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Glasurit Eco Balance productassortiment:

DUURZAME BIJDRAGE OP HET GEBIED 
VAN MILIEU- EN KLIMAATBESCHERMING 

Met ‘Glasurit Eco Balance’ heeft Glasurit 
vorig jaar reparatielakproducten op de markt 
gebracht die gecertificeerd zijn volgens de 
‘biomassa balans’ methode. De productlijn 
‘Glasurit Eco Balance’ helpt fossiele brand-
stoffen en CO2 te besparen. Daarmee levert 
Glasurit, in aansluiting op de BASF duurzaam-
heidsstrategie, een duurzame bijdrage op het 
gebied van milieu- en klimaat bescherming. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de schade-
herstelbedrijven die onze nieuwste productlijn 
gebruiken. Het portfolio omvat in totaal zes 
producten: een UV-grondvuller, plamuur, 
verharder, blanke lak en twee additieven, die 
vooral bij zogeheten bumperreparaties en 
herstel van kleine en middelgrote schade 
worden toegepast.

Besparing CO2-uitstoot door gecertificeerde 
bedrijven
Nederlandse schadeherstelbedrijven hebben sinds de 
introductie in 2018 - door te kiezen voor producten uit de 
serie Glasurit Eco Balance - gezamenlijk 35.048 kg CO2 

bespaard, wat gelijk staat aan 269.598 km autorijden. 
Bovendien hebben inmiddels 37 Nederlandse bedrijven 
het Glasurit Eco Balance certificaat ontvangen, wat be-
tekent dat zij bij reparaties, waar mogelijk, duurzame 
producten gebruiken. Inmiddels werken ook schade-
herstelbedrijven in andere Europese landen met de Eco 
Balance producten en in geheel Europa kon Glasurit tot 
nu toe maar liefst 90.700 kg CO2 besparen.

Glasurit Eco Balance met ecologische meerwaarde
Tot nu toe is het nog niet mogelijk om álle grondstoffen 
uit hernieuwbare bronnen te  winnen. Om waardevolle 
natuurlijke hulpbronnen te ontzien, gebruikt BASF bij de 
productie van de basisproducten hernieuwbare grond-
stoffen zoals bionafta of biogas uit organisch afval of 
plantaardige oliën in combinatie met fossiele brand-
stoffen. Vervolgens wordt het percentage hernieuwbare 
grondstoffen via de ‘biomassa balans’ methode reken-
kundig toegewezen aan onder andere de nieuwe Glasurit 
Eco Balance productlijn, op grond van een door TÜV SÜD 
gecertificeerde procedure. Volgens dit calculatiemodel 
kan 100% van de fossiele grondstoffen worden vervangen 
door hernieuwbare. Hiermee leveren Glasurit en de 
schadeherstelbedrijven, die de nieuwe productlijn  
gebruiken, een duurzame bijdrage op het gebied van 
milieu- en klimaatbescherming.
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Grondstoffen ontzien en milieu duurzaam 
ontlasten
Het ‘biomassa balans’ principe is vergelijkbaar met het 
groene-stroomtarief, waarbij de geleverde stroom niet 
per se afkomstig is van regeneratieve energie. Bepalend 
is dat het totale percentage hernieuwbare grondstoffen 
in het systeem klopt en dat de gecertificeerde verkoop-
producten in rekenkundig opzicht op de juiste manier 
worden toegewezen. Naarmate de vraag stijgt, moet dit 
percentage navenant worden verhoogd. Via hun keuze 
voor ‘Glasurit Eco Balance’ kunnen zowel schadeherstel-
bedrijven als autobezitters er invloed op uitoefenen dat 
natuurlijke grondstoffen worden ontzien en het milieu 
duurzaam wordt ontlast.”

combinatie met de al verduurzaamde schadeherstel-
processen in hun onderneming heeft tot dit mooie  
resultaat geleid. Als partner van ABS Westland zijn we 
trots dat we een steentje hebben kunnen bijdragen aan de 
complete verduurzaming van het schadeherstelbedrijf.’’

Schadeherstelmarkt bereid om bijdrage te leveren
De genoemde resultaten geven aan dat we op de juiste 
weg zitten en dat de schadeherstelmarkt bereid is om 
samen met ons daadwerkelijk een actieve bijdrage te 
leveren aan milieu- en klimaatbescherming. De ver-
wachting is dan ook dat steeds meer schadeherstel-
bedrijven zich in de toekomst achter dit initiatief zullen 
scharen. Het biedt schadeherstelbedrijven ook de  
mogelijkheid om onderscheidend te zijn ten opzichte 
van de concurrentie. Consumenten en werkaanbieders 
kunnen immers bij schadeherstel bewust kiezen voor 
een schadeherstelbedrijf dat bij reparatie duurzame 
producten gebruikt. 

Eco Balance; kwaliteit en minder uitstoot
Alle lakproducten van de Eco Balance-serie beschikken 
over de eersteklas eigenschappen die de klant van  
Glasurit gewend is. Deze bieden schadeherstelbedrijven 
de mogelijkheid om door het gebruik van de nieuwe 
producten efficiënte reparaties uit te voeren voor hun 
klanten, die tot minder CO2-uitstoot leiden en daardoor 
een ecologische meerwaarde hebben. Kijk voor meer 
informatie op http://ecobalance.glasurit.com/nl/

Dat de markt het initiatief omarmt, blijkt op allerlei  
manieren. Zo won ABS Westland samen met BASF, 
mede dankzij de inzet van Eco Balance producten in hun 
bedrijf, de Dave Bebelaar Award 2019. Deze prijs wordt 
uitgereikt aan bedrijven met het meest aansprekende 
initiatief het gebied van duurzaamheid in de automotive. 
De combinatie van een vergaande duurzame bedrijfs-
voering en het gebruik van duurzame Eco Balance pro-
ducten waren doorslaggevend in het winnen van de prijs.

BASF ziet het als zeer positief dat het initiatief om schade-
herstel te verduurzamen omarmd wordt door de auto-
motive markt. Wim Drost, BASF Coatings Services: ‘’ABS 
Westland heeft als een van de eerste schadeherstel-
bedrijven ervoor gekozen om onze duurzame Glasurit 
Eco Balance productlijn in te zetten in hun bedrijf. Dit in 

V.l.n.r. Dirk van der Schans, Bruce Schouten (ABS-Westland) 

en Wim Drost (BASF Coatings Services) tijdens de 

Dave Bebelaar Award
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Klant centraal
Hugo van der Velde is Head of Sales & Key Account
management bij BASF Coatings Services. Zijn collega 
Arthur Tol is Head of Operations & Marketing: “Klanten 
gaven aan dat we nóg sneller zouden kunnen reageren. 
Die klantwens sluit naadloos aan op onze nieuwe wereld
wijde strategie met 100% klantfocus. De klant staat hierin 
centraal. Daar past een strijdvaardige organisatie
structuur bij, ook voor de business unit BASF Coatings 
Services in Maarssen. Voortaan opereren we vanuit 
BASF Coatings Services in Nederland met een klein, 
lean en mean team maximaal dicht op de klant. Primair 
dient onze organisatieaanpassing maar één doel: een 
verdere verbetering van het rendement van schade
herstellers die Glasurit gebruiken.” De nieuwe strategie 
past BASF Coatings Services in Nederland als een  

GLASURIT UITGELICHT

BASF Coatings Services: Hugo van der Velde en Arthur Tol

“100% KLANTFOCUS EN 
DUURZAAMHEID, DÁT BRENGT 
ONZE NIEUWE STRATEGIE”

BASF Coatings Services luistert voortdurend scherp naar de 
markt. Welke ontwikkelingen spelen er voor schadeherstellers 
en hun opdrachtgevers? Waar willen zij dat wij alert op 
innoveren? Hoe kunnen wij nóg meer toegevoegde waarde 
leveren? Die continue monitoring inspireerde BASF Coatings 
Services, ook voor het merk Glasurit, tot een recente aan-
passing van de organisatie. Bedoeld om deze nóg beter af te 
stemmen op de wensen en eisen die er in de markt leven, 
nu en morgen. Kortom, de klant staat nu meer dan ooit op 1. 
Van innovatie en duurzaamheid tot en met leverbetrouwbaar-
heid, digitalisering en meer. Met als ultiem doel een nog hoger 
rendement voor schadeherstellers.

handschoen. Arthur: “Het woord 
services zit al in onze bedrijfs-
naam verankerd. We stelden de 
klant altijd al op één, ook vanuit 
onze consultancytak, maar tillen 
dit nu nóg een level hoger.”

Nieuw en transparant organisatiemodel
De Nederlandse organisatie is nu in lijn gebracht met 
het Europese model van BASF Coatings. Hugo: “Om het 
heel kort samen te vatten: ik ben volledig verantwoor-
delijk voor wat er in het veld gebeurt. Arthur heeft die 
verantwoording voor alle binnenactiviteiten. Dit heldere 
model maximaliseert de transparantie en informatie-
overdracht en minimaliseert de ruis. Deze nieuwe aanpak 
optimaliseert zowel de snelheid als inhoud van onze 
rendementsverhogende adviezen voor onze klanten, 
maar uiteraard ook de feitelijke levering vanuit ons  
assortiment.”

Doorzetten met digitalisering
De nieuwe werkwijze, met de klant op 1 vanuit een  
compact team, is dé kern van de nieuwe strategie. Maar 
er is meer! Arthur: “Ook in Nederland zet BASF Coatings 
Services steeds zwaarder in op de toepassing van digitale 
tools voor schadeherstellers. Bedoeld voor klanten om 
nog sneller en efficiënter contact te leggen en adviezen en 
orders af te handelen. Enkele voorbeelden? Scan2order. 
Een digitale vereenvoudiging van het bestelproces voor 
schadeherstellers. Of denk aan de verdere introductie 
verleden jaar van digitale facturatie. Ook bieden we met 

Hugo van der Velde

Arthur Tol
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de nieuwe spectrofotometer voor klanten de oplossing 
om digitaal nog nauwgezetter de juiste kleur te bepalen. 
Van recente aard is de introductie, later dit jaar, van het 
online selectieplatform voor werkaanbieders onder de 
naam Refinish Excellence Program (waarover elders in 
deze editie van Report meer).” Hugo en Arthur bena-
drukken dat de digitale tools erbij komen, maar nooit 
het persoonlijke klantcontact met de Sales Consultant 
en consultancy services zal vervangen: “Het is en/en. 
Waar digitale tools meer efficiency bieden, zetten we 
deze in en waar persoonlijk contact ertoe doet, blijven 
we hierin uiteraard ook investeren.”

Alle ruimte voor duurzaamheid en innovatie
De klant op 1 zetten vanuit een nieuwe, slagvaardige 
organisatie opent nog meer deuren om ook duur-
zaamheid en innovatie alle aandacht te geven. Hugo: 
“Duurzaamheid wordt inmiddels door álle partijen uit 
onze bedrijfskolom geëist in de samenwerking, en terecht! 
Van verzekeraars, leasemaatschappijen, OEM’ers en 
schadeherstellers tot en met de absolute eindklant in 
het proces: de eigenaar van het te herstellen voertuig.” 
Arthur: “Duurzaamheid staat daarmee bovenaan in 
onze strategie, concreet ingevuld met tal van innovaties. 
Zoals uiteraard onze range met Eco Balance producten. 
Uniek is dat wij in ons productieproces van A tot Z actief 
zijn, van de inzet van fossiele brandstoffen om olie te 
kraken tot en met de productie van de coatings. Eco  
Balance is onze duurzame oplossing waarbij we deze 
fossiele brandstoffen deels hebben vervangen door 
hernieuwbare grondstoffen. Dus aan de basis werkt 
onze circulaire aanpak al direct goed. Eco Balance 
draagt aantoonbaar bij aan het rendement van de schade-
hersteller door de snellere doorlooptijd en efficiëntere 
droging. Kortom, een win-/winsituatie met winnaars op 
het vlak van rendement én duurzaamheid.” Ook neemt 
BASF momenteel in een internationale projectgroep 
alle interne processen onder de loep om deze verder te 
verduurzamen. Hugo: ”De interne efficiency- en duur-

zaamheidsverbeteringen die we bij schadeherstellers 
voorstellen en helpen doorvoeren, voeren we uiteraard 
ook intern bij BASF Coatings Services in Nederland door.”

Zeer hoge leverbetrouwbaarheid
Bij de klant op 1 zetten hoort ook leverbetrouwbaarheid, 
benadrukken Hugo en Arthur: “Bestellingen via een  
order-app sturen onze orderpickers foutloos aan in ons 
state-of-the art magazijn. Vervolgens lopen zij die pick-
routes maximaal efficiënt dankzij een scanner. Binnen de 
BASF organisatie is onze Nederlandse aanpak erkend 
als best practice. Onze leverbetrouwbaarheid is inmiddels 
zeer hoog, hiervan profiteren onze klanten uiteraard. 
Ook bijzonder is dat we bestellingen van klanten  
maximaal efficiënt bundelen, met minder ritten en dus 
minder CO2-uitstoot.”

Dedicated team Commercial Vehicles
Arthur en Hugo noemen nog een mooi voorbeeld van 
de nieuwe organisatie die de klant op 1 zet: “We hebben 
nu ook een dedicated team voor de schadeherstelmarkt 
voor Commercial Vehicles, dus bedrijfswagens en trucks 
boven de 3500 kg. Hier gelden geheel eigen eisen op het 
terrein van innovatie, duurzaamheid, producten en  
systemen. Met ons eigen team van specialisten kunnen 
we nu ook deze klant op 1 zetten met een volledige  
customer focus.”

Continuering voorkeurspositie
Aanvullend: “Wij rekenen er op dat wij met de optimale 
ondersteuning, de nieuwe digitale hulpmiddelen en 
kwaliteitsproducten onze voorkeurspositie bij de klanten 
blijvend waarmaken”, aldus Arthur en Hugo.

Laatste Report, magazine voor en door schade-
herstelmarkt
In het licht van verdergaande digitalisering sluiten wij 
met de verschijning van deze editie van Report ook een 
periode af waarin het magazine bijna 20 jaar frequent 
bij u in de brievenbus is verschenen. 

Report bracht, naast informatie over de producten en 
diensten, ook interviews met allerlei personen met een 
opmerkelijke of markante rol in de wereld van het schade-
  herstel. Arthur Tol licht toe: “De wijze waarop wij met de 
afnemers en gebruikers van onze producten en diensten 
communiceren, is het afgelopen decennium enorm  
veranderd. Digitale media hebben hun plek definitief  
ingenomen en zo wordt nieuws snel gedeeld. In de  
toekomst zullen wij als organisatie steeds vaker kiezen 
voor digitale tools. De laatste editie van dit magazine in 
deze vorm ligt nu dan ook voor u.

Wij danken alle relaties die ons magazine lezenswaard 
hebben gemaakt, onze redactie en Enterprise Commu-
nications, onze externe partner, voor de realisatie in  
de afgelopen jaren. Onze nieuwsbrieven, websites en 
social media zullen u verder over noviteiten, innovaties 
en ervaringen informeren.”
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Smeets Autogroep: 

“MERKERKEND SCHADEHERSTEL 
IS EEN CRUCIALE ACTIVITEIT VOOR 
ONS BEDRIJF”

Voor familiebedrijf Smeets Autogroep is het in huis hebben van door 
Mercedes-Benz erkend schadeherstel onmisbaar. Dit blijkt uit ons 
gesprek met Math Smeets, directeur/eigenaar en Toon Moerkerk, 
vestigingsmanager. “De technische innovaties bij Mercedes-Benz 
nemen een enorme vlucht, vooral met elektronica. Een universeel 
hersteller, hoe welwillend ook, kan die kennisontwikkeling eenvoudig-
weg niet bijhouden”, aldus Math Smeets.

Smeets Autogroep in vogelvlucht
Familiebedrijf Smeets Autogroep bestaat dit jaar 90 jaar 
en is erkend dealer van Mercedes-Benz. Tot de groep 
behoren de officiële dealerschappen van Mercedes-
Benz personen-, bestel- en vrachtwagens, Smart, FUSO, 
Schmitz Cargobull-opleggers en Smeets Schadeherstel. 
Math: “Ons familiebedrijf bestaat al sinds 1929, dat  
zijn inmiddels drie generaties! Ter gelegenheid van het 
90-jarige bestaan wordt er dit jaar in Venlo een hyper-
moderne nieuwe vestiging geopend.” Voor bestelwagens 
en trucks is het verzorgingsgebied Limburg en Oost-
Brabant. Specifiek als personenautodealer bestrijkt het 
bedrijf heel Limburg. Voor alle takken van sport levert 

Math Smeets

Toon Moerkerk
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de toekomst te kunnen blijven investeren in nieuwe  
apparatuur en permanent goed opgeleide Mercedes-
Benz erkende vakspecialisten. Steeds belangrijker als je 
ziet hoeveel elektronica er in auto’s van Mercedes-Benz 
wordt verwerkt. Ook onze klanten kiezen overtuigd voor 
dit hoge niveau van schadeherstel vanuit het oogpunt 
van kwaliteit, veiligheid en het behoud van de merk-
garantie.” 

Voordeel van interne kruisbestuiving
Math: “Vergeet ook niet dat we met ons merkerkend 
schadeherstel letterlijk op zo’n 40 meter van ons dealer-
bedrijf werken. Bij vragen van onze schadeherstellers 
over autotechnische aspecten, waaronder de elektronica, 
is de lijn met het dealerbedrijf nuttig en zijn contacten 
met experts heel snel gelegd. We hebben onze eigen 
diagnose-technici in dienst voor Mercedes-Benz, en dat 
worden er in de toekomst alleen maar meer. Dit is een 
super efficiënte interne kruisbestuiving.”

Groei verwacht in merkerkend schadeherstel 
Toon: “Wij zijn ervan overtuigd dat je in de nabije  
toekomst alleen nog maar merkerkend schadeherstel 
overhoudt.” Math: “Verzekeraars moeten hierin ook mee, 
met name als je kijkt naar het facet van aansprakelijk-
heidstelling. Als een merkauto niet conform fabriekseisen 
is hersteld, en er gebeurt vervolgens iets dat te wijten  
is aan ondeugdelijk herstel, dan is de reparateur of 
diens opdrachtgever aansprakelijk. De hoeveelheid aan 
schadeherstel zal dalen, door de introductie van allerlei 
veiligheidssystemen in de voertuigen. De schade die 
dan nog overblijft, zal alleen maar technisch perfect 
kunnen worden uitgevoerd door merkerkende schade-
herstellers.”

Smeets Autogroep zowel nieuw als occasion. De drie 
belangrijkste kernwaarden die een familiebedrijf door-
gaans typeren, gelden ook voor zijn bedrijf, geeft Math 
aan: “We zijn mensgericht en investeren voor de lange 
termijn. Ook leeft er in ons familiebedrijf een speciaal 
soort betrokkenheid, met elkaar en met de klanten.”

Sterke investeringspositie
Met het bedrijf gaat het goed, stelt Math, ook omdat het 
wereldwijd goed gaat met Mercedes-Benz: “Om een 
idee te geven van onze sterke positie: één op de drie 
bestelwagens die in het verzorgingsgebied rondrijdt is 
van het merk Mercedes-Benz. Maar ook met personen-
auto’s staan we sterk.” Mercedes-Benz is financieel  
gezond en kan breed investeren. Math: “Wie kan blijven 
investeren, is meestal de winnaar en dat zien we ook bij 
ons merk terug. Dat zorgt voor een wisselwerking en 
heeft positieve gevolgen voor onze groep.”

Zwaar accent op erkend schadeherstel
Smeets Autogroep zet al een kwart eeuw bewust in  
op, door Mercedes-Benz erkend, schadeherstel binnen 
de groep. Math: “We willen onze klanten het allerbeste 
dienstenpakket leveren, en dan is schadeherstel  
onmisbaar. Alleen langs die weg kun je de beloofde  
fabriekskwaliteit waarmaken. We zijn niet voor niets 
ISO-gecertificeerd, dat geldt voor het gehele bedrijf en 
dus ook voor schadeherstel.” In Heerlen, naast de 
hoofdvestiging, vindt het schadeherstel voor alle Smeets- 
vestigingen gecentraliseerd plaats. Hier heeft Toon 
Moerkerk als Vestigingsmanager Schadeherstel de  
leiding.

Niet-gestuurde schadestroom met realistisch 
uurtarief
Toon: “We zijn hier hypermodern geoutilleerd om aan 
alle fabrieksvoorschriften voor schadeherstel conform 
de eisen van Mercedes-Benz te voldoen. We zetten 
daarbij gericht in op de niet-gestuurde schadestroom. 
Het voordeel daarvan is drieledig. De klant heeft keuze-
vrijheid, zijn auto wordt gerepareerd zoals Mercedes-
Benz dat voorschrijft en wij op onze beurt kunnen een 
realistisch uurtarief vragen. Dit is cruciaal om ook in  
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Al 30 jaar continu betrokken, ook bij optimale 
inrichting
Direct vanaf de start met schadeherstel is er nauw  
samengewerkt met Glasurit. Toon: “Zij hebben al weer 
30 jaar geleden waardevolle adviezen gegeven voor de 
optimale indeling en routing van onze vestiging voor 
schadeherstel, toen nog voor multimerk schadeherstel. 
In 2008 hebben we voor schadeherstel de focus  
100% gericht op Mercedes-Benz. Uiteraard hebben we  
tussentijds nieuwe adviezen van Glasurit doorgevoerd, 
maar de basisindeling die zij ons destijds hebben  
ge adviseerd, werkt nog steeds voor ons. We hebben 
dus vanaf dag één Glasurit niet alleen omarmd als  Psychologisch effect

Math: “Vergeet niet, in een opgeruimd bedrijf werken 
de mensen ook fijner en beter. Helemaal binnen schade-
herstel, waar clean werken van essentieel belang is. De 
maximale routing en efficiency leiden dus niet alleen tot 
meer rendement omdat je verspilling wegneemt, maar 
het heeft ook een positief psychologisch effect op de 
medewerkers.” Eveneens ervaren de werknemers de 
overstap naar het werken met een scanner, voor de  
bestelling van producten van Glasurit, als een uitkomst. 
Toon: “Dit werkt nu een paar maanden naar volle  
tevredenheid. Ze scannen de producten van Glasurit  
via de barcode, dit voorkomt vergissingen. Daardoor 
bestellen we altijd precies het kloppende lakproduct en 
hoeveelheden, ook hierin bereiken we efficiency dus  
besparingen.”

Toppositie in duurzame bedrijfsvoering
Smeets Autogroep is absoluut op topniveau actief met 
duurzaamheid. Smeets Autogroep heeft de certificering 
‘Erkend Duurzaam’ sinds december 2011 en is in juli 2018 
voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot officieel Erkend 
Duurzaam Plus Autobedrijf en Erkend Duurzaam Plus 
Schadeherstelbedrijf. Math: “Hét bewijs dat wij in alle 
facetten van de bedrijfsvoering duurzaam zijn en ver-
beteringen blijven doorvoeren. Wij leveren bijvoorbeeld 
alleen nog maar stille en brandstof besparende banden. 
Gebruikte banden voeren wij op een milieuvriendelijke 
wijze af, evenals smeermiddelen, overige afvalstoffen 

lak leverancier, maar ook als adviseur. Sterker nog: tot 
op de dag van vandaag zijn zij nog steeds onze ge-
sprekspartner.” Recent is er in het schadeherstelbedrijf 
een kleine verbouwing uitgevoerd, want de voertuigen 
die men hier repareert worden steeds langer en hoger. 
Toon: “Dus hebben we de unit voor de voorbewerking 
iets verhoogd en de routing verder aangescherpt. Maar 
ook, en dat vind ik belangrijk, de uitstraling van het  
bedrijf nog verder verbeterd. Ook deze slag hebben we 
in nauwe samenwerking met Glasurit uitgevoerd.”
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en onbruikbare materialen. We maken gebruik van groene 
stroom en gaan zuinig om met energie, onder andere 
door te investeren in duurzame verlichting, etcetera.” 
Naast het certificaat Erkend Duurzaam Plus, heeft Smeets 
Autogroep het FOCWA certificaat en het certificaat 
‘Duurzaam Repareren voor Schadeherstel’. Math: “Verder 

allerlaatste noviteit van Glasurit voor lakschadeherstel 
direct aan mij doorspeelt. Maar niet elke merkdealer 
heeft het geluk zo iemand in dienst te hebben. Daarom 
adviseer ik Glasurit haar noviteiten ook rechtstreeks te 
delen met het MT van dealerbedrijven die schadeherstel 
in huis heeft. Des te sneller en beter gefundeerd kan een 

is Smeets Autogroep in het bezit van vele andere  
certificaten die van duurzaam ondernemen getuigen. 
Bijvoorbeeld de merkcertificering voor integrale werk-
plaatsaanpak in ons ‘Van ProCenter’.” 

Bewuste keuze voor Eco Balance producten
Toon: “Daar komt uiteraard bij dat als Glasurit ons 
vraagt mee te doen met een duurzame innovatie, wij 
daar direct op inhaken. Zoals met de invoering van  
Eco Balance. De Glasurit Eco Balance productlijn helpt 
fossiele brandstoffen en CO2 te besparen en daarmee 
werken wij nu met volle overtuiging.” Wel geven Math 
en Toon aan dat bij de invoering van elke innovatie de 
schadeherstellers zélf de finale doorslag geven: “Wij 
dragen het aan, maar uiteindelijk zijn het onze vakmensen 
op de werkvloer die bepalen of zij ergens wel of niet 
mee kunnen en willen werken.” Een andere innovatie 
vanuit Glasurit die is omarmd, is de spectrofotometer 
12/6. Toon: “Die bevalt, na enig constructief overleg,  
inmiddels goed. Kijk, we doen veel bedrijfswagens met 
unikleuren. Via de spectrofotometer 12/6 kunnen we 
met de database exact de juiste kleur bepalen. Ook dit 
instrument van Glasurit draagt bij aan onze kwaliteit. En 
hoe meer wij dit apparaat inzetten, hoe meer wij de  
database voor álle gebruikers nuttig maken, dus het  
gebruik stimuleer ik enorm onder de collega’s.”

Tweede locatie; voor klein schadeherstel en 
fotostudio
Een nog prille ontwikkeling in het bedrijf is het inrichten 
van een tweede locatie voor schadeherstel in Ittervoort. 
Toon: “Specifiek daar willen we de refinishing en kleine 
cosmetische schades uitvoeren. Dat wordt ook direct de 
locatie waar we de occasions, na de reparatie, perfect 
kunnen fotograferen voor de verkooppresentatie op de 
website.” Math: “Het wordt dus een combinatie van klein 
schadeherstel en een professionele fotostudio, maar 
eerst openen we ter gelegenheid van ons 90-jarige  
bestaan onze nieuwe vestiging in Venlo.”

Advies voor Glasurit
Math heeft een opbouwend advies voor Glasurit: “In 
Toon heb ik een enorm alerte vestigingsmanager die elke 

“DE GLASURIT ECO BALANCE PRODUCTLIJN 
HELPT FOSSIELE BRANDSTOFFEN EN CO2 

TE BESPAREN EN DAAR WERKEN WIJ 
NU VOL OVERTUIGING MEE.”

MT besluiten om te investeren in deze innovaties van 
Glasurit.” Tot slot: wat drijft vestigingsmanager Toon om 
elke dag alle inzet te leveren? “Daar heb ik de volgende 
motivatie voor: het leveren van topkwaliteit en niet  
minder. Daar draait alles om, binnen ons bedrijf én bij 
ons mooie merk Mercedes-Benz!”
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Focus op filters
Het Refinish Excellence Program is primair een selectie-
hulpmiddel voor werkaanbieders, zoals grotere fleet-
owners, transportbedrijven of organisaties die zelf  
wagenparken beheren. Deze tool biedt hen meerdere 
filters om schade herstelbedrijven op te selecteren. Ten 
eerste op basale bedrijfsgegevens, zoals vestigingsplaats, 
grootte en uitstraling. Maar ook zijn er bijvoorbeeld  
selecties te maken op basis van OEM-erkenningen, ofwel: 
merkgerelateerd schadeherstel. Een ander belangrijk 
selectiefilter is gecertificeerde Glasurit Eco Balance  
bedrijven, bedrijven die ecologisch verantwoord werken 
en hierbij gebruikmaken van onze duurzame productlijn. 
Met recht een uiterst actueel filter in relatie tot duurzaam-
heid bij schade herstel. Of neem een fleetowner met 
veel elektrische voertuigen die wil weten welke met  
Glasurit samen werkende schade herstellers gecertificeerd 
zijn om elektrische voertuigen te herstellen. Met enkele 
klikken is dit snel te selecteren. En dat geldt ook voor 
selecties van schadeherstellers die werken met Classic 
Car Colors van Glasurit voor het in originele staat terug-
brengen van klassieke voertuigen.

Grenzenloze samenwerking
Het Refinish Excellence Program is een grensoverschrij-
dend systeem, dus één database specifiek voor EMEA. 
Dit zijn de landen in Europa, Middle East en Africa.  
Echter, en dit maakt het extra aantrekkelijk, aangevuld 
met specifieke Nederlandse data. Opnieuw een actueel 
voorbeeld van de vergaande internationale samen-
werking die Glasurit initieert tussen schadeherstel-
bedrijven enerzijds en werkaanbieders anderzijds. 

Ondersteuning van Glasurit bij complexe 
selecties
Opdrachtgevers selecteren via het Refinish Excellence 
Program zelf schadeherstellers. Bij complexere selectie-
vraagstukken kunnen zij ook contact opnemen met  
Glasurit. De organisatie maakt vervolgens voor hen een 
geschikte selectie vanuit het Refinish Excellence Program 
op basis van dieperliggende informatie die is afgeschermd 
voor externe partijen.

In voorbereiding
Momenteel vult Glasurit het Refinish Excellence Program 
met data van Nederlandse schadeherstellers die hier toe-
stemming voor geven. Vooralsnog heeft alleen Glasurit 
zelf toegang tot het Refinish Excellence Program. Op  
basis van de ingevoerde bedrijfsinformatie kan Glasurit 
hiermee voor schadeherstellers verbeterpunten onder-
scheiden en hierin ondersteuning aanbieden. Vanaf eind 
2019 krijgen ook externe partijen, zoals de genoemde 
fleetowners, toegang. Niet alleen Nederlandse, maar ook 
Europese opdrachtgevers kunnen vrijelijk selecteren.

Aandacht voor nieuwe filters
Het platform blijft continu in ontwikkeling. Wensen vanuit 
werkaanbieders voor bepaalde filters die nog niet  
mogelijk zijn, neemt Glasurit zeker mee in overweging.

Meer informatie
Het Refinish Excellence Program biedt schadeherstellers 
opnieuw een extra mogelijkheid om werk binnen te  
halen. Eveneens is het een extra stimulans voor schade-
herstelbedrijven om aan de hedendaagse eisen van 
werkaanbieders te voldoen.

Refinish Excellence Program: 

ONLINE KOPPELING 
SCHADEHERSTELBEDRIJVEN AAN 
SELECTIECRITERIA WERKAANBIEDERS

Glasurit introduceert het Refinish Excellence Program. 
Dit online platform stelt werkaanbieders vanaf eind 2019 in 
staat op basis van filters selecties te maken van met Glasurit 
samenwerkende schadeherstelbedrijven. Een nieuwe en 
innovatieve schakel die vraag en aanbod digitaal koppelt.

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met 
Consultancy Manager Wim Drost,
telefoon: 06-46596350,
e-mail: wim.drost@basf.com.
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SPECTROFOTOMETER LEVERT 
VANUIT UNIEKE KLEURENDATABASE 
SUPERSNEL DE EXACTE MENGFORMULE

Laat de Glasurit RATIO Scan 12/6 
digitaal uw kleuren zoeken

Deze spectrofotometer van Glasurit bezit allerlei intelligente technologieën en levert 
volautomatisch en supersnel betrouwbare kleuroplossingen via Glasurit Color Online, 
‘s werelds grootste kleurendatabase. Glasurit biedt in uw schadeherstelbedrijf dé 
oplossing voor het digitaal zoeken van de juiste kleur die haar gelijke niet kent, inclusief 
bijbehorende mengformule. 

Glasurit RATIO Scan 12/6
De draagbare spectrofotometer met een kleurentouch-
screen, intuïtieve menu-navigatie en een antislipbehuizing 
biedt u maximaal gebruiksgemak en maximale betrouw-
baarheid.

Exacte kleurmeting
Deze geoptimaliseerde spectrofotometer maakt niet  
alleen gebruik van twee lichtbronnen, een blauwe en 
een witte ledlamp, maar ook van zes foto’s en twaalf 
geometrieën. Hierdoor kunnen kleur en textuur van de 
pigmenten nauwkeurig worden geanalyseerd en zijn 
zelfs ‘lastige’ kleuren betrouwbaar te identificeren.

Efficiënt en betrouwbaar totaalsysteem
Een wifi-verbinding verzendt de meetgegevens, ook over 
langere afstand, via een tablet of computer naar Profit 
Manager Pro, het onlinesysteem voor kleur- en materiaal-
management van Glasurit. Terwijl een medewerker de 
kleur buiten de spuiterij meet, kan een andere desgewenst 
al beginnen met het mengen van de kleuren.

Gedigitaliseerd proces
Beide medewerkers zijn rechtstreeks verbonden met de 
Profit Manager Pro en Glasurit Color Online, ‘s werelds 
grootste kleurendatabase, alles binnen één volledig  
gedigitaliseerd proces. Zo beschikt u over een compleet 
systeem, dat alle kleuren van iedere autofabrikant,  
inclusief OEM- en speciale kleuren, kent en direct alle 
mengformules toont. Kleurvisualisaties en spectrale 
curves helpen zo nodig de suggesties van de spectro-
fotometer te beoordelen. U zult met uw eigen ogen zien 

dat u op de beste meetresultaten kunt vertrouwen die 
verkregen zijn met uw Glasurit RATIO Scan 12/6. 

Nauwkeuriger, sneller en efficiënter
Glasurit RATIO Scan 12/6 identificeert kleuren nauw-
keuriger dan ooit tevoren en levert u de gewenste 
mengformule nog sneller en efficiënter. Ontdek het  
verschil en profiteer van de grootste kleurendatabase 
als het gaat om de exacte kleur voor de te gebruiken lak, 
dit bespaart u tijd en geld! 

U krijgt persoonlijk advies
Bent u overtuigd geraakt van de voordelen van kleur 
meten met Glasurit RATIO Scan 12/6? Neem dan contact 
op met uw vaste contactpersoon voor een persoonlijk 
advies of bel 0800-45278748.



Tim van der Meer, directeur Truckschade Herstel Naaldwijk:

“DE TRANSPORTBRANCHE IS 
INTERESSANT EN BIEDT ONS MEER 
DAN TRUCKSCHADEHERSTEL ALLÉÉN”

Auto-Truckschade Naaldwijk is al ruim 35 jaar actief op de schade-
herstel markt. Inmiddels wordt truckschade separaat verzorgd door het 
bedrijfonderdeel Truckschade Herstel Naaldwijk. Duurzaamheid staat 
hoog in het vaandel. Tim van der Meer: ”Door goede service aan de 
klanten en innovatief werken, bijvoorbeeld door het gebruik van 
stikstof bij het spuitproces, is onze rentabiliteit op niveau.
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V.l.n.r. Aad, Tim en Sven van der Meer
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Familiebedrijf
Auto-Truckschade Naaldwijk, voorheen bekend als Aad 
van der Meer Autoschade, vormen samen een familie-
bedrijf en startte in 1983 met schadeherstel van vracht-
wagens en personenauto’s. Vader Van der Meer heeft de 
dagelijkse leiding inmiddels overgedragen aan zijn twee 
zonen, maar loopt nog wel rond om bij te springen.  
Eén van de zonen leidt de schadeafdeling voor personen-
auto’s en de andere zoon, Tim van der Meer, voert de 
trucktak aan. 

Starten, stoppen, starten
Aan de trucktak zit een bijzonder verhaal. Tim: “Mijn vader 
pakte bij de start 35 jaar geleden al het schadewerk aan 
dat hij kon krijgen. Zo was onze eerste schadeklant al 
direct een transportbedrijf. Na een lange periode zijn we 
vijf jaar minder actief met herstel van truckschades, 
want autoschadeherstel eiste al onze ruimte en aandacht 
op. Echter, in 2008 namen we het besluit om opnieuw te 
beginnen met het herstel van truckschade. Vanaf dat 
moment hielden we deze twee takken van sport goed 
uit elkaar met ieder een eigen werkplaats in een eigen 
pand.” Die aanpak sloeg direct goed aan omdat truck-
schadeherstel nu ook een volledig eigen focus kreeg, legt 
Tim uit. Op dit moment werkt men met 4 medewerkers 
en ook Tim werkt volledig mee: “Ik ben dus ondernemer 
en ambachtsman tegelijk.”

Vertrouwen op basis van lange relatie
Voor truckschadeherstel zweert Tim bij Glasurit: “We 
hebben al heel lang een goede vertrouwensband met 
Glasurit, al vanaf de start van het bedrijf, 35 jaar geleden. 
Ook met onze huidige contactpersoon, René Kok, doen 
we heel veel samen op basis van wederzijds vertrouwen. 
Het was dan ook voor ons een uitgemaakte zaak dat  
zij de inrichting van de lakruimte hebben uitgedacht en 
geïnstalleerd, voor de werkplaats die wij in 2008 hebben 
geopend voor truckherstel. Dit op basis van soortgelijk 
goed werk, dat zij al voor ons hadden verzorgd voor 
personenwagenherstel.” 

Brede ondersteuning dankzij ColorMotion
Tim kon op dit advieswerk van Glasurit een beroep 
doen omdat hij lid is van ColorMotion van Glasurit: “Dit 
lidmaatschap geeft je direct toegang tot allerlei onder-
steunende diensten. Zo is er voor ons een bedrijfsplan 
voor truckschadeherstel gemaakt. Maar ook de technische 
ondersteuning was heel nuttig. Bijvoorbeeld het advies 
voor stofafzuiging bleek in de praktijk goed te werken. 
Al met al heeft Glasurit ons vakkundig geadviseerd en 
mee geholpen om alle elementen, die samen een  
optimale inrichting voor truckschadeherstel vormen, op 
precies de juiste plek te krijgen. En dat alles binnen een 
efficiënte en daardoor maximaal renderende routing.” 

Tim benadrukt dat dit teamwork is: “Hun expertise is 
ingebracht en samengevoegd met onze kennis. Je  
trekt daarin samen op, en de optelsom maakt het juist  
bijzonder.”

Profijt van Barbatruck
Autoschade Herstel Naaldwijk, de schadeafdeling voor 
personenauto’s, is aangesloten bij de Autoschade Herstel 
Groep. Dit is dé toonaangevende landelijke kwaliteits-
keten met professionele allround schadeherstellers, die 

“PROBLEMEN KENNEN WE NIET, 

WEL UITDAGINGEN”

duurzaam en veilig repareren. Truckschade Herstel 
Naaldwijk is op zijn beurt aangesloten bij Barbatruck. 
Dit is een organisatie van gebruikers van Glasurit en 
mede opgericht door Glasurit. Barbatruck is een landelijke 
coöperatie van specialisten voor schadeherstel, spuit-
werk, wrapping en belettering. Met 100% focus op 
vrachtwagens, autobussen, bestelwagens, landbouw- 
en industrieel materieel. Tim: “Een prima club om met 
elkaar problemen en uitdagingen te bespreken, dus  
samen met andere herstellers van truckschade. We zijn 

volledig open en eerlijk naar elkaar toe en houden vier 
ledenbijeenkomsten per jaar. We bespreken dan ook 
alle technische lakissues waar we tegenaan lopen. Je 
leert van elkaar en hopelijk leren anderen ook van ons. 
Tussentijds kunnen we via een WhatsApp-groep heel snel 
lakissues aan elkaar voorleggen en kennis uitwisselen. 
Ook geven we elkaar onderling klussen. Bijvoorbeeld 
als we te druk zijn of als een ander schadeherstelbedrijf 
beter is in een bepaald soort werk.”
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Truckherstel? Klanten willen snelheid
Tim heeft een speciale visie op wat truckschadeherstel 
bijzonder maakt: “Ten eerste: problemen kennen we niet, 
wel uitdagingen. Maar vooral geldt dat schades aan trucks 

hen hierin. Zowel met een goede infrastructuur, alsook 
alle support van de medewerkers daaromheen. Last but 
not least speelt in dit proces ook de sneldrogende  
kwaliteit van de lakken van Glasurit een rol.”

Doordacht in duurzaamheid; 
lak spuiten met stikstof 
Duurzaamheid is niet zomaar een los item 
binnen Truckschade Herstel Naaldwijk, 
het krijgt gericht aandacht. Tim: “We 
hebben daar een mooi voorbeeld van  
en dat is het lak spuiten met stikstof. 
Perslucht heeft vaak last van vocht. Daar-
door krijg je te maken met overspray. Dat 
betekent dat je veel lak in je filtersysteem 
krijgt. Die vervuilde filters moet je ver-
antwoord afvoeren. Stikstof neemt het 
vocht uit de perslucht weg. Wij verbruiken 
door het lak spuiten met stikstof minder 
lak én we verbruiken minder filters  
omdat we daar minder overtollige lak in 
spuiten. Uiteindelijk bereik je daarmee 
een duurzame cirkel van besparing, goed 
voor het milieu én wij drukken zo de  
kosten. Wat Glasurit tot eer strekt, is dat 
zij ons hierin steunen en adviseren, terwijl 
we weten dat zij daardoor minder lak 
verkopen. Dit onderstreept hun focus op 
duurzaamheid, maar ook het belang dat 
zij hechten aan het gecontinueerd voort-
bestaan van ons bedrijf voor truckschade-
herstel.”

Blijven innoveren in duurzaamheid
Tim heeft nog andere voorbeelden van 
duurzaamheid: “Die bereiken wij door 
voor Glasurit te kiezen! Lakken worden 
steeds duurzamer en er worden gelukkig 

héél snel hersteld moeten worden. Je hebt als transport-
ondernemer namelijk niet zomaar een vervangende 
truck, want vaak heeft een truck iets speciaals, zoals een 
kraan of een koelsysteem. Een stilstaande truck kost  
de eigenaar veel geld, dus zorgen wij ervoor dat een 
beschadigde truck weer zo snel mogelijk de weg op kan. 
Die snelheid combineren we met kwaliteit, want die 
mag én zal nooit lijden onder snelheid. We geven niet 
voor niets zeven jaar garantie op onze kwaliteit. Alles in 
onze organisatie is op deze factoren ingericht. Een voor-
beeld? Een spuitcabine kun je stoken, maar dit kost tijd. 
Daarom hebben wij van Glasurit een technische inrich-
ting voor kleinere reparaties die snel droogt tegen de 
hoogste kwaliteit. Ook al onze medewerkers zijn door-
drongen van de verlangde snelheid en wij ondersteunen 

“DE REACTIE VAN DE KLANTEN, ALS ZE WEER 

HUN MOOIE TRUCK ZIEN, IS ONBETAALBAAR”

steeds minder chromaten gebruikt. We zijn nu zelf voor-
bereidingen aan het treffen om met palletsnippers te 
werken voor de duurzame verwarming van de grote 
spuitcabine. Daar gaan we onze volgende duurzame stap 
mee zetten.”

Veel voldoening
Wat is voor Tim de charme, de uitdaging van dit vak? 
“Dat is het onder tijdsdruk de allerhoogste kwaliteit  
leveren. Vaak krijgen we oude, gedeukte trucks binnen. 
Soms klussen waar we ons echt doorheen moeten bijten, 
maar we maken er wel weer een plaatje van. De reactie 
van de klant als ze dan weer hun mooie truck zien, is 
onbetaalbaar. Dat is toch wel wat mij elke dag in mijn 
werk drijft. We moeten met elkaar hard werken, maar 
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we weten wat we aan elkaar hebben en iedereen levert 
zijn prestatie om ons gezamenlijke doel te bereiken. Dat 
geeft ook veel voldoening.”

Toekomstvisie
Tim heeft een vastomlijnde en positieve visie op truck-
schadeherstel, en dit heeft sterk te maken met de positie 
die zijn bedrijf inneemt: “65% van ons werkaanbod 
komt van het overspuiten in bedrijfskleuren en 35% 

puur uit schadeherstel. We zitten daarmee aan de goede 
kant van het werkaanbod, want traditioneel kent de 
transportwereld minder schades dan bij personenauto’s. 
Door onze focus op overspuiten in bedrijfskleuren, plus 
het herstel van kleine schades omdat iemand bijvoor-
beeld zijn deur onhandig opent, denken wij ook voor de 
toekomst genoeg werkaanbod te houden. De prijzen en 
marges staan hierbij wel voortdurend onder druk. Mede 
hierom richten wij ons ook op ander werk, zoals het 
spuiten van boten en landbouwvoertuigen. Plus dat  
we via ColorMotion van Glasurit altijd toegang blijven 
houden tot nieuwe inzichten om je schadebedrijf nóg 
efficiënter te laten renderen.”




