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REPORT

IN GESPREK MET

Alain Bresseleers, Managing Director Koopman Car Terminal b.v.:

“GLASURIT DENKT
UITMUNTEND MEE IN ONZE
VERANDERENDE MARKT”
Koopman Car Terminal in Amsterdam werkt al langere
tijd intensief samen met Glasurit. Alain Bresseleers,
Managing Director Koopman Car Terminal: “Onze focus
draait daarbij altijd om de vraag: welke meerwaarde
kunnen wij de automotive klant bieden binnen het totale
pakket door van het begin tot het einde oplossingsgericht
te denken en te doen? In processen die hierbij horen,
werkt Glasurit constructief mee.”

Alain Bresseleers

Koopman Car Terminal is een ’full service’ autoterminal, gevestigd in de haven
van Amsterdam. Opdrachtgevers uit de automobielindustrie kiezen hier uit een
keur aan diensten. Alain Bresseleers: “Samengevat biedt Koopman Car Terminal
integrale automotive-logistiek voor bedrijven met grote wagenparken.
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Denk hierbij aan importeurs, dealers en lease- en
verhuurmaatschappijen. Grote aantallen voertuigen
worden door ons vervoerd, gebruiksklaar gemaakt en
weer afgeleverd. De terminal in Amsterdam is in 2004
in gebruik genomen en tussen 2004 en 2015 is het
verwerkte volume, in weerwil van de mondiale crisis,
alleen maar méér geworden. We zijn in die periode gegroeid van 39 naar 130 fulltime werknemers. Bijvoorbeeld
voor de nieuwe Nissan Infiniti vormen wij in Amsterdam
voor maar liefst 9 landen in West- en Centraal-Europa het
draaipunt, de modellen komen bij ons Europa binnen.”

Full service terminalactiviteiten
De autoterminal van Koopman in Amsterdam is fullservice. Alain Bresseleers: “Op één en dezelfde locatie
worden alle processen efficiënt gecombineerd, volledig
geïntegreerd en geautomatiseerd. Van ontvangst van
voertuigen vanaf schepen, het lossen en laden van treinen
tot en met het ontvangen van of uitleveren van auto’s aan
trailers. Plus uiteraard onze kerndiensten zoals deconserveren, wassen en gereedmaken voor aflevering.”

Gunstige geografische ligging
Alain Bresseleers benadrukt de gunstige geografische
ligging van Koopman Car Terminal in Amsterdam: “We
bieden door onze ligging aansluiting op alle modaliteiten.
Via partners garanderen wij scheepvaartverbindingen
met alle regio’s in de wereld. Eveneens is de centrale
ligging in Amsterdam een goede locatie voor directe
dealerdistributie naar de Benelux, Duitsland en
Zwitserland. Via partners garanderen wij ook afleveringen
in Centraal- en Oost-Europa. Tot slot zijn hier voldoende
uitbreidingsmogelijkheden, in tegenstelling tot de meeste
andere havens in Noordwest-Europa, en werken de
havenautoriteiten bereidwillig met ons mee.”

Innovatief met wasstraat
Koopman Car Terminal is continu innovatief: “Wij openen
bijvoorbeeld eind van dit jaar een state-of-the-art wasstraat, getoetst aan de marktbehoefte van de toekomst.
Deze wasstraat, eigenlijk een tunnel van 55 meter, is
volledig modulair gebouwd en is in staat elke minuut
een auto te wassen en dat met een interessante kostenstructuur. Op klantbehoefte afgestemd kunnen we hiermee zowel massavolume als maatwerk en kwaliteit
bieden. Dit maatwerk bestaat eruit dat we perfect, voor
onszelf en de klant, aansluiten op de activiteiten voor of
na het wassen, die nog bij die te wassen auto horen.
Kortom, in time delivery op basis van specs van de klant.
Dit maakt ons uniek.”

Samen op weg naar hoog kwaliteitsniveau
Koopman Car Terminal werkt al jaren met Glasurit samen:
“Zij leveren alle paint en non paint en verzorgen de
opleidingen voor onze repairafdeling. Koopman Car
Terminal werkt op dit moment niet alleen veel voor
Nissan/Infiniti, maar ook voor diverse lease- en verhuurmaatschappijen. Samen met Glasurit hebben wij elke
werkplek zodanig ingericht dat precies alles aanwezig
is voor dat ene specifiek merkgebonden werkproces,
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inclusief de juiste werkomschrijving. Frequent voert
Glasurit benchmarks uit op personeel, procedures en
toegepaste technieken. Ook doen we samen audits om
te beoordelen of we nog steeds het beoogde level halen
en uitstralen.”

Toegevoegde waarde samenwerking Glasurit
“Glasurit voegt in onze waardeketen hetzelfde toe wat
wij dienen toe te voegen: onderscheidend vermogen
door met onze klant mee te denken. En dan vooral op
terreinen als leadtime, kosten en kwaliteit, aanvullend
op de toch al hoge kwaliteit van hun lakproduct zelf. Wij
zien bij Glasurit en haar moederbedrijf BASF Coatings
een voor ons enorm belangrijk potentieel aan kennis.
Speciaal is hun directe link tussen Glasurit en BASF
Coatings met de wereld van OEM en dus de auto
fabrikanten, maar ook met de after sales refinishing
kant. Meedenken met ons in een veranderende markt
doet Glasurit uitmuntend. Wij willen naar World Class
toe, een strategisch thema voor ons, en daarvoor zien
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Inzet van nieuw UV-systeem
Verder is Koopman Car Terminal dit jaar gestart met
het gebruik van het nieuwe UV-systeem van Glasurit:
“In onze vestiging in Born werken we al iets langer met
dit UV-systeem. In Amsterdam zijn wij vooral gespecialiseerd in cosmetisch repareren met smart repair
technieken en ook hier doet dit UV-systeem inmiddels
prima haar werk. Met gedegen instructie en technische
begeleiding heeft Glasurit dit bij ons geïmplementeerd.”

wij Glasurit als ideale lak- en adviespartner. Zij weten
precies wat nodig is om het door ons gewenste totale
kwaliteitsplaatje te realiseren. Niet alleen binnen het
lakproces zelf, maar juist ook met in time delivery en
het totale product. Denk concreet aan kortere doorlooptijden, training van personeel en technische materialen
die voor ons op maat gemaakt worden.”

Ook projectmatige samenwerking
Eveneens helpt Glasurit met het snel anticiperen op
projectmatige acties. Alain Bresseleers: ”Wij moesten
bijvoorbeeld in korte tijd een fabrieksafwijking bij een
grote hoeveelheid auto’s herstellen. Daarin heeft Glasurit
constructief meegedacht en kwam op de proppen met
efficiënte werkwijzen en producten. Vanuit hun chemisch
proces hebben zij specifiek voor deze opdracht een lak
aangeboden waarvan de droogtijd was gehalveerd.
Terwijl diezelfde lak nog steeds voldeed aan de wettelijke eisen die aan een dergelijke lak in Europa worden
gesteld. Heel uitdagend voor ons en Glasurit, want het
ging om een massavolume met een zeer korte doorlooptijd.”

Brainstormen over eventuele uitbreiding
en verbouw
Momenteel verkent Koopman Car Terminal nieuwe
bedrijfsmogelijkheden binnen schadeherstel. Alain
Bresseleers: “We delen met onze partners, zoals Glasurit,
frequent allerlei ideeën over een fabrieksmatige opstelling voor bijvoorbeeld schadeherstel, waardoor we voor
onze klanten nieuwe mogelijkheden en verbeteringen
kunnen doorvoeren. Dit past in onze filosofie van
permanente verbetering. Glasurit denkt hierin momenteel
mee, bijvoorbeeld over hoe wij de meest ideale en
efficiënte doorgangen kunnen bouwen. Zo werken wij
samen aan onze toekomst.”

KORT NIEUWS
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Schadeherstel en garantiereparaties

PORSCHE GEEFT
WERELDWIJD APPROVAL
VOOR LAKKEN VAN GLASURIT
Vanaf nu kunnen Porsches met schade wereldwijd hersteld worden
met de lakken van Glasurit. Porsche After Sales Engineering heeft niet
alleen hiervoor, maar ook voor de garantiereparaties haar technische
approval gegeven.
Zoals verwacht mag worden van een autofabrikant
die bekend staat om innovatief design, de modernste
technologie en superieure productkwaliteit, wordt een
dergelijke approval alleen verleend aan producten die
voldoen aan de strenge kwaliteits- en prestatie-eisen
van Porsche. De gewenste werkwijze is vastgelegd in het
internationale Global Porsche Repair Manual en in het
Porsche Workshop Information System (PIWIS).

25-jarige samenwerking
Glasurit is trots op de 25-jarige samenwerking met
Porsche en erg blij dat Porsche met deze certificering de
uitstekende technische kwaliteit van de producten heeft
bevestigd. BASF, met Glasurit als topmerk voor autoreparatielakken, is ook leverancier voor alle aspecten van
OEM-laktechnologie van Porsche, van elektrostatische
dompellakken via basislakken tot en met blanke lakken,
inclusief de innovatieve ‘liquid metals’ met special effects,
die exclusief bestemd zijn voor de Porsche 918 Spyder.

Ondersteuning bij de optimalisatie
Om bij Porsche wereldwijd de reparatiestandaard van

de hoogste kwaliteit te waarborgen, verzorgt Glasurit
onder andere gespecialiseerde trainingen, inclusief SpotRepair-technieken, bedrijfsondersteuning via Glasurit
ColorMotion en het procesoptimalisatie-programma voor
autoschadeherstelbedrijven.
Christoph Rieser, Global Key Account Manager van
BASF, zegt hierover: “Uiteraard is BASF enthousiast dat
Porsche heeft besloten de 25-jarige samenwerking een
vervolg te geven en de technische approval te verlenen
aan Glasurit. We leveren zeer efficiënte producten van
eersteklas kwaliteit en verlenen diensten, waaronder
training en bedrijfsadvies alsmede ondersteuning bij
het kleur zoeken, die de groei en ontwikkeling van de
schadeherstelbedrijven bevorderen.”
“De uitstekende productkwaliteit en het bijzonder geavanceerde servicepakket zorgen ervoor dat Glasurit in
aanmerking komt voor de approval van Porsche en wij
zien er naar uit om de jarenlange uitstekende samenwerking met onze leverancier van autoreparatielakken
voort te zetten”, aldus Rainer Manigk van Porsche.
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GLASURIT UITGELICHT

Robert Keuning, National Sales Manager BASF Coatings Services:

“HET GLASURIT CLASSIC
CAR COLORS CONCEPT
BIEDT TOEGANG TOT DE
GROOTSTE KLEURENDATABANK TER WERELD”
Het Classic Car Colors concept van Glasurit is
al eerder in diverse andere landen uitgerold en
inmiddels een groot succes. En nu biedt Glasurit
dit hoogwaardige nicheconcept ook in Nederland
aan. Ofﬁcieel is het in september, dus zeer recent,
geïntroduceerd. Robert Keuning, National Sales Manager
BASF Coatings Services: “Hiermee bewijst Glasurit heel veel
Nederlandse bezitters van oldtimers én gespecialiseerde
schadeherstellers een grote dienst.”
Robert Keuning
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Robert Keuning: “Grofweg gaat het bij ons om oldtimers
die net voor en na de Tweede Wereldoorlog zijn geproduceerd door merken als Porsche, Ferrari, Mercedes,
noem maar op. Bijvoorbeeld oldtimers uit de jaren ‘50
en ‘60 stijgen momenteel gigantisch in waarde, daarbij is
origineel en historisch lakherstel zeer de moeite waard.
Die kleuren hebben we ooit voor die fabrikanten gemaakt
of we zijn in staat de originele kleur lak te reconstrueren.
Dit soort oldtimers wordt zelfs steeds meer als een
belegging gezien. Een prima alternatief ten opzichte
van lage rentestanden of sterk fluctuerende aandelen.
Je hebt het in dit segment niet over enorme aantallen.
Maar juist voor deze auto’s is de exactheid van historisch
restaureren van zeer groot belang om de beleggingsof handelswaarde te behouden. Ook voor de jonge
generatie oldtimers is het belangrijk om deze bij schade
te herstellen in de originele kleur.”

deze databank gaat voor enkele autofabrikanten zelfs
terug tot de vooroorlogse jaren. Juist vanaf 1945 zijn de
kleurgegevens van de meeste merken beschikbaar.
Vervolgens kan een schadeherstelbedrijf dat gebruik
maakt van onze lakken het voertuig met de gevonden
informatie in de originele kleur spuiten met de daarvoor
door Glasurit gemaakte lak. Of de auto nu in zijn geheel
of gedeeltelijk gespoten moet worden, of dat het om
herstel van een kleine schade gaat: zowel de eigenaar
als de vakman zien geen verschil met de originele lak op
de oldtimer.” Ook kan de bezoeker van de site besluiten
om niet voor de originele kleur te gaan, maar wel een
kleur die in de productietijd van een oldtimer werd
toegepast. Ook op die wijze kan men in de database
zoeken. Zo kan men desgewenst een scooter in een
oude Porsche kleur uit bijvoorbeeld 1966 laten spuiten
door gewoon die kleur op te zoeken.

Hulp bij zoeken naar originele kleur

Classic Car Colors certificaat als bewijs

Een oldtimer bezitten is een mooie hobby, geeft Robert
aan. “Eigenaren steken er veel tijd en energie in om te
zorgen dat hun oldtimer zijn waarde behoudt. Het is
vooral een probleem als de roest aan de historische
auto begint te knagen, het oorspronkelijke metallic-effect
achteruit gaat of kleine krasjes in de lak het prachtige
uiterlijk van de auto bederven.” De oplossing ligt voorhanden, maar is niet altijd één-twee-drie te realiseren,
beklemtoont Robert Keuning: “Alleen hoogwaardig
spuitwerk en een perfect passende reparatielak kan de
waarde van de aangetaste oldtimer in kwestie in stand
houden. Maar de oorspronkelijke lak is doorgaans niet
meer in de handel verkrijgbaar. Wat de eigenaar in dat
geval moet doen, is een kleur vinden die vrijwel exact
overeenkomt met de originele kleur. Hierin reikt Glasurit
nu ook eigenaren van oldtimers en schadeherstellers in
Nederland de professionele hand met het Classic Car
Colors concept.”

Na het herstel of de reparatie kan de schadehersteller
het unieke Classic Car Colors certificaat overhandigen
aan de eigenaar. Robert Keuning: “Dit is het officiële,
klinkende én kwalitatieve bewijs voor een écht historisch verantwoord lakgebruik bij herstel of restauratie.
Op deze manier blijft zowel de authentieke uitstraling
als de waarde van de oldtimer behouden. Bij dit soort
auto’s is dit van zeer groot belang om officieel aan te
kunnen tonen dat het lakwerk historisch verantwoord is

Ongekend groot en gedetailleerd kleurenarchief
“Glasurit is de lakspecialist met meer dan 100 jaar
ervaring en tevens de meest vooraanstaande expert ter
wereld als het gaat om autoreparatielak. Wij bieden
schadeherstelbedrijven professionele ondersteuning bij
vragen rond het spuitwerk of lakherstel van oldtimers in
de vorm van Glasurit Classic Car Colors.” Dit concept
geeft schadeherstellers toegang tot het ongekend grote
en gedetailleerde kleurenarchief van Glasurit. Robert
Keuning: “Dit archief is de grootste kleurendatabank ter
wereld en in die zin compleet uniek. Zowel consumenten
als schadeherstellers komen er heel eenvoudig op via
www.glasurit.com/nl/glasurit-classic-car-colors.

Zoeken wordt al snel vinden
Hoe het werkt? Heel eenvoudig, geeft Robert Keuning
aan: “Met een praktische zoekfunctie kunnen oldtimerliefhebbers en schadeherstellers in deze digitale databank
de originele kleur van hun klassieker terugvinden. Je kunt
op merk en kleur zoeken of alleen op merk. Je kunt daarbij
van breed naar diep zoeken en hoeft niet over heel veel
technische kennis te beschikken. Om een idee te geven;

uitgevoerd. Is de kleur niet origineel, dan daalt de marktwaarde direct. Je kunt van je classic car het ‘geboortebewijs’ opvragen bij de fabrikant, met ook alle originele
lakspecificaties. Voeg je hier het Classic Car Colors
certificaat aan toe, dan is ook officieel gewaarborgd dat
de waarde van je auto, wat dit betreft, behouden blijft.”
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Voordeel voor schadeherstellers
Voor de eigenaar van een schadeherstelbedrijf is Classic
Car Colors een goed, betrouwbaar concept. Robert
Keuning: “Herstelwerk aan een oldtimer is doorgaans
een fikse klus, waar kennis en kunde een grote rol spelen.
Graag benadruk ik dat het om originele lakken gaat die
met de huidige, moderne laksystemen en machinerie
kunnen worden aangebracht. Zo combineren we het
historische met het moderne. Het is zelfs mogelijk
een historische lak aan te brengen als modern, water
gedragen systeem. Kortom, de historische kleur, maar
op moderne basis gemaakt en toegepast. Daarbij gaat
het niet alleen om de originele kleur, maar ook om de
geboden hi-tech beschermingswaarde van anno nu. De
huidige primers en ondergronden bieden dan ook een
veel betere roestwerende werking dan men ooit in de
tijd van fabricage van de oldtimer kon maken.”

Opbouwen landelijk netwerk
“We bouwen nu aan een landelijk netwerk van schadeherstellers die hiermee gaan werken. Ook gaan we hen

hierin ondersteunen, door vanuit Glasurit contacten op
te bouwen met merkenclubs, verzekeraars en taxateurs”,
besluit Robert Keuning.

IN GESPREK MET
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meld je schade online
met een foto

ontvang gratis een
scherpe offerte

laat de autoschade direct
voordelig repareren

Guus van Dreven, Algemeen Directeur Autoschade Herstel Groep:

“EASY2FIX BEANTWOORDT
AAN DE VERWACHTINGEN VAN
DE MODERNE ONLINE MARKT”

Guus van Dreeven

Met de campagne ‘Kleine krasjes weg weken’ en
‘Lach je een deuk dag’ startte Autoschade Herstel
Groep afgelopen september een landelijke campagne
om Easy2Fix onder de aandacht te brengen van de
consument. Easy2Fix biedt een scala aan alternatieve
schadeherstelmethodieken voor cosmetisch schadeherstel. En is ontwikkeld om deze kleine schades
kwalitatief goed, betaalbaar en met zeer korte doorlooptijden te herstellen. Guus van Dreven, Algemeen
Directeur Autoschade Herstel Groep: “Wij hebben
voor onze franchisenemers via een andere marktbewerking een markt aangeboord die tot nu toe niet
landelijk op deze wijze is benaderd. De consument
doet steeds meer haar aankopen via internet. We zien
dat ook in andere branches en nu is het eindelijk ook
voor autoschade beschikbaar. Als dan ook nog eens
alles heel eenvoudig voor de klant verloopt, vergroot
je daarmee je markt. BASF speelt hier, onder andere
met de levering van de lakken van Glasurit en adviezen
aan de Autoschade Herstel Groep, ook een rol in.”
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Veel Nederlandse automobilisten rijden rond in een
beschadigde auto. Hierbij gaat het om kleine schades
zoals een klein deukje of een krasje in de bumper.
Het zijn vormen van autoschade die niet zozeer effect
hebben op de veiligheid, maar wel op de waarde en de
uitstraling van de wagen. Guus van Dreven: “Voordat je
ervoor kiest om de schade te herstellen, wil je natuurlijk
eerst graag weten wat de reparatie gaat kosten. Op de
website van Easy2Fix is het mogelijk om van te voren al
een indicatie van de prijs te krijgen. Onze vanaf prijzen zijn

precies waar hij of zij aan toe is. De snelheid, gemak en
duidelijkheid van de website spelen bij het binnenhalen
van deze specifieke schades een grote rol.”

een goede richtlijn. Je hebt dus bij Easy2Fix de mogelijkheid om gratis een scherpe offerte op te vragen. Upload
een foto van de schade via de site www.easy2fix.nl
en je ontvangt binnen 24 uur van onze dichtstbijzijnde
vestiging een geheel vrijblijvende, voordelige prijsopgave.
Een foto en je naam is genoeg, je bent ook niet verplicht
je kenteken in te voeren. We maken het zo makkelijk
mogelijk. Cosmetisch autoschadeherstel is namelijk niet
zo duur als veel mensen denken en de kwaliteit wordt
gegarandeerd. Dankzij Easy2Fix weet de consument

Onderscheid in cosmetische en complexe
schades

Accent op kleine en veelvoorkomende schades
Guus van Dreven benadrukt dat het gaat om veelvoorkomende vormen van autoschade die de leden van de
Autoschade Herstel Groep snel en voordelig kunnen
repareren: “Denk aan deukschade, lakschade, sterretjes,
velgschade, interieurschade en steenslag. Ook caravanen camperschade ontbreken natuurlijk niet in het aanbod.
Het gaat vooral om schade die de consument zelf wil
betalen omdat dat aantrekkelijker is dan claimen, omdat
de dader onbekend is of omdat het om een zelf veroorzaakte schade gaat. Easy2Fix richt zich op WA-schades
met voor visuele reparaties een grens tot 150 euro en
met een grens rond circa 500 euro voor reparaties die
Easy2Fix met de formule ‘klaar terwijl u wacht’ tot
maximaal in één dag uitvoert. Zelf betalen en snel en
kwalitatief goed laten herstellen via Easy2Fix is dan
aantrekkelijker dan claimen en laten afhandelen door
je verzekeraar.”

Autoschade Herstel Groep is een landelijke autoschadeketen met circa 50 herstelbedrijven. Alle vestigingen
zijn te herkennen aan het bekende blauwe logo op de
gevel. Easy2Fix past goed bij de visie van de Autoschade
Herstel Groep. Guus van Dreven: “In onze strategieontwikkeling worden de veranderingen in de autobranche
onderzocht. Wij constateerden duidelijke veranderingen
van het huidige wagenpark, onder andere door ver-
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groening met kleinere auto’s, het in een hoog tempo
toenemen van geavanceerde elektronica, bijvoorbeeld
PDC en adaptive cruise control, de zelfrijdende auto’s
en de manier waarop mensen zich, mede door de crisis,
verzekeren. Daarbij signaleerden wij ook een groeiend
aanbod van kleine schades. In 2013 hebben wij voor
onze organisatie een nieuwe koers ontwikkeld met als
doel speelveldvergroting, gebaseerd op de toenemende
scheiding die wij zagen tussen cosmetische en complexe
schades. Voor de eerste schadesoort hebben we in 2013
Easy2Fix geherïntroduceerd, een écht vernieuwend concept voor online marktbenadering in de schademarkt.”
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moeten snel, voordelig en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Guus: “Om de daadwerkelijke uitvoer van dit
soort reparaties waar te maken, hebben we een aantal
specifieke technieken toegevoegd aan ons al bestaande
programma. Hiermee kunnen we de belofte van snel en
betaalbaar cosmetisch schadeherstel en One Day Repair
ook echt realiseren. Om ervoor te zorgen dat de processen
in de werkplaats van onze leden maximaal afgestemd
zijn op de eisen, die aan het specifieke werkaanbod
worden gesteld, hebben wij samen met Glasurit allerlei
aanpassingen uitgewerkt. Daarvoor is, samen met
Glasurit, een speciaal programma ontwikkeld. Bijvoorbeeld op de werkvloer zijn de processen en technieken
in een nieuw jasje gestoken om de doorlooptijden nog
efficiënter in te richten. Dit om zowel onze prijsbelofte
als gegarandeerde doorlooptijd van ‘klaar terwijl u wacht’
tot maximaal in één dag waar te maken. De inbreng van
onze lakleverancier, BASF, is daarbij van groot belang.”

Uniek in schadeland
“Met onze online marketing aanpak hebben we gaandeweg veel ervaring opgedaan. We hebben sinds deze
zomer de Easy2Fix-formule voor cosmetische schades
uitgebreid met One Day Repair. Dit zijn reparaties tot
circa 500 euro die Easy2Fix ‘klaar terwijl u wacht’ tot
maximaal in één dag uitvoert. Kortom, we denken dat de
markt voor cosmetische schades zal groeien en we hebben
dit concept dan ook ontwikkeld om de ondernemers
die bij ons zijn aangesloten daarvan te laten profiteren.
Door de online marktbenadering van de centrale organisatie komt het werk binnen en vervolgens voeren
onze aangesloten leden dit concreet uit. Alle leden van
Autoschade Herstel Groep profiteren automatisch van het
werkaanbod dat via deze nieuwe marktbenadering centraal binnenkomt. We zijn hiermee echt uniek. Easy2Fix
is ook voor zakelijke opdrachtgevers zoals verzekeraars
en leasemaatschappijen interessant, omdat de technieken
bijdragen aan schadelastverlaging. Ons concept valt,
vanwege de online overeenkomst, in ieder geval op bij
de nieuwe en dynamische internetverzekeraars van
tegenwoordig.”

Grootschalige marketingcampagne
Met de slogan ‘Kleine krasjes weken’ en ‘Lach je een deuk
dag’ startte de Autoschade Herstel Groep in september
een grootschalige campagne om Easy2Fix onder de
aandacht te brengen van de Nederlandse consument.
Guus: ”Wij promoten dit unieke concept bij het publiek
via een uitgebreide campagne, onder andere met radiocommercials.”

Aanpassing schadeproces
Zoals gezegd; de online marktbenadering is uniek. Maar
de eenmaal, via internet, binnengehaalde schades

Ook opleidingsprogramma
verzorgd door Glasurit
Guus van Dreven: “We richten niet alleen de technieken
nóg efficiënter in, alle AHG-bedrijven krijgen vanuit de
centrale een uniek opleidingsprogramma aangeboden.
Dit bestaat uit een procestraining, een technische training
door Glasurit en een speciale commerciële training
door Business Building. In het procesgedeelte ligt het
accent op het bewust worden, de schade intake en de
daadwerkelijke implementatie van innovatieve technologische middelen die het reparatieproces aanzienlijk
versnellen. De technische training richt zich specifiek op
het toepassen van de innovatieve technologieën. De deelreparaties kunnen worden uitgevoerd op een speciale
werkplek, een zogeheten ‘multi working place’. Al deze
trainingen worden voor ons verzorgd door Glasurit.
Zij hebben dus een belangrijke inbreng in dit concept en
juist hun toegevoegde waarde maakt Glasurit voor ons
de ‘partner in business’.”
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Nieuwe generatie blanke lak

WINSTGEVENDE OPLOSSINGEN:
SNELLER, EFFICIËNTER EN
BRILJANTER
Schadeherstelbedrijven kunnen met onze nieuwe generatie Glasurit blanke
lakken sneller, veiliger en nog rendabeler een uitstekend eindresultaat bereiken.
Daarmee verlegt Glasurit opnieuw de grenzen voor de reparatiebranche. De vier
nieuwe blanke lakken zijn ontwikkeld voor verschillende doeleinden en hebben
bijzondere eigenschappen. Het accent ligt op snel drogend (Glasurit 923-610 HS
Klarlack schnell trocknend), universeel inzetbaar (Glasurit 923-625 HS Klarlack
universal), hoogglanzend (Glasurit 923-630 HS Klarlack hochglänzend) of extreem
krasvast (Glasurit 923-645 HS Klarlack kratzfest). Net als alle andere lakproducten
van Glasurit staan deze garant voor een uitstekend eindresultaat. Maar deze lakken
leveren nog meer op.
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Rendement verbeteren door kostenbesparing
Aangezien schadeherstelbedrijven onder grote kostendruk staan, was de productontwikkeling gericht op het
verbeteren van het rendement en dat was mogelijk door
het proces nog sneller en veiliger te maken. Zo onderscheiden de nieuwe blanke lakken zich door korte procestijden, snelle droging bij 60 °C en kortere droogtijden bij
40 en 20 °C. Het schadeherstelbedrijf profiteert daarvan,
want deze blanke lakken besparen flink op tijd en energiekosten. Daarnaast levert de zeer goede poetsbaarheid
nog extra tijdwinst op, ook een voordeel voor de schadehersteller.

De alleskunners en eersteklas resultaten
Onze vier nieuwe blanke lakken staan ook voor een
maximum aan flexibiliteit, want de meeste blanke lakken
van deze nieuwe generatie zijn net zo geschikt voor spot
repair als voor het spuiten van complete voertuigen.
Daarnaast zijn deze lakken ook nog zeer robuust, kunnen
alle vier eenvoudig worden aangebracht en leveren
deze onder de meest uiteenlopende omstandigheden
altijd eersteklas resultaten.

Voor alle vereiste processen
Met deze nieuwe generatie blanke lakken biedt Glasurit
de schadehersteller optimale oplossingen voor alle
vereiste processen in de markt. Naast de traditionele

COLOFON

Snel drogend

Universeel inzetbaar
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van Glasurit en wordt toegezonden
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3606 AS Maarssen
Postbus 1015,
3600 BA Maarssen
Tel.: 0800 - 45278748
Fax: 0800 - 2724357
E-mail: info@glasurit.nl
Internet: www.glasurit.com

werkwijze kunnen
met deze lakken ook
snelle processen
met zekerheid tot
een uitstekend
resultaat leiden.
Deze verbinding
van kwaliteit en
efficiëntie is al
meer dan honderd
jaar het handelsmerk van Glasurit
en zorgt bij schadeherstelbedrijven
voor de grootst mogelijke winstgevendheid.

Ook nieuwe verharders en verdunners
In combinatie met de nieuwe lakken kan de schadehersteller ook profiteren van een compleet nieuwe serie
verharders en verdunners. Deze blanke lakken dienen
met de nieuwe uniforme mengverhouding van 3:1:1
verwerkt te worden. De nieuwe verharders en verdunners
worden in de toekomst ook voor de HS-2K-Decklack 22
gebruikt. Dat maakt het werken met Glasurit voor schadeherstelbedrijven nog eenvoudiger en veiliger.

Hoogglanzend

Redactie:
• Key Account Management & Consultancy:
Simon van den Enden
• Sales: Robert Keuning
• Techniek: Jan Heuver
• Marketing: Onno van der Louw
• Communicatie: Mendie Haalboom
Hoofdredactie: Mendie Haalboom

www.twitter.com/glasuritnl
www.facebook.com/glasurit.nederland

Extreem krasvast

Eindredactie en realisatie:
Enterprise Communications
Warmoezerij 30a
6852 NN Huissen
www.enterprise-comm.nl
Overname van artikelen is
toegestaan na uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van
BASF Coatings Services B.V.
BASF Coatings GmbH
Glasuritstraße 1, 48165 Münster,
Duitsland, NL10-GL07
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Informatieseminar ‘Personeelsmanagement’ van ColorMotion

MEER RENDEMENT
DOOR AANDACHT VOOR DE
MENSELIJKE FACTOR
Veel ondernemers in schadeherstel zijn van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat druk bezig met hun vak. De feitelijke techniek van schadeherstel én
maximaal uren draaien staan hierin doorgaans centraal. Maar vaak vergeet
men dat het uiteindelijk de medewerkers zijn die deze techniek daadwerkelijk
toepassen en de uren draaien die nodig zijn om te kunnen factureren.
En medewerkers zijn mensen, met ups en downs, pluspunten, nukken en
een thuissituatie. Wie hierop structureel inspeelt met een stevig verankerd
personeelsmanagement haalt een gezond rendement uit tevreden
medewerkers. Dus eerst de mens en dan de machines.
Tijdens het informatieseminar ‘Personeelsmanagement’
van ColorMotion leren ondernemers in schadeherstel
hoe zij succesvol personeelsmanagement invoeren.
ColorMotion hanteert een praktisch motto: Meet, learn,
win. Door gelijkgestemde schadeherstellers elkaar te
laten ontmoeten en samen van professionals te leren,
scoort iedereen al direct de volgende dag extra punten

in zijn onderneming. Daarom past ook dit informatie
seminar Personeelsmanagement zo goed onder dit thema
én in de dienstenkolom ‘het beste team’ van ColorMotion.
FOCWA verzorgt de inhoud van dit informatieseminar
door haar specifieke expertise op dit terrein. Terwijl de
uitnodiging en de organisatie in handen zijn van de inter
nationale serviceorganisatie ColorMotion van Glasurit.
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Cruciaal voor elke ondernemer met werknemers
Voor wie het is bestemd? “Elke ondernemer in schadeherstel met medewerkers op de loonlijst, al is het er maar
één”, aldus Wim Drost van BASF Coatings Services. “Grote
holdingbedrijven hebben voor personeelsmanagement
vaak een servicecenter, maar een willekeurige schadehersteller met 1 tot pakweg 20 mensen op de loonlijst,
moet het allemaal zelf regelen.” Het praktische seminar
gaat vooral over wat de werkgever dient te regelen
omtrent het in dienst nemen van medewerkers en de bij
behorende contracten, vakantie, arbeidsongeschiktheid,
functioneren, conflicten met en overtredingen van de
werknemer en het uit dienst treden. Vooral op dat laatste
punt stelt de rechter tegenwoordig steeds strengere
eisen aan de werkgever. Kortom, waar het tijdens dit
informatieseminar vooral om gaat, is wat er volgens de
huidige wet minimaal van de werkgever wordt verwacht
op het gebied van personeelsmanagement.
functionerings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken.
Hiermee maakt u aantoonbaar dat uw medewerker van
alle documenten en afspraken op de hoogte is. Van groot
belang als u in een conflictsituatie terechtkomt of bij
afvloeiing van een medewerker. Deze dossiervorming
ontbreekt vaak bij schadeherstelbedrijven.

Medewerkers, de mobiele telefoon en
social media

Wim Drost

Praktische aanpak
Het informatieseminar duurt driekwart dag en er is
één externe spreker. Dit is Jos Apeldoorn, de juridisch
medewerker van FOCWA. Zijn toelichtingen vullen we
aan met heel veel praktijkvoorbeelden. Zo kunnen de
deelnemers met hun eigen voorbeelden en probleemstellingen komen die tijdens deze dag ook direct
opgepakt worden. “We hanteren dus een zeer praktische
aanpak”, aldus Wim Drost.

Focus op nieuwe Wet werk en zekerheid
Hoewel het seminar een keur aan onderwerpen toelicht,
verdienen er drie extra focus. Ten eerste de nieuwe Wet
werk en zekerheid die ook per 1 juli 2015 nieuwe wijzig
ingen kent op het gebied van personeelsmanagement
en nog steeds heel veel vragen oproept bij ondernemers
met medewerkers. Vooral als het gaat om tijdelijke
arbeidscontracten. Wim Drost: “Tijdens dit seminar komen
de gevolgen van deze wet uitgebreid aan de orde, met
name in relatie tot ontslagrecht. U gaat naar huis met een
beter begrip hiervan.”

Aandacht voor personeelsdossiers
Verder is er veel aandacht voor het correct en
profes
sio
neel aanleggen en up-to-date houden van
personeelsdossiers. Bijvoorbeeld met vastlegging van

Dit geldt ook voor het derde speerpunt: het opstellen
van huisregels in uw schadeherstelbedrijf. Heel belangrijk en vaak vergeten. Denk alleen al aan regels voor hoe
uw medewerkers om mogen gaan met de mobiele
telefoon en social media tijdens het werk. Deelnemers
leren bijvoorbeeld regels opstellen voor wie in het
bedrijf wat over de onderneming op internet zet en wie
dat beheert.”

Praktische voorbeelddocumenten
Deelnemers krijgen per mail tal van overzichtelijke
documenten toegezonden waarin ze kunnen terugvinden
wat er allemaal tijdens het informatieseminar is verteld.
Denk aan concrete voorbeelden van huisregels, arbeidscontracten en diverse beoordelings- en functioneringsformulieren.

GOED, ALS NIEUWE BLANKE LAKKEN SNELLER,
BRILJANTER EN EFFICIËNTER ZIJN.
BETER, ALS SCHADEHERSTELBEDRIJVEN DAARMEE
OOK NOG KOSTEN KUNNEN BESPAREN.
Met de nieuwe generatie blanke lakken biedt Glasurit aan schadeherstelbedrijven niet alleen optimale oplossingen voor alle vereisten, maar ook de
kortste processen in de markt, die met zekerheid tot een uitstekend resultaat leiden. Deze verbinding van kwaliteit en efficiëntie is al meer dan honderd
jaar het handelsmerk van Glasurit en zorgt bij schadeherstelbedrijven voor de grootst mogelijke winstgevendheid. Daar kunt u op rekenen!
ProFit with Glasurit.

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

