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REPORT

IN GESPREK MET

Edwin Elkhuizen, Schade Manager van Mercedes-Benz Dealer Bedrijven:

“DE HUIDIGE MARKT INSPIREERT
MIJ OM NU HEEL ANDERS
TEGEN ZAKEN AAN TE KIJKEN”

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven is onderdeel
van Mercedes-Benz Nederland en is eveneens
merkhersteller. Edwin Elkhuizen, Schade Manager
van Mercedes-Benz Dealer Bedrijven: “Glasurit
ondersteunt ons bij het verlagen van ons
lakverbruik en het voldoen aan het volwaardige
garantiesysteem van Mercedes-Benz. Glasurit
heeft hiervoor zelfs de specifieke Mercedes-Benz
Workshop Efficiënt Schadeherstel ontwikkeld.”
Edwin ziet kansen in de veranderende markt voor
schadeherstel: “Dé grote uitdaging in het huidige
economische speelveld, en dat spreekt mij enorm
aan, is dat je geïnspireerd en gestimuleerd wordt
om anders tegen de zaken aan te kijken en nieuwe
diensten en producten te ontwikkelen.”
Edwin Elkhuizen, Schade Manager van
Mercedes-Benz Dealer Bedrijven

REPORT
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Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. (MBDB) is een
onderdeel van Mercedes-Benz Nederland. De in totaal
zes vestigingen hebben in Alphen a/d Rijn en op de
hoofdvestiging Den Haag ook een schadeafdeling.
Edwin Elkhuizen: “Ik mag de twee schadebedrijven én
MB-rent (vervangend vervoer in eigen beheer) aansturen.
Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het managen
en controleren van de processen, het benaderen van
nieuwe klanten en het onderhouden van de relatie met
de bestaande klanten.”

Zowel Mercedes-Benz als universeel
Achter het succes van deze drie activiteiten staat een
team van 24 gemotiveerde medewerkers dat de werkzaamheden uitvoert, de kwaliteit hoog in het vaandel
heeft en de klant centraal stelt. Edwin: “De collega’s zijn
getraind om, naast het herstellen van Mercedes-Benz
voertuigen, ook andere merken te herstellen. Ik benadruk
daarom dat we ook universeel hersteller zijn. Wij repareren, sinds ik als manager de zaak aanstuur, alle merken.
Mercedes-Benz heeft daar geen enkele moeite mee. We
hebben in ons bedrijf bijvoorbeeld een leasemaatschappij
met ook andere merken dan Mercedes-Benz. Als daar
schadegevallen zijn, dan herstellen we die ook.”

Proactief achter werk aan
Edwin Elkhuizen geeft zijn nuchtere visie op de huidige
markt voor schadeherstel: “Iedereen in deze sector zal
erkennen dat er teveel schadeherstellers zijn en dat het
werkaanbod daalt. Dat is duidelijk merkbaar en gaat
ook niet aan de merkdealers voorbij. In bijvoorbeeld
Duitsland hebben ze ook last van een mindere markt,
maar ik heb de indruk dat het in Nederland harder gaat
en met meer impact. We passen ons hier professioneel
op aan en putten ten eerste zoveel mogelijk werk uit ons
eigen klantenbestand. Bij een dealerbedrijf is het een
voordeel dat een dergelijk bestand vrij groot is. We
nemen hierin een proactieve houding aan en proberen
bijvoorbeeld klanten, die bij derden schadeherstel of
onderhoud onderbrengen, ervan te overtuigen dat ook
Mercedes-Benz erkend schadeherstel bijdraagt aan het
waardebehoud van je auto.

Kortom, we gaan actief achter werk op het gebied van
schadeherstel aan. Onze klanten blijken dat te waarderen
en in de praktijk weten we het door hen vaak gebruikte
argument, dat schadeherstel bij je dealer duurder is,
te weerleggen. Feitelijk zijn we in de praktijk net zo con
currerend als een universeel schadebedrijf. Het gaat
erom onze klanten daarvan te overtuigen. De kwaliteit
die we daarvoor leveren is en blijft onberispelijk, we staan
voor wat we herstellen.”
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Meer in eigen beheer verzorgen
“De nieuwe economische realiteit gaan we niet uit de
weg. Sterker nog: we proberen daar kansen in te zien
en deze te benutten. Een uitdaging die mij overigens
persoonlijk aanspreekt. De kunst is om nieuwe diensten en
producten te ontwikkelen waarmee je klanten behoudt
en nieuwe aantrekt. Een succesvolle verandering is
bijvoorbeeld dat we nu alle werkzaamheden rondom
schadeherstel zoveel mogelijk in eigen beheer houden.
Wat je in de hoogtijdagen uitbesteedde of waar je niet
eens aan dacht, halen we nu allemaal weer naar binnen.
Het standaard poetsen van voertuigen voor het hele
bedrijf hebben we bijvoorbeeld dit jaar opgezet, voorheen
besteedden wij dat aan derden uit. Hier zit ook een kans
op een efficiencyslag in voor ons, omdat we op dit
specifieke werk kunnen sturen.
Of denk aan small repair, voor ons een verzamelnaam
waaronder spotrepair en ruitreparaties vallen. Dit zijn
de standaardzaken die eigenlijk elk schadebedrijf wel
verzorgt. Daarbij organiseren we dan eveneens dat
we onze medewerkers flexibel op deze verschillende
werkzaamheden kunnen inzetten. De interne roulering
tussen allerlei werkzaamheden binnen schadeherstel is
iets waar we actief op sturen. Het houdt de kosten beperkt
én geeft ons de kans om over werkelijk álle facetten
van schadeherstel de regie te houden. Die flexibiliteit
verlangen we wel van onze medewerkers, zij moeten
meer facetten van alle werkzaamheden aankunnen.”

Dezelfde visie als Glasurit
“Wij hebben alle benodigde kennis en kunde in huis voor
erkend schadeherstel voor Mercedes-Benz én gebruiken
uitsluitend originele Mercedes-Benz onderdelen. Zo blijft

de auto voldoen aan de strengste veiligheids- en
kwaliteitseisen. De klant kan erop rekenen dat wij
uitsluitend voertuigen herstellen volgens de reparatievoorschriften van Daimler, die staan voor absolute
veiligheid en een hoogwaardige kwaliteit. De lakken
van Glasurit zijn door de organisatie van MercedesBenz gehomologeerd. Wij hebben gekozen voor Glasurit
omdat zij dezelfde doelstelling nastreven die wij ook
voor ogen hebben: kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en efficiënt schadeherstel. Ik ben nu manager, maar
kom uit de praktijk en weet hoe het op de werkvloer is.
Je kunt als management samen met een lakmerk mooie
plannen maken, maar als je je spuiters niet meekrijgt,
werkt het gewoon niet. Zo eenvoudig ligt het. Het product
Glasurit levert een kwalitatief goed product en onze
spuiters werken er graag mee. Belangrijk in de samenwerking is dat je direct kunt rekenen op ondersteuning
als dat nodig is. De voordelen van zo’n samenwerking
zijn dat je in de praktijk kosten kunt reduceren.”

Efficiencyslagen
“Wij hebben regelmatig overleg met Glasurit om te
bespreken op welk vlak er aandacht benodigd is in het
totale bedrijfsproces. Daarnaast maken wij actief gebruik
van het Glasurit Efficiency Programma, met als doel onze
processen door te lopen, het verbruik te analyseren en
te bekijken waar we nog efficiënter kunnen werken
om kosten te besparen. Het is goed om zo nu en dan
een spiegel voorgehouden te krijgen en de ervaring
van Glasurit te gebruiken. Ik denk wel, en dat is mijn
persoonlijke mening, dat je weliswaar efficiencyslagen

REPORT

kunt maken, maar als het werkaanbod er niet is, komen
die voorspelde efficiencyverbeteringen ook niet uit de
verf. Heb je in je schadeherstelbedrijf aan de lopende
band werk en staat de druk op de ketel bij alle disciplines
in je bedrijf, dán kun je efficiencyslagen maken en
meer rendement halen. De huidige marktsituatie veroor
zaakt onverwachte golfbewegingen in het werkaanbod.
Soms is het enorm druk en twee dagen later heb je
overcapaciteit. Die golfbewegingen vind ik niet ideaal
om de efficiencyverbeterende adviezen toe te passen.
Het schommelende werkaanbod verdelen om de trein
gaande te houden en zo alsnog je efficiencyvoordeel te
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behalen, is lastig want dat accepteert de klant niet.
Die wil snel geholpen worden. Je bent dus verplicht al
het werk dat je krijgt, direct te doen en spreiding is niet
mogelijk. Juist dan moet je de geadviseerde efficiencyvoordelen niet uit het oog verliezen.”

Positieve toekomst
“Gelukkig werken wij binnen de organisatie van een
geweldig automerk. Mercedes-Benz is gewild en dat
zal niet snel veranderen. Voor ons de geruststellende
gedachte dat wij, als team, onze kansen benutten en
daardoor nog steeds profijtelijk kunnen ondernemen.”

INNOVATIE

Glasurit Mat Clear Systeem

MATTE LAK IN ALLE
VARIANTEN VOORTAAN
EENVOUDIG TE REPAREREN
Het herstellen van lakken met verschillende glanswaarden was in het verleden geen
sinecure. Met de introductie van het ‘Glasurit Mat Clear Systeem’ is er nu een eenvoudige oplossing om ook de matte blanke lak weer in de originele staat te herstellen.
Hiermee heeft Glasurit een passend antwoord op de trend waarbij autofabrikanten
steeds vaker verschillende glanswaarden aanbrengen op hun modellen, met als laatste
noviteiten de contrasterende sierlijsten en complete voertuigen in een matte, blanke lak.
Simpel mengen van twee blanke lakken
Het nieuwe systeem is eenvoudig te gebruiken omdat al
bestaande blanke lakken heel simpel, maar wel exact
in de juiste verhouding met elkaar gemengd worden.
Door de blanke lakken 923-55 MS-Klarlack extra matt en
923-57 MS-Klarlack matt elastisch te vermengen, ontstaat
een matte blanke lak die eenvoudig met de bestaande
applicatietechnieken aan te brengen is, zodat schadeherstellers bij een reparatie op eenvoudige wijze tot alle
benodigde glansgraden kunnen komen.

Alle matvarianten mogelijk
Door het mengen van deze twee blanke lakken kunnen
nu alle matvarianten van 12 tot 65 eenheden (gemeten

in een hoek van 60°) worden bereikt. Voorheen konden
met alleen blanke lak slechts twee glansniveaus worden
gecreëerd. De matpasta die toen gebruikt moest worden
om de overige verschillende glansgraden te bereiken, is
nu niet meer nodig.

In slechts twee lagen de juiste glansgraad
In dit nieuwe Glasurit Mat Clear Systeem worden standaard
verdunningen en verharders ingezet, waarbij slechts twee
lagen volstaan om te komen tot een duurzame afwerking
en het behalen van de juiste glansgraad. De technische
informatie van de te gebruiken producten is herzien en
de processtappen zijn verder gespecificeerd, zodat ook
matte voertuigen perfect kunnen worden gerepareerd.
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IN GESPREK MET

Rabobank Cijfers & Trends
Branche-informatie

Richard Jeurissen, sector manager Automotive Rabobank:

“BIJ VOLWASSEN
ONDERNEMERSCHAP HOORT
OOK DAT JE VERNIEUWEND
ONDERNEEMT”
De Rabobank draagt de Nederlandse schadeherstellers een warm hart toe
en volgt de ontwikkelingen op de voet. Recent publiceerde de Rabobank
bijvoorbeeld het interessante rapport ‘Cijfers & Trends - Schadeherstel’.
Een gesprek, speciaal voor Report, met Richard Jeurissen, sector manager
Automotive Rabobank: “Speciaal tegen de schadeherstelbranche zou ik
willen zeggen; durf over je eigen grenzen heen te kijken. Onze nieuwe
themavisie “Vernieuwing door samenwerking” kan daarbij helpen.’’

REPORT

Richard Jeurissen: “De markt op dit moment is uitermate lastig, krimpt en er zijn teveel aanbieders van
schadeherstel. Ondanks deze negatieve tendensen zien
we onder cliënten uit de schadeherstelbranche toch
ondernemers die het goed doen. Hun onderscheid?
Actief onder
nemerschap en écht bezig zijn met hun
markt. Dat is de kern. Het gros van de schadeherstellers,
helaas, wacht teveel af totdat er zich een klant of
order aandient. Het werkaanbod daalt en men neemt
geen of te weinig maatregelen. Wel zie je dat bedrijven
medewerkers ontslaan, maar beter zou het zijn als
schadeherstellers meer actief de markt opgaan voor
werk. Hun focus zou moeten zijn: hoe krijg ik mijn
werkplaats vol? Uiteraard kunnen ketenbedrijven pro
fiteren van gezamenlijke acties en afspraken met grote
opdrachtgevers, maar het is uiteindelijk toch de ondernemer die het moet doen. Ondernemerschap daar
draait het om. Hierbij zie ik dus geen significant verschil
tussen zelfstandige schadeherstellers en zij die lid zijn
van een keten.”

7

Rabobank visie ‘Vernieuwing
door samenwerking’

“Ons devies? Durf breder te kijken, ga je differentiëren en
zoek nieuwe klanten. Doe dat op alle mogelijke manieren,
hoe moeilijk het ook is. Naast die actieve marktbenadering
zien we ook kansen voor schadeherstellers die zich nóg
nadrukkelijker willen onderscheiden met de kwaliteit die
zij leveren. Dat kan bijvoorbeeld door heel alert te zijn
op nieuwe technieken, deze als eerste te introduceren
en daar ook je doelgroep van op de hoogte te stellen.
Ten derde zien wij kansen voor schadeherstellers die
openstaan voor creatieve samenwerkingsvormen. Niet
alleen binnen een formule, zoals vaak als eerste wordt
gedacht, maar ook met collega-schadeherstellers en
bedrijven binnen of buiten de schadesector, automotive
of zelfs daarbuiten. Daar moet je heel creatief in durven
zijn, is onze boodschap. Vaak werkt het inspirerend voor
schadeherstellers als zij ook eens bij andere sectoren
gaan observeren hoe zij hun klanten vinden en binnenkrijgen. Onze indruk is dat de schadeherstelbranche
daarvan nog een heleboel kan leren. Of ga fuseren, dan
word je samen sterker zonder dat er kapitaal wordt
vernietigd.”

Recent ontwikkelde de Rabobank een visie op ver
nieuwend ondernemen. Richard Jeurissen: “Deze visie
is dit najaar onder de naam “Vernieuwing door samenwerking” gepresenteerd. De insteek hierin is dat je
vooral vernieuwend kan ondernemen door een optimale
samenwerking met andere partners te zoeken. Kijk, de
markt voor autoschade krimpt. Als ondernemer daarin
kun je zeggen: jammer dan, en vervolgens in een neerwaartse prijsspiraal proberen werk binnen te krijgen.
Wij zien een andere insteek waarbij de schadehersteller
zowel focust op kwaliteit als op het inzetten van zijn
expertise in nieuwe samenwerkingsverbanden, ook
buiten zijn eigen sector. Ons advies is dan ook om hyper
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Een concreet voorbeeld

Indringende vragen

“Uit andere sectoren, maar ook binnen de schade
herstelsector hebben we bij de Rabobank aantoonbare
voorbeelden van ondernemers die slagen met deze
aanpak. Een goed voorbeeld? Ik ken een schadeherstelbedrijf dat samenwerkt met een autowasbedrijf. Zij
zitten in dezelfde sector en hebben goud in handen.
Wie zijn auto door de wasstraat doet, ziet nogal eens
gebreken tevoorschijn komen die ineens meer opvallen.
Weet je die automobilist op dát moment te inspireren
tot schadeherstel, dan heb je een klant binnen. Dat kan
door bijvoorbeeld met de eigenaar van die wasstraat
af te spreken dat je op een bepaalde dag in de week met
vakmensen aanwezig bent, om ter plekke een aantrekkelijke offerte te maken om kleine lakbeschadigingen te
herstellen.”

“Dit soort zaken genereert niet van de ene op de andere
dag werk, maar op termijn kan je er wel een onderstroom aan nieuw werk mee genereren. In dat perspectief
moet je het zien. Met onze MKB visie “Vernieuwing door
samenwerking” laten wij zien dat anders naar zaken
kijken en bereid zijn tot verandering, in heel korte tijd
succes kan opleveren. Mijn advies aan de schade
hersteller: stel u zelf een aantal vragen, helder en ook
wel indringend: wie wil ik zijn en wat wil ik zijn? Hoe kan
ik klanten benaderen? Welke deals kan ik maken met
bedrijven bij mij in de buurt om werk te genereren?
En heb je die keuzes gemaakt, ga dan goed inschatten
welke mensen en middelen je daarvoor nodig hebt
en betrek daarin tijdig je adviseur (accountant) en de
bank.”

Kijk ook eens buiten de sector
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IN GESPREK MET

Joris Beerten van Autoschade Service Beerten:

“BIED JE EEN TOTAALPAKKET,
DAN MAAK JE HET
ONDERSCHEID”

Joris Beerten

Autoschade Service Beerten uit Borculo
is een succesvol familiebedrijf met een
interessante historie en eveneens een
sterke visie op de markt. Jos en Marja
Beerten leiden het bedrijf Beertenhuus
waar Autoschade Service Beerten een
onderdeel van is. Ook de beide zoons
werken hierin mee, een echt familie
bedrijf dus. Met één van hen ging Report
rond de tafel: de 25-jarige Joris Beerten:
“In deze branche heb je alleen een
toekomst als je je visie op rendementsvol
schadeherstel ook daadwerkelijk in de
praktijk brengt. Wij doen dat met ons
totaalpakket aan schadedienstverlening.
Niet voor niets staat het woord ´service´
prominent in onze bedrijfsnaam!”

REPORT
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Beertenhuus in Borculo telt zes bedrijven: BIS Autolease
en Verhuur, Autobedrijf Iliohan en Bergingsbedrijf Iliohan,
Autobedrijf Sloot, Autoschade Service Beerten en Motor
design en Spuitwerk Beerten. De laatste twee bedrijven
richten zich op schadeherstel en spuitwerk. Joris Beerten:
“Sinds januari 2013 zijn wij lid van de franchiseorganisatie
Autoschade Herstel Groep. Hiermee benutten we onder
andere het inkoopvoordeel. Ook kunnen we met alle
andere leden kennis, kunde en ervaring delen en maken
we gebruik van de marketingactiviteiten. Zo geven wij
nu 7 jaar garantie op onze werkzaamheden en voeren
we een herkenbare en professionele huisstijl. Naast het
normale schadeherstel worden er binnen ons bedrijf ook
andere werkzaamheden verricht. Zoals het spuiten van
meubels, keukens, garagedeuren, radiatoren, caravans
en ga zo maar door.”

Specialties: koplampherstel, uitdeuken zonder
spuiten (restylen)
Naast autoschadeherstel hanteert Autoschade Service
Beerten ook een aantal specialisaties. Drie daarvan zijn
koplampherstel, uitdeuken zonder spuiten en herstel van
oldtimers en Porsches. Joris: “De laatste jaren wordt het
glas in de autokoplampen gemaakt van polycarbonaat,
een soort kunststof. Wel is dit gevoeliger voor ver
kleuringen, heeft het een hogere krasgevoeligheid en het
glas kan sneller beschadigen, waardoor de helderheid
en lichtopbrengst van de verlichting minder worden.
Bij Autoschade Service Beerten kunnen we deze schade
repareren, waardoor dit probleem tot het verleden zal
behoren. We doen dit met een harde, heldere coating,
die aan de buitenkant van de koplampen wordt aan
gebracht.” Daarnaast excelleert het bedrijf in uitdeuken
zonder spuiten. Deze techniek wordt vaak toegepast
tijdens het schadeherstelproces. Uitdeuken zonder
spuiten is bijzonder geschikt voor kleine beschadigingen
als gevolg van parkeer- en hagelschade. Het proces is
niet alleen zeer vriendelijk voor het milieu, het grootste
voordeel is uiteraard de lagere prijs. Met dit proces realiseren wij kostenbesparingen van gemiddeld 50 procent
en soms nog wel meer.”

Professional met Porsche
Ook weten vooral klanten uit het buitenland Autoschade
Service Beerten te vinden voor écht hoogwaardige
restauraties van kostbare Porsches. Joris: “We krijgen
vooral Porsches voor herstel aangeboden van een paar
grote bedrijven. Die maken gebruik van meerdere schade
herstellers in Nederland, maar het is onze ervaring
dat aan de Porsches die wij krijgen aangeboden, de
allerhoogste eisen worden gesteld als het aankomt op
schadeherstel. Die moeten 100% deuk- en krasvrij zijn
en alle naadjes moeten kloppen. Voor dit jaar hebben
we er tien op de planning staan, maar dat kunnen we
eigenlijk niet aan, zoveel uren gaan er in zo´n restauratie
zitten, zo’n 250 tot 300 uur per klus. Kostentechnisch is dat
nog steeds interessant voor ons. Zodra er ruimte is op
de planning, gaan de jongens bij ons met een Porsche
aan het werk. Uiteraard doen we dit zakelijk, maar er zit
ook een stuk liefhebberij in. Het 100% vakwerk dat hier

van ons wordt verlangd, beantwoordt precies aan ons
streven naar topkwaliteit.”

Succesvol ondanks dalende markt
De stroom werk voor Autoschade Service Beerten, is
nog steeds goed en gezond: “Dagelijks hebben we circa
8 schadeherstellers in de werkplaats. Wij zien ook dat
het totale aanbod van het werk daalt, toch zijn we
succesvol. Daar is een aantal redenen voor. Zo hebben
we onder de vlag van Beertenhuus twee autobedrijven
waarvan we werk krijgen, dus een interne schadestroom.
Eén van deze twee bedrijven telt ook een bergings
bedrijf. Dit bergingswerk doen wij voor de hele regio en
ook dat vormt een gestage bron van werk. Gaan we
naar een schadegeval toe en heeft de berijder in kwestie
geen voorkeur voor een bepaald schadebedrijf, dan
bieden wij hen uiteraard direct onze hulp aan.
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Onze dienstverlening hierin is onderscheidend voor ons.
We helpen het schadeformulier invullen en zetten voor
de getroffene direct een gratis leenauto in. Wij verzorgen,
indien gewenst, het contact met de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast exploiteren we een eigen motorspuiterij. Daar spuiten we bijvoorbeeld veel zijspannen
en trikes. Indien we onderling overcapaciteit hebben,
dan kunnen we daarop de planning aanpassen.”

De kracht van 100% ontzorgen
Duidelijk is Joris over de reden waarom hun klanten voor
Autoschade Service Beerten kiezen: “Onze kracht is de
dienstverlening die we bieden. We zetten 100% in op het
compleet ontzorgen van de klant, wij nemen alle zorg
van de klant over. Als je schade aan de auto hebt, baal je.
Wij snappen dat. Daarom bieden we een totaalservice.

Een gratis leenauto? Regelen we. Maar ook het contact
met de autoverzekeraar, welke de klant ook heeft, wij
regelen het van A tot Z. Valt er een brief van de ver
zekering op de mat? Lever maar bij ons in, wij lossen
het wel op. Al die facetten nemen we over, de klant
hoeft echt niets te doen. Veel mensen spreekt dit aan
omdat ze allergisch zijn voor al het papiergedoe en de
stress die bij een aanrijding komen kijken. Kijk, we zijn
een familiebedrijf, dus vinden we dat we ook persoonlijk
een naam hoog hebben te houden. Het draait hier niet
om massaproductie, maar puur om maatwerk waar we
heel trots op zijn.”

Glasurit vanaf de start
Al vanaf de start van het bedrijf in 1984 werkt Autoschade
Service Beerten met Glasurit. Joris: “We repareren vooral
veel voor Suzuki en Skoda, dus merkgerelateerd schade
herstel. Dit deden we al heel lang, zelfs al voordat we
Jos Beerten
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Autobedrijf Iliohan en Autobedrijf Sloot, met deze beide
merken erbij, overnamen. Als we ergens tegen aan liepen
is dit door Glasurit altijd direct goed opgepakt en opgelost, dat kunnen we waarderen. Elk jaar nemen we met
hen een actielijst door met de mogelijke verbeteringen
binnen ons bedrijf. Per jaar werken we dan, samen met
Glasurit, aan een aantal verbeterpunten. Als blijkt dat
hun advies een duidelijke verbetering biedt op wat we
nu doen, nemen we dat zeker over. Een voorbeeld?
Nat-in-nat spuiten, daar hebben we in het kader van
efficiency recent op gefocust, samen met Glasurit. Onze
accountmanager bij Glasurit komt elke twee weken langs
om de lopende zaken door te nemen. Het contact is dus
intensief.”

Vertrouwen in de toekomst
“Ik zie een gezonde toekomst voor ons bedrijf, maar
dan wel op basis van een verdere uitbouw van ons
totaalpakket en de continuering van de stroom van
werk die we krijgen vanuit onze eigen en collega-autobedrijven en het bergingsbedrijf.”
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IN GESPREK MET

William van Wijk, Engineer Paint Surface & Treatment bij
Scania Production Zwolle B.V.:

“ONZE FILOSOFIE OM STEEDS
TE WILLEN VERBETEREN,
ZIEN WE OOK TERUG
IN DE SAMENWERKING
MET GLASURIT”
Het chassis, de metalen onderdelen en ook
diverse kunststof onderdelen van Scania
worden met de 68 Serie van Glasurit gespoten,
niet alleen in Zwolle, maar ook in de vestigingen
te Angers (Frankrijk), Södertälje (Zweden) en
Sao Paulo (Brazilië). William van Wijk is bij
Scania Production Zwolle B.V. de coördinator
MZ | Engineer Paint Surface & Treatment:
“Alles draait bij ons om kwaliteit en milieu.
We leggen daarom de lat, ook voor onze
lakleveranciers, voortdurend hoog.”
William van Wijk, Coördinator MZ | Engineer Paint Surface
& Treatment TCI Scania Production Zwolle B.V.
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William van Wijk: “Scania is doordrenkt van de filosofie
om altijd naar een nog hogere kwaliteit te streven. Al ons
denken, doen en laten is hierop gebaseerd. Dit continu
verbeteren hebben we geborgd in wat wij het SPS-huis
noemen, een denkraam met als pijlers veiligheid, milieu,
gezondheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, kosten en verspilling wegnemen. Van al onze leveranciers verwachten
wij dat ze ook meedenken vanuit dit SPS-huis, dus ook
van Glasurit. Meedenken over hoe de kwaliteit nóg
beter kan, evenals de veiligheid en gezondheid, een nog
geringere milieubelasting en gebruik van de lakken
waarbij we zo min mogelijk verspilling hebben. Intern
werken we dan ook nauw samen met onze milieu
deskundigen. Zitten er stoffen in de lak die op onze
‘zwarte lijst’ staan? Dan is gebruik ervan écht verboden
en zal Glasurit corrigerende maatregelen nemen.”

Veelzijdige functies van lak
“Wij dichten lak veel meer functies toe dan alleen de
uitstraling, zoals de resistentie voor alle omstandigheden
en weersinvloeden. Onze trucks rijden van Siberië tot in
het hart van Afrika. Klanten leggen ons steeds specifiekere
eisen voor, als het gaat om de kleur en samenstelling
van het lakwerk, MCC (multi color chassis) en FFU (fit for
use) belettering, striping en meer. Wij stellen ons daar ook
voor open, het is onder andere een verkoopargument.
We beschikken over 3 spuitboxen en zouden, mét een
bezettingsaanpassing, in staat zijn om 35 tot 40 kleuren
per dag te spuiten, in twee ploegen. Al onze spuiters zijn
allround en sommigen zijn specialist in spotrepair en
uitdeuken zonder spuiten. Soms moet een collega in
een portier een plekje ter grootte van een 2 euromunt
repareren zonder dat we direct het hele deel gaan
overspuiten. Dat vergt heel veel vakkennis, ook om dit
binnen een bepaalde tijd te realiseren. Voor elke activiteit
in onze assemblagefabriek hebben we een vastomlijnde
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tijd beschikbaar en alles is gestandaardiseerd. Glasurit
heeft ook een permanent opleidingsprogramma en soms
maken wij ook gezamenlijk een opleidingsprogramma
om onze spuiters op te leiden en continu op een hoog
niveau te houden. Naast metalen delen hebben we ook
een enorme variëteit aan kunststoffen die we spuiten.
Wij tellen zomaar een tiental verschillende kunststofsoorten in onze trucks. Daarvoor moeten we, evenals in de
range waarmee we metaal spuiten, een goed systeem
zien te vinden. Waarbij je ook nog eens alles in één
keer kunt spuiten in dezelfde grondlak en met dezelfde
duurzaamheid. Daarover overleggen we veel met de
specialisten van Glasurit.”

Lak, meer dan alleen een visueel signaal
“Vroeger spoten we bij een interne schade een groot
portier of complete zijwand van een truck over. Nu spuiten
we alleen nog eventuele kleine plekjes en deuken we
uit zonder spuitwerk. Technieken die in de personen
wagenindustrie al succesvol worden toegepast.
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Naast chassis en cabines spuiten we ook onderdelen
zoals tanks, luchtketels, diverse steunen en naven van
assen in allerlei kleuren en kleurcombinaties. Dit op basis
van de kleurwensen van de klant. Chassis en onder
delen worden vooraf gespoten, maar moeten precies
op numerieke volgorde in de productlijn terugkomen
nadat het lakwerk droog is. Just-in-time aanlevering
aan de lijn van ons lakwerk is dus van essentieel belang.
Dit betekent dat we willen dat de lak van onderdelen snel
droogt, zodat de monteurs er letterlijk direct vlekkeloos
mee aan de slag kunnen.”

Samen snellere doorlooptijd bereikt
“Wij waren met de toepassing van de 68 Serie high
solid tweecomponentenlak in Zwolle voorloper binnen
Scania. We hebben deze lakserie uiteraard eerst getest,
samen met onze Zweedse collega’s. Een obstakel was
dat we niet een uur konden wachten op het drogen, na
toepassing bij 60 graden, want de doorlooptijden hier
zijn heel kort. We wilden circa 8 tot 12 kleurchassis per
ploeg kunnen doen, inclusief het spuiten van de onderdelen. We hadden dus beslist een snellere doorlooptijd
van het gespoten chassis en onderdelen nodig. Met
Glasurit zijn we toen gaan fine tunen om te bereiken dat
de lak sneller zou drogen dan in een uur, terwijl we
tegelijkertijd verlangden dat er niks aan kwaliteit en
duurzaamheid verloren zou gaan. Uiteindelijk is het ons
gelukt, samen met onze spuiters en Glasurit, in een veel
kortere tijd dan een uur te drogen, en dat op 40 graden.
Dit bracht ons een kortere doorlooptijd, minder emissie
en tevens een energiebesparing van 20%, dit zonder
kwaliteitsverlies en het spuitwerk gaat assemblage
gereed naar de lijn.”

Glasurit verzorgt werkinstructies
“We leggen de lat hoog voor Glasurit. Maar dat doen
we voor elke leverancier. Wij willen dat ook Glasurit
meedenkt in onze processen, dus bij de voorbereiding
en aanbrenging van de lak. Een voorbeeld? Voorheen

maakten onze proces instructeurs de werkinstructies voor
onze lakspuiters. Lak is steeds belangrijker geworden.
We beoordelen bijvoorbeeld heel streng de duurzaamheid van de lak. En hoe snel kun je de lak aanbrengen?
Hoe kostenbesparend krijg je dit proces? Hoe pak je dit
efficiënt en effectief aan? Daar heb je elkaar bij nodig.
Dus worden de werkinstructies voor het spuiten van
alle producten van Glasurit nu verzorgd door Glasurit
en in samenspraak door mij geautoriseerd. Is de werk
instructie inderdaad wat we beogen? Dan pas autoriseren
wij het. Die transparantie met je leverancier is een basis
voorwaarde om de belofte van continu verbeteren uit
ons SPS-huis ook waar te maken. We geven voortdurend
feedback aan elkaar. Elke leverancier, ook Glasurit, leert
van ons en wij leren van hen. We hebben wekelijks
contact met Glasurit, en dat geldt ook voor alle andere
leveranciers die aan ons bedrijf leveren.”

Voortdurend verbeteren
“We hebben een goede verstandhouding op basis van
vertrouwen en krijgen veel support van Glasurit. Hun
samenwerking met ons zou ik willen kwalificeren als
een voorbeeldfunctie voor andere toeleveranciers.
Maar voor al onze leveranciers geldt: als ze het niet
goed doen, staan ze direct ter discussie. Wij zijn onder
de indruk van de integriteit, support en de kennis die
aanwezig is bij de medewerkers van Glasurit die met
Scania samenwerken. Het is goed om te weten dat beide
organisaties profiteren van onze gezamenlijke specia
listische kennis en deze voortdurend willen verbeteren.”

KORT NIEUWS
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Glasurit Gründfuller Pro voor
efficiënt grijstintenconcept

JUISTE GEMENGDE
GRIJSTINT BESPAART
VEEL TIJD EN
MATERIAAL
De efficiëntie binnen het schadeherstelbedrijf staat ook tijdens de ontwikkeling van
nieuwe producten centraal. Dat gold ook voor Glasurit 285-230 weiss/-290 schwarz
Grundfüller Pro die, als grijstintenconcept, het proces van kwalitatief hoogwaardige
reparaties nog efficiënter kunnen maken.
Deze zwarte en witte grondvuller vormen de basis voor
het grijstintenconcept, die het mogelijk maakt de kleur
van het grondmateriaal perfect af te stemmen op de
reparatiekleur. Op deze manier is het mogelijk veel
materiaal en werktijd te besparen. Hoe beter de grijstint
past, des te minder spuitgangen voor de aflak nodig
zijn. Besparingen tot wel 40% aflakmateriaal is zo mogelijk
en bovendien kan de autoschadehersteller, door het
wegvallen van de spuitgangen en uitdamptijden, veel
bewerkingstijd besparen. Niet alleen de theoretische
argumenten, maar vooral de bewijzen uit de praktijk
hebben autoschadebedrijven overtuigd.

Corrosiewerend en besparing van een
complete arbeidsgang

de daarmee gemaakte grijstinten nat-in-nat te verwerken
leveren bij het spuitproces een aanzienlijke tijdbesparing
op, hetgeen door steeds meer autoschadeherstelbedrijven
gezien en benut wordt.

Méér efficiëntie bij hoogwaardige lakreparaties
Pro in de naam Glasurit 285-230 en 285-290 staat voor
‘beter’, in relatie tot efficiëntie, corrosiebescherming en
schuurbaarheid. Met het nat-in-nat procedé en het
grijstintenconcept slaat de schadehersteller twee vliegen
in één klap. Nog meer efficiëntie bij kwalitatief hoogwaardige lakreparaties en dat is waar het op dit moment
bij de schadehersteller om draait.

Deze witte en zwarte Grundfüller Pro kunnen rechtstreeks
zonder gebruik van etsende primer op blank metaal,
verzinkt metaal en aluminium aangebracht worden en
garanderen een uitstekende bescherming tegen corrosie.
Zo behouden gerepareerde personenauto’s hun waarde,
hetgeen zelfs de meest veeleisende automobielfabrikanten heeft doen besluiten deze producten voor te
schrijven voor garantiesystemen.

Besparing door efficiënt schuren en nat-in-nat
verwerking

COLOFON

Glasurit Grundfüller Pro is een goede basis voor hoogwaardige lakreparaties en is droog te schuren. De mogelijk
heid om deze nieuwe zwarte en witte Grundfüller Pro en
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GLASURIT NEDERLAND OP FACEBOOK
Glasurit Nederland laat geen kans onbenut om de communicatie met en tussen de Nederlandse
gebruikers te intensiveren. Met onze eigen Facebook-pagina bieden wij een extra informatiebron over
nieuwe producten en diensten, communicatiematerialen, evenementen en ander interessant nieuws.
Bezoek deze Facebook-pagina, klik op ‘Vind ik leuk’ en blijf op de hoogte!

www.facebook.com/glasurit.nederland

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 met Glasurit.

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

