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REPORT

IN GESPREK MET

Bert de Geyter, Revenue & Retention Manager bij Jaguar Land Rover Benelux:

“JAGUAR LAND ROVER BENELUX KIEST
VOOR DEDICATED SCHADEHERSTEL”
Vorig jaar september vond de kick off plaats van het unieke
Body & Paint Program van Jaguar Land Rover Benelux richting
hun dealernetwerk. Doel is het opzetten van een exclusief JLR
schadeherstelnetwerk binnen de Benelux. Bedoeld om hiermee te
voldoen aan de zeer hoogstaande JLR Body & Paint standaarden
en KPI’s, én deze ook te handhaven.

Bert de Geyter, Revenue & Retention Manager bij Jaguar Land Rover Benelux in Antwerpen:
“We werken hiervoor zeer nauw samen met BASF/Glasurit. Deze samenwerking markeert
de erkenning door ons van BASF/Glasurit als toonaangevend Automotive Refinish
Service partner in de Benelux.”
Bert de Geyter
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Van universeel naar dedicated schadeherstel
Uiteraard worden er nu ook al Jaguars en Land Rovers
professioneel hersteld. Dit gebeurt veelal bij universele
schadeherstellers. Maar ook de merken Jaguar en
Land Rover worden qua constructie steeds complexer.
Bijvoor
beeld door het toenemende gebruik van alu
minium. Bovendien worden er verschillende soorten
aluminium toegepast. Bij schadeherstel vergen deze
stuk-voor-stuk een speciale manier van benaderen.
Bert de Geyter: ”Met de invoering van het Benelux Body
& Paint Program van Jaguar Land Rover wil JLR hierin
nog meer professionaliseren.”

Herstel conform de strenge JLR fabrieksnormen
en -eisen
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schadeherstellers. Hierbij ligt het accent uiteraard op de
meest optimale toepassing van de lakken van Glasurit.
Glasurit zorgt niet alleen voor de producten en diensten,
maar ook voor trainers, om de Value Added Serviceafspraken te ondersteunen. Ook is er een account manager
van Glasurit voor JLR benoemd, om de overeengekomen
standaarden en KPI’s te realiseren. De ondersteuning
via de levering van allerlei Value Added Services is
voor ons heel waardevol. Zoals Product Management,
Training & Workshops, Auditing en ook Productgebonden
Garantie Herstelwerkzaamheden. Overigens, niet alle
deelnemende schadeherstelbedrijven spuiten nu al met
Glasurit. Zij krijgen in de route naar de certificering wel
alle gelegenheid zich op dit merk te oriënteren.”

De bedoeling van de oprichting van het JLR schade
herstelnetwerk binnen de Benelux is dat klanten die een
Jaguar of Land Rover met schade binnen brengen, erop
kunnen rekenen dat het schadeherstel plaatsvindt conform
de strenge JLR fabrieksnormen en -eisen. Bert de Geyter:
“We willen dan ook dat de bedrijven, die schadeherstel
voor onze merken uitvoeren, beschikken over de correcte
en door ons gecertificeerde tools, uitrusting, expertise en
begeleiding. Bedoeld om hen in staat te stellen conform
de JLR normen te herstellen. Dit laatste benadruk ik graag.”

Rol van Glasurit
De rol van Glasurit in dit project is helder: “De schadeherstellers van onze dealers in de Benelux, of schadeherstellers die met onze dealers samenwerken, kunnen
dedicated toewerken naar een certificering. Hiermee
worden zij officieel opgenomen in ons nieuwe JLR
schadeherstelnetwerk. Glasurit ondersteunt deze schade
herstellers in het proces om deze JLR bodyshop-norm
te behalen, uiteraard met de focus op hun lakken en de
toepassing daarvan. In landen buiten de Benelux bestaat
die samenwerking voor dit bodyshop-programma al
tussen de importeurs van Jaguar en Land Rover, hun
schadeherstellers en Glasurit. Het betreft een mondiaal
concept.”

Veelzijdige ondersteuning
Bert de Geyter licht graag de rol van Glasurit in dit proces
nader toe: “Zij ondersteunen onze nieuw te certificeren

Kick off
Vorig najaar is, tijdens een conferentie voor alle Benelux-
dealers, dit concept van het bodyshop-programma
gelanceerd en uitgelegd. Bert de Geyter: “De rol van
Glasurit is voor onze dealers inmiddels duidelijk. Een
rol zowel als leverancier van herstellakken als leverancier van expertise om de interne processen bij de te
certificeren schadeherstellers te optimaliseren. Hier
kunnen zij hun voordeel mee doen. Het plan is om
binnen de Benelux tussen de 16 en 20 schadeherstel
bedrijven te certificeren voor het Body & Paint Program
van Jaguar Land Rover.”
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Win-winsituatie voor alle partijen
“Het is een pittig traject. De deelnemers worden uit
gedaagd om te investeren in equipment en in hun
medewerkers. Er wordt veel van
hen gevraagd gezien de hoge
fabriekseisen die wij stellen aan
het schadeherstel voor Jaguar
en Land Rover. Iedereen is vrij
hieraan deel te nemen, maar
wij leggen de lat hoog om de
certificering te kunnen halen.
We willen namelijk ook bij
dragen aan het business model
van de straks erkende JLR
schadeherstellers. Het is een
win-winsituatie voor alle partijen.
Met voorop uiteraard de eigenaar
die zijn waardevolle Jaguar of Land Rover, conform de
fabriekseisen, hersteld ziet.”

Eerste dealers in 2017 gecertificeerd
De eerste dealers zijn afgelopen december met de
trainingen gestart. Zij zullen naar verwachting in juni of
juli van dit jaar gecertificeerd zijn. Ook worden deze
schadeherstellers blijvend gevolgd. Bert de Geyter:
“Het certificaat behalen zij voor drie jaar en een gecer
tificeerd JLR-schadeherstel
bedrijf krijgt elk jaar een
audit. Na drie jaar krijgen zij een nieuwe training om
opnieuw gecer
tificeerd te worden. Wij besteden dus
veel aandacht aan het behouden van de behaalde
certificeringskwaliteit.”

Added value voor eindklanten
Doel is een dekkend netwerk van JLR schadeherstellers
in de Benelux. Bert de Geyter: “Voor onze particuliere en

zakelijke eindklanten alsmede voor leasemaatschappijen,
levert dit concept ook belangrijke added value. We gaan
hen binnenkort goed informeren over de toegevoegde
waarde van dit nieuwe JLR-schadenetwerk voor hun
auto’s. Met de komst van het Benelux Body & Paint
Program van Jaguar en Land Rover krijgen zij de absolute
garantie dat hun voertuig zal worden hersteld conform
de fabrieksnormen en niet minder.”

IN GESPREK MET
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Barbatruck:

SCHADEHERSTELLERS IN TRUCKSEGMENT
VERSTERKEN PROPOSITIE DOOR
SAMENWERKING
Acht schadeherstellers in het trucksegment
hebben hun krachten gebundeld en werken
samen onder de naam Barbatruck.
Martin Luinstra is één van de initiatiefnemers:
“Voor allerlei doelgroepen, van opdrachtgevers
tot verzekeraars, is dit een aantrekkelijke
propositie. Onze gebundelde vakkennis draagt
bij aan geoptimaliseerd truckschadeherstel en
een betere schadelastbeheersing.”
Martin Luinstra

Dit bijzondere initiatief komt voort uit een aantal truck
schadeherstellers, dat elkaar constructief trof in de
ColorMotion Group van Glasurit. Alle op dit moment bij
Barbatruck aangesloten schadeherstellers gebruiken dan
ook de lakken en adviesexpertise van Glasurit. Martin
Luinstra: “De bedoeling is snel door te groeien naar een
landelijke dekking met maximaal 20 aangesloten truckschadeherstellers. Barbatruck is een coöperatie met de
deelnemende schadeherstellers als aangesloten leden.
Ik ben voorzitter van die coöperatie en zelf lid namens

Kooiker Bedrijfswagenspuiterij en Carrosserie B.V. in Zwolle.
Van dit bedrijf ben ik ook aandeelhouder.”

Samen sterker dan alleen
Het specialisme is schadeherstel en lakspuiten specifiek
voor trucks, benadrukt Martin: “Hierin opereren wij universeel, dus alle merken trucks kunnen door ons worden
hersteld conform de fabrieksspecificaties. Zo nodig helpen
wij elkaar in een collegiale samenwerking en daardoor
kunnen wij onze klanten sneller van dienst zijn.”
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“Uiteraard blijft de vestiging waar de klant in eerste
instantie aanklopte, zowel technisch als administratief
eindverantwoordelijk. Naast elk soort schadeherstel
kunnen we ook trucks overspuiten, bijvoorbeeld als fleet
owners kiezen voor een huisstijlaanpassing. Dan speelt
er geen schade, maar halen we onze spuitexpertise
maximaal uit de kast. Doordat we in een groep opereren,
en dus veel capaciteit in één keer kunnen bieden, zijn
ook grote opdrachten prima te handelen door de bij
Barbatruck aangesloten schadeherstellers te laten samen
werken. Met elkaar zijn we sterker dan alleen.”

Voordeel voor meerdere doelgroepen
Door de koppeling van deze specialisten biedt Barbatruck
een heel mooi concept, geeft Martin Luinstra aan: “Voor
alle doelgroepen die wij bedienen, zijn er specifieke
voordelen. Neem de schademanager bij de verzekeraars.
Die heeft wensen zoals kostenbesparing en schadelastbeheersing, maar tegelijkertijd wil die verzekeraar ook
dat de truck met schade weer snel en perfect hersteld de
weg op kan. Maar ook bieden wij voordelen aan wagenparkbeheerders. Wij denken met hen mee vanuit hun
fleetbelangen. Zoals het snel beschikbaar stellen van
vervangend vervoer na een schade zodat de logistieke
bedrijfsvoering doorgang kan vinden. Eveneens helpen
wij de transporteurs zelf. Dit doen wij snel en tegen
redelijke kosten. Tot slot zijn wij ook een professionele
partij voor de truckdealers die wij helpen om hun klanten
te behouden door als schadepartner in hun proces samen
te werken.”

Interesse? Neemt u gerust contact op
Geïnteresseerde partijen die gebruik willen maken van
de expertise van Barbatruck zien op www.barbatruck.nl
welke diensten er specifiek worden aangeboden.
Ook kan er telefonisch contact worden opgenomen met
Barbatruck via telefoonnummer 088 - 4377890 of stuur een
email naar info@barbatruck.nl als u naar aanleiding van
dit artikel vragen heeft.
Participanten:
Truckschade Herstel Naaldwijk B.V.
Straalbedrijf Mourits B.V. (Bedum)
Autospuiterij Nico Mooij V.O.F. (Opmeer)

Autoschade Horst B.V.
Truckspuiterij Bronk (Beusichem)
Castricum Repair B.V. (Winkel)

Kooiker Bedrijfswagenspuiterij
en Carrosserie B.V. (Zwolle)
Glasbeek Autoschade (Waddinxveen)

TRAINING

Glasurit RATIO SpotRepair:

CERTIFICAAT ERKEND DOOR FOCWA
Schadeherstelbedrijven kunnen sinds vorig jaar het
FOCWA Standaard Certificaat verkrijgen door een Self
Assessment. Naast algemene informatie wordt er ook
een bewijs gevraagd van het bezit van de benodigde
equipement, diploma’s en certificaten, waaronder een
Certificaat Specialist Spotrepair.
Onze training Glasurit RATIO SpotRepair hebben wij
laten toetsen aan deze branchekwalificatie-eis en het
programma en de leerdoelen van deze SpotRepair
training komen minimaal overeen met de inhoud van het
VOC/-IBKC branchetoetsdocument. Met het Glasurit RATIO
SpotRepair-certificaat zijn schadeherstelbedrijven dus in
het bezit van een geldig alternatief document voor het
Certificaat Specialist Spotrepair en kan ook deze eis van
de FOCWA positief afgevinkt worden.

KLEUREN

REPORT

7

Autoschadeherstel Heijstek bracht deze Amerikaanse uitvoering van de BMW E30 M3 uit 1990, in de kleur Alpinweiss 2,
weer volledig in de originele staat. Deze vakkundig gerestaureerde BMW past nu perfect in de verzameling van de klant.

CERTIFICAAT CLASSIC CAR COLORS
BIEDT KLANTEN ZEKERHEID
In de digitale databank van Classic Car Colors is de originele kleur van een
klassieker terug te vinden. Deze databank gaat voor enkele autofabrikanten terug
tot de vooroorlogse jaren. Juist vanaf 1945 zijn de kleurgegevens van de meeste
merken beschikbaar.
Certificaat als bewijs
Na het herstel of de reparatie kan de schadehersteller
het unieke Classic Car Colors certificaat overhandigen
aan de eigenaar. Bij oldtimers is het van groot belang om
officieel aan te kunnen tonen dat het lakwerk historisch
verantwoord is uitgevoerd. Het certificaat is het officiële

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. In Nederland zijn 10 geselecteerde herstellers
met een specialisatie in restauratie en bevoegd voor het
uitgeven van een Glasurit Classic Colors certificaat.
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INNOVATIE

John Highfield, Chief Commercial Officer, CARHEAL+:

“CARHEAL+ EN BASF BIEDEN EEN
COMPLEET NIEUW EN UNIEK CONCEPT OP
HET GEBIED VAN SAME DAY REPAIRS”
BASF Coatings en CARHEAL+, de Deense specialist die een
reparatieconcept biedt voor kleine autoschades, hebben een
contract getekend voor een meerjarig en wereldwijd strategisch
partnership ten behoeve van het promoten van het baan
brekende concept van CARHEAL+. John Highfield is Chief
Commercial Officer, verantwoordelijk voor dit concept: “Auto’s
worden binnen dit concept efficiënt gerepareerd met een maxi
male professionaliteit en ook nog eens tegen een aantrekkelijke
prijs. Dit concept lanceren wij, in combinatie met de producten
van Glasurit, ook in Nederland. Met tal van voordelen voor de
Nederlandse autodealers, schadeherstelbedrijven en natuurlijk
eindgebruikers.” CARHEAL+ is een divisie van HBC System.

John licht toe: “In gesprekken met BASF Coatings vorig
jaar was helder dat de traditionele markt voor structureel
herstel op de lange termijn een dalende markt is. Dit is
algemeen bekend, onder andere vanwege het feit dat
auto’s dankzij allerlei systemen veiliger worden en ook
door verkeersmaatregelen zoals de toename van rotondes.
Tegelijkertijd zien we dat de traditionele smart repair

markt tekenen van groei vertoont. De consumenten in
deze markt willen geen no-claim korting verliezen op
hun verzekering, maar de schade wel graag gerepareerd
zien. Dit is het belangrijkste marktsegment waar wij ons
met CARHEAL+ op richten. Daarom tekenden BASF
Coatings en CARHEAL+ International een 5-jarige samen
werking wereldwijd, om ons concept in de refinish markt

REPORT

te promoten. CARHEAL+ is same day repair, waaronder
traditionele smart repair, maar ook het repareren en
spuiten van meerdere delen in één doorgang.”

Professioneel en efficiënt gerepareerd

John verklaart de gezamenlijke inspanning van CARHEAL+
en Glasurit voor same day repair vanuit het enige standpunt wat écht telt: dat van de eindgebruiker, de auto
mobilist met een kleine schade: “We weten allemaal
hoe vervelend het is om een kleine kras of deuk te
hebben, of een beschadiging op je lichtmetalen velgen.
Schade aan stoelen, dashboards en interieurbekleding
kan ook van invloed zijn op de waarde van het voertuig.
CARHEAL+ biedt de automobilist voortaan een handige,
professionele en voordelige oplossing. Zonder de noodzaak om het voertuig dagenlang van de weg te halen of
aanspraak te maken op de verzekering, wordt lichte
schade in en buiten het voertuig hersteld. Met dit
concept is er geen noodzaak om een schadeclaim in te
dienen en daarmee je no-claim bonus te verlagen. Met
CARHEAL+ is de automobilist in staat om zijn auto snel
en kosteneffectief gerepareerd te krijgen.”

9

De meest ervaren partner: Glasurit
John legt graag uit waarom men Glasurit koos als
partner in dit nieuwe concept voor same day repair:
“CARHEAL+ zal, in een gezamenlijke inspanning met
Glasurit, deelnemende schadeherstellers optimaal onder
steunen met onze kennis van de schadeherstelmarkt en
ons brede producten- en dienstengamma. Met Glasurit
als internationale partner zijn wij beter in staat snel te
leveren. Als leverancier van hoogwaardige schade
herstellakken richt Glasurit zich op milieuvriendelijke
watergedragen lakken en high-solid lakken met een
laag gehalte aan oplosmiddelen. BASF Coatings is de
grootste producent van autolak ter wereld en heeft
relaties met alle autofabrikanten. En ze bedienen groepen
klanten in alle belangrijke segmenten, variërend van retail,
fleetowners en dealers tot en met schadeherstellers. Zij
hebben de scope en kunnen mogelijkheden benutten.
Met haar uitgebreide ervaring zal Glasurit ons ondersteuning bieden met o.a. de schadeherstellakken voor
de gebruikers van CARHEAL+.”

Glasurit verhoogt efficiëntie, productiviteit en
prestaties
Echter, Glasurit is niet alleen betrokken bij dit concept
als leverancier van de lakken. John: “Dit bedrijf staat
wereldwijd bekend om haar kennis van alle mogelijke
processen binnen een schadeherstelbedrijf, niet alleen
het lakproces. Dus zij adviseren ons ook over de verdere
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verhoging van de efficiëntie, productiviteit en prestaties
met betrekking tot élk detail van het herstelproces bij
alle autodealers en hun reparatiebedrijven die besluiten
te kiezen voor CARHEAL+.”

lakken. Wij zijn ervan overtuigd dat het concept van
CARHEAL+ inspeelt op de groeiende vraag van de markt
naar snelle en kosteneffectieve reparaties van kleine
beschadigingen.”

Een belangrijk en uniek commercieel argument

De belangrijkste reden: het binnenhalen van
extra reparatieomzet

John: “Ons concept met de compleet ingerichte spuitcabine is op veel locaties inzetbaar en introduceren we
nu bij autodealers, erkende schadeherstellers en andere
marktpartijen. De belangrijkste voordelen van dit concept
zijn dat het de gebruikers voorziet van extra inkomsten,
meer klanttevredenheid en ook meer efficiency bij het
verminderen van de kosten van het autoschadeherstel.

Het innovatieve workshop-programma van CARHEAL+,
dat zich nu concentreert op dealers en repairshops, zal
extra reparatieomzet genereren. John: “Dit zal het
rendement en de productiviteit verbeteren. CARHEAL+
is een zakelijke oplossing dat een aantal belangrijke
elementen bevat. Het ‘one-stop-solutions’ concept biedt
zowel indoor als outdoor spuitcabines, door ons compleet
nieuw ontworpen en geproduceerd in Denemarken.
De cabines zijn voorzien van alle goedkeuringen en
compliance-eisen. Maar ook zijn zij allemaal voorzien
van het complete Glasurit lakkengamma. Dát is de core
business van Glasurit in ons concept van CARHEAL+.
Naast deze uitgebreide set van modulaire apparatuur,
waaronder de genoemde emissievrije indoor en outdoor spuitcabines, biedt het ook een gepatenteerd emissie
detectiesysteem en een IT-hub om alle data van het
uitgevoerde schadeherstel vast te leggen.”

App genaamd ‘CARHEAL+ Quote’
CARHEAL+ wordt geleverd met snelle en makkelijk te
gebruiken processen en programma’s die naadloos
aansluiten op de meegeleverde apparatuur. Het is een
gecontroleerd proces zodat de dealers en schadeherstellers altijd het juiste product toepassen, conform de
normen van de autofabrikant én het gebruik van de

CARHEAL+ is een complete oplossing inclusief een
schade-app genaamd ‘CARHEAL+ Quote’. John: “Die
helpt de adviseur de schade snel en gemakkelijk te
identificeren met behulp van een prijs-/menuoptie. De
spuitcabine biedt een black box systeem dat alle
relevante informatiestromen aan belanghebbenden door
geeft qua materiaalgebruik, inclusief alle handelingen
die vereist zijn in het lakproces.”

REPORT
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klanten. De Nederlandse markt is speciaal voor ons, de
houding is erg proactief. Men staat open voor nieuwe
ideeën en nieuwe programma’s. De Nederlandse partners
zijn bereid om te luisteren én zijn bereid om veranderingen
door te voeren als de business case logisch lijkt.”

Extra informatie

Technische en commerciële opleiding
Het programma biedt niet alleen de technische opleiding,
maar ook een commerciële training. John: “We hebben
een volledig marketingplatform waarvan de dealer en
schadehersteller kunnen profiteren. Maar ook point-ofsale banners, pop-ups, voorbeeldfoto’s van voor en na
het herstel, prijslijsten en nog veel meer. Ook leggen we
de dealer uit hoe hij dit concept kan opzetten en besturen
als een afzonderlijke financiële afdeling binnen zijn
organisatie.”

Nederlandse markt staat open voor nieuwe
ideeën

John geeft aan wat de uitrol van het CARHEAL+ concept
betekent voor Nederland: “We hebben inmiddels een
soft launch gehad en Glasurit is in gesprek met potentiële

De CARHEAL+ website geeft u extra informatie
(www.carheal.net). Zo toont deze video’s van zowel de
indoor als outdoor spuitcabines. En aan de onderkant
van de website vindt u een 6 minuten durend filmpje met
een heldere samenvatting van het complete business
concept. Klaar om de
volgende stap te zetten?
Neem dan contact op
met Jochen van Doesburg,
Key Account Management &
Business Consultant bij
BASF Coatings Services.
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TRAINING

TESLA-GECERTIFICEERDE SCHADEHERSTELBEDRIJVEN
VOLGEN TRAINING IN MÜNSTER
Eigenaren en autospuiters van vier
door Tesla gecertificeerde autoschade
herstelbedrijven, namelijk Autoschade
Groeneveld, ABS Splinter, ABS Haans
en ABS Boekhorst, bezochten in juni
2016 ons Refinish Competence Center
in het Duitse Münster en leerden over
de nieuwste reparatie- en spuittechnieken met Glasurit-producten. Tesla
Motors heeft al in juli 2015 onze autoreparatielakken goedgekeurd voor zijn
wereldwijde schadeherstelnetwerk. Genoemde herstellers
kregen een training en een
‘kijkje in de keuken’ van
Glasurit.

De groep autospuiters
na afloop van de
speciale training over
3-laagsspuiten.

In de Color Design Studio.
3-laagsspuiten in het
Refinish Competence Center.

COLORMOTION

LEDEN GLASURIT COLORMOTION
OP BEDRIJFSBEZOEK IN MÜNCHEN
Een groep van 32 klanten, allen lid van de ColorMotion-groep, bracht 3, 4 en 5
november een educatief bezoek aan München. Indrukwekkend was het Alliantz
Zentrum für Technik, waar crashtests worden uitgevoerd om autoschades te
analyseren en te repareren. Dit vormt de basis van de AZT-tijden die in Audatex
gehanteerd worden. Een ander hoogtepunt was de wondere wereld van BMW,
met o.a. een bezoek aan de fabriek. Als gebruikelijk werd de reis ook gebruikt
om samen van gedachten te wisselen over diverse ontwikkelingen in de autoen schadeherstelbranche.

Op bezoek bij de Mercedes-Benz
Niederlassung München.

Tijdens het bezoek aan BMW Welt - het presentatie- en distributiecentrum.

Getuige van een crashtest bij Alliantz Zentrum für Technik.

IN GESPREK MET
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Douglas Vis, bedrijfsleider bij Autoschade Waddinxveen:

“MULTI WORK PLACES MAKEN DE
KLEINE SCHADES BEDRIJFSECONOMISCH
WEER HEEL INTERESSANT VOOR ONS”
Universeel hersteller Autoschade Waddinxveen maakt onderdeel
uit van de Van der Linden Groep. Men werkt hier sinds eind
augustus 2016 met UV. Speciaal hiervoor heeft deze innovatieve
hersteller op advies van Glasurit maar liefst twéé multi work
places ingericht. Met daarbinnen de al direct rendabele inzet van
een combi-droogsysteem in de vorm van een dubbele combi
cassette met infrarood voor blanke lakken én UV voor primers.
Douglas Vis, bedrijfsleider bij Autoschade Waddinxveen: “In de
spuitcabines heerst nu rust, daar lopen de grote schades rustig
door, niet meer gehinderd door de flow van kleine schades.
Dit heeft een positieve invloed op ons rendement.”
Douglas Vis

Douglas Vis is erg enthousiast over zijn keuze om te
investeren in de twee multi work places. “Het is ongekend
hoeveel tijd we hiermee besparen. Ik kan met minder
lak en ook met een aantal handelingen minder, toch nog
rendement halen uit de kleine schades. Dat is van belang,
want in kleine schades zit een goede toekomst. Daar
hebben we nu tijdig op geanticipeerd.”

Focus op kleine schades
Douglas legt de voorgeschiedenis tot de aanschaf van de
beide multi work places graag uit: “We hadden en hebben
hier twee reguliere spuitcabines. Maar die liepen voortdurend vol door de kleine reparaties en dat hield de
grotere schades op. We hebben namelijk veel werk. Dat
vollopen is in de basis uiteraard een positief gegeven,
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maar vergeet niet dat je dan ook twee keer moet stoken
en dus je water verwarmen als je lak gespoten hebt.
Maar ook moet je daarna nog eens een keer je blanke
lak verwarmen én twee keer inpakken. Dit vergt dus
nogal wat tijd, energie en capaciteit. Vooral voor kleine
schades, en daar hebben we er veel van, waren deze

zijn eigen optimale inrichting van de multi work place
wil bereiken. Al die bezoekjes brachten mij op het idee
wat voor Autoschade Waddinxveen de optimale inrichting
zou zijn.”

Puur maatwerk
Geadviseerd door Glasurit heeft de firma CWN, bekend
van de spuitcabines en warmte units, de beide multi
work places voor Douglas en zijn mannen ontworpen
en gerealiseerd. “Het is dus puur maatwerk”, aldus
Douglas. Beide multi work places zijn sinds juli vorig
jaar in bedrijf en met succes! Zoals die er nu staan en
functioneren zijn deze het neusje van de zalm volgens
Douglas: “Echt state-of-the-art, met alle equipement
verzonken in de vloer of netjes weggewerkt in de muur.
Het werkt niet alleen efficiënt, maar ziet er visueel ook
heel efficiënt uit. Ook dat stimuleert het werkproces.”

twee spuitcabines technisch wel goed, maar bedrijfskundig niet efficiënt. Als bedrijfsleider kijk ik uiteraard ook
naar dat aspect. Samen met Glasurit, lakleverancier en
ook adviseur, ben ik mij gaan oriënteren.”

Voordelen multi work places
Op advies van Glasurit keek Douglas vervolgens goed
naar de voordelen van de zogeheten multi work places:
“We deden in ons bedrijf, om de spuitcabines te ontlasten,
wel eens wat spotrepairs in de primer hoek. Dat werkte
fijner en gaf meer ruimte in de cabines voor de grotere
schades, maar dat was niet zo professioneel en stofvrij
als met een multi work place. Echter, die kleine schades
nemen wel in aantal toe en zijn bedrijfseconomisch
aantrekkelijk mits je er een maximaal efficiënte routing

Glasurit als sparringpartner
Glasurit was tijdens dit oriëntatieproces een goede
sparringpartner voor Douglas: “Ik heb hen continu van
alles gevraagd, want daar zit veel kennis.
Vooral over hoe de toepassing van UV optimaal functioneert in onze nieuwe multi work
places. Interessante materie. Vooral als je nu
in de praktijk ziet hoe ongelooflijk snel dit
droogt en hoe schitterend en hoogwaardig
het eindresultaat is. Hun advies tijdens dit
traject was onmisbaar, al was het maar
door het rondje Nederland dat we samen
reden om te kijken bij schadeherstellers die al
succesvol met de multi work places werken.”

Meerdere voordelen

voor opzet. Dus hebben we besloten daar innovatief in
te investeren. Daar zit toekomst in. Samen met Glasurit
zijn we collega-schadeherstellers gaan bezoeken die al
met de multi work place werken. Je ziet dan dat iedereen

Douglas gaat wat dieper in op het proces:
“In feite zijn de beide multi work places
samen één werkplaats van 9 meter breed.
Daarbinnen kunnen onze schadeherstellers
aan twee auto’s tegelijk werken. Alles kan
erin, met infrarood voor blanke lakken én UV voor
primers. De auto gaat eerst door de wasstraat en komt
schoon de cabine in. Dus zonder in de demontage, plaatbewerking, voorbewerking en spuitcabine te komen.”
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“De efficiency voordelen van deze nieuwe en efficiëntere
routing alleen zijn al enorm. Ook ondervind ik dat de
lakken van Glasurit door de inzet van deze multi work
places nóg beter tot hun recht komen. Ik kan met minder
lak en eveneens met een aantal handelingen minder,
toch rendement halen uit de kleine schades. Beide multi
work places staan hier nu gewoon elke dag vól voor
spotrepair, met de stroom voor de grotere schades nu
filevrij in de beide spuitcabines.”

Hoger rendement en meer flexibiliteit
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Moeiteloos overgeschakeld
Douglas heeft 12 schadeherstellers aan het werk: “Zij
zijn door de bank genomen moeiteloos overgeschakeld
op werken in de multi work places. Elke monteur doet
werk in de multi work places om het te leren zodat deze
specifieke kennis binnen ons bedrijf goed geborgd is.
Ik heb nu vier jongens lopen die compleet zelfstandig
kunnen werken in deze multi work places. Van begin tot
eind, dus zowel spotrepair als werken met UV. Als er
één collega even niet is, kan een andere collega met
kennis van zaken direct het werk overnemen.”

COLOFON

Douglas kijkt als bedrijfsleider ook naar de bedrijfs
economische voordelen: “In de spuitcabines heerst nu
rust, daar lopen de grote schades nu in een ongehinderde
flow door. Niet langer belemmerd door de doorloop
van kleine schades. Dat scheelt veel stookkosten, de
eerste winst. Ik hoef ook niet meer eerder te beginnen
met de schadeherstellers, maar kan de beschikbare werk
tijd veel flexibeler benutten. Dat scheelt mij behoorlijk
wat uren. En ook gaan we dus veel efficiënter met de
toegepaste lak om. Je hoeft maar een heel klein beetje
aan te maken. Tel je die lakbesparingen allemaal bij elkaar
op, dan zie je een rendementsverbetering in je boeken
terug.”
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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.
ProFit with Glasurit.
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