uniformi-
teit van werken 100% gewaarborgd. We hebben steeds 
meer klanten met meerdere vestigingen en ook de ketens 
rekenen op ons. Die willen van Groningen tot Zeeland 
op dezelfde wijze bediend worden. Die uniformiteit  
hebben we met één distributiecentrum gerealiseerd, 
men kan vertrouwen op een éénduidig protocol. Nu alles 
gecentraliseerd is, kunnen we bij de klant indien nodig 
een staal van de te maken kleur ophalen en retourneren 
die weer, samen met de juiste lak.”

Extreme focus op veiligheid
BASF heeft veiligheid ongekend hoog in het vaandel 
staan. Daniel Bauwens: “Met één centraal distributie-
centrum heb je dat beter in de hand dan met drie locaties. 
Dus is bewust gekozen voor een nieuw distributie-
centrum dat vanaf dag één aan de allerhoogste eisen 
voldoet die zowel de Nederlandse overheid als BASF 
stelt aan veiligheid en milieu.” Jan Gras: “En ik kan  
iedereen verzekeren; de eisen van BASF zijn nog vele 
malen strenger dan die van de overheid. Daarbij koersen 
we op twee speerpunten: onze producten moeten veilig 
zijn voor onze klanten én onze medewerkers moeten 
veilig kunnen werken. Beide aspecten zijn in het nieuwe 
distributiecentrum geborgd.” Daniel Bauwens: “Om een 
indicatie te geven: bij soortgelijke werkzaamheden voor 
de centralisatie in België is van de totale investerings-
som maar liefst de helft naar veiligheid gegaan.” 

Grondige voorbereiding
Jan Gras: “We hebben eerst met alle relevante instanties 
gesproken, zoals gemeente, brandweer en politie, om 
zeker te weten dat onze veiligheidsplannen vooraf 
goedkeuring zouden krijgen. Uiteindelijk hebben we 
zelfs veiligheidsvoorzieningen getroffen die voor onze 
collega’s van BASF in Münster (Duitsland) nieuw waren. 
Optimale veiligheid stond centraal bij het ontwerp en de 

bouw van het nieuwe distributiecentrum. Zo slaan wij 
de lak op in twee constructief van elkaar gescheiden  
opslaggebouwen voor gevaarlijke stoffen, die 60 minuten 
brandwerend zijn.”

Eén gecentraliseerde en ultramoderne 
kleurmakerij
In het nieuwe distributiecentrum is nu ook één ge-
centraliseerde en ultramoderne kleurmakerij gevestigd. 
Jan Gras: “Eerder hadden we drie kleurmakerijen, met 
maximaal één tot twee medewerkers. Nu hebben we 
één state-of-the-art kleurmakerij met vijf kleurmakers en 
bijvoorbeeld bij ziekte van een medewerker, blijft de 
continuïteit van onze topprestaties binnen de kleur-
makerij gewaarborgd. Ook maken we inmiddels van de 
drie aparte databestanden met de talloze kleurstalen 
één centraal bestand. Heel belangrijk: alle receptuur staat 
hiermee centraal opgeslagen en daardoor kunnen we 
klanten nog sneller en beter helpen.” Glasurit benadrukt 
dat de kleurmakers zelf bewust betrokken zijn bij de  
inrichting en routing van de nieuwe kleurmakerij: “Zij 
moeten er dagelijks werken en dus hebben zij ook de 
knowhow over hoe dat het meest veilig en efficiënt 
kan”, aldus Jan Gras.
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Maximaal milieubewust gebouwd
Het pand waar het nieuwe distributiecentrum in is  
gevestigd, is totaal gerenoveerd, met allerlei eigentijdse 
voorzieningen. Zo kunnen klanten die een bezoek  
brengen gebruik maken van de voor hen gereserveerde 
kantine. Daniel Bauwens: “Ook hebben we de kans ge-
grepen om energieneutraal te bouwen, vanuit de focus 
die BASF heeft op sustainability. We proberen zo zuinig 
en goed mogelijk met onze energie om te gaan, dus is 
bewust gekozen voor warmteterugwinning, reagerend 
op de seizoenen.” Jan Gras: “Uiteraard scheiden we onze 
afvalstromen voor recycling. Hier is een verdienmodel 
aan gekoppeld, waarbij we voor bepaalde recycling-
routes geld terugkrijgen. Onze inspanningen om afval 
maximaal te scheiden en te retourneren worden zo  
beloond.”

BASF gelooft in toekomst van coatings
Daniel Bauwens: “BASF kiest voor een bepaalde strategie 
en mobiliteit is er daar één van. Hier past coatings  
perfect in en daarom kiezen we voor innovatie. De  
centralisatie van de drie magazijnen tot één distributie-
centrum is hiervan een voorbeeld. De investering in een 
nieuw, professioneel en modern distributiecentrum  
bewijst ook dat BASF Coatings Benelux gelooft in de 

Nederlandse markt voor schadeherstel. We willen onze 
positie als lakleverancier in Europa nog verder uitbouwen 
en verstevigen en daar past deze belangrijke stap in. 
BASF viert dit jaar haar 150-jarig bestaan en ik ben ervan 
overtuigd dat over 150 jaar BASF nog steeds bestaat en 
de komende tijd gaat onze omzet ook groeien, in weer-
wil van een moeilijke markt. Ook Glasurit kan bouwen 
op een lange historie van maar liefst ruim 125 jaar. In de 
toekomst staat duurzaamheid en de uitbouw van onze 
activiteiten centraal. Daarvoor brengen we dit jaar al 
een aantal zeer goede producten op de markt, die het 
verschil zullen maken. Onze doelstelling is om door 
meer samenwerking met de juiste partners en de  
schadeherstellers ons marktaandeel te verstevigen. Wij 
zullen steeds nauwer gaan samenwerken met auto-
fabrikanten en hen met onze expertise in Nederland  
helpen om de netwerken van gespecialiseerde en ook 
merk gecertificeerde schadeherstellers te optimaliseren. 
Voor Jaguar Land Rover zijn we dat nu concreet aan het 
realiseren. Wij zijn daarvoor de juiste partner, omdat we 
op het hoogste niveau kunnen inschatten wat die  
autofabrikanten wensen én we kennen de beste  
schadeherstellers van Nederland omdat zij onze lakken 
gebruiken!”
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Transformatie naar multifunctioneel 
ontmoetingscentrum
Tot slot heeft Daniel Bauwens nog een primeur: ”Wij 
ondernemen al stappen om ook het trainingscentrum 
hier in Maarssen te vernieuwen. Op termijn zal onze 
vestiging in Maarssen uiteindelijk een multifunctioneel 
ontmoetingscentrum worden, waar we de schade-

hersteller ook de meest moderne procestechnologie 
kunnen tonen. Uiteindelijk gaat het om de tevredenheid 
van onze klanten. De schadeherstellers wensen niet  
alleen kwalitatief goede reparatielakken in exact de juiste 
kleur, maar bijvoorbeeld ook technische ondersteuning 
en premium service, inclusief snelle levering. Met ons 
nieuwe distributiecentrum is dit nu prima in te vullen.”
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Aansluiting op internationalisering
Wim Drost: “Als Consultancy Manager van Glasurit  
ben ik verantwoordelijkheid voor de ondersteuning die  
wij schadeherstellers bieden op bedrijfsmatig vlak. Ook  
ons netwerk voor onze klanten valt hieronder. Wat het  
Europese ColorMotion-netwerk momenteel internationaal 
aan toegevoegde waarde biedt, daarvan ligt de oorsprong 
onder andere in Nederland. De Glasurit RATIO Partner 
Groep heeft in feite de blauwdruk voor ColorMotion 

Wim Drost, Consultancy Manager:

“GLASURIT RATIO 
PARTNER GROEP GAAT OP 
IN INTERNATIONALE 
COLORMOTION-NETWERK”
Het klantennetwerk Glasurit RATIO Partner Groep sluit aan bij het 
internationale Glasurit-concept voor klantennetwerken: ColorMotion. 
De naam Glasurit RATIO Partner Groep, in de afgelopen 25 jaar gebruikt 
voor het klantennetwerk, komt daarmee te vervallen. Wim Drost: “Voor 
de leden van de Glasurit RATIO Partner Groep spelen we hiermee in op 
allerlei uitdagingen onder een nieuw motto: Meet, learn, win.”

GLASURIT UITGELICHT

mee helpen leveren. Echter, we zien dat steeds meer 
Nederlandse klanten van onze schadeherstellers ook  
internationaal gaan werken, denk hierbij aan bijvoor-
beeld leasemaatschappijen en fleetowners. Dat roept 
om een Europese opschaling van het klantennetwerk 
van Glasurit, om nog krachtiger en eenduidiger die 
trends in Europa te kunnen beantwoorden. Dit is één 
van de redenen waarom wij ons hebben aangesloten bij 
het internationale netwerk van ColorMotion. Het raam-
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Eerste ledenmeeting onder de nieuwe naam ColorMotion op 

28 oktober 2014 te Boxtel.

500 schadeherstelbedrijven uit verschillende landen 
aangesloten en er staan nog diverse andere landen in 
Europa in de startblokken om het ColorMotion-netwerk 
ook daar op te starten.”

Inzet digitale media
Inmiddels heeft Glasurit de leden van het Nederlandse 
klantennetwerk geïnformeerd en zijn de eerste stappen 
gezet om het netwerk aan te passen. Nieuw is onder 
andere dat Glasurit binnen het Nederlandse klanten-
netwerk stuurgroepen zal oprichten die vaststellen welke 
behoefte er is vanuit het netwerk. Ook zal het netwerk 
intensiever gebruikmaken van social media. Wim Drost: 
“Zo heeft ColorMotion in Nederland een eigen en be-
sloten Facebook-pagina, speciaal voor leden die dit  
medium gebruiken om onderling informatie te delen. 
Uiteraard wordt het ook door het consultancyteam van 
Glasurit gebruikt om informatie uit te wisselen. Zo ont-
staat voor de leden een online helpdesk of vraagbaak. 
Daarnaast zal Glasurit in de komende periode op de 
Glasurit-website een aantal aanpassingen doorvoeren, 
zoals het inrichten van een eigen inloggedeelte voor  
leden van het ColorMotion-netwerk. Op deze manier 
kan ColorMotion de leden veel sneller van informatie 
voorzien. De komende tijd wordt gebruikt om verdere, 
concrete invulling te geven aan het nieuwe concept.”

werk, het format is dus voortaan internationaal, maar ik 
beklemtoon dat de invulling ervan inhoudelijk nog steeds 
nationaal gebeurt, ook in Nederland.”

Aansluiting op Europese ontwikkelingen
Op het gebied van schadeherstel speelt in Nederland 
momenteel een aantal ontwikkelingen dat in het buiten-
land al enige tijd gaande is. Wim Drost: “Denk onder 
andere aan de groeiende invloed van de dealer en de 
OEM op het schadeherstelnetwerk. In Nederland zie je 
bijvoorbeeld de groei richting ketens. Echter, in het  
buitenland komt de druk richting de hersteller niet zozeer 
vanuit de verzekeraar, maar vanuit de automobiel-
producent. Dat laatste zien we ook nu in Nederland  
gebeuren. Dus kan de Nederlandse schadehersteller 
iets leren van een trend die al eerder in het buitenland 
plaatsvond. Dat van elkaar leren kan ideaal via een  
geolied en Europees netwerk zoals ColorMotion. Als 
net werkorganisatie voor de klanten zorgt ColorMotion  
ervoor dat leden elkaar ontmoeten en kennis maken met 
andere bedrijven. Glasurit wil, evenals de leden, leren van 
andere partijen en van nieuwe samenwerkingen om  
uiteindelijk te winnen in de schadeherstelmarkt. Wij 
hebben zelf de wijsheid ook niet in pacht, maar wij doen 
er alles aan om het rendement op schadeherstel voor 
onze klanten te bevorderen. De slogan van ColorMotion 
luidt dan ook: ‘Meet, learn, win.’ Is een schadehersteller 
nog geen lid? Dan is dit een ideaal moment om aan te 
haken bij ColorMotion.”

Netwerk in ontwikkeling
Door aansluiting te zoeken bij het internationale netwerk 
kan Glasurit leden nog beter van dienst zijn, onder andere 
doordat internationaal beschikbare kennis en informatie 
sneller en beter gedeeld kan worden. ColorMotion biedt 
oplossingen die zich op de belangrijke aspecten van het 
schadeherstelbedrijf richten: productiviteit, marketing & 
imago, personeelsbeheer, infrastructuur en duurzaam-
heid. Wim Drost: “Met ColorMotion wil Glasurit boven-
dien werken aan interessante samenwerkingen die  
leden helpen om hun bedrijf nog succesvoller te laten 
zijn. Bij het Europese ColorMotion-netwerk, waarin  
iedereen aan elkaar verbonden is, zijn inmiddels ruim 



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 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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