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MARIO HAGEBEEK, DIRECTEUR VALSTAR SCHADE & AUTOSCHADE HERSTEL DEURLOO:

“Ik hoop dat FOCWA haar
strenge regime dóórzet”
Mario Hagebeek,
directeur Valstar Schade
en Autoschade Herstel
Deurloo haalde verleden
jaar Glasurit in huis voor
Valstar Schade: “Een
beslissing die door élke
medewerker in het
bedrijf wordt gedragen
en die we recent hebben
bekrachtigd met een vijfjarige overeenkomst.”
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Autoschade Herstel Deurloo
in Delft en Valstar Schade in
Mario Hagebeek,
Kwintsheul vallen beide onder
directeur
de RIVA N.V. Hiervan maken
Valstar Schade en
Autoschade Herstel
onder andere elf Peugeot
Deurloo
dealers onder de noemer
Peugeot DAVO, één Citröen
dealer, een automaterialen grossier én een leasemaatschappij onderdeel uit. DAVO is hét Peugeot gezicht
voor de regio Haaglanden en Rijnmond.
Mario Hagebeek: “Per 1 juni 2007, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2007, hebben we Autoschade
Herstel Deurloo in Delft overgenomen. Dit bedrijf valt nu ook onder
de Riva Groep. Bij Deurloo werken
ze al heel lang met Glasurit. Door
onze nieuwe samenwerking via
Valstar Schade met Glasurit is ook de
vestiging van Deurloo geïnspireerd
geraakt om weer de allerlaatste
puntjes op de i te zetten met dit
lakmerk. We profiteren dus nu in
beide bedrijven van de kennis en
kunde van Glasurit.”

Keuze voor topleveranciers én
topkwaliteit
Mario Hagebeek: “Valstar krijgt haar
schadeauto’s voor zo’n 80% van
deze eerder genoemde dealers uit
de regio Haaglanden en Rijnmond.
Deurloo opereert zelfstandig en
werkt voornamelijk op basis van een
gestuurde schadestroom.” Bij beide
schadebedrijven gezamenlijk werken
bijna 30 mensen.

Valstar Schade is ruim 70 jaar geleden opgericht en
gevestigd op een representatieve en goed bereikbare locatie aan de Bovendijk 19 te Kwintsheul.
”Als FOCWA erkend bedrijf werken wij uitsluitend
met erkende topleveranciers en garanderen topkwaliteit met aandacht voor kostenefficiënt schadeherstel en zorg voor het milieu. Met deze twee
schadeherstelbedrijven willen we uiteindelijk
doorgroeien naar rond de tien vestigingen in de
Randstad. We hebben hierbij geen haast, het
komt zoals het komt”, aldus Mario Hagebeek.

Stijging aan werk niet te verklaren
Over het aanbod van schade is Mario niet ontevreden: “Na een daling van de omzet is medio 2006
het werk weer aangetrokken. Ik ben opgehouden
om te proberen te begrijpen wat daarvan de oorzaken zijn. Je kunt van alles erbij halen, van de economie tot het weer, van de actieve tot de passieve veiligheid, maar ik kan het niet doorgronden. Die energie steek ik liever in lokale acties om werk binnen te
halen, als aanvulling op de vaste contracten die we

hebben met bijvoorbeeld
verzekeraars, dealers en
leasemaatschappijen.”

Bewuste keuze
voor Glasurit

“De overstap
is soepel
verlopen
door de
professionele
aanpak
van
Glasurit.”

Recentelijk bekrachtigde
Valstar de goede en nieuwe samenwerking met
Glasurit door een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
Mario Hagebeek: “Bij mijn
indiensttreding in september 2006 was de organisatie enigszins gedateerd.
Uit ervaring wist ik dat er in het vakgebied van schadeherstel meer te koop was, denk aan betere lakken
en een diepgaander ondersteuning vanuit de leverancier van die lakken. Na een offerteronde kwam
Glasurit glansrijk als overwinnaar uit de bus. Die keuze
bleek ook in de praktijk een goede en in 2007 hebben
we die samenwerking bekrachtigd door ook de
komende vijf jaar voor Glasurit te kiezen voor de levering van autoreparatielakken. Ook levert Glasurit een
bijpassend dienstenpakket gericht op rendementsverbetering binnen het schadebedrijf én een breed scala
nonpaint producten. Onderdeel van de samenwerking
is ook dat ons bedrijf lid wordt van de Ratio Partner
Groep, een samenwerkingsverband van schadeherstelbedrijven gericht op verbetering van hun rendement. Glasurit biedt deze leden een exclusief aanvullend dienstenpakket aan via RATIO PARTNER-Consult.

Soepele overgang
Mario benadrukt dat alle medewerkers bij de keuze
voor Glasurit betrokken zijn: “Het is belangrijk dat
iedereen de keuze voor Glasurit zou dragen. Daarbij
hielp dat het Glasurit-team goed de taal van het vak
en de werkvloer spreekt. Dit heeft het wennen aan
het nieuwe materiaal, de nieuwe lakken en de nieuwe
methodieken vereenvoudigd. De overstap is soepel
verlopen door de professionele aanpak van Glasurit.
In zo’n drie dagen is er overgeschakeld en al onze
medewerkers hebben hierin een rol gespeeld.
Vergeet niet, sommigen werkten al 20 jaar met andere lakken en producten. Voor hen heeft zo’n overstap

een gigantische impact. Daarom is de intensieve
communicatie met alle gebruikers zo’n succes gebleken. Eigenlijk zijn alle details uitgebreid doorgenomen bij de overstap. Niet alleen de lakken en de
spuitapparatuur, maar ook randapparatuur zoals
luchtafzuiging en schuursystemen.”

Profiteren van elkaars kennis
“Niemand heeft de wijsheid in pacht en we hebben
met wederzijds respect van elkaars kennis geprofiteerd. Onze kennis en kunde en die van Glasurit zijn
gebundeld in dit proces. Uiteraard is er een wisselwerking, wat zij wellicht bij ons gezien hebben is
onze werkwijze om bij de interne introductie van
Glasurit alle medewerkers te betrekken, van de
bedrijfsleider, chef tot en met de spuiters en plaatwerkers zelf. Een proces waarmee je in het bedrijf
goodwill en betrokkenheid voor zo’n ingrijpende
overstap kweekt.”

Alle ogen gericht op de FOCWA
“Waar we over vijf jaar staan in de branche? Ik hoop
van harte dat de FOCWA hoog inzet op strengere
eisen voor schadeherstellers en daar ook sancties aan
verbindt. Neem de voorgeschreven investering in
puntlasapparatuur vanuit de FOCWA. Daar heeft
iedereen 1,5 jaar de tijd voor gekregen. Als je dat dan
op het laatst nog niet goed geregeld hebt, moet je
ook niet zeuren. Afspraak is afspraak en contract is
contract. Als iedereen gehouden wordt aan de strengere wetgeving, richtlijnen en regels vanuit de vakorganisatie, krijg je vanzelf een natuurlijke sanering.
Dan houd je de sterke, goede schadeherstelbedrijven
over. De klanten profiteren hiervan door technisch
perfect uitgevoerde reparaties, die ook volgens de
laatste veiligheidsvoorschriften zijn uitgevoerd.”

NIEUWE DIENST:
ONDERHOUDSCONTRACT IRT

Uitgebreid onderhoud

Dat het versneld drogen van gespoten delen
of complete voertuigen met infraroodlampen, in combinatie met het gebruik van de
juiste Glasurit producten, leidt tot een hogere
efficiëntie is bekend. Dat het juist en regelmatig onderhoud van de IRT-infrarooddroogapparatuur het rendement aanzienlijk beïnvloedt, wordt bij schadeherstelbedrijven nog
wel eens onderkend.

Door de infrarood droogapparatuur
jaarlijks goed te onderhouden zijn
de schadeherstelbedrijven onder andere verzekerd van
een optimale werking en daarmee de snelheid van het
droogproces. Dit komt niet alleen de doorlooptijd,
maar ook het energiegebruik en de levensduur ten goede.
Daarnaast is er een verlaagde kans op storingen en fouten in het
droogproces en zijn er
minder kosten door
reparaties als gevolg
van onnodige vervuiling. Bovendien wordt
het uitvalsrisico vanwege stilstand door een
defect en de daarop
volgende reparatie van
de apparatuur tot een
minimum beperkt. Zo
biedt Glasurit ook met deze dienst een tool voor
de rendementsverbetering binnen het schadeherstelbedrijf.

Onderhoudscontract IRT

Grondige reiniging en controle

Goed onderhouden IRT-infrarooddrogers verzekeren
een optimale en veilige werking van uw IRT-apparatuur, waarmee u rendementverlies voorkomt en ook
voldoet aan ARBO-regelgeving en de eisen van
opdrachtgevers. Een nieuwe en een prijstechnisch
interessante service biedt de schadeherstelbedrijven
de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract via Glasurit. Wij verzorgen dit in
samenwerking met één van de door ons geselecteerde onafhankelijke, ISO-gecertificeerde bedrijven. Deze
kunnen door jarenlange ervaring bestempeld worden
als een specialist voor service en onderhoud van elk
type IRT-apparaat. Deze dienst ‘Onderhoudscontract
IRT’ wordt aangeboden via de module RATIO-Service,
een onderdeel van het ondersteuningsprogramma RATIO-CONCEPT-plus.

Tijdens de onderhoudsservice worden diverse
controles uitgevoerd, onder andere van de bekabelingen, instellingen en functionaliteit. Uiteraard worden de reflectoren en lampen grondig schoongemaakt
en filters vervangen.
Bovendien voeren professionals diverse tests
uit en worden alle verrichte werkzaamheden
overzichtelijk in de
onderhoudsrapportage
vastgelegd en bij de
klant achtergelaten.

Optimale
werking
infrarood
droogapparatuur
eenvoudig
te regelen

Voor het onderhoud

RATIO-Service
biedt meer
Andere diensten binnen RATIO-Service
omvatten diverse productgerelateerde diensten die voor ieder
schadeherstelbedrijf met de dagelijkse praktijk in
de werkplaats te maken hebben of veelvuldig
voorkomen. Naast de dienst voor het onderhoud
van de IRT-apparatuur, kan gebruik worden
gemaakt van advisering over voorraadbeheer,
onderhoud van de spuitcabine, afvalmanagement,
het maken van omzet- en afzetstatistieken en de verzorging van de VOS Rapportage.

Na het onderhoud
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ALBERT HARMS, VOORZITTER VAN DE SAMENWERKENDE AUTOSCHADE GROEP (SAG):

“Voor ketens is en
blijft er toekomst
in het schadevak”
Albert Harms, voorzitter
van de Samenwerkende
Autoschade Groep (SAG)

De Samenwerkende Autoschade Groep is een
groep van schadeherstellers uit het noorden
van Nederland. Voorzitter is Albert Harms:
“Vaak zie je dit soort initiatieven tot samenwerking in het westen of zuiden ontstaan.
Wij zijn de eersten die hiermee het noorden
op de kaart willen zetten.”
Samenwerkende Autoschade Groep (SAG) is een uniek
samenwerkingsverband in Noord-Nederland. De vijf
deelnemende vestigingen zijn onafhankelijk, kennen
een exclusieve regio en zijn niet elkaars concurrenten. Dit speciale samenwerkingsverband biedt de
leden vele voordelen. Zoals het benutten van de volle
capaciteit door uitleen aan elkaar van medewerkers,
het samen onder één paraplu leveren van een uitgebreider pakket van de te leveren diensten, veel
know-how die zorgt voor kennisoverdracht, benchmarking en uiteraard het voor elkaar klaar staan als
dit nodig is. Moeiteloos somt voorzitter Albert Harms
de zaken op die binnen de samenwerking al zijn
gerealiseerd: “We hebben de werksystemen op één
lijn gebracht. Hierdoor kunnen we gemakkelijk personeel uitwisselen, in alle fasen van het schadeproces.
In de praktijk is dit echter een wat weerbarstigere
materie, want als de één het druk heeft, hebben de
anderen dat vaak ook en vice versa.”

Grote schadepartij in het Noorden
De deelnemende vestigingen aan SAG zijn
Been Autoschade Groningen BV, Been Autoschade
Veendam BV, Autoschade Brian BV Winsum,
H.E. Buist Autoschadespecialist BV Farmsum (Delfzijl),
Harms Autoschades BV en Harms Truck & Industrie BV
in Hoogezand. Naast het gewone schadeherstel kent
SAG een aantal specialismen. In het kort zijn dit profile repair, het restylen van auto’s, industrieel spuitwerk, reclame/belettering, autoverhuur alsmede de
verkoop en reparatie van aanhangers. Albert Harms:
“We werken nu met vijf schadebedrijven samen en

Aantoonbaar voordeel benchmarks Glasurit
Hoewel de ambities groot zijn en zich richten op het
hele noorden, erkent Albert Harms dat het in schadeland momenteel niet de meest gemakkelijke periode
is: “Het is erg moeilijk om nu door te breken. Het
schadeaanbod ligt structureel lager en de investeringen zijn hoog. Maar juist met sterke partners als
Glasurit weten we ons gesteund in onze ambities. In
het begin hebben we heel veel gebruik gemaakt van
de bedrijfsvergelijkingen, de benchmarks van Glasurit.
Ik herinner mij dat één lid daar al direct veel voordeel
uit heeft gehaald, doordat Glasurit dit schadeherstelbedrijf erop wees dat er tussen de voorbewerking en
het spuiten iets niet optimaal verliep. Op een gegeven moment denk je dat je als schadeherstellers alles
al weet en zijn we gestopt met de benchmarks. Maar
de innovaties en mogelijkheden gaan door en toevallig hebben we recent besloten om de benchmarks
van Glasurit weer op te pakken. Hiertoe zijn we ook
geïnspireerd omdat we koersen op een aantal nieuwe leden voor SAG.”

Groningen) finalist voor Nederland is op de World
Skills. Zijn naam is Johan van Dijk. Dit is toch wel een
tastbaar bewijs dat we zelf heel veel investeren in de
kwaliteit van onze mensen.” Op 16 november gaat
Johan naar de mondiale finale van de World Skills in
Japan.

“Glasurit
erkende ons
al direct
als een
volwaardige

zijn momenteel bezig met uitbreiding te weten:
Boerma in Winschoten, Koops in Borger en Van
Kammen in Surhuisterveen. Ons doel is een belangwekkend samenwerkingsverband in het noorden te
worden. Overigens, de samenwerking speelt zich
achter de schermen af: de particulier die een auto
aanbrengt merkt niets van het SAG-label. Je ziet
toch dat de lokale binding van klanten met hun
schadehersteller heel groot is, daar willen we niet
aan tornen.”

onderhandelingspartij
aan tafel.”

Ontstaan tijdens een VOC-cursus
Albert Harms blikt terug op het ontstaan van SAG,
zo’n ruim tien jaar geleden: “Tijdens cursusdagen
van de VOC in 1995 kwam ik een aantal collega’s
tegen van andere schadebedrijven. We herkenden
iets in elkaar, wilden het geleerde uit de FOCWA-cursus ook samen toepassen in de praktijk en besloten
tot een intensieve samenwerking. Onze eerste focus
daarbij was om samen inkoopvoordeel te behalen.
Vier van de vijf leden gebruiken Glasurit. Deze lakleverancier erkende ons al direct als een volwaardige
onderhandelingspartij aan tafel. Maar ook zijn we
gaan praten met andere leveranciers over inkoopvoordeel.”

Zorgen over het vak

Koersen op gestuurde schadestroom

Of er toekomst in het schadevak zit? Albert Harms
veert op: “Natuurlijk! Maar dan moet je wel heel goed
op je winkel passen en je kostenpatroon op dagelijkse
basis checken. Blijven investeren en innoveren dus.
Waar ik mij wel zorgen om maak is het verdwijnen van
het vakmanschap door onvoldoende technisch
onderwijs en de afnemende instroom van jeugd in
ons mooie vak. Dat is een aandachtspunt voor ons
allemaal.” Om te bewijzen dat hij hier een punt heeft,
stipt Albert de World Skills aan: “Mooi toch dat een
schadehersteller van één van onze leden (Been

Of er naast groei van het aantal leden nog een ander
doel ligt? “Zeker, een activiteit die we nog steeds
hebben laten liggen, is het
als groep benaderen van
partijen die voor een
gestuurde schadestroom
kunnen zorgen, zoals verzekeraars, leasemaatschappijen en fleetowners. Daar
ligt zeker nog een uitdaging voor onze groep.”
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LAURENS STIGTER OVER ASTRUM SCHADE EN CARROSSERIE;

“Als je het doet,
doe het dan goed!”
Na de recente overname van een schadeherstelbedrijf voor personenwagens in Velp, is nu ook
Schadeherstel- en Carrosseriebedrijf Van Dalen te Bemmel gekocht en onderdeel van de holding
Astrum Automotive B.V.. De overname van twee schadeherstelbedrijven binnen een half jaar is
voor Report aanleiding om in gesprek te gaan met Laurens Stigter, Operationeel Directeur van
de holding Astrum Automotive.

Wij ontmoeten elkaar in Bemmel, inmiddels de vierde
vestiging van Astrum Autoschade en Carrosserie, de
schadehersteldivisie van de expanderende holding.
Het zichtbaar op grote trucks afgestemde gebouw
staat er sinds 2004 en draagt inmiddels de nieuwe
naam.

conform de normen van Mercedes-Benz, rechtvaardigen een hogere prijs. Ook voor ons is er, zeker in relatie tot het geleverde, een voordurend spanningsveld
en dat gaat ten koste van de marge. Gelukkig kunnen
wij dit positief beïnvloeden door het gebruik van originele onderdelen uit de eigen organisatie. Onze
schadeherstelbedrijven ‘leven’ voornamelijk van onze
eigen bedrijven, slechts 15% komt van de gestuurde
schadestroom, en er is voldoende aanbod om de
werkplekken te vullen. Niet alleen de dealerbedrijven,
maar ook Astrum Autolease met personen-, bestelwagens en trucks, biedt het werk hier aan.” Recent is
repairSHOP®, het concept van Glasurit voor alternatief
schadeherstel, toegevoegd aan het programma. Dit
wordt bij veel occasions van Astrum Automotive,
naast de behandeling van glas-, interieur- en dashboardschade, ingezet om deze weer in topconditie te
brengen.

vant wáár de schade wordt hersteld, als het maar
goed gebeurt en de juiste service wordt geleverd.
Passend vervangend vervoer is natuurlijk een eerste
vereiste.”

Mogelijkheden in de bedrijfswagensector
In de organisatie was met alleen 3 medewerkers in
Apeldoorn te weinig capaciteit voor het truckherstel.
Laurens: “Wij zien mogelijkheden in de bedrijfswagensector en dat was ook de reden om in april 2007
dit bedrijf in Bemmel over te nemen. Het goed
opgezette en moderne bedrijf past prima in onze
organisatie. Het bedrijf is naast de vestigingen in
Groningen, Apeldoorn en Velp, het vierde schadebedrijf onder de Astrum-paraplu. Deze vestiging onderscheidt zich door haar specialisatie in vrachtwagenschades en carrosseriebouw. Zo’n 300 verkooptransacties in onze organisatie betreffen carrosseriewerk
zoals bijvoorbeeld opbouw, bakken, trailers, koeling
en laadkleppen. Ook daarvoor kunnen wij onze klanten nu vanuit één adres van dienst zijn, wat door hen
wordt gewaardeerd.”

Laurens Stigter: “De overname van dit bedrijf past
prima in onze filosofie dat de klant ook na de aankoop uitstekende service moet krijgen. En dat geldt
voor álle berijders van de ± 10.000 voertuigen die wij
per jaar verkopen, of dat nu een personenwagen,
bestelwagen of truck is. Ook de laatste twee zijn voor
ons van belang. Zo’n 35% van alle nieuwe trucks, 20%
van de bedrijfswagens en 21% van alle nieuwe personenauto’s van Mercedes-Benz in Nederland worden
door een van onze 20 verkooppunten verkocht.
Al deze voertuigen én de door ons verhandelde occasions bieden een potentieel aan werk voor schadeherstellers.”

Slechts 15% uit
gestuurde schadestroom
Door continu druk uit te oefenen op
het schadebedrag maken verzekeraars het niet makkelijk om met
schadeherstel een goed rendement
te behalen en dat geldt zeker voor
zelfstandige ondernemers. De door
ons geleverde kwaliteit en service,

“In onze filosofie geldt;
wat je zelf kunt doen
moet je zeker niet door
een ander laten uitvoeren en dat heeft ons
altijd verder gebracht.
Wij doen zoveel mogelijk
in huis, streven naar
optimale kwaliteit en bieden dan toch een goede
prijs. Binnen onze holding is het mogelijk om profijtelijk als schadehersteller te werken. Het tarief is afgestemd op het totale
volume en het is goed mogelijk de capaciteit binnen
de vier vestigingen maximaal te benutten. Er is een
goede balans tussen de vaste kosten en de productiviteit, wij voorzien nog een groei van de ‘directe
medewerkers’ waarmee ook de bezettingsgraad volledig wordt benut.”

Het uit Wensink Automobielbedrijven voortgekomen
Astrum Automotive B.V. heeft 25 vestigingen in
Noord- en Oost-Nederland en een omzet van 360
miljoen euro. De primaire aandacht is gericht op de
merken Mercedes-Benz, smart, Chrysler, Jeep en
Dodge en nu ook op groei in de bedrijfswagensector.
Laurens meldt: ”Astrum Automotive biedt werkgelegenheid aan ruim 680 medewerkers, druk met verkoop, onderhoud, reparatie en schadeherstel van
nieuwe en gebruikte voertuigen, alsmede de verkoop
van originele onderdelen. Dit past volledig in ons
streven naar nog meer efficiency, wat zich vertaalt in
een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. Alleen
door te streven naar een optimaal rendement kan
een onderneming nog succesvol zijn.”

Laurens vertelt verder; “In tegenstelling tot de meeste
bedrijven zijn wij een after-sales gedreven organisatie,
service staat bij ons centraal en dat genereert uiteindelijk weer de sales. Onze klanten zien schadeherstel
als onderdeel van ons servicepakket en wij verzorgen
de complete afwikkeling en het herstel conform de
strenge merknormen. Voor onze klant is het niet rele-
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Hans Roelofsen, Manager schade en carrosserie
Astrum Autoschade en Carrosserie verwacht flink te kunnen groeien, mede door de interne aanvoer van schadeherstel- en carrosseriebouwwerkzaamheden. Bij de verkoop zijn de 17 medewerkers
gebleven en inmiddels werken hier 12 medewerkers voor de afdeling carrosseriebouw en 11 medewerkers zijn druk met het schadeherstel van de trucks. Zo kan de order voor een truck of bedrijfswagen van A tot Z binnen Astrum Automotive geregeld worden. Het
spuiten in huisstijlkleuren, de opbouw van bakken, trailers, de koeling en laadbakken, alles gaat nu via één adres. Wij zijn een verlengstuk van de serviceactiviteiten van andere bedrijven binnen Astrum
Automotive. Daarnaast werken wij ook voor derden, collega-dealers
en fleetowners, ongeacht het merk. Onze grote spuitcabines en een
trekvloer zijn geschikt voor spuitwerk en schadeherstel van ‘grote’
trucks, aanhangers en opleggers.

Optimale begeleiding
Recent zijn wij volledig overgestapt op de lakken van Glasurit. De
wijze waarop Glasurit het overschakelen naar de lakken en non-
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Ondertekening 3-jarig contract:
v.l.n.r.: Astrum Automotive
operationeel directeur
Laurens Stigter en algemeen
directeur Ron Wensink,
BASF Coatings Services algemeen
directeur Vincent Helleputte
en Key Account Manager
Willem Thijsen

Streven naar optimaal rendement

Klantenloyaliteit en -trouw is heel belangrijk
Compleet pakket; verkopen, onderhouden
en eventuele schade herstellen

Profijtelijk schadeherstel mogelijk

paintmaterialen begeleidt, is
indrukwekkend. Op de werkvloer
zijn de snelheid van leveren en de
mogelijkheid elke gewenste kleur
naar voorbeeld op staal te ontwikkelen een pré van Glasurit. Voor het
management zijn de ondersteunende diensten erg zinvol en
belangrijk voor het benodigde rendement.

Potentieël
Ons bedrijf op het industriegebied Pannenhuis, ligt op het grondgebied van Bemmel maar is gesitueerd aan de rand van Huissen. Hier
vind je het Agropark Bergerden met de modernste kassen en de
bloemenveiling is onze overbuur. Alle gewassen worden geconditioneerd getransporteerd en daarom vind je in de omgeving veel grotere transporteurs die inmiddels gebruik maken van onze kennis en
ervaring.

Vervolg van pagina 7

Benchmarking van Glasurit heeft
focus op truckherstel versterkt
Laurens: ”Rendement is óók bij de keuze van onze
zakenpartners, zoals de toeleveranciers, een belangrijk
criterium. De keuze voor Glasurit als nieuwe lakleverancier binnen deze vestiging was snel gemaakt door
de ervaring die wij bij de andere 3 bedrijven met dit
merk hebben. Niet alleen de lakken maar ook de
ondersteunende en adviserende diensten en snelheid
van leveren zijn van belang. De diensten van
RATIO-CONCEPT-plus hebben hun nut ruim bewezen.
De benchmarking tussen de drie bestaande bedrijven
heeft onze focus op het schadeherstel van bedrijfswagens aanzienlijk versterkt. De begeleiding van
Glasurit is gedegen en wij hebben dankbaar gebruik
gemaakt van de kennis op het gebied van routing,
werkmethodiek, gebruik van verschillende lakken en

Astrum Autoschade Velp

Astrum Autoschade Groningen

Astrum Autoschade Apeldoorn

andere diensten uit RATIO-CONCEPT-plus. Ook de audit
van dit bedrijf heeft ons geholpen om hier een gedegen start te maken en wij zien Glasurit als onze partner in rendabel schadeherstel.

Nieuwste activiteit
Geheel nieuw is de activiteit onder de naam
Astrum Truck Occasions. De bedrijven van
Astrum Automotive ruilen natuurlijk ook een groot
aantal trucks in. Laurens: ”Deze trucks, van diverse
merken, worden sinds kort in eigen huis gereviseerd
en klaargemaakt voor hun tweede leven. In Zwolle is
5000 m2 verkoopruimte voor zo’n 100 truck-occasions
en ruim 50 bestelwagens. Ook voor deze activiteit
hebben wij de faciliteiten van ons nieuwe en gespecialiseerde schadeherstel- en carrosseriebedrijf hard
nodig.”

BASF COATINGS OPNIEUW ‘SUPPLIER OF THE YEAR’

General Motors
waardeert product
en samenwerking
m e t 4e A w a r d
Bo Andersson, GM group
vice president, Global Purchasing
and Supply Chain en rechts
Jay Baker, President BASF’s Coatings
business North America

’s Werelds grootste autofabrikant heeft BASF Coatings uitgeroepen tot ‘Leverancier van het
jaar 2006’. Het is sinds 2002 de
vierde keer dat deze divisie van BASF deze
prestigieuze award wint. General Motors
roemt niet alleen de eersteklas autolakken,
ontwikkelingen en baanbrekende technologieën. BASF verdiende deze award op basis
van de opmerkelijke prestaties in 2006 als
wereldwijde leverancier van de OEMcoatings, met name door de enorme toewijding, inzet en betrokkenheid bij het succes
van General Motors.
Innovatieve leveranciers
met resultaat gerichte houding
De award ‘Supplier of the Year’ is een blijk van waardering voor leveranciers die meewerken aan voortdurende verbetering en een positieve mentaliteit
hebben, waarmee zij een consistente en duurzame
bijdrage leveren aan het succes van General Motors.

Bedoeld voor leveranciers die een bijzonder resultaatgerichte houding laten zien en die bovendien
continu streven naar verbetering. Dit resulteerde bij
BASF Coatings in de levering van de hoogste kwaliteit
producten en innovatieve oplossingen, die bovendien bijzonder kostenefficiënt zijn. Een team met
specialisten op het gebied van inkoop, techniek, productie en logistiek selecteert de winnaars wereldwijd.
Zij beoordelen de leveranciers op prestaties als het
gaat om kwaliteit, dienstverlening, techniek en prijs.

Trots en nóg harder werken
De toekenning is volgens Joe Schmondiuk,
BASF Global Account Director voor GM de erkenning
van ons streven naar uitstekende kwaliteit, innovatie
en dienstverlening. “Het wereldwijde team van BASF
streeft ernaar in alles uitstekend te presteren voor
General Motors. We zijn trots op deze 4e award en
zullen in de toekomst dus alleen nóg maar harder
werken om de juiste ondersteuning te blijven bieden
aan General Motors.” Op deze manier zal ook BASF
Coatings een bijdrage leveren aan het succes van GM.

BASF COATINGS BENOEMD TOT ‘HYUNDAI ERKEND LEVERANCIER’

Hyundai Motor Company
selecteert
BASF Coatings
als een van de
hofleveranciers
Hyundai Motor Company adviseert relaties
wereldwijd om voor het herstel van lakschades aan hun voertuigen uitsluitend lakproducten te gebruiken van fabrikanten met het
predikaat ‘Hyundai Erkend Leverancier’.
BASF Coatings behoort nu als hofleverancier
tot deze exclusieve groep en levert niet
alleen de producten voor lakschadeherstel.
Ook speciale trainingen en andere ondersteuning worden voor de after-sales
organisatie van Hyundai verzorgd.
Dat betekent dat ook in Nederland de auto’s van het
merk Hyundai onder fabrieksgarantie hersteld kunnen worden met de lakken van BASF Coatings. De
Hyundai Automotive Group staat op dit moment met
de productie van circa 3,5 miljoen personenauto’s en
bedrijfswagens per jaar op de zesde plaats als het
gaat om de grootste autoproducenten. Het succes is
gebouwd op doordachte technologie en een heldere
kijk op de wereldwijde automarkt.

4500 dealers in 170 landen
Hyundai wordt verkocht in 170
landen bij circa 4.500 Hyundaidealers. Er zijn inmiddels fabrieken
in Zuid-Korea, China, de Verenigde
Staten, India en Turkije. Om te
groeien investeert Hyundai elk jaar
tussen de 1 en 2 miljard in de ontwikkeling van nieuwe modellen,
design en onderzoek naar nieuwe
technologieën. De ontwikkelingscentra en de designcenters bevinden zich o.a. in de Verenigde
Staten, Europa, en Zuid-Korea.
Door deze aanpak is de producent
in staat nieuwe modellen te ontwikkelen en te bouwen die passen bij de wensen van
de markt waarvoor ze bedoeld zijn. Als lakleverancier
zijn wij daar nauw bij betrokken.
“Samenwerking met een leverancier zoals BASF,
werelds meest vooraanstaande chemiebedrijf, betekent veel voor ons; het helpt ons om onze doelen te
bereiken“, aldus Y.S. Jung, General Manager Overseas
Service Team van Hyundai. Hij noemt ”passie voor
kwaliteit” als een van de cultuurovereenkomsten tussen de twee bedrijven. Jung: “Ik kijk ernaar uit om
nauw samen te werken met BASF om verder succes
te genereren voor ons wereldwijde netwerk voor de
aftermarket.”

COLOFON
Report is een periodieke uitgave
van BASF Coatings Services B.V.
en wordt toegezonden aan een
selecte groep relaties.
Industrieweg 12, 3606 AS Maarssen
Postbus 1015, 3600 BA Maarssen
Tel.: 0346 57 32 32
Fax: 0346 56 82 64
Internet: www.glasurit.nl
E-mail: mendie.de.bock@basf.com

Samenwerking is mijlpaal
BASF ziet deze samenwerking als een mijlpaal voor
beide partners. Het stelt BASF Coatings in staat om
Hyundai de beste mix te bieden tussen producten
van hoge kwaliteit en de juiste vaardigheden om
deze producten te gebruiken. Zo krijgt de Hyundaiorganiastie, mede door het speciale trainingprogramma, ondersteuning om het gebruik van onze lakken
voordurend te optimaliseren en bovendien de tevredenheid van hun klanten verder te vergroten.

Redactie:
• Sales:
• Techniek:
• Marketing:
• Communicatie:

Dick Wijbrands
Jan Heuver
Rinco van Rijn
Mendie de Bock

Eindredactie en realisatie:
Enterprise Communications
Warmoezerij 30a
6852 NN HUISSEN
www.enterprise-comm.nl
Overname van artikelen is toegestaan na
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van BASF Coatings Services B.V.
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PETER DE JONG EN RON RAVESTEIJN VAN TEROSON:

“ Te r o s o n e n
Glasurit zorgen
met complementaire
producten voor een
win-win-situatie”
brede range producten met als
speerpunten een assortiment lijmen en afdichtingsmaterialen en
underbody coatings om corrosie
aan carrosserieën tegen te gaan.
De productie daarvan vindt plaats
op de Henkel locatie in
Heidelberg.”

Levering aan OEM’ers en
schadeherstelbedrijven

Teroson is een gewaardeerd nonpaint
partner van Glasurit. Het innovatieve
Teroson concentreert zich voornamelijk
op de levering van hoogwaardige lijmen
en afdichtingsmaterialen en zogeheten
underbody coatings. Peter de Jong is Hoofd
Marketing Henkel Technologies. Zijn collega
Ron Ravesteijn is actief als Key Account
Manager: “Glasurit en Teroson hebben elkaar
nodig én vullen elkaar aan. Voor de schadehersteller is het makkelijk dat onze producten direct met de paint van Glasurit besteld
kunnen worden.”

“Van groot
belang is dat
onze afnemers
snél willen
lijmen en
tegelijkertijd
aan alle eisen

Teroson werd verkocht door
RHIWA, een bekende distributeur
in de automotive. In 2001 is het
importeurschap van Teroson
overgenomen door het conglomeraat Henkel en bewerkt nu
haar markten in de Benelux
rechtstreeks vanuit twee vestigingen, in Brussel en Nieuwegein.
De productielocatie van de nonpaint producten van Teroson
staat in het Duitse Heidelberg.
Peter de Jong: “We bieden een

op het gebied
van veiligheid
en milieu
kunnen
voldoen.”
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Teroson levert haar lijmen, afdichtingsmaterialen en underbody
coatings voornamelijk aan
OEM’ers, zoals DAF en Ford, maar
distribueert deze ook naar schadeherstelbedrijven: “We zijn actief
met technisch zeer hoogwaardige
producten. Dit betekent dat we
voortdurend innoveren. Bijvoorbeeld voor de ruitenlijmen staat een aantal innovaties op stapel. De markt
heeft het heel lang gedaan met de klassieke lijmen
met één component. Nu zien we, en wij lopen daarin
graag voorop met innovaties, dat de markt hogere
eisen stelt. Van groot belang is dat onze afnemers
snél willen lijmen en tegelijkertijd aan alle eisen op
het gebied van veiligheid en milieu kunnen voldoen.
Het is de kunst om die kwaliteiten te garanderen en
ook nog eens de snelheid van toepassing te verhogen. Dit is de rode draad bij al onze innovaties en
daar slagen we goed in.” 80% tot 90% van de door
Teroson geleverde producten wordt in Heidelberg

geproduceerd: “Alleen aanvullende zaken uit ons
assortiment kopen we in, denk aan equipment om
onze materialen toe te passen, zoals spuitpistolen,
doseerapparaten en dergelijke”, aldus Ron Ravesteijn.

Samen een totaalpakket leveren
De samenwerking met Glasurit is voor Teroson van
groot belang. Peter de Jong: “Glasurit bezoekt de
eindgebruikers, de schadeherstelbedrijven. Op die
trein liften wij met onze nonpaint producten graag
mee. In België bestaat deze samenwerking nu zo’n
vier jaar, in Nederland zien we deze al veel langer.
We hebben elkaar nodig en zijn samen in staat een
totaalpakket voor de doelgroep schadeherstellers te
leveren. Daarbij telt positief mee dat de producten
van Teroson absolute A-klasse zijn, terwijl we daar
een redelijke prijs aan koppelen.” Ook stippen beide
heren aan dat kunststofherstellingen steeds meer
prioriteit vragen én krijgen in de markt van schadeherstel: “Juist ook hier is de combinatie van snelheid
van lijmen en een hoge kwaliteitsstandaard van groot
belang.”

Extreem servicegericht
Evenals de producten van Glasurit komen de producten van Teroson pas optimaal tot hun recht als deze
kundig worden toegepast door de eindgebruiker.
Ron Ravesteijn: “Daarom zetten we zwaar in op training. Zo trainen we de Sales Consultants en
Technische applicatiespecialisten van Glasurit om
onze producten op de juiste toepassingsgebieden in
te zetten, zodat de eindgebruiker daarbij van een
optimaal resultaat profiteert. Aanvullend daarop vergezelt onze field trainer de medewerkers van Glasurit
naar de eindgebruikers. Stel, een klant wil een dak
verlijmen, dan helpen wij deze daar de eerste keer
daadwerkelijk bij. Daarna kan de eindgebruiker dit zelf
doen volgens de hoge toepassingseisen die bij onze
producten horen. We zetten dus, evenals Glasurit,
zwaar in op zowel service als kwaliteit. We zijn zelfs
extreem servicegericht en koersen op langdurige
relaties met onze gewaardeerde afnemers. Die houding herkennen we zeer zeker ook bij Glasurit.”

Wederzijds profiteren van elkaars kennis
Zoals gesteld profiteert men wederzijds van elkaars
kennis: “Maar er is nog een bijkomend voordeel.
Door Glasurit komen ook wij bij grote, gerenommeerde klanten zoals BMW en Volkswagen. Onze
samenwerking hierin, maar ook bij alle andere klanten, verloopt zeer vlot. We hebben wekelijks meerdere malen onderling contact”, aldus beide heren.

het oog van de wereld aan te tonen. Ook is Teroson
al drie jaar de officiële leverancier voor lijmen en
afdichtingsmaterialen voor de Dakar rally: “Onze
mensen rijden ter plekke met de teams mee om in
de woestijn, onder de zwaarste omstandigheden,
herstel- en noodreparaties te verrichten. Ook dit stelt
de allerzwaarste eisen aan onze producten en toont
dat de gebruiker alle vertrouwen kan hebben in de
kwaliteit.”

Werken in de meest veeleisende omgevingen
Sinds 1997 werkt Henkel nauw samen met het
McLaren formule-1 team. Peter de Jong: “Het gaat
ons daarbij niet direct om de naamsbekendheid. Veel
meer zien we dit als dé ultieme en hoogtechnologische omgeving om onze kwaliteit concreet en voor
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RATIO
ATIO

COLOR
Perfecte
Glasurit COLOR-PROFI-Systemen METALLIC en UNI

kleurovereenkomst!
ProFit met Glasurit.

Wanneer is een reparatie van
een lakschade goed uitgevoerd?
Het antwoord is heel eenvoudig:
er mag geen kleurverschil te zien
zijn met de originele lak!
De actuele COLOR-PROFIsystemen van Glasurit bieden de
ideale ondersteuning voor een
exacte kleurafstemming, omdat
de kleurstalen gespoten zijn met
originele autoreparatielakken
van Glasurit. Daarbij wordt het
kleurensysteem drie keer per
jaar aangevuld met de nieuwste kleurtinten. Het systeem is
betrouwbaar en levert daarnaast
een ﬂinke besparing in tijd en
materiaal op.

RATIO-CONCEPT-plus

028.433.02 06-NL

RATIO-COLOR
RATIO-Systeem
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