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Hugo van der Velde, Sales Manager: ‘’Scan met smartphone en bestel foutloos’’

SCAN2ORDER: DIGITAAL BESTELGEMAK 
VOOR DE EFFICIËNTE SCHADEHERSTELLER

Klanten van Glasurit kunnen voortaan hun paint en 
non-paint producten digitaal bestellen via Scan2order. 
Een handige app als aanvulling op de bestaande bestel-
mogelijkheden zoals via het Customer Service Center, 
de mail en de fax. Deze gloednieuwe app werkt efficiënt, 
snel en accuraat door de barcodescanning. 

Kortom, opnieuw een slimme tool waarmee Glasurit het 
schadeherstelproces verder optimaliseert. Hugo van der 
Velde van Glasurit is er nauw bij betrokken: “Ik heb 
zelden zo’n goed werkende app gezien! Scan2order 
werkt intuïtief en foutloos.” Scan2order past in het 
beleid van Glasurit om steeds meer gebruik te maken 
van de voordelen van digitalisering als het gaat om 
informatievoorziening richting klanten.

Hugo van der Velde
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De menselijke factor blijft voor Glasurit ook bij deze  
digitale tool meespelen. We blijven met de klant mee
denken.”

De slimme start: fysieke optimalisatie van magazijn
Bijzonder is dat de dienstverlening vanuit Glasurit bréder 
is dan puur de app Scan2order. Hugo: “We kunnen het ver
bruik monitoren door middel van de verbruiksanalyse
tool voor de schadehersteller die met Scan2order gaat 
bestellen. Het bestelproces bij de klant wordt veel sneller. 
Want hoe opgeruimder en overzichtelijker je voorraad 
in de mengkamer, hoe sneller je de barcodes van de 
producten die je bij ons wilt bestellen met Scan2order 
kunt scannen. We kijken met de klant kritisch naar de 
inrichting van het magazijn. Zo nodig, assisteren we  
bij het opnieuw efficiënt inrichten en voorzien we de  
stellingen van de juiste barcodelabels. Je kunt vanaf 
een verpakking scannen, maar die staan vaak verspreid 
opgeslagen in de mengkamer en soms is de barcode op 
de verpakking beschadigd geraakt. Dus is het efficiënter 
om met Scan2order vanaf een strak ingerichte schappen
plank te scannen waarop alle producten overzichtelijk 
naast elkaar staan. Dat scant nog gemakkelijker en daar
mee benut je de voordelen van Scan2order optimaal.”

Voordelen voor spuiters en andere afdelingen
Vooral spuiters zijn gebaat bij deze app. “Zij hebben het 
beste zicht op de voorraad paint en nonpaint producten 
en kunnen direct via hun smartphone scannen en  
foutloos bestellen. Daarmee zijn zij van veel manuele 
handelingen af en fouten zijn verleden tijd”, aldus Hugo. 
“Maar ook biedt het voordelen voor 
andere afdelingen binnen het schade
herstelbedrijf. Een voorbeeld? Vrijwel 
direct na je digitale bestelling ontvang 
je een digitale orderbeves tiging. De 
klant ziet daarin precies wat deze  
besteld heeft. Voor de afdeling  
administratie in het schadeherstel
bedrijf is dit bijvoorbeeld zeer waar
devolle realtime informatie. Deze app 
geeft hen actueel inzicht in de be
stellingen. Overigens blijft de lever
tijd van de Glasurit producten gelijk, 
ook met Scan2order. Hugo: “We  
leveren indien gewenst al elke dag, 
dus dat kan eenvoudigweg niet sneller 
en beter!”

Monitoren in het belang van 
de klant
Glasurit kan klanten voorzien van een 
minimum en maximum voorraad
advies, op basis van een verbruiks
analysetool. Hugo: “Daarmee kunnen 
wij bij Glasurit, op basis van een 
aantal kengetallen, scherp analyseren 
en inschatten wat een klant daad
werkelijk nodig heeft van onze producten. 
We monitoren bij het Customer Service Center elke  
bestelling die binnenkomt via Scan2order om te zien of 
er zich geen vreemde afwijkingen voordoen. Is de opdracht 
in lijn met de eerdere bestellingen van klanten? Dan pas 
gaat deze het verdere uitleverproces in. 

Een stap verder dan wat je elders in de markt vindt.  
Ik ben er dan ook heel trots op. Feitelijk biedt het bestel
gemak à la Bol.com dat consumenten zo waarderen. 
Dus die grafische en klantvriendelijke insteek, vind je 
ook in Scan2order terug. Bijna zonder instructie kun  

State-of-the-art
Hugo van der Velde is één van de trekkers van dit project: 
“Ik heb eerdere ervaring met andere tools voor barcode
scanning. Maar Scan2order is werkelijk stateoftheart. 
Er is in de markt geen vergelijkbare applicatie die zo een
voudig en tegelijkertijd geavanceerd werkt als deze app. 
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je hier mee aan de gang, en het komt nog goed ook. 
Het sluit volledig aan bij het razendsnelle en intuïtieve 
gemak dat we allemaal kennen van iPhones.” 

Slimme app
Alle klanten van Glasurit in Nederland kunnen toegang 
krijgen tot Scan2order. Heeft u interesse in Scan2order? 
Uw Sales Consultant kan u er alles over vertellen. Over 
hoe gemakkelijk het werkt en uiteraard ook waar en hoe 
u deze slimme app download voor eigen gebruik.

Ontdek nu snel de feitelijke werking
Onderstaand leest u hoe Scan2order feitelijk werkt, intuïtief en foutloos. Ons advies? Doe er uw voordeel mee!

GLASURIT SCAN2ORDER 

Plaats uw bestelling eenvoudig en 
gemakkelijk  wanneer u maar wilt  
met de Glasurit Scan2order app.
Onze nieuwe app voor uw smart
phone maakt bestellen sneller en 
eenvoudiger dan ooit! Log gewoon 
in en gebruik de zoekfunctie om de 
producten te vinden die u zoekt. 
Of gebruik uw favorietenlijst of de 
streepjescode op het product dat 
u wilt scannen. Voer het gewenste 
aantal in en druk op verzenden. 
Uw bestelling zal kort hierna bij 
ons binnenkomen en vervolgens 
door ons worden verwerkt.

Eenvoudig en zeer effi ciënt - bestel 
digitaal met Glasurit Scan2order.

EENVOUDIG EN GEMAKKELIJK 
AAN DE SLAG

>  Gebruik een van de onderstaande 
opties om de app gratis te 
downloaden:

 -  iTunes App Store
 -  Google Play Store

>  Gebruikersinterface past zich 
automatisch aan elk apparaat aan.

>  Waar u ook bent – haal uw 
mobiele telefoon tevoorschijn 
en verstuur uw bestelling in 
slechts enkele minuten. 
Plaats uw bestelling direct via 
uw smartphone of maak het 
uzelf nog gemakkelijker door 
uw tablet te koppelen aan onze 
speciale bluetooth scanner, 
voor nog meer gebruiksgemak.

UW VOORDELEN

+  Drie snelle opties voor het 
plaatsen van uw bestelling:

 -  scan de streepjescode

 -   gebruik uw favorieten via de 
bestelgeschiedenis

 -   gebruik de zoekfunctie binnen 
het productassortiment

+ Voorkomt fouten bij de bestelling

+ Eenvoudiger bestelproces

+ Bestellen 24/7 mogelijk

=  Hogere effi ciëntie dankzij 
fl exibiliteit en tijdbesparing
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Trendcollectie ‘Trandslucid’;

DE POPULAIRE 
KLEUREN IN DE 
KOMENDE JAREN
De designers van BASF voorspellen de kleuren -
trends van de toekomst voor de auto-industrie. 
Met ‘Translucid’, de actuele trendcollectie, 
visualiseren zij welke kleuren over drie tot vijf 
jaar populair zullen zijn bij autokopers. De ervaring leert dat zij er zelden naast zitten 
en de kleuren in de showrooms terug te vinden zullen zijn. Hoewel het nog even zal 
duren voordat de nieuwe autokleuren in serieproductie worden toegepast, is Glasurit 
nu al aan de slag om ervoor te zorgen dat de receptuur van de schadeherstellakken 
direct beschikbaar is, zodra de nieuwe kleuren op de markt komen.

De behoefte aan een wereld met meer structuur en transpa
rantie in het digitale tijdperk, dat is het thema van het laatste 
Automotive Color Trends rapport. Onder de naam ‘Translucid’ 
ontwikkelden de designers van de Coatingsdivisie van BASF, 
in nauwe samen werking met diverse autofabrikanten, een 
collectie van 65 nieuwe kleuren voor de automotiveindustrie. 
Deze trendcollectie appelleert aan de kloof tussen het  
individu, dat de controle wil houden over zijn eigen gegevens 
aan de ene kant, en de uitgebreide dataverzameling, voor 
nieuwe technische en sociale mogelijkheden, aan de andere 
kant. Voor Europa presenteren de designers bovendien  
onverwachte en ongebruikelijke kleuren, zoals weelderig 
groen met matte blanke lak.

Voor meer informatie 
over de trends op het 
gebied van kleur kunt 

u contact opnemen met 
Marketing Manager 

Onno van der Louw,
telefoon: 0622503416,

email: onno.vanderlouw@basf.com. 
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Bram van Leeuwen, Manager Schade bij Van Poelgeest Autoschade:

“MERKGERELATEERD SCHADEHERSTEL 
LEVERT OOK WERK OP VOOR DE ANDERE 
AFDELINGEN BINNEN HET AUTOBEDRIJF”

Van Poelgeest is officieel BMW-dealer met zes vestigingen in 
Amersfoort, Amstelveen, Heemstede, Hilversum, Naarden en 
Noordwijk. Van Poelgeest is tevens MINI-dealer. Ook exploiteert 
men een eigen schadeherstelbedrijf in Amersfoort: Van Poelgeest 
Autoschade voor volledig BMW en MINI erkend schadeherstel. 
In 2017 is deze schadehersteller overgestapt op Glasurit en 
tevens kersvers lid van ColorMotion. Bram van Leeuwen, 
Manager Schade: “Deze overstap past in onze visie op kwaliteit 
binnen ons merkgerelateerd schade herstel, want dat heeft nu 
eenmaal de toekomst!”

Verdere specialisatie in BMW en MINI
Van Poelgeest Autoschade, voorheen vanaf 2001 Jan de 
Jong Autoschade, is al sinds 1975 schadespecialist en 
vanzelfsprekend lid van FOCWA en BOVAG. Bram van 
Leeuwen: “Anderhalf jaar geleden zijn we overgenomen 
door Van Poelgeest. Alle medewerkers zijn meegekomen, 

Bram van Leeuwen
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Het voordeel van one-stop-shopping
Is iemand geen klant van Van Poelgeest Autoschade, 
maar wordt die persoon wel gestuurd door de verzekerings
maatschappij? Dan zien Bram en zijn team dat eigenlijk 
als een uitgelezen kans daar een nieuwe klant voor  
het totale autobedrijf aan over te houden door hun 
hoogwaardige schadeafhandeling. Bram: “Vanuit die 
schadestroom proberen we dus ook altijd werk te  
genereren voor de werkplaats, en andersom. We zitten 
heel dicht bij elkaar in één pand en bieden alles onder 
hetzelfde dak. Dus leeft hier sterk het besef dat we  
verder moeten denken dan alleen autoschade, maar de 
klant moeten zien als potentiële nieuwkomer voor alle 
diensten van het autobedrijf. Het kan ook andersom lopen: 
mensen brengen hun auto voor onderhoud, hebben 
schade, en kunnen die in één moeite door laten repareren. 
Uiteraard zijn we daar heel alert op want het levert  
namelijk ook werk op voor de andere afdelingen binnen 
het autobedrijf. Dat is een groot voordeel van merk
gerelateerd schadeherstel. Die kruisbestuiving noemen 
we niet voor niets onestopshopping, toch?”

Het subtiele verschil tussen voorschrijven en 
voorkeur
Sinds maart 2017 zijn Bram en zijn team bewust over
gestapt op Glasurit. Zeggen dat Glasurit door BMW 
voorgeschreven wordt, is een 
beetje een groot woord, bena
drukt Bram: “Maar het heeft wel 
duidelijk de voorkeur van BMW 
om dit merk te gebruiken. Kijk, 
het label BMW ColorSystem is in 
feite een sticker óp de range voor 
BMW gehomologeerde lakken. 
Glasurit levert aan de bandlijn 
van BMW en is goed vertegen
woordigd binnen de OEM,  
allemaal positieve tekenen. 
Uiteraard speelt ook de uitstekende kwaliteit van de 
Glasurit producten een rol in de beslissing om over te 
stappen. Inmiddels gebruiken we zowel de paint als 
nonpaint producten van Glasurit.”

we zijn blijven werken vanuit hetzelfde pand, en momen
teel werken we met 12 schade herstellers, 3 calculators 
en nog een chauffeur. Voor deze overname waren we lid 
van de ASN Groep en opereerden wij op de markt als 
universeel hersteller. Echter, BMW en MINI maakten ook 
toen al meer dan de helft van ons werkpakket uit, zo’n 
50 tot 60%. Dus we namen naar Van Poelgeest al de  
nodige ervaring met deze merken mee. Na de overname 
zijn we uiteraard alleen maar meer BMW en MINI gaan 
repareren en nu zitten wij op 98%.”

Goed in het werk door gestuurde schadestroom
Bram van Leeuwen is bijna 60 jaar en begon op zijn 15e 
in het schadevak: “Ik heb er altijd liefde voor gehouden. 
Anders kun je in mijn ogen geen goede schadehersteller 
zijn. Er zit zeker toekomst in dit vak, wel zal het ambachte
lijke handwerk afnemen en juist de toepassing van  
elektronica groeien.” Bram erkent dat de schademarkt 
onder druk staat, evenals de marges: “Gelukkig worden 
wij door de gestuurde schadestroom goed voorzien van 
werk. We zijn aangesloten bij Schadegarant en we zijn 
Achmeareparateur. Dat levert ons ook een gestage stroom 
werk op.”
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Uitleg in theorie en de praktijk
De overstap naar Glasurit is intensief begeleid, vertelt 
Bram: “Daarvoor zijn we ook nog een avond met de 
spuiters in Maarssen geweest om één en ander voor  
te bereiden en de nodige productkennis te vergaren.  
In maart vorig jaar zijn we er de praktijk mee ingegaan. 
Twee medewerkers van Glasurit hebben hier meerdere 
weken intensief meegedraaid op de werkvloer. Ze hebben 
alles uitgelegd en de correcte verwerking van de lakken 
voorgedaan. Later is er nog een herhalingsbezoek  
geweest en als we nu nog vragen hebben, reageren ze 
direct. Al met al moeten we de lakproducten nu anders 
gebruiken en daar heb je de kennis van de spuiter voor 
nodig. Die kennis is door Glasurit bij hen heel snel op 

schadeherstel en ik denk ook dat dit een onafwendbare 
trend is. In mijn ogen zal merkgerelateerd schadeherstel 
in de naaste toekomst alleen maar groeien. Een goede 
ontwikkeling. Zelf kom ik uit de wereld van het  
uni versele schadeherstel, dus ik heb geleerd om elke 
auto te herstellen. Met de toenemende toepassing van  
elektronica wordt het steeds moeilijker al die facetten 
van alle merken te beheersen en daarin ook nog eens bij 
te blijven. Ook je aansprakelijkheid voor wat je repareert 
speelt daar een steeds grotere rol in. Je moet de  
mensen met de juiste kennis in huis hebben inclusief de 
bijbehorende certificeringen. Dat betekent eigenlijk  
automatisch dat je tegenwoordig focust op één tot twee 
merken, zoals wij met BMW en MINI.

Benieuwd naar vergelijkende cijfers
Bram realiseert zich goed dat Glasurit veel meer biedt 
dan lak: “Ze hebben heel veel kennis over routing,  
efficiency en meer. Alleen zitten we nu nog vrij pril in  
de samenwerking. Dit jaar wil ik hen daar veel meer in 
betrekken. Een voorbeeld? We zijn meer auto’s gaan 
herstellen dan bij de start en ik denk dat we er nu een 
financieel voordeel mee behalen. Wel wil ik die indruk 
graag door cijfers gestaafd zien. We werken met Glasurit’s 
gebruiksmonitor, maar je hebt minimaal 1 tot 1,5 jaar 
nodig om die cijfers goed naast elkaar te leggen. We zijn 
daar, samen met Glasurit, heel benieuwd naar.

peil gebracht. Inmiddels zijn we volledig gewend en ik 
moet eerlijk zeggen dat we niet meer terug zouden  
willen!” Met de overstap naar Glasurit is Van Poelgeest 
Autoschade direct lid geworden van ColorMotion, het 
platform voor kennisoverdracht van Glasurit. 

Merkgerelateerd schadeherstel
Bram en zijn team zijn specialisten in merkgerelateerd 
schadeherstel: “Iedereen heeft het over merkgerelateerd 
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Rudi Jennes, eigenaar van Audi- en VW-dealer Garage Jennes:

“ONZE NIEUWE STATE-OF-THE-ART 
BODYSHOP IS ÉÉN VAN DE GROOTSTE 
VAN BELGIË”

Een spiksplinternieuw schadeherstelbedrijf in Kampenhout,  
met 5.000 m2 oppervlakte voor alle schadeherstelprocessen 
en 500 m2 kantoorruimte, is één van de grootste bedrijven 
in België voor universeel schade herstel. Het is gerealiseerd 
door Garage Jennes, dealer van VW, Audi en Skoda. 
De apparatuur in deze state-of-the-art bodyshop, genaamd 
Carrosserie Jennes, is van Symach en voor de lakken 
wordt de stevige en lange relatie met Glasurit voortgezet. 
Rudi Jennes: “Die combinatie maakt het verschil. Met het 
systeem van Symach, gecom bineerd met de effi ciëntie 
van het Glasurit-systeem, is het de bedoeling dat we minder 
lak hoeven te spuiten met toch hetzelfde hoogwaardige 
eindresultaat.”

Rudi Jennes (l) en Rudi Lorrijn, 
manager carrosserie (r)

Familiebedrijf Garage Jennes bestaat al meer dan 60 jaar 
en heeft vestigingen in Boortmeerbeek en Machelen. Het 
bedrijf wordt geleid door de broers Rudi en Jan Jennes 
en telt momenteel circa 200 werknemers. Rudi: “In 1998 
werd onze allereerste carrosserieafdeling, zoals we die 
tot op de dag van vandaag kennen, in gebruik genomen. 
Deze werd gebouwd náást onze Volkswagen en Audi
dealerschappen te Boortmeerbeek. Gedurende decennia 
zou deze moeten volstaan voor álle carrosserieactiviteiten 
voor de klanten van Jennes, zowel voor de huismerken 
als voor de niet VAGmerken. Echter, amper 18 jaar later, 

liep de huidige vestiging op alle vlakken tegen zijn grenzen 
aan. Door de hoge klanttevredenheid en afwerkings
kwaliteit, gekoppeld aan realistische doorlooptijden, 
voldeden deze bodyshop en de omringende parkeer
faciliteiten niet langer aan de sterk toenemende vraag. 
Wij zijn daarom verder gaan kijken.”

Onderweg naar een nóg hoger niveau
De broers Rudi en Jan Jennes hebben vervolgens met 
de aankoop van het 3 hectare ruime industriegebied 
aan KampenhoutSAS een ideale locatie gevonden om 
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Carrosserie Jennes naar een volgend niveau te tillen. 
Sinds oktober is deze nieuwe vestiging open en in ge
bruik en is het schadeherstelbedrijf op de oude locatie 
in Boortmeerbeek gesloten. Deze locatie zal men gaan 
gebruiken voor andere automotive werkzaamheden.

Weloverwogen keuze voor Symach
In het nieuwe schadeherstelbedrijf, met circa 25 mede
werkers die zijn overgekomen uit de gesloten vestiging 
in Boortmeerbeek, is weloverwogen het Symach FixLine 
System geïnstalleerd, alle oude apparatuur is achter
gebleven. Rudi: “Ons bedrijf heeft voor het eerst acht 
jaar geleden kennisgemaakt met Symach apparatuur, 
vooral met de nieuwe technologie in droogsystemen. 
We bestelden de FlyDryapparatuur voor één van onze 
locaties en waren erg onder de indruk. Wij zijn gespe
cialiseerd in universeel ‘Smart repair’ en ‘Day repair’. 
We waren ervan overtuigd dat de gepatenteerde tech
nologieën van Symach voor het verwerken van snel
drogende lakken ons in staat stellen om ook ons nieuwe 
en ultramoderne carrosseriebedrijf op te zetten en dit is 
inderdaad mogelijk gebleken.”

De technische specs
De nieuwe reparatiewerkplaats voor schade verwacht, 
dankzij de nieuwe apparatuur, circa 40 voertuigen per 
dag te herstellen. Jennes: “Hiervoor kunnen wij gebruik
maken van twee FixLine transportbanden KombiTron, 
twee FixStations, 12 robots voor het drogen van lak, een 
professioneel vacuümschuursysteem, twee verfmeng
kamers van Glasurit, een MultiBox voor de fixturen, 
twee complete transportbanden voor schadevoertuigen, 
autoliften en het professionele Symach Light System 
PowerLight.” 

Verwachting: lagere reparatiekosten en kortere 
doorlooptijd
Door gebruik te maken van de modernste technieken en 
de sneldrogende lakken van Glasurit verwacht Jennes 
dat de huidige reparatiekosten ongeveer 20% lager zullen 
uitvallen en de doorlooptijd zal worden teruggebracht 
tot gemiddeld 1,5 dag. Rudi: “Door gebruik te maken 
van een geoptimaliseerde voertuigstroom, hopen we 

de wekelijkse productie van 80 naar 200 reparaties te 
verhogen.” In maart 2017 is met de inrichting en installatie 
van de nieuwe apparatuur gestart. Jennes: “Daarna 
hebben wij ruim de tijd genomen om alle technici en 
managers middels trainingen vertrouwd te maken met 
nieuwe processen en technologie.” 

Duurzaam verantwoord
Niet alleen op technologisch vlak, maar eveneens op 
het gebied van energiebeheer zat zowel het team van 
Jennes als de bouwengineering op dezelfde groene 
golflengte, waardoor de complete vestiging is gecon
strueerd conform de Belgische milieunorm BEN. Rudi: 
“Met dit hypermoderne project is meteen duidelijk dat 
dit sterk groeiende familiebedrijf ook op ecologisch vlak 
het hart op de juiste plaats heeft.”

Samenwerking met Glasurit
Jennes werkt al zeker 40 jaar met Glasurit samen en in 
verband met de nieuwbouw heeft Jennes Glasurit, en 
tevens enkele andere lakmerken, gevraagd in te schrijven 
op het leveren van de lakken in de nieuwe vestiging.  
Uit deze open en eerlijke vergelijking kwam Glasurit  
wederom als beste naar voren. Rudi: “Ik beoordeelde 
daarbij de prijs, dus het economische aspect, en mijn 
medewerkers hebben de kwaliteit, service en dienst



REPORT    11

verlening beoordeeld. Hun keuze was onomstotelijk 
voor Glasurit. In feite is de bestaande relatie voor de 
nieuwe vestiging dus voortgezet.” Glasurit en Symach 
werkten vervolgens nauw samen tijdens de installatie en 
training. In juli 2017 testte het verftechniekteam van BASF 
zijn verflagen van Glasurit op het DryTronicsysteem  
in het Future Center van Symach in Bologna, Italië.  
Symach verkreeg officiële goedkeuring van BASF om 
de producten van het bedrijf te gebruiken. 

Intensieve samenwerking
Rudi: “Die kennis bracht dit verftechniekteam van BASF 
op onze medewerkers over. Wij waren zeer onder de 
indruk van de uitstekende kleurcompetentie van Glasurit 
en de voortdurende ondersteuning van Glasurit voor 
een probleemloze start, zodat we de efficiëntie kunnen 
verhogen en de winstgevendheid optimaliseren. De 
specialisten van Glasurit zijn enkele weken in onze nieuwe 

vestiging aan het werk geweest om precies de juiste 
producten uit hun range te selecteren voor toepassing 
binnen ons hardwaresysteem van Symach. We trekken 
in dit proces dus heel nauw met elkaar op in de driehoek 
Symach, Glasurit en Jennes.”

Positieve eerste indrukken
Dit interview voor Report vindt plaats als de nieuwe 
vestiging nog maar net open is. Toch zijn de eerste  
indrukken goed. Rudi: “De eerste testen vielen goed uit en 
het was direct duidelijk dat de medewerkers, die met de 
innovatieve systemen in combinatie met Glasurit werken, 
positief zijn. Met de nieuwe systemen in combinatie 
met de efficiëntie van het Glasuritsysteem is het de  
bedoeling dat we minder lak hoeven te verspuiten voor 
hetzelfde hoogwaardige eindresultaat. Het is nog te vroeg 
om dit nu al vast te stellen, maar deze reële verwachting 
is er zeker.”

Vergelijking schademarkt Nederland en België
Iets meer dan 50% van het schadeaanbod komt van de 
eigen merken Audi, VW en Skoda, de rest krijgt men 
aangeboden vanuit andere kanalen, zoals leasemaat
schappijen. De markt voor schadeherstel steekt in België 
niet veel anders in elkaar dan in Nederland, licht Rudi 
toe: ”Het gaat voor beide landen in deze sector nog altijd 
om gemiddelde kosten en eenzelfde soort technische 
behandeling. Alleen het uurloon ligt in België een stuk 
lager dan in Nederland. Dus in België moeten we nóg 
meer inzetten op efficiëntie om onze marges veilig te 
stellen teneinde het hoofd boven water te kunnen houden. 
De inzet van de lakken én adviezen van Glasurit helpen 
hierin enorm. We hebben nu bewust gekozen voor de 
sterke combinatie van Glasurit met Symach en hopen 
dat zij in de naaste toekomst samen met ons evolueren. 
Het gaat ons niet alleen om hun lakken, maar vooral om 
de kwaliteit van hun totale organisatie, die is voor ons 
doorslaggevend.”



Van Reeuwijk & Pauw: “De voordelen zijn legio”

KOKS GROUP PROFITEERT 
VAN EIGEN SPUITERIJ
In 2016 besloot KOKS Group, een oer-Hollands familiebedrijf, 
om het spuiten van de voertuigen, die zij zelf opbouwen en 
afbouwen, ook in eigen beheer te gaan doen. Daarmee vormt 
KOKS Spray Works sinds maart 2017 een nieuw onderdeel 
binnen de Alkmaarse KOKS Group. Een bestaande ruimte in 
het hoofdpand is vrijgemaakt en volledig door Glasurit ingericht 
als duurzame spuiterij. Wij gaan in gesprek met Gerhard van 
Reeuwijk, Corporate Manager Marketing & Communication 
van KOKS Group en Reyer Pauw, Chief Operating Officer bij 
KOKS Group. “De voordelen zijn legio, zoals meer efficiency, 
minder kosten, een snellere flow en ook nog eens minder 
uitstoot van CO2”, aldus Gerhard.

Gerhard van Reeuwijk
en Rijer Pauw

De voordelen van het familiebedrijf KOKS zijn de laag
drempeligheid, de korte lijnen en flexibiliteit naar klant en 
werkvloer. Die stellen de directie in staat om wereldwijd 
de positie als marktleider op het gebied van reinigings
materieel voor industrie en riool te behouden. Gerhard 
van Reeuwijk: “KOKS Group kan, nu en in de toekomst, 
slagvaardig reageren en een belangrijke rol spelen op 
het gebied van reinigings en voertuigtechniek voor de 
industriële sector, de rioolreinigingsbranche, particuliere 
(reinigings)bedrijven, gemeenten en overheden.

Reinigings- en voertuigtechniek
Binnen KOKS Group is dochter KOKS Industrie actief met 
het ontwerp en de bouw van geavanceerde reinigings 
en transportmachines voor de (petro)chemische industrie 
en (particuliere) reinigingsbedrijven. Deze worden voor 
de (inter)nationale markt geproduceerd. Gerhard van 
Reeuwijk: “We kopen de trucks en het chassis in en  
bouwen die vervolgens helemaal zelf op voor de speci
fieke doeleinden van onze klanten. Een belangrijk facet 
daarvan is het spuitwerk, van het chassis tot en met de 
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onderdelen van de ruwbouw. Dit spuitwerk lieten we 
voorheen extern doen en daarmee werden die onder
delen dus uit de assemblageflow gehaald. We bleken 
genoeg volume te hebben om het spuitwerk bedrijfs
matig verantwoord in huis te halen. Dus de beslissing 
was uiteindelijk snel gemaakt.”

Spuiten in het hart van het bouwproces
Met het vrijkomen van een aangrenzende, enorme hal kon 
de eigen spuiterij gerealiseerd worden. Na een grondige 
verbouwing en een intensieve voorbereiding, is KOKS 
Spray Works nu volledig operationeel. Reyer: “We  
hebben KOKS Spray Works in het hart van ons assem
blageproces geplaatst, dus tussen de ruwbouw en de 
uiteindelijke afbouw in. Dit lakspuiten doen we in de  
totale flow nog vóór het compleet afbouwen van het 
voertuig. We halen de opbouw daarvoor weer op  
componentenniveau uit elkaar.” Gerhard: “Na het spuiten 
en drogen gaan al die losse onderdelen naar de afbouw
hal en daar worden deze bedrijfsvoertuigen als een  
puzzel weer helemaal in elkaar gezet, inclusief hydrauliek, 
pneumatiek, PLCsystemen en elektra, tot en met  
afgewerkt product.”

Ook ‘schadeherstel’ in eigen huis
Gerhard: “Voorheen deden er zich ook meer bescha
digingen voor op de gelakte delen, vanwege de nodige 
transporten en logistieke bewegingen door het uitbe
steden. Dat is nu veel minder geworden, dus hebben we 
ook minder schade. Ook proberen we die schade te 
voorkomen door de gelakte onderdelen te beschermen 
door deze op karren te vervoeren en de zware gelakte 
delen voorzichtig met kranen te verplaatsen.” Reyer: 
Het kan uiteraard voorkomen dat er na het spuiten door 
KOKS Spray Works alsnog een beschadiging optreedt 
op het lakwerk als we het voertuig afbouwen. Dat is 
geen probleem meer omdat we dit onderdeel dan nog 
in onze eigen flow direct kunnen teruggeleiden naar de 
eigen inpandige spuiterij. We hebben dus in feite ook 
ons eigen schadeherstel in huis, op nog geen tien meter 
afstand van de afbouw.” Gerhard: “Ons zusterbedrijf 
KOKS After Sales reviseert auto’s en maakt voor dit  

proces ook gebruik van KOKS Spray Works. We benutten 
de spuiterij dus vanuit de volle breedte van het bedrijf.”

Meerdere efficiencyvoordelen
Gerhard: “We profiteren met de inpandige spuitfaciliteit 
in bedrijfsmatig opzicht van meerdere efficiency
voordelen. Zo zorgt de onmiddellijke nabijheid van de 
spuiterij in het hart van ons proces voor een vlottere 
doorlooptijd binnen het productieproces en dus voor 
kostenvoordeel. Het eerdere uitbesteden van spuitwerk 
betekende altijd de nodige vrachtwagenritten heen en 
weer naar verschillende spuiterijen. Deze transporten 
zijn nu niet meer nodig en dat scheelt niet alleen kosten 
en tijd, maar spaart ook het milieu. 

Technisch perfect geoutilleerd
De spuiterij heeft een oppervlakte van 900 vierkante  
meter en is uitgerust met twee moderne spuitcabines 
van 5 x 6 x 16 meter, twee voorbewerkingsruimtes van 
elk 17 x 6 meter, een verfmengkamer en voorraadkamer. 
Reyer: “Voor de wagens wordt onder andere het speciale 
laksysteem voor vrachtwagens van Glasurit gebruikt. In 
de spuiterij werken nu acht mensen.”
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Duurzaamheid en MVO
KOKS heeft veel aandacht voor milieu en duurzaamheid. 
Dus is voor de nieuwe interne spuiterij de samenwerking 
gezocht met ‘overbuurman’ HVC afvalenergiecentrale. 

een waterafleverset, en we behalen daarmee een enorme 
CO2reductie. We nemen daarbij de iets langzamere  
opwarmtijd op de koop toe. Het was technisch een 
enorme uitdaging, maar we geloven in dit concept.”

Diepgaande ondersteuning vanuit Glasurit
Voorheen deed Nico Mooij in Opmeer veel spuitwerk 
voor KOKS. Nico heeft KOKS collegiaal geholpen met 
het opzetten van de nieuwe spuiterij. Reyer: “De keuze 
van KOKS voor Glasurit is mede ingegeven door de 
kwaliteit die Nico Mooij eerder met Glasurit leverde. We 
hebben wel andere leveranciers op gesprek gehad, dat is 
ook normaal. Je moet voortdurend checken of de keuzes 
die je maakt terecht zijn. Uiteindelijk hebben we over
tuigd voor hen gekozen, niet alleen voor de lakken zelf, 
maar ook voor hun kennis van de juiste inrichting. Voor 
de inrichting heeft KOKS zes sessies gehouden met drie 
specialisten van Glasurit. Reyer: “De ondersteuning van 
die kant was bewonderenswaardig en achteraf hebben 
we geconcludeerd dat het enorm heeft geholpen bij de 
inrichting, dat we die kennis erbij hadden. Zonder deze 
materiekennis is het gewoon lastig om een nieuwe 
business op te bouwen.” Gerhard: “Onze speerpunten 
zijn kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Dus doen we 
alleen zaken met toeleveranciers die ook op dat niveau 
acteren en daar past Glasurit volledig in.”

Reyer: “Samen is gezocht naar een andere, groene 
energiebron voor het verwarmen van de ovens van de 
spuitcabine. Dit als alternatief voor een gasinstallatie, 
waarmee in Nederland nagenoeg alle spuiterijen zijn 
uitgerust. KOKS Spray Works koos ervoor om de ovens 
van de spuiterij te verwarmen met warm water.” Gerhard: 
“We zijn daarmee uniek in Nederland. HVC levert dit via 
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Glasurit ColorMotion; netwerk voor schadeherstellers

PLATFORM VOOR KENNIS- EN 
INFORMATIE-UITWISSELING

WIN PAKKET GOODIES MET UW FOTO EN 
REACTIE OP FACEBOOK

Het Glasurit ColorMotionnetwerk heeft tot doel gebruikers van Glasurit succesvoller te maken. Zo zorgt ColorMotion 
ervoor dat onze klanten elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en kennis met elkaar delen. Zo kunnen de leden, 
samen met Glasurit, leren van anderen en maximaal presteren in de schadeherstelmarkt. Met het Glasurit ColorMotion
netwerk stimuleren wij ook interessante samenwerkingen, die leden helpen om hun bedrijf nog verder te optimaliseren.

De slogan van ColorMotion luidt dan ook: ‘Meet, learn, win.’ 
ColorMotion focust op oplossingen die zich op de belangrijke aspecten 
van het schadeherstelbedrijf richten: productiviteit, marketing & 
imago, personeelsbeheer, infrastructuur en duurzaamheid. Doordat 
gelijkgestemde schadeherstellers elkaar ontmoeten en ook samen 
van professionals leren, ontdekt men al snel verbeterpunten in 
zijn onderneming. Daarnaast kan het schadeherstelbedrijf via het 
ColorMotionnetwerk rekenen op extra ondersteuning en dienst
verlening van Glasurit. 

Leden enthousiast over ColorMotion-rally
Door regelmatig bijeenkomsten en evenementen te organiseren, 
zoals de ColorMotionrally in september 2017, stimuleert Glasurit de 
aangesloten schadeherstelbedrijven om met elkaar te netwerken. 
Deelnemende equipes vonden hun route van 170 km vanaf Buiten
plaats Slangevegt in Breukelen, via verschillende pittoreske dorpjes 
en weggetjes naar Ermelo. Na daar gezamenlijk te hebben geluncht, 
reden de teams via weer een prachtige route naar het Naarderbos 
Restaurant in Naarden. Hier werd samen gedineerd en ook dat gaf 
de deelnemende schadeherstelbedrijven weer de gelegenheid om 
op een informele manier kennis en informatie uit te wisselen.

  Glasurit wil graag weten welke infor
matie in Report u aanspreekt en daarom nodigen we u als 
lezer uit om mee te doen aan onze speciale lezersactie. 
Maak een foto van uw team samen met dit exemplaar 
van Glasurit Report, plaats deze foto op onze Facebook
pagina (www.facebook.com/glasurit.nederland/) en vul 
onder de foto de zin aan: ‘’Wij lezen graag het magazine 
Report van Glasurit omdat...’’.

Onder de inzenders verloten we een prachtig pakket (zie 
foto) Glasuritgoodies met maar liefst 70 items, die de 
winnaar kan verdelen onder zijn team. Uiteraard zullen 
we de leukste berichten delen via onze Facebookpagina. 
U kunt meedoen met deze lezersactie tot en met 15 april 
2018. Daarna ontvangt de winnaar via Facebook bericht 
van ons.

Report óók digitaal
Wellicht wilt u dit magazine liever op uw computer of 
tablet lezen. Uiteraard is dit magazine ook digitaal be
schikbaar: u kunt het lezen en desgewenst downloaden 
via: www.issue.com/glasuritreport

  Glasurit wil graag weten welke infor

Glasurit

nodigt alle

Report-lezers

uit om mee

te doen!

Voor meer informatie over 
ColorMotion kunt u contact 
opnemen met Consultancy
Manager Wim Drost,
telefoon: 06-46596350,
e-mail: wim.drost@basf.com.

Het pakket met unieke Glasurit-
items biedt voor ieder wat wils:
- Rugzak 
- Nostalgische radio 
- Emmer 
- Kaartspel 
- Set glazen 
- Pluchen papegaai (5x) 
- Wuppie (10x) 
- Opblaasbare papegaai (10x) 
- Keycord (10x) 
- Pen (10x) 
- Snoepzak (20x)



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 OEMapproval 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.

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


