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Workshop Efficiënt Schadeherstel voor leidinggevenden: 

ervaringen écht delen, 
verbeteringen 
concréét realiseren 

Hoe organiseer je efficiënt het schadeherstelproces 
in je bedrijf? Die vraag is door alle recente ontwikke-
lingen in het schadeherstelbedrijf actueler dan ooit. 
Jan Heuver, Technical Sales Support Manager bij 
Glasurit, schetst hoe op deze vraag heel praktisch 
een antwoord komt met de nieuwe workshop 
Efficiënt Schadeherstel voor leidinggevenden: 
“Sámen vind je in de workshop uit, op basis van 
best practices van collega’s, hoe je daadwerkelijk 
efficiënt schadeherstel bereikt.” Inmiddels is de 
workshop al enkele keren met groot succes gegeven 
en er vinden er meer plaats in 2013.
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Jan Heuver, 

Technical Sales Support 

Manager bij Glasurit

Jan Heuver: “Ik vertel niets nieuws als ik stel dat de mar-
ges in het schadebedrijf dun zijn en ook de kosten druk-
ken stevig door bij een tegenwoordig gemiddeld mager 
werkaanbod. Hoe ga je die situatie te lijf? Behalve uiter-
aard het bieden van hoogwaardige equipment en top-
kwaliteit autoreparatielakken en toebehoren, maakt het 
merk Glasurit hét verschil in deze economisch lastige tijd 
met een bijzonder usp: professionele support.” De afde-
ling Technical Sales Support van Glasurit telt een hecht 
en ervaren team van tien Glasurit specialisten. Landelijk 
werkende schadeherstelprofs die inmiddels al jarenlang 
overal in Nederland bij schadeherstelbedrijven hun oor 
te luister leggen.

Succesvol met Glasurit Efficiency Programma
Jan Heuver geeft van deze support graag en met gemak 
een actueel voorbeeld: “Glasurit startte twee jaar gele-
den met het Glasurit Efficiency Programma. Hierover is  
in Report uitgebreid geschreven. Dit betreft een meerjarig 
coaching programma voor autoschadebedrijven. Uitein-
delijk betrof dit een lovenswaardig initiatief voor Glasurit 
RATIO Partners waarbij het leeuwendeel hiervan deel uit-
maakt van een groep of keten. Inmiddels zijn meer dan 
50 bedrijven in groepen bezig met benchmark projecten 
en wordt in overleg met de Vakopleiding Carrosseriebe-
drijf aandacht besteed aan EVC. EVC staat voor Eerder  
Verworven Competenties en stelt het schadeherstelbedrijf 
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in staat om op basis van hun ervaring deelcertificaten te 
halen voor een gecertificeerd gebruik.”

Een cruciaal onderdeel: procesanalyse
Een cruciaal onderdeel binnen het Glasurit Efficiency  
Programma is een procesanalyse van elk deelnemend 
schadebedrijf. Jan Heuver: “In deze procesanalyse spo-
ren de ervaren specialisten van Glasurit verbeterpunten 
op voor efficiëntere productieprocessen, niet alleen in 
de werkplaats maar ook in de front-office. De voor het 
schadeherstelbedrijf belangrijkste verbeterpunten ko-
men vervolgens terecht op de actielijst in het coaching 
programma. Deze stap geeft de zekerheid dat inderdaad 
actie wordt ondernomen op wat is geconstateerd. Vaak 
hard nodig omdat het aspect kwaliteit erg belangrijk is én 
zal blijven. Dit wordt wel bewezen met de discussie rond 
HIQURE. Daarbij is, en ik benadruk dit, kostenbesparing 
een opdracht die de manager uit z’n slaap houdt.”

Maatwerk in plaats van algemeenheden
Echter, de vólgende stap in het coaching programma bin-
nen het geslaagde Glasurit Efficiency Programma is nu de 
introductie van de workshop Efficiënt Schadeherstel voor 
leidinggevenden. Waarom eigenlijk? Jan Heuver licht het 
overtuigend toe: “We hebben geleerd dat het gemiddelde 
bedrijf niet bestaat. Er is altijd wel een gegronde reden 
te analyseren waarom men op een bepaalde manier is 
georganiseerd en hoe zaken zijn geregeld zoals deze zijn 
geregeld. Een bepaalde vorm van bedrijfsblindheid ligt 
daarbij altijd op de loer, daarom werkt het kijken door een 
andere bril heel goed. Of beter gezegd: kijken door een 
bril van een ander schadeherstelbedrijf. Immers, doelen 
en daaraan gekoppelde acties verschillen per bedrijf en 
per keten. In een standaard training verzand je al snel 
in het roepen van algemeenheden. Glasurit levert liever 
maatwerk en weet die belofte waar te maken in de work-
shop Efficiënt Schadeherstel.” 

Als gelijken onder elkaar
Jan Heuver licht toe: ”Het grote verschil is dat je in deze 
workshop als gelijken samenwerkt. Niemand onder de 
deelnemers heeft de wijsheid in pacht. Het gaat erom dat 
alle deelnemers hun ervaringen delen en van elkaar leren 
hoe een ánder de weg naar Rome heeft gevonden. Het is, 
mag je zeggen, een nieuwe vorm van trainen. Kijk, kom je 
met de zoveelste PowerPoint aan, dan zakken de meeste 
managers na een half uurtje gapend weg in hun stoel. 
Deze workshop doet de PowerPoint de deur uit en prik-
kelt iedere deelnemer om actief mee te doen. Daarom is 
het niveau hoog en de dynamiek groot. Deze workshop is 
100% afgestemd op de doelgroep: de bedrijfsleiding van 
schadeherstelbedrijven. Je hebt het dan over managers 
die gewend zijn om te sturen en te acteren. 

Realiseren van hét verschil
Terecht gaat heel veel aandacht in het schadebedrijf 
uit naar opdrachtgevers. De afspraken die met hen zijn 
gemaakt zijn helder en inzichtelijk via de alom bekende 
filters. Echter, informatie en inzicht in schijnbaar kleine 
details in de uitvoering in de werkplaats bepalen daad-

werkelijk het verschil of je een topper bent of juist niet. 
Het doel van de workshop Efficiënt Schadeherstel is deel-
nemers van elkaar en Glasurit te laten leren, ideeën op 
te doen en de weg te wijzen naar het realiseren van dit 
verschil. Hoe je dat concreet doet, word je van a tot z dui-
delijk in deze workshop.”

Alle onderwerpen passeren de revue
Jan Heuver: “Deze workshop is open en transparant. Er 
wordt feitelijk geen onderwerp geschuwd. We nodigen de 
deelnemers uit alle stappen in het schadeherstelproces 
aan de orde te laten komen en daarover te brainstormen. 
Uiteraard heb je in zo’n workshops de bekende inkoppers. 
Maar het gaat niet alleen over voorbewerking en spuiten, 
kleurselectie, kunststofherstel en koplampherstel, want 
zaken als planning, organisatie en communicatie zijn im-
mers ook cruciaal. We doen beduidend méér en snijden 
ook minder voor de hand liggende onderwerpen aan.  
En heeft de aan de workshop deelnemende manager  
behoefte aan praktische voorbeelden? Dan reiken we die 
ook aan. Nogmaals, niet via een PowerPoint maar in-
teractief en op basis van een levendige discussie. Denk 
daarbij aan onderwerpen als communicatie, planning,  
behandeling dagschades en hoe om te gaan met garantie-
werkzaamheden. Kortom, sámen vind je in de workshop 
uit, op basis van best practices van collega’s, hoe je die  
onderwerpen in de praktijk het beste aan kunt sturen.”

Is uw interesse gewekt?
Bent u ook op zoek naar rendement, 
marge, aansturing van een efficiënt 
schadeherstel en meer? Nodigt u 
de Glasurit specialisten dan gerust 
eens uit.

Bij autoschadeherstel doorloopt 
een voertuig verschillende stadia: 
de- en montage, plaatwerk, voor-
bewerken, spuiten en nabehande-
ling. Deze activiteiten worden veelal in 
verschillende afdelingen door specialisten 
uitgevoerd. Communicatie tussen de verschil-
lende medewerkers en afdelingen kan op verschillende manieren 
zijn geregeld. De wijze waarop in front-office en werkplaats wordt 
omgegaan met afwijkingen heeft grote invloed op het uiteindelijke 
resultaat. In deze workshop kunt u uw specifieke bedrijfsprocessen 
spiegelen aan die van anderen. Concrete praktische voorbeelden 
worden besproken, voor- en nadelen kunt u uitwisselen. 

De workshop Efficiënt Schadeherstel is bedoeld voor leidinggeven-
den die in dagelijkse situaties beslissen of een bedrijfsproces wordt 
vernieuwd of aangepast. 

DOEL:
Met leidinggevenden focussen op processen in de werkplaats en 
front-office. Belangrijke factoren van efficiency in praktijksituaties 
herkennen en spiegelen aan de eigen situatie. Nieuwe ideeën opdoen 
met als resultaat procesoptimalisatie in de afdeling Voorbewerking 
en Spuiterij met overlapping in andere afdelingen als Front-Office en 
Plaatwerkerij. 

Door deel te nemen aan de workshop Efficiënt Schadeherstel ziet u 
hoe andere bedrijven zijn georganiseerd en groeit gedurende de dag 
de persoonlijke actielijst. Vanzelfsprekend ondersteunt Glasurit u in 
de toekomst met uitvoering van de actiepunten, als u dat wenst. 



4    REPORT   

Mario Hagebeek, directeur Autoschade van de Riva 
Groep, ziet geen beren op de weg in schadeland. 
Okay, de markt is slecht, maar voor wie écht met zijn 
bedrijf tot het gaatje gaat, is en blijft er bestaansrecht: 
“Als ze zeggen dat één op de drie schadelherstel-
bedrijven zou moeten saneren, behoren wij tot die 
andere tweederde.” 

De Riva Groep bestaat inmiddels uit Wittebrug, een groep van  
dealers van VW, Audi en Seat in Groot Haaglanden. Maar ook  
behoort tot de Riva Groep een cluster Peugeot en Citroën dealers  
in Haaglanden en Rijnmond. Verder valt onder de groep Haaglanden  
Lease, Valstar Autoschade, Deurloo Delft, AD Grossier Impex, Van  
Klei Bandenimport en de jongste loot Profile Tyrecenter Rijswijk.  
Vanaf 2006 is Mario Hagebeek directeur Autoschade van de Riva  
Groep: “Twee van onze drie schadebedrijven werken met Glasurit:  
Deurloo Delft en Valstar Kwintsheul. Deurloo werkt al langer dan 
25 jaar met Glasurit. Valstar is circa 7 jaar geleden aangekocht en 
is toen door mijn toedoen ook moeiteloos overgegaan op Glasurit.  

Mario Hagebeek, directeur autoschade van de Riva groep:

“haal je momenteel wellicht 
wat minder rendement? 
geen probleem, dat noem ik 
investeren in de toekomst!”

IN gESPREk MET

Mario Hagebeek, directeur 

Autoschade van de Riva Groep
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Vanaf 1980, 1981 heb ik vanuit vorige werkgevers al-
tijd probleemloos zaken gedaan met Glasurit. Een no- 
nonsense club, lekker plat georganiseerd met mensen  
die met hun voeten in de klei staan. Ze snappen wat er 
speelt en met één telefoontje heb ik de juiste man op 
de juiste plek om iets voor ons op te lossen of juist een  
probleem te voorkomen.”

Emotieloos meekijken, oordelen en adviseren
“Voor de twee autoschadeherstelbedrijven binnen de 
Riva Groep hebben we Glasurit omarmd als totaalle-
verancier, van paint en non-paint tot en met de diverse 
adviestrajecten die zij bieden. Door hun ervaring en in-
zichten zijn zij voor ons een waardevolle adviespartner. 
Zowel op de achtergrond maar bovenal op de voorgrond 
kijken zij met ons mee naar alle processen om ons rende-
ment op peil te helpen houden en zelfs te verhogen. Dit 
houdt nooit op en is een permanent proces. Ik noem het 
een ruwe diamant die we continu polijsten. Ben je aan 
de achterkant en voorkant klaar met polijsten? Dan kun 
je direct weer aan de zijkant beginnen. De adviessamen-
werking met Glasurit is in die zin te zien als een continu 
proces. Dan heb je het inmiddels niet meer over grote 
en ingrijpende veranderingen in onze processen, routing 
of logistiek maar over detailadviezen waarmee we nog 
steeds de puntjes op de i kunnen zetten.”

Actief lid van Glasurit RATIO Partner Groep
“We zijn ook lid van de Glasurit RATIO Partner Groep. 
Een ideaal platform om op hoog niveau met gelijkge-
stemde ondernemers uit het schadeherstel over het vak 
te kunnen praten. Ook kun je hierdoor gebruikmaken van 
de experts die heel diep in je processen mee willen en 
kunnen kijken en daar gegrond over kunnen oordelen. 
Dat doen zij emotieloos en dus eerlijk. Waar gaat het 
goed? Want ook dát is wel eens leuk om te constateren, 
en waar kan het beter? Mede door Glasurit hebben wij 

momenteel onze processen zódanig geoptimaliseerd dat 
ons totale schadeproces, feilloos, naadloos en probleem-
loos verloopt. Alle handelingen en daarvoor te gebruiken 
producten zijn maximaal op elkaar afgestemd, en dat op 
een manier waarbij we er ook nog iets aan verdienen!”

DEUKLOOS: een nieuw en succesvol concept
“Sinds kort hebben we een nieuw concept draaien, in nau-
we samenwerking met Glasurit. De naam? DEUKLOOS.  
Je hebt het dan over spotrepair op locatie. Het gaat om 
een door Glasurit efficiënt ingerichte bus, deze kan op 
locatie alle kleine reparaties herstellen, zoals uitdeuken 
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zonder spuiten, het bumperhoekje en bekledingreparaties. 
Zaken waarvoor je anders twee tot drie partijen extern 
moet inhuren, kunnen we op basis van dit concept intern 
door één specialist laten doen. Hiermee gaan we voorzich-
tig de markt op. Waarom voorzichtig? We hebben binnen 
de holding zelf al zoveel schadewerk op dit terrein, dat we 
niet ook nog eens een toevloed van werk van extern erbij 
kunnen hebben. Wel kijken we serieus naar hoe we hier-
aan een consistent vervolg kunnen geven, want de kansen 
liggen er en die zien we. De investeringen in dit concept 
zijn niet groot en de uitstraling ervan naar de markt is heel 
goed en positief. Je laat ermee zien heel actief te zijn rich-
ting je doelgroepen.”

Eten of gegeten worden
“Het is momenteel een kwestie van overleven in de bran-
che. Met de goede posities en locaties van onze drie scha-
deherstelbedrijven, plus hun naam en faam, weten wij ze-
ker dat wij tot de overlevers gaan behoren. En dat in een 
slechte markt waarin toch naar schatting één op de drie 
schadeherstellers het veld moet ruimen, is de verwach-
ting. Kijk, we hebben een krachtige holding en willen én 
kunnen blijven investeren. Want stop je met investeren, 
dan stopt je bedrijf. Dus zetten we voortdurend in op op-
leiding, nieuw equipment en gereedschap. Denk alleen al 
aan alle eisen die het nieuwe label HIQURE met zich mee 

gaat brengen. Wij zijn er klaar voor! Meer doen en sneller 
werken en dan de kwaliteit achteruit laten hollen? No way. 
Dan verlies je je recht van bestaan. Wel gaan we mee in 
de goede tendens om meer te repareren dan te vervan-
gen, een goeie zaak. De laatste jaren was het makkelijker 
om onderdelen te vervangen, maar inmiddels is dat niet 
meer interessant. Intussen hebben we heel veel in moder-
ne technieken en apparatuur geïnvesteerd, zodat het ook 
technisch 100% verantwoord is om te repareren in plaats 
van te vervangen. Ook hierin zijn wij op tijd meegegaan.”

Glasurit en merkherstel
“Of Glasurit een belangrijke rol speelt binnen merkher-
stel? Kijk, of je nu een Audi, Jaguar of Seat spuit: de bij-
behorende procedures lopen bij ons zodanig efficiënt en 
goed georganiseerd dat dit eigenlijk niet meer uitmaakt. 
Bij merkherstel denk ik meer aan onderdelen, reparatie en 
vervanging, dan aan de lak. Glasurit biedt een systeem dat 
altijd de juiste kleur garandeert. Bij merk gerelateerd her-
stel is dat uiteraard een voorwaarde.”

Relatie met verzekeraars
“Onze relatie met de verzekeraars is goed, en wij accep-
teren gewoon dat er geen enkele ruimte is om nog te on-
derhandelen. Denk je anno 2013 nog steeds dat die ruimte 
er wel is, dan sla je volledig de plank mis. Op dit moment 
hebben opdrachtgevers kracht genoeg om terecht gebruik 
te maken van hun positie en scherp in te kopen. Als scha-
dehersteller ga je daar wel of niet in mee. Zo eenvoudig 
liggen de kaarten nu. De markt maakt op dit moment pas 
op de plaats en alles draait er nu om je klanten tevreden 
te houden, met behoud van kwaliteit. Haal je dan momen-
teel wellicht wat minder rendement? Geen probleem, dat 
noem ik investeren in de toekomst!”



BASF Coatings Services breidde haar Key Account 
Management team uit met Jan Sterk. Jan Sterk 
is onder andere verantwoordelijk voor het relatie-
beheer met schadeherstelketens, auto-importeurs, 
dealerholdings, leasemaatschappijen en diverse 
andere grote partijen in de schadeherstelbranche. 
Jan werkt rechtstreeks samen met Key Account 
Manager Jan van Kleef, beiden rapporteren aan 
algemeen directeur Dick Wijbrands. Jan Sterk heeft 
een heldere visie op het schadeherstel, de markt-
ontwikkeling nu en in de toekomst: “Mijn visie is 
dat bedrijven niet harder maar wel slimmer gaan 
werken.”

Jan Sterk werkte eerder als Accountmanager Automotive voor ABZ, 
een belangrijke speler in de verzekeringsbranche en de automotive 
industrie en tevens leverancier van het Audatex-systeem. “Hier was 
ik verantwoordelijk voor zowel onafhankelijke autoschadeherstelbe-
drijven als schadeherstelketens, auto-importeurs en expertisebureaus. 
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Jan Sterk, Key Account Manager

Jan Sterk, key account Manager:

“op basis van de juiste keuzes, 
kunnen autoschadeherstellers 
hun toekomst veilig stellen”
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Naast de nodige kennis en ervaring beschik ik ook over 
een groot netwerk in de automotive branche. Ik vertel 
niets nieuws als ik stel dat het schadeaanbod daalt, hoe-
wel de schadelast redelijk stabiel blijft. Mijn visie is dat 
bedrijven niet harder maar wel slimmer gaan werken. 
Glasurit kan hierbij op meerdere fronten helpen met 
onze kennis en ervaring met het optimaliseren van het 
totale schadeherstelproces.”
 
Hulp bij realisatie visie van schadeherstellers
“Voor ons is elk schadeherstelbedrijf met meer dan één 
vestiging een key account. Dat kan een dealerbedrijf met 
een tweetal schadeherstelbedrijven zijn, maar ook een 
cluster van een aantal samenwerkingsvormen, zoals de 
Samenwerkende Autoschade Groep (SAG) of UAS. Ook 
hier maken wij graag op het niveau van Key Account  
Management goede en rendement verhogende afspra-
ken. We laten op heel veel evenementen binnen schade-
herstel ons gezicht zien en wisselen van gedachten over 

onze visie op efficiënt schadeherstel. Hiermee willen 
we schadeherstellers bereiken en helpen die visie voor 
hen te realiseren. We scannen de markt voortdurend 
op ontwikkelingen en met deze informatie proberen we 
de klant te helpen met hun strategie.”

Neergang in vastgoed
“Voorheen had een schadehersteller een stukje pensi-
oen op basis van zijn vastgoed. Door de crisis is die 
zekerheid weinig tot niks waard. Een schadebedrijf dat 
vandaag stopt en zijn vastgoed wil verkopen of ver-
huren, kan daar eigenlijk alleen een ander schadeher-
stelbedrijf in laten terugkeren. De specifieke inrichting 
voor een schadebedrijf is er immers al en laten ombou-
wen is eigenlijk kapitaalvernietiging. Er staan niet veel 
bedrijven te trappelen om dat vastgoed te benutten, 
mede een reden waarom de grote sanering, waarover 
we al zolang horen, niet gebeurt. Ja, er zullen bedrij-
ven afvallen of samengevoegd worden. Kijk je naar het 
aantal herstelloketten, dan valt er een aantal af.”

Speciale visie op leasemaatschappijen
“Met Key Account Management richten wij ons op 
schadeherstelketens, auto-importeurs, dealerholdings, 
leasemaatschappijen en diverse andere partijen in de 
schadeherstelbranche. De leasemaatschappijen ge-
bruiken onze producten en diensten niet, maar zijn voor 
ons wel een belangrijke gesprekspartner. Zij hebben in  
Nederland heel veel auto’s rondrijden en schadeher-
stellers zouden hier graag meer voor willen werken. 
Echter, deze leasemaatschappijen hebben geen zeker-
heid rondom de Total Cost of Ownership, dus het to-
taal van álle directe en indirecte kosten. Dit komt mede 
doordat zij gewoon niet weten hoe een aantal zaken 
na 2014 fiscaal gaat uitpakken. Wij informeren en advi-
seren onze schadeherstelpartners over deze specifieke 
problematiek, zodat de leasemaatschappijen maximaal 
bediend worden en tegelijkertijd de schadehersteller 
nog steeds kan blijven renderen.”

succesvol met 
een sterk merk
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Erik Zomer, Manager UaS Schadeherstel:

“de uit analyse verkregen kpi’s 
zijn een goed instrument voor 
onze procesverbetering”

De schadeherstelorganisatie UAS, onderdeel van PGA 
Nederland, heeft voor haar zes vestigingen in Nederland 
in 2012 een overeenkomst ondertekend met Glasurit. 
Hierin is vastgelegd dat alle vestigingen voortaan het 
Glasurit-systeem gebruiken. Deze beslissing volgt op 
een benchmarkperiode van een jaar bij UAS Utrecht. 
“De samenwerking komt van de grond zoals verwacht, 
maar het is nog te vroeg om al een echt oordeel te 
vellen. Er zijn KPI’s, de zogeheten kritieke prestatie-
indicatoren, afgesproken en de acties om deze KPI’s te 
behalen zijn inmiddels opgestart. Ons gezamenlijke doel 
is om dit binnen een halfjaar, driekwart jaar te realiseren, 
dan zien we concreet of de keuze voor Glasurit ook leidt 
tot besparingen en daarmee tot een verbetering van ons 
bedrijfsresultaat”, aldus Erik Zomer, Manager UAS Scha-
deherstel. Glasurit heeft met dit contract een stevigere 
positie verworven in het segment van schadeherstelbe-
drijven die onderdeel zijn van leidende dealerholdings.

IN gESPREk MET

Erik Zomer, Manager UAS Schadeherstel



UAS heeft vestigingen in Baarn, Doorn, Eindhoven,  
Groningen, Utrecht en Zwolle en maakt deel uit van 
PGA Nederland. PGA Nederland  voert  de merken  
Peugeot (Nefkens), Opel (Smit & Co), Renault-Dacia  
(Terwolde), BMW-MINI (Ekris), Honda (de Bois) en  
Hyundai (Wittenberg). Naast deze dealerbedrijven heeft 
PGA een eigen leasemaatschappij (MKB Lease) en  
Elgersma (Automotive Supply). Erik Zomer: “Elk UAS 
schadeherstelbedrijf werkt nauw samen met de dealer-
bedrijven van PGA Nederland in de regio. Hierdoor heb-
ben wij veel expertise op het gebied van merkspeciali-
satie. De UAS bedrijven werken voor de zakelijke rijder 
(lease en fleet) en voor consumenten die hun schade via 
een verzekeraar af laten wikkelen of die de schade voor 
eigen rekening laten herstellen.”  

Anticiperen op verminderd schadeaanbod                                                                                         
De UAS bedrijven werken voor een groot aantal ver-
zekeraars en voor een aantal leasemaatschappijen.  
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Erik Zomer duikt niet weg voor de ontwikkelingen die 
we in de markt zien: “Het schadeaanbod in de markt is 
structureel minder, dat is nu wel duidelijk voor ieder-
een. Gelukkig hebben wij goede acquisitiekanalen in 
onze organisatie en hebben we een gestage stroom aan 
werk, plus uiteraard de interne sturing vanuit onze dea-
lerbedrijven en MKB Lease.” 

Een kwestie van draagvlak creëren                                                                                                
Erik Zomer: “Op managementniveau hebben we samen  
met de UAS bedrijfsleiders de beslissing genomen 
om over te stappen op een ander lakmerk en dit is  
Glasurit geworden. Maar lak is emotie en daarmee raak 
je de spuiters. Dus hebben we hen heel goed bij de 
overgang betrokken. Je kunt zoiets cruciaals als de wis-
seling van een lakmerk niet opdringen. Het gaat erom 
de mensen die er daadwerkelijk mee gaan werken, te 
overtuigen op basis van steekhoudende argumenten. 
Aan de andere kant is het ook zo in onze organisatie dat 
als je eenmaal draagvlak hebt voor een overstap, het 
ook heel snel kan gaan en je in het traject daarna merkt 
dat het grondige voorwerk de samenwerking ten goede 
kan komen.”

Focus op lager lakverbruik                                                                                                     
“Glasurit en UAS hebben contractueel besparings-
doelen vastgelegd. Wij gebruiken het systeem van  
Glasurit bij schadeherstel en bij cosmetisch herstel voor 
het klaarmaken van auto’s voor de showroom. Hierbij 
richt de samenwerking zich op het gezamenlijk terug-
brengen van het spuitmateriaalverbruik. Ook een be-
langrijke reden voor de keuze voor Glasurit is de sup-
port die zij bieden bij het verbeteren van de processen 
rondom schadeherstel. Al onze aangesloten schade-
herstelbedrijven zijn, mede daarom, lid van de Glasurit  
RATIO Partner Groep. De samenwerking komt inmid-
dels van de grond zoals verwacht, maar het is nog te 
vroeg om al een echt oordeel te vellen.”
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Procesanalyse
Recent heeft UAS in haar schadeherstelbedrijven met 
Glasurit een procesanalyse uitgevoerd: “Het is goed om 
te benadrukken dat wij niet overgestapt zijn, omdat we 
ontevreden waren over het vorige lakmerk. Wel waren 
we benieuwd wat er nog meer in de markt te koop was. 
We wilden voorkomen dat we last kregen van bedrijfs-
blindheid en waren benieuwd wat een ander lakmerk ons 
kon brengen. Uit de procesanalyse die Glasurit heeft uit-
gevoerd in onze 6 schadebedrijven is een actielijst ont-
staan. Deze actiepunten zijn inmiddels opgepakt.” 

Eerste schadeherstel keten in Nederland 
met het certificaat ‘Erkend Duurzaam’
UAS heeft als eerste schadeherstel keten in 

Nederland het certificaat ‘Erkend Duurzaam’ in ontvangst 
genomen. BOVAG heeft dit certificaat uitgereikt aan  

UAS Schadeherstel. Het certificaat ‘Erkend Duurzaam’ 
kan worden gezien als bewijs dat alle vestigingen duur-
zaamheid volledig hebben geïntegreerd in alle facet-
ten van de bedrijfsvoering. “Uiteraard deden we al een 
groot aantal zaken om het milieu te ontlasten, maar we 
zijn nog een stap verder gegaan in het voeren van een 
duurzame bedrijfsvoering”, aldus Erik Zomer. “Zo heb-
ben we bijvoorbeeld recent geïnvesteerd in de nieuwste 
kunststoflasapparatuur waarmee wij kunststofbumpers 
nog vaker kunnen repareren in plaats van deze te ver-
vangen. Verder besteden we veel aandacht aan het ver-
minderen van ons energieverbruik, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van restwarmte die vrijkomt uit onze 
spuitcabines.” 

Rol van Glasurit
“Het certificaat toont aan dat de UAS vestigingen duur-
zaamheid volledig in hun bedrijfsvoering hebben veran-
kerd. Wanneer de overeengekomen KPI’s van Glasurit 
uitkomen, dus minder herstelkosten en minder materi-
aalverbruik en efficiënter kunnen werken, dan betekent 
dat zeker een inhoudelijke bijdrage aan het ‘Erkend 
Duurzaam’ ondernemen”, aldus Erik Zomer.

Accent op partnerships
Tot slot wil Erik Zomer nog graag iets benadrukken: 
“UAS werkt het liefst samen met partners die con-
crete adviezen uitbrengen ter verbetering van de pro-
cessen binnen onze vestigingen. Mijn ervaring is dat  
Glasurit zo’n partner is. De samenwerking tussen UAS  
en Glasurit is constructief.” 



korte afstanden, optimale workflow, hogere efficiëntie

goede planning voor het 
schadeherstelbedrijF 
is het halve werk 

Workflow management staat voor de beheersing van 
werkstromen en zorgt ervoor dat het onderhanden werk, 
inclusief de juiste informatie, volgens de regels van het 
bedrijf op inzichtelijke en efficiënte wijze van de ene afde-
ling naar de andere afdeling komt. Hierbij is design, het 
ontwerp en de inrichting, van het schadeherstelbedrijf in 
verband met de routing van groot belang.

Zogeheten workflow systemen, waarin de bedrijfsprocessen zijn vastgelegd, 
waarborgen het juiste verloop van een order binnen een bedrijf door deze op te 
splitsen in deeltaken, die in de juiste volgorde door de desbetreffende afdelin-
gen worden behandeld en geaccordeerd. De status en het traject van een taak 
zijn daardoor op ieder moment inzichtelijk. Bijkomende voordelen zijn dat de 
kosten verminderd worden, de kwaliteit omhoog gaat en de controle van het 
bedrijfsproces wordt verbeterd. Veelal is er minder directe bemoeienis van het 
management nodig.

Routing, workflow en capaciteit
Een goed gepland schadeherstelbedrijf heeft een routing met korte afstanden 
voor de doorgangen, optimale workflow en gebruikt de volledige capaciteit. Het 
is een belangrijke basis voor efficiënt werken en economisch succes.
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NIEUW: GLASURIT BODySHOP DESIGN 3D



Als u zeker wilt zijn dat uw scha-
deherstelbedrijf optimaal is inge-
richt om dit doel te bereiken, moet 
de rangschikking en indeling van 
de werkplekken en de workflow 
zorgvuldig gepland zijn. Als u de 
situatie wilt wijzigen, uitbreiden 
of een nieuw schadeherstelbedrijf 
wilt bouwen, is ons supportteam 
u graag van dienst met de nieuwe 
dienst Glasurit Bodyshop Design 
3D. 

Glasurit Bodyshop Design 3D
Met Glasurit Bodyshop Design 
3D werken we samen met de op-
drachtgever, stap voor stap, aan 
de optimale oplossing voor het ei-
senpakket van uw bedrijf. Hierbij 
verzorgen wij een analyse van uw 
behoefte, de huidige situatie en de 
werkplaats-equipment. Het resul-
taat is de opzet om uw workflow 
te stroomlijnen hetgeen wij ook 
aan de hand van een door ons ver-
vaardigd 3D-model kunnen visua-
liseren en toelichten. Binnen onze 
groep consultants zijn inmiddels de 
meeste Management Consultants 
getraind in het werken en tekenen 
met het 3D-programma.

Als partner bieden wij volledige on-
dersteuning tijdens de ontwikkeling 
en uitvoering van de plannen. Hier-
bij houden wij niet alleen rekening 
met de wensen, maar analyseren 
ook de gevolgen van eventuele aan-
passingen, berekenen de kosten en 
verzorgen ‘in-depth consultancy’.

Het te verwachten resultaat
Het resultaat van alle werkzaam- 
heden vanuit de dienst Glasurit  
Bodyshop Design 3D is een efficiën- 
ter schadeherstelbedrijf dat voldoet  
aan alle eisen en wensen. Tegelijker- 
tijd profiteert de opdrachtgever van 
onze ervaring, opgedaan bij het  
plannen en ontwerpen van diverse 
andere schadeherstelbedrijven.

Glasurit Bodyshop Design 3D is een 
aanbod uit ons service- en consul-
tancy-programma Glasurit RATIO 
Concept Plus, dat we al 20 jaar 
inzetten om onder andere de effi- 
ciëntie in schadeherstelbedrijven te 
verhogen.

1. ANALYSEREN VAN WENSEN EN EISEN
De opdrachtgever en onze Glasurit Management 
Consultant werken samen om uw targets en 
wensen te bepalen. Tevens wordt het potentieel 
van het schadeherstelbedrijf voor de komende 
drie tot vijf jaar ingeschat.

2. CAPACITEITSBEREKENING
Na het voltooien van de analyse van de behoef-
ten, helpt deze consultant bij het berekenen van 
het benodigde aantal werknemers, werkplekken 
en welke machines en apparatuur daar nodig 
zijn.

3. CREATIE VAN VIRTUEEL 3D-MODEL
De Management Consultant van Glasurit maakt 
met behulp van ons geavanceerde computer-
programma een real-life, driedimensionaal model 
van het ‘nieuwe’ schadeherstelbedrijf, met 
suggesties voor de kortst mogelijke afstanden, 
logisch gegroepeerde werkplekken en een 
gestructureerde workflow.

4. GEBRUIK VAN HET MODEL VOOR 
ANALYSE EN OPTIMALISEREN VAN 
UW PLANNEN
Met het via de computer gegenereerde inrich-
tingsplan, presenteert onze Management 
Consultant de resultaten van de berekeningen 
en bespreekt eventuele wijzigingen.

5. KOSTENCALCULATIE
In de laatste stap biedt deze consultant de 
opdrachtgever inzicht in de kosten om het 
samen gemaakte ontwerp van het schade-
herstelbedrijf te realiseren en bespreekt de 
benodigde investeringen.
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5 stappen voor een 
eFFiciënter schadeherstelbedrijF
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3.
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In de nabije toekomst zullen, als het gaat om 
de kleur van auto’s, natuurtinten een grotere rol 
gaan spelen. Dat is de prognose van de kleur-
ontwerpers van BASF Coatings, leverancier van 
onder andere het lakmerk Glasurit, die recent 
de nieuwste kleurtrendprognose presenteer-
den. De trend voor de komende drie tot vijf jaar 
is niet alléén belangrijk voor de autofabrikanten.

Ook de schadeherstelbranche moet tijdig op de hoogte zijn van 
de nieuwe kleurtrends. Als leverancier van autoreparatielak heeft 
Glasurit goede contacten met de OEM-industrie en is op de hoogte 
van de nieuwste trends in autokleuren. Dit stelt ons in staat om, ruim voordat de nieuwste autokleuren in het straat-
beeld te zien zijn, tijdig de juiste kwaliteiten en kleuren reparatielak te ontwikkelen. Op die manier kunnen de met ons 
samenwerkende schadeherstelbedrijven bij introductie van een nieuwe kleur, deze ook direct inzetten.

In onze Color Design Studio Europa worden, in samenwerking met de diverse autofabrikanten, de autokleuren van 
de toekomst ontwikkeld. Daaruit ontstaat jaarlijks een richtinggevende trendcollectie van lakkleuren voor de auto-
industrie. Hierbij wordt in overleg met de autofabrikant ook nog gezocht naar de mooiste kleuren en nuances voor 
een specifiek model. 

Reparatielakken ook in groen-, brons- en bruintinten

auto’s in natuurtinten 
worden een trend
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De bepaling van de nieuwe lakkleuren wordt steeds com-
plexer. Het palet van kleurnuances en effecten groeit, 
nieuwe pigmenten en productiemethoden vergroten de 
mogelijkheden. Dat is ook nodig omdat de eisen voor de 
autolakken, zowel technisch als artistiek, steeds hoger wor-
den.

‘Natuurlijk gedistingeerd’
In de recent gepresenteerde trends van de BASF-designers 
worden de autokleuren, die in 2016 populair zullen zijn, 
‘natuurlijk gedistingeerd’ genoemd. Ontwikkelingen in au-
tokleuren zijn vooral zichtbaar, als ze afgezet worden tegen 
de kleurconstanten zwart en zilver.

Bruintrend duurt voort
De bruintrend, die al jaren geleden door de BASF-experts 
werd voorspeld, duurt voort. Deze kleur is nu al goed voor 
een kleine zeven procent van alle eerste registraties in 
Duitsland en zal op dit hoge niveau blijven. Het internatio-
nale designteam schrijft in het rapport: “Het lijkt erop dat 
de behoefte aan meer kleur op straat aanhoudt en we in de 
toekomst nog meer kleurnuances gaan zien, zoals brons- 
en smaragdtinten.’’ 

Groen, een wereldwijde trend 
Ook groen wint terrein. Mark Gutjahr, Manager Design  
Europa, kijkt vooruit: “Het thema milieu, dat hoog op de 
agenda blijft staan, weerspiegelt zich in de kleur groen, die 
over vier tot vijf jaar ook op auto’s te zien zal 
zijn – zo lang duurt het ongeveer voor een 
trendkleur op straat verschijnt. Groen laat 
dus nog even op zich wachten.” De terug-
keer van de kleur groen is een wereldwijde 
trend, zo blijkt uit het rapport van de BASF-
designers uit Amerika, Azië en Europa.

Grotere verscheidenheid
Het thema duurzaamheid houdt de mensen 
bezig en blijft niet beperkt tot milieu, maar 
wordt ook in de wereld van alledag steeds 
gerichter onder de aandacht gebracht.  
Gutjahr: “Daardoor zien we dat producten 
over de hele wereld steeds meer op elkaar 
gaan lijken. Enerzijds leidt dit tot hernieuw-
de waardering voor het verleden en tradi-
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ties, bijvoorbeeld voor vakmanschap en handwerk. Ander-
zijds wordt geprobeerd door het gericht combineren en 
selecteren van niches een grotere verscheidenheid moge-
lijk te maken.” Zo zien we bij autokleuren de terugkeer van 
een intens groen, dat lang weg is geweest. Andere aanvul-
lingen op het kleurenpalet zijn bijvoorbeeld robijnrood en 
blauwtinten.  

Tinten als donkere bessen, intens bruin, 
koper en smaragd
In politiek, economie en maatschappij brengt de moderne 
communicatie-technologie grote veranderingen teweeg. 
Belangrijk fenomeen hierbij is dat technologie in de toe-
komst steeds verder geïntegreerd wordt, zoals we al zien 
bij de smartphones, waar het toetsenbord zich ontwikkeld 
heeft tot een touchdisplay. “Als reactie hierop zien we op 
allerlei gebieden nieuwe kwaliteiten ontstaan, die gericht 
zijn op de tastzin, voelbaarheid en mogelijkheid tot aanra-
ken. Zware stoffen, markante oppervlakken en expressieve 
materialen zoals hout en steen geven onze leefomgeving 
een sterkere emotionele lading. In de automobielwereld 
mogen we daarom rekenen op intensere kleuren en ef-
fectlakken”, aldus Corinna Sy, Designer bij BASF Coatings 
Europa. “De nieuwe kleuren zijn expressief, maar niet té 
opvallend.” Met donkere bessenkleuren, intense bruin- en 
kopertinten en stralende smaragdtinten verwachten de de-
signers een kleurrijk beeld op straat.

Van kleurtrend tot reparatieoplossing
Dankzij de kleurtrendprognoses van BASF Coatings krijgt 
de schadeherstelbranche een eerste indruk van de richting 
waarin het kleurbeeld van de automarkt zich ontwikkelt. 
Omdat tal van kleuren al snel toe zijn aan serieproductie, 
is elke nieuwe kleurtrendprognose voor Glasurit tegelijk 
het startschot voor de ontwikkeling van de bijbehorende 
reparatieoplossingen. Deze ontstaan in nauwe samenwer-
king met voertuigfabrikanten uit de hele wereld waarmee 
Glasurit, met zijn lange traditie als betrouwbare leverancier 
van autoreparatielakken, een goede relatie onderhoudt.  
Zo kan Glasurit ervoor zorgen dat autoschadeherstelbedrij-
ven ook voor de nieuwste seriekleuren tijdig over de juiste 
receptuur van een door de fabrikant goedgekeurde repara-
tieoplossing beschikken.



HET IS GOED ALS VEEL AUTOFABRIKANTEN VERTROUWEN IN 
JE HEBBEN. MAAR NOG BETER ALS HET MERENDEEL DAT HEEFT.

ProFit met Glasurit.

Richtinggevend: met haar lakproducten en -systemen loopt Glasurit voorop als het gaat om approvals van 
autofabrikanten – een doorslaggevend concurrentievoordeel voor autoschadeherstelbedrijven. Want een 
OEM-approval garandeert niet alleen een hogere reparatiekwaliteit, maar waarborgt ook dat de autofabrikant 
de verantwoordelijkheid voor garantiegevallen accepteert. Profiteer ook van de eersteklas producten en 
systemen van Glasurit, zodat u kunt uitblinken bij uw klanten.

GLASURIT, GOEDGEKEURD DOOR 
TOONAANGEVENDE FABRIKANTEN
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