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Veranderde vormen en materiaal vereisen een nieuw kleurenpalet

Glasurit en de kleurtrends 
van morGen 

De kleurontwerpers van BASF Coatings hebben onlangs 
hun kleurtrendprognose bekendgemaakt. En zodra de 
kleurtrends voor de automobielindustrie van morgen en 
overmorgen bekend zijn, begint Glasurit te werken aan 
de juiste schadeherstellakken en reparatieoplossingen. 
Want een actuele kleurprognose kan snel resulteren in 
een heuse trendkleur van een automerk en dan verwacht 
de schadehersteller direct een perfecte reparatieoplos-
sing. Volgens de actuele kleurtrendprognose van  
BASF Coatings voor Europa is het spectrum van de  
automobielkleuren van de toekomst, met vier verschil-
lende trendrichtingen, zeer breed te noemen.

Nieuwe vormen- en materiaaltaal
Door de aanhoudende ecogolf blijven natuurtinten de trend. Tegelijkertijd 
groeit het spectrum van de ‘massakleuren’ zwart, grijs en zilver verder door de 
schakeringen, effecten en nuances. Krachtige unikleuren zullen naar verwach-
ting in de toekomst steeds belangrijker worden, omdat ze de kleurtaal van het 
groeiend aantal elektrische auto’s zijn. “Juist uit de laatste automobielbeur-
zen is gebleken dat elektromobiliteit een onderwerp is waar men serieus naar 
moet kijken”, legt BASF Coatings kleurontwerper Eva Höfli uit. “Deze nieuwe 
voertuigen werken met een veranderde vormen- en materiaaltaal en vereisen 
daarom ook een nieuw kleurenpalet.” Eva Höfli en haar collega’s Mark Gutjahr 
en Katja Pauli hebben vier belangrijke trendrichtingen gedefinieerd.
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‘Grensgangers’: de grenzen van populaire kleuren als zwart, blauw en zilver worden door extreme effecten opnieuw gedefinieerd



Trend 1 - Nieuwe intelligentie
Ecologie en techniek versmelten tot een trend waar-
in warme en koude kleuren domineren. Het milieu-
bewustzijn heeft aan invloed gewonnen. Het zoeken 
naar nieuwe materialen heeft een trendwereld met 
hoge eisen aan vormgeving en technologie ge-
bracht. De nieuwe oppervlakken lijken ondoordring-
baar en dicht. De kleuren van de ‘Nieuwe intelligen-
tie’ staan voor een breed spectrum van warme en 
licht aandoende kleuren met fijne tot zeer fijne effec-
ten in combinatie met koele zilvertinten en blauwe 
schakeringen. 

Daarnaast zijn er de ‘New Neutrals’ – koele beige- en 
bruintinten en de verdere ontwikkeling van wit met 
een hoger aandeel grijs. Naast pastelkleuren zijn er 
fijn afgestemde natuurkleuren van bruin en blauw.

Mark Gutjahr: in eerste trend domineren warme en koude kleuren

Trend 2 – Move on now
Innovaties zijn een must. Bij het onderwerp ‘mobi-
liteit’ gaat het er ook om energie en materiaalbron-
nen intelligent te benutten en afstanden efficiënt te 
overbruggen. Kleine personenauto’s en elektroau-
to’s zullen het stadsbeeld gaan verlevendigen. Hier-
uit ontwikkelen zich de nieuwe ‘Bold Solids’, sterke 
unikleuren die hun stempel zullen drukken op het 
straatbeeld van morgen. Het palet reikt van krach-
tig grijsblauw tot signaalsterke roodkleuren en een 

goed waarneem-
baar geel en groen. 
Deze primaire kleu-
ren worden aange-
vuld met vergrijsde 
beige- en huidtin-
ten. In deze trend 
zijn de oppervlak-
ken zowel hoog-
glanzend als mat.
 
Katja Pauli: krachtig 

grijsblauw tot signaal-

sterke roodkleuren en 

een goed waarneem-

baar geel en groen zijn 

belangrijke kleuren

Trend 3 – ‘Grensgangers’
Contrasten zijn in deze trendwereld toonaangevend: 
ze definiëren ruimtelijkheid opnieuw, veranderen de 
hoeken van het perspectief en spelen met verrassen-
de effecten en vertekende proporties. Hier gaat het 
om de magie van donkere en metalen kleurtonen. 
De diepte van de kleur, de uitstralingskracht van de 
effecten, de viscositeit van het vloeibaar effect – hier 
ontstaan bijzonder effectvolle lakken. Kleurcodes 
van ‘grensgangers’: de grenzen van populaire kleu-
ren als zwart, blauw en zilver worden door extreme 
effecten, bijvoorbeeld duidelijke kleurverlopen en 
gekleurde insluitingen, opnieuw gedefinieerd. Bo-
vendien geven superfijne zilvertinten met matte 
blanke lak een haast voelbaar effect.

Trend 4 - Supernormaal
Naast alle veranderingen, twijfels, vragen en de on-
bestemde ‘vrees’ voor de onberekenbaarheid van 
het nieuwe, heeft de mens behoefte aan normaliteit! 
En deze moet gedefinieerd worden: in deze trend 
zorgen uitgebalanceerde kleurdiepten en welgedo-
seerde effecten voor een veilig gevoel. De kleuren 
van het ‘supernormale’ zijn bruine en blauwe tinten 
die niet traditioneel zijn en toch aansluiten bij het 
bekende. Een verzameling van aardetinten met rijke, 
diepgekleurde oppervlakken, maar ook vergrijsde 
nuances vormen de harmonische basis van uitgeba-
lanceerd ’supernormaal’.

Eva Höfli: aardetinten met diepgekleurde oppervlakken

Van kleurtrend naar OEM-lak
Hoe snel een voorspelde trend als kleur op een auto 
in serieproductie gaat, is verschillend. “Enkele van 
onze trendkleuren kunnen onmiddellijk als OEM-lak 
worden toegepast, terwijl bijvoorbeeld kleuren met 
gloednieuwe effectpigmenten, nog wat tijd voor 
de ontwikkeling vragen”, vertelt Eva Höfli. Dankzij  
de ervaring en goede relatie met autofabrikanten is 
Glasurit toonaangevend als het er om gaat schade-
herstelbedrijven de perfecte reparatieoplossing voor 
de nieuwste OEM-kleuren ter beschikking te stellen. 
Of het nu om kleine snelle eco-auto’s, degelijke luxe-
wagens of de nieuwe elektromobielen gaat.
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Arjan Klijn, Key Account Manager Nederland:

“Grote partijen zoeken 
Grote ondersteuninG. 
BasF key account 
manaGement Biedt die”

Als Glasurit in één ding goed is, dan is het wel in het 
haarfijn aanvoelen van de polsslag van de markt voor 
schadeherstel. Die voortdurende monitoring maakte klip 
en klaar duidelijk dat alle partijen binnen het Nederlandse 
schadeherstel BASF Key Account Management met open 
armen ontvangen. 

Arjan Klijn is sinds kort verantwoordelijk voor Key Account Management 
(KAM). In deze functie heeft hij Willem Thijsen opgevolgd, nu werkzaam bij 
een ander onderdeel van BASF. De eerste actie van Arjan Klijn was het in het 
leven roepen van een speciaal KAM-team. Een interview over de achtergron-
den van deze belangrijke ontwikkeling is zeker op zijn plaats. Als er één as-
pect blijkt uit het interview met Arjan Klijn, dan is het wel het woord ‘Ambitie’: 
“BASF Key Account Management zal een herkenbare en vaste factor worden in 

Arjan Klijn, 
Key Account Manager Nederland
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Van links naar rechts: 3 leden van het KAM-team: Eric van Vloten, Arwin Schalken en Arjan Klijn.
Egbert Smit was voor klanten onderweg



het Nederlandse landschap van schadeherstel. Onze 
focus? Het optimaal invullen van de behoeften van 
de grote partijen binnen het schadeherstel, zoals im-
porteurs, dealerholdings, schadeketens, individuele 
schadeherstellers, etc. Hun belangen staan binnen 
KAM centraal op ons netvlies.”

Al concreet aan de slag
Een concrete actie van KAM op dit moment is bij-
voorbeeld het uitvoeren van een audit, op basis van 
een commerciële overeenkomst, binnen het Neder-
landse schadenetwerk van Opel. “Maar ook onder-
steunen we met onze adviezen vanuit de coulissen 
meerdere importeurs bij de schadenetwerken die 
tot die importeurs behoren. Dit kunnen we op basis 
van onze vergaarde kennis zéér merkspecifiek. Kort-
om, we werken vanuit BASF KAM nauw samen met 
meerdere partijen. Daarbij is het een kwestie van nu 
zaaien en later oogsten.” Eerder schreef Report over 
de invoering van de nieuwe dienst Netwerkplanning 
door Glasurit. Arjan Klijn: “Nog zo’n voorbeeld. Onze 
key accounts, in dit geval een aantal importeurs, 
hebben we vanuit KAM begeleid om netwerkplan-
ning binnen hun netwerken te implementeren, vorm 
te geven en verder te ontwikkelen.”

Hét onderscheid van Glasurit: 
de ondersteunende diensten
Aan de basis van KAM staat hét onderscheid waar-
mee Glasurit in Nederland het verschil maakt: de 
ondersteunende diensten. Arjan Klijn: “Daarom be-
naderen we met KAM de grote partijen om nóg meer 
commerciële approvals te krijgen. Juist op dat ter-
rein kan Glasurit heel veel meerwaarde bieden.” Een 
nadere uitleg maakt duidelijk wat Arjan beoogt: “De 
komende periode zal het KAM-team focussen op 
vooral een intensere samenwerking met allereerst 
de importeurs. Kijk, we hebben al met nagenoeg 
alle autofabrikanten een prima samenwerking als 
het aankomt op een technische goedkeuring voor 
Glasurit. Echter, met het KAM doelen we er vooral 
op om ook het aantal commerciële goedkeuringen 
in Nederland uit te breiden. We willen met het KAM 
laten zien dat we niet alleen voor wat betreft lakken, 
maar ook met onze organisatie, expertise en dienst-
verlening de commerciële goedkeuring meer dan 
waard zijn.”

Voorkeursleverancier voor producten en 
ondersteunende diensten
“Wellicht is een uitleg hierbij op zijn plaats. Bij de 
technische approval van onze Glasurit producten 
geeft een importeur/fabrikant aan dat Glasurit vol-
doet aan de strenge technische eisen die deze partij-
en aan de autolak van hun eigen merk stellen. Bij de 
commerciële approval krijgen wij van een bepaald 
merk de toestemming om in Nederland niet alleen 
de voorkeursleverancier te zijn voor alle producten, 
maar ook voor de daarbij ondersteunende diensten. 

En daarmee raken we het hart van ons USP! Uiter-
aard zijn concurrenten van ons hier ook mee bezig, 
maar het begrip commerciële approval is in Neder-
land nog niet zo vergevorderd als in andere landen, 
omdat we hier nog niet zo’n sterke OEM-cultuur heb-
ben.”

Ook organisatorisch sterk
Het BASF Key Account Management wordt aan-
gestuurd vanuit BASF Coatings Services B.V. en 
zal concreet op de Nederlandse markt opereren 
vanuit de focus op het merk Glasurit. Arjan Klijn: 
“Na mijn aanstelling heb ik als eerste een speciaal 
KAM-team in het leven geroepen. Per regio is er een  
Account Manager aangesteld en samen vormen zij 
het KAM-team. Voor Glasurit is dit voor de regio 
Zuid Arwin Schalken, voor de regio West is Eric van 
Vloten de Account Manager en voor Noordoost is 
dit Egbert Smit. Samen zijn wij verantwoordelijk 
in Nederland voor de relaties met alle grote auto-
importeurs, schadeketens, grote dealerholdings én 
andere marktpartijen zoals de FOCWA, verzekerings- 
en leasemaatschappijen. Het gaat, zoals de term Key 
Account al aangeeft, om grote en voor Glasurit cru-
ciale opdrachtgevers. Zij gaan voortaan, nog meer 
dan in het verleden, vanuit de groep gecoördineer-
de, speciale aandacht van ons krijgen.”

Stimulans voor onderlinge samenwerking
“De Account Managers zijn in hun regio uiteraard al 
langer hét aanspreekpunt voor sales binnen Glasu-
rit en dat blijft ook zo. Over hun werk op dit terrein 
zullen ze de collega’s in de drie regio’s voortdurend 
informeren en andersom. Ook praten de drie KAM-
leden de regio’s in deze overleggen frequent bij over 
de KAM-activiteiten op landelijk niveau. Daarmee 
zal ook het enthousiasme voor BASF KAM binnen 
Glasurit verder groeien. In die zin zal het ook een sti-
mulans zijn voor goed gecoördineerde, onderlinge 
samenwerking.”

Internationale component
Er is een trend zichtbaar dat diverse marktpartijen 
met Europese expansie bezig zijn of daar plannen 
voor hebben. Om deze klanten goed van dienst te 
kunnen zijn, kijkt ons KAM-team uiteraard ook over 
de grenzen. Arjan Klijn: “Als lid van het internatio-
nale KAM-team van BASF Coatings hebben we de 
mogelijkheid, als die kans zich voordoet, om zaken 
ook grensoverschrijdend op te pakken. Dit bewijst 
dat er binnen BASF Coatings ook internationaal 
grote aandacht is voor KAM. Die ontwikkeling loopt 
synchroon met de ontwikkeling die we zien waarbij 
onze grote key accounts ook grensoverschrijdend 
actiever worden. Door de internationale oriëntering 
binnen BASF Coatings voor ondersteuning van gro-
tere marktpartijen vanuit Key Account Management, 
kunnen we deze opdrachtgevers ook in die setting 
op het juiste niveau ondersteunen en servicen.”
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Paul Magdeleyns, operations manager Koopman Automotive Solutions:

“met Glasurit Gaan we voor 
de lonG run en niet voor de 
korte sprint”

Koopman Automotive Solutions maakt deel uit van Koopman Logistics Group 
en is gevestigd in Born. Paul Magdeleyns: “Deze autoterminal fungeert als uit-
valsbasis voor de distributie van voertuigen vanuit Duitsland en Oost-Europa 
naar de dealers in de Benelux, alsmede vanuit Belgische of Nederlandse havens 
komende voertuigen voor de Duitse markt. Door de ideale centrale ligging tus-
sen Nederland, België en Duitsland, kunnen we in een straal van 200 km onze 
automotive-diensten aanbieden voor deze drie landen. In feite zijn we een heel 
groot overslagterrein waar we diensten uitvoeren voor elke fase in de volledige 
levenscyclus van voertuigen. Dit begint bij de levering van het nieuwe voertuig. 
We kunnen de voorbereiding, bestickering en ombouw verzorgen. Maar ook tij-
dens het gebruik van het voertuig zelf zijn we inzetbaar voor carrosserierepara-
ties, vervangauto’s, onderhoud en poolmanagement. Tot slot zijn we ook actief 

Paul Magdeleyns, operations manager 
Koopman Automotive Solutions
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Koopman Automotive Solutions is voor haar schadeherstel verleden jaar overge-
stapt op Glasurit. Een bijzondere klant voor Glasurit, want de schadeherstelafde-
ling van Koopman Automotive Solutions is beduidend anders van aard en opzet dan 
een gemiddeld schadeherstelbedrijf. Een gesprek met Paul Magdeleyns, operations 
manager Koopman Automotive Solutions: “Het gaat bij ons per maand om zo’n 550 
auto’s die wij zelf herstellen. Onze hoofdfocus bij dit soort herstel is anders dan bij 
regulier schadeherstel. Wij focussen op remarketing en reconditionering.”



met het verzamelen van de auto’s na hun gebruik, het 
transport ervan, expertise voor schade, schadeherstel 
en remarketing, het dus weer opnieuw in de cyclus 
brengen van de auto. Koopman Automotive Soluti-
ons en ons zusterbedrijf Car Terminal in A’dam zijn 
de enige aanbieders in Nederland met een dergelijk 
allesomvattend ‘in house’ dienstenplatform. Hiertoe 
hebben we een bedrijfsoppervlakte van 22,5 ha met 
13.000 m2 werkplaatsen tot onze beschikking.”

Volledig uitgerust PDI Center
“Alles draait bij ons om efficiency”, beklemtoont  
Paul Magdeleyns: “De terreinoppervlakte van 225.000 
m2 biedt volop expansiemogelijkheden door mid-
del van de constructie van parkeermagazijnen. De 
opslagcapaciteit is er voor circa 8.500 auto’s, waar-
van ongeveer 750 overdekt. We kunnen terugvallen 
op volledig uitgeruste werkplaatsen van 13.000 m2. 
Hier controleren we alle binnenkomende voertuigen 
nauwkeurig op beschadigingen. Ook hebben we een 
spooraansluiting van twee maal 350 meter voor het 
laden/lossen van een volledige bloktrein en een hoog-
waardig en modern terminalmanagementsysteem 
voor een geautomatiseerde en papierloze verwerking 
van de opdrachten. Uiteraard staat hier, onder onze 
verantwoordelijkheid, voor een kapitaal aan auto’s bij 
elkaar. We hebben dan ook een zeer hoogwaardig be-
veiligingssysteem met een directe verbinding naar de 
controlekamer van een beveiligingsbedrijf.”

Focus op remarketing en reconditionering
Er zijn ook andere overslagterreinen voor auto’s 
die transportschades zelf herstellen, stelt Paul  
Magdeleyns: “Echter, wij onderscheiden ons door de 
grootte van onze werkplaatsen. Ook maken we het 
onderscheid omdat we feitelijk alle diensten, volgens 
het one-stop-shopping principe, onder één dak ver-

richten, het dak van Koopman Automotive Solutions. 
Over de grootte kan ik specifiek zijn. We hebben 4000 
m2 voor modification, waaronder APK, ruiten, banden, 
onderhoud en de installatie van accessoires en extra’s. 
Daarnaast is er 6000 m2 voor schadeherstel. Er zijn 
drie spuitcabines waarvan één doorschuifcabine met 
aparte droogoven, allen geïnstalleerd met Rowit jet 
systemen om een snellere en betere doorstroming te 
krijgen. Ons volledig uitgerust PDI Center (Pre Delivery 
Inspection) en wasstraten nemen 3000 m2 in beslag. 

Onze focus bij herstel is anders dan bij regulier scha-
deherstel. Wij focussen op transportschadeherstel en 
ook op remarketing en reconditionering aangezien 
onze opdrachtgevers voornamelijk importeurs, ren-
tals en leasemaatschappijen zijn. Het gaat daarbij dus 
meestal om rentals en contractwagens die wij door ge-
richt schadeherstel weer terug in de cyclus brengen.”

Onderscheid met wérkelijk totaalpakket
Sinds juni 2009 is Koopman Automotive Solutions klant 
geworden bij Glasurit en eveneens lid van de Glasu-
rit RATIO Partner Groep. Overigens, Glasurit werkt al 
sinds de jaren ’90 samen met Koopman Car Terminal, 
een full service autoterminal, onderdeel van de groep. 
Paul Magdeleyns: “Glasurit is nu ook voor Koopman 
Automotive Solutions totaalleverancier geworden, op 
een klein percentage specifiek non-paint materiaal na. 
We herstellen circa 550 auto’s per maand, dus dit is 
zeer veel en onderscheidt ons van een regulier scha-
deherstelbedrijf. De hoofdreden voor onze overstap 
naar Glasurit is het gegeven dat zij in staat is een wer-
kelijk totaalpakket aan efficiencyverhogende diensten 
te bieden. Kijk, lakleveranciers leveren tegenwoordig 
allemaal een goed lakproduct. Stuk voor stuk is daar 
niets op aan te merken. Maar juist Glasurit maakt voor 
ons het verschil met de aanvullende diensten. 
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Advies op het terrein van toegepaste techniek, het 
meekijken en adviseren in de routing en bij de werk-
processen: Glasurit kan het en doet het. We hebben 
bijvoorbeeld al de dienst Energiemanagement beke-
ken en deze is zeker interessant voor ons. Of neem 
de dienst Voorraadbeheer, dit bespaart ons enorm 
veel tijd. Ik wilde niet dat onze mensen voortdurend 
bezig zouden zijn met het uitpakken van doosjes en 
de inhoud ervan inruimen in ons magazijn. Daarom 
heeft Glasurit voor het lakverhaal de volledige voor-
raad voor ons in beheer. We hoeven ons nooit zor-
gen te maken over beschikbaarheid, dit is de verant-
woording van Glasurit, een prima dienst.”

Vlekkeloze implementatie
De overstap naar Glasurit is in juni 2009 vlekkeloos 
verlopen vindt Paul Magdeleyns: “De overstap is fei-
telijk op een vrijdagavond in gang gezet. Gedurende 
dat bewuste weekend heeft het team van Glasurit 
de bestaande infrastructuur in ons schadeherstel-
bedrijf vervangen door hun specifieke structuur. 
Op de maandag daarna zijn we direct met Glasurit 
gaan spuiten. De eerste twee weken daarna zijn we 
ook nog eens volledig begeleid door het team van 
Glasurit, in alle geledingen van ons schadeherstel. 
Juist door die intensieve begeleiding is de overstap 
gelopen zoals we die gewenst hadden. Ook mer-
ken we dat Glasurit de contacten op elk niveau in 
onze organisatie borgt, van spuiter tot en met het 

management. Daarmee kweken ze veel goodwill.  
Bij ons soort schadeherstel draait alles om de combi-
natie van kwaliteit én efficiency. Zo worden UV-tech-
nieken al sinds 4 jaar toegepast. We zijn ook heel ver 
met smartrepairtechnieken zoals SpotRepair. Andere 
schadeherstellers moeten nog complete panelen uit-
spuiten bij bijvoorbeeld een kleine transportschade, 
wij klaren die klus dankzij SpotRepair. Ook daarin is 
Glasurit voor ons een uitstekende partner.”

Spectrofotometer
Een interessant gegeven is de zogeheten spectrofo-
tometer, deze is speciaal ontwikkeld door Glasurit: 
“Doordat wij met steeds jongere auto’s werken van 
veel verschillende merken, gebeurt het wel eens 
dat in onze kleurkast van het Color Profi Systeem, 
met duizenden origineel gespoten kleurstalen van 
de Glasurit lakken, een bepaalde kleurcode van een 
nieuwe auto nog niet aanwezig is. Met de spectro-
fotometer kunnen we dan zelf de exacte kleur van 
de auto uitlezen. Op basis hiervan kunnen we de bij-
passende receptuur voor de lak maken”, aldus Paul 
Magdeleyns.

Regelmatig evalueren
De relatie met Glasurit wordt regelmatig geëvalu-
eerd. Paul Magdeleyns: “Dat is bij ons een continu 
proces. Eenmaal in de twee maanden vindt die eva-
luatie plaats en hebben we bijvoorbeeld overleg 
over de voorraadpositie, gerealiseerde aantallen en 
mogelijke procesoptimalisatie. Ook hebben we van-
uit Glasurit één vaste en ervaren contactpersoon die 
intern bij ons meekijkt in het schadeherstelproces. 
Elke maand komt er een team van Glasurit langs, 
dat het proces bewaakt. Ik weet dat het een cliché 
is, maar ik hecht veel waarde aan het begrip partner-
ship en ik durf te stellen dat we een écht hoogwaar-
dig partnership hebben opgebouwd met Glasurit. 
We gaan met elkaar voor de long run en niet voor 
een korte sprint.”
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Van l. naar r.: Rene Kok (Man. Glasurit West-Ned.), Alain Bresseleers 
(General Manager, Koopman Car Terminal),  Paul Magdeleyns 
(Operations Manager, Koopman Automotive Solutions), Jan van Kleef 
(Sales Man. Glasurit Ned.)
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Autoreparatielakken van Glasurit officieel aanbevolen door Nissan Europa

nissan europa kiest 
BasF coatinGs voor 
intensieve samenwerkinG 
Bij autolakreparaties 
De eerdere samenwerking van Nissan 
Europa en Glasurit wordt verstevigd 
en uitgebreid; de plannen zijn vastge-
legd en de autoreparatielak wordt door 
Nissan in Europa aanbevolen bij haar 
dealers en schadeherstelbedrijven. 
De overeenkomst is gebaseerd op een 
reeds bestaande, plaatselijke samen-
werking van beide ondernemingen.  

Focus van Nissan op Europese samenwerking
Zo zijn Nissan Europa en Glasurit in Spanje al 20 jaar 
partners in business. Jordi Pastor, Aftersales Marke-
ting Manager van Nissan Europe: “Deze goede sa-
menwerking willen we nu tot heel Europa uitbreiden. 
We hebben gekozen voor Glasurit als onze partner, 
omdat het merk zich onderscheidt door de innovatie-
kracht in het Nissan-netwerk en de hoge kleurcompe-

Laurent L’Epine (r.), Vice President After Sales van Nissan Europe en Harald Pflanzl (l.), manager BASF Coatings’ Automotive Refinish Europe business unit

tentie.” Belangrijk voor deze beslissing waren ook 
de trainingsconcepten met elf RCC’s (Refinish Com-
petence Centres) in Europa alsook het dienstenport-
folio, bekend als Glasurit RATIO Concept Plus.

Advies en diensten 
Naast de levering van lakken zal Glasurit haar kennis 
en ervaring inzetten voor de ondersteuning van het 
Nissan “body & paint”-programma met consultancy 
en trainingsexpertise. 

Voor BASF Coatings, is deze overeenkomst een ver-
dere stap om het partnerschap op het gebied van 
reparatielakken met automobielfabrikanten te inten-
siveren.



 

 

 

 

  

 

 

Wim Drost, consultancy manager:

“vooral met het verBeteren 
van de planninG en 
communicatie kunnen 
schadeherstellers noG 
héél veel meer eFFiciency 
scoren”

Eerder dit jaar nam Wim Drost de functie van consultancy 
manager over van Arjan Klijn. Elders in Report leest u 
meer over de nieuwe functie van Arjan als Key Account 
Manager. Management consultancy van Glasurit is 
gestoeld op twee pijlers: de diensten onder de naam 
Glasurit RATIO Concept Plus en de klanten die lid zijn van 
de Glasurit RATIO Partner Groep. Wim: “Hiermee onder-
scheiden wij ons in de markt. Het verschil is dat wij onze 
ondersteunende diensten structureel en niet ad hoc aan-
bieden. Daarmee scoren schadeherstellers, want zij heb-
ben óók structureel minder kosten en dus meer winst.”
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Wim Drost, consultancy manager



“We bieden onze ondersteunende adviesdiensten 
langs twee kanalen aan. Uiteraard via de al ruim 15 
jaar bestaande Glasurit RATIO Partner Groep. Hier-
van zijn ruim 100 schadeherstellers lid. Uit de aller-
eerste hand praten we hen regelmatig bij over de 
laatste ontwikkelingen binnen schadeherstel, zowel 
technisch en financieel als bedrijfsmatig. Dat kúnnen 
we ook omdat we als Glasurit in Nederland vooraan 
staan bij alle ontwikkelingen binnen schadeher-
stel. Met dit concept hebben we zoveel succes dat  
ook de andere landen binnen onze organisatie dit 
Nederlandse concept van de Glasurit RATIO Partner 
Groep inmiddels hebben overgenomen. De ove-
rige klanten worden individueel benaderd. Samen 
met twee collega Management Consultants, Mark 
van den Berg, verantwoordelijk voor het westen en  
Martin van Veen voor het noordoosten, zijn wij actief 
in het veld. Zelf werk ik in het zuiden en stuur daarbij 
ook de twee collega’s aan. Wij zijn nog op zoek naar 
een vierde consultant.”

Glasurit RATIO Concept Plus: 
een pakket slimme en bewezen diensten                                  
Centraal staat Glasurit RATIO Concept Plus. Wim: 
“Dit is een bundeling slimme en in de praktijk be-
wezen ondersteunende diensten, waarmee onze 
klanten hun bedrijfsvoering tot in de kleinste en 
meest gevarieerde details efficiënter kunnen maken. 
Al deze diensten zijn inzetbaar voor schadeherstel-
lers die onze paint en non-paint afnemen. Wel is het 
zo dat we de leden van de Glasurit RATIO Partner 
Groep een aantal diensten exclusief aanbieden.” 
Wim maakt deel uit van de internationale stuurgroep 
voor Glasurit RATIO Concept Plus: “Ideaal door het 
intensieve overleg over de diensten die de andere 
deelnemende landen voor hun klanten bedenken. 
Als er iets voor onze klanten bij zit, nemen we het 
over.”

Puur maatwerk
De schadeherstellers kunnen vrij kiezen van welke 
diensten van Glasurit RATIO Concept Plus zij gebruik 
willen maken. Wim: “Ook hier geldt absoluut maat-
werk. Elk jaar maken we een afspraak met de scha-
deherstellers en vullen we de menukaart met dien-
sten opnieuw in, custom made dus. Daarbij worden 
de diensten afgestemd op de specifieke behoefte 
van een schadehersteller op dát moment. Vooral de 
individuele schadeherstellers stellen onze dienstver-
lening op prijs. We helpen hen eenvoudigweg aan 
meer winst. Maar ook de ketens en groepen binnen 
schadeherstelland gaan onze diensten steeds meer 
waarderen en inzetten. Voor hen betekent het toe-
passen van onze adviezen in alle vestigingen van de 
organisatie een hefboomwerking.”

Niet ad hoc maar juist structureel
“Een schadehersteller heeft een probleem, meldt 
dit, en de oplossing wordt zo mogelijk gegeven. Wij 

zijn in staat om verder te kijken dan de vraag zelf en 
structurele verbeteringen te adviseren op basis van 
ons ruime pakket diensten. Daarom komen we ook 
periodiek langs bij de schadeherstellers die zaken met 
ons doen en niet alleen als er een acuut probleem is. 
Dat is een totaal andere benadering. In die frequente 
gesprekken diepen we uit hoe het gaat, waar de aan-
dachtsgebieden liggen en welke structurele verbete-
ringen we kunnen adviseren. Zo opereer je niet van-
uit een acuut probleem maar proactief. Ook met die 
manier van werken maken we het onderscheid, we 
noemen het niet voor niets een bindingsconcept.”

Advies met gecertificeerde kennis van zaken
Alle Glasurit Management Consultants zijn sinds kort 
officieel internationaal gecertificeerd op bedrijfseco-
nomisch gebied. Wim: “Hiervoor volgde het volle-
dige team Management Consultants een meerjarige 
opleiding die is opgezet door de Glasurit-organisatie 
in het Duitse Münster. Deze internationale opleiding 
is gericht op de advisering van klanten bij het verho-
gen van hun efficiency en het rendement. Zo is er, 
in de verschillende modules, onder andere aandacht 
voor het maken van goede kostprijscalculaties en het 
doorrekenen van nieuwbouwprojecten van schade-
herstelbedrijven. Ook het uitvoeren van complexe  
financiële analyses en algemene adviesvaardighe-
den zijn een belangrijk onderdeel hiervan. Opnieuw 
een toegevoegde waarde voor onze klanten.”
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EEn goEdE ondErstEuning vErlaagt dE kostEn.  
Prima ondErstEuning vErhoogt dE winst.

ProFit met Glasurit.

Een mens is nooit uitgeleerd: Glasurit RATIO Concept Plus biedt tal van effectieve instrumenten om onbenut 
potentieel te ontwikkelen – van de optimalisatie van bestaande werkprocessen tot het ontsluiten van nieuwe 
werkterreinen. Onze deskundige adviseurs bieden u daarbij altijd optimale ondersteuning in zowel technisch als 
bedrijfseconomisch opzicht. Profiteer ook van Glasurit RATIO Concept Plus en geef de concurrentie het nakijken.

Glasurit, Postbus 1015, 3600 BA Maarssen, Tel. 0346 - 57 32 32, Fax 0346 - 56 82 64, www.glasurit.com

GLASURIT RATIO CONCEPT PLUS.



Planning en interne communicatie: 
dé bron voor nog meer efficiency
Bij efficiencyverbetering op basis van Glasurit RATIO 
Concept Plus wordt vaak direct gedacht aan een be-
tere routing. Wim: “Dat klopt ook wel, maar waar we 
voornamelijk nog veel efficiencyverbeteringen kun-
nen behalen bij bedrijven is op het terrein van plan-
ning en communicatie. Daarbij is de kernvraag; hoe 
zorgt een schadehersteller ervoor dat een schade in 
de werkplaats daadwerkelijk wordt uitgevoerd zoals 
de calculator of receptionist het heeft afgesproken 
met de opdrachtgever? Daar zit vaak ruis in een grijs 
gebied omdat de basisbedrijfsprocessen nog ruimte 
laten voor een betere onderlinge afstemming. Als je 
ervoor zorgt dat je exact uitvoert wat is afgesproken 
met de opdrachtgever, dan heb je het over échte ef-
ficiency. Daarom hebben veel van onze adviezen te 

maken met het verbeteren van de planning en de 
communicatie. In de praktijk levert dit onze klanten 
daadwerkelijk méér efficiency en dus méér winst.”

De bekende blinde vlek
“We zien nogal eens dat schadeherstellers huiverig 
zijn om zich open te stellen voor verbeteringen die 
mogelijk zijn. Het gaat om zeer hardwerkende men-
sen die 40 tot 60 uur per week bezig zijn met hun be-
drijf. Je kunt dan een bepaalde blinde vlek ontwikke-
len. ‘We hebben altijd zo gewerkt’, is een gevleugeld 
antwoord dat we vaak horen als we ergens de vinger 
op leggen. De praktijk leert dat de verbeteringen die 
wij concreet zien bijna altijd precies die blinde vlek 
betreffen en de klant snel resultaat boekt met onze 
diensten.”
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Voor meer informatie over Glasurit RATIO Concept Plus kunt u terecht bij uw Glasurit Management Consultant  

of kijk op www.glasurit.nl.

Zoals bij elk goed fitnessprogramma kunt 

u ook bij Glasurit RATIO Concept Plus 

terecht voor een grondige analyse en 

advies op maat. Zo kunnen gebruikers van 

ons laksysteem rekenen op ondersteuning 

in praktische zaken als advisering in voor-

raadbeheer en kwaliteitszorg. Maar ook 

voor managementtrainingen kunt u bij ons 

terecht.

Daarnaast kunt u lid worden van de 

Glasurit RATIO Partner Groep, een samen-

werkingsverband met focus op rendement 

en efficiency. Op bijeenkomsten en tijdens 

studiereizen wordt ervaring uitgewisseld 

en door de bundeling van krachten kunnen 

de Glasurit RATIO Partners beter inspelen 

op marktontwikkelingen. Als Glasurit 

RATIO Partner krijgt u extra begeleiding 

van onze Management Consultants en 

heeft u keuze uit een exclusief aanbod van 

diensten. Kortom, Glasurit RATIO Partners 

hebben een streepje vóór.

Ratio Partner
member of ColorMotion

Het diensten- en adviesprogramma 

Glasurit RATIO Concept Plus biedt  

u een compleet pakket oplossingen, 

die wij in vier categorieën hebben 

ingedeeld:

-  Glasurit RATIO-Service: productge- 

relateerde diensten die helpen bij  

de dagelijkse gang van zaken.

-  Glasurit RATIO-Training: van opleiding 

en bijscholing voor medewerkers tot 

managementcursussen.

-  Glasurit RATIO-Advies: hulp om uw 

bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten 

draaien. 

-  Glasurit RATIO PARTNER-Consult: 

exclusief voor onze Glasurit RATIO 

Partners, ondersteuning op alle 

niveaus in uw bedrijf.  

BODYSHOP DESIGN 

Het inrichten van de werkplaats is een belangrijk instrument om het bedrijfsproces efficiënter en 

slimmer in te richten. Met deze diensten analyseren we de optimale routing en komen zo tot een 

model waarmee u de ideale werkvloer kunt plannen.

PROCESOPTIMALISATIE 

Of u nu een nieuw werksysteem introduceert of eens wilt kijken waar het huidige verbeterd kan 

worden, door het hele proces in kaart te brengen worden mogelijkheden concreet zichtbaar.

BENCHMARKING 
Een vergelijk met collega’s kan soms heel verfrissend blijken. Hiervoor organiseert Glasurit bench-

marksessies door heel Nederland. Op basis van steeds wisselende en actuele onderwerpen kunt u 

leren van anderen en uzelf daarmee verbeteren. 

ADVISERING LOKALE MARKTBEWERKING  
Om mee te gaan met de markt, is een goed marktbewerkingsplan onmisbaar. In deze dienst zijn  

verschillende mogelijkheden voor u uitgewerkt.

REPAIRSHOP® 
RepairSHOP® is een concept voor het actief benaderen van de markt voor kleine beschadigingen. 

Vaak zijn mensen hier niet voor verzekerd en met repairSHOP® kunt u hier een goede oplossing 

voor bieden.

BUSINESS SEMINARS  
Tijdens deze praktijkgerichte seminars leert u hoe u de prestaties van uw autoschadeherstelbedrijf 

kunt verhogen. Zo gaat u in ons ‘Efficiency Seminar’ terug naar de theorie van efficiency, effecti-

viteit en management. In ons ‘Kengetallen Seminar’ leert u op basis van kengetallen de financiële 

situatie van uw bedrijf te meten en te beoordelen. En in ons ‘Marketing Introduction Seminar’ 

komen de belangrijkste aspecten van marketing aan bod.

EEN GREEP UIT ONZE DIENSTEN

ENKElE ANDERE OPlOSSINGEN
–  Voorraadbeheer 

–  Omzetstatistiek 

–  Arbo- en milieucheck 

–  Financiële Analyse

–  Ondernemersplan 

–  Energiemanagement 

HET FITNESSPROGRAMMA  
VOOR UW AUTOSCHADE- 
HERSTElBEDRIJF.

GlASURIT RATIO CONCEPT PlUS

report is een periodieke uitgave
van BasF coatings services B.v.
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Tigchelaar Groep: Wijnand Tigchelaar en Albert Krijnen

autoschade herstel 
hooGeind: jarenlanGe 
aanloop naar Glasurit 

Jarenlang onderhield Glasurit een vrijblijvend contact 
met Autoschade Herstel Hoogeind, onderdeel van 
de Tigchelaar Groep te Breda. Hoewel Autoschade 
Herstel Hoogeind al die tijd zeer naar tevredenheid 
met een andere lakleverancier werkte, was er toch 
een luisterend oor voor de adviezen van Glasurit. 
Uiteindelijk stapte Autoschade Herstel Hoogeind dit 
jaar over naar Glasurit, ook voor de lakken. Schade-
manager Albert Krijnen: “Na al die jaren word je toch 
hongerig.”

De Bredase Tigchelaar Groep is een groep van bedrijven die zich richt 
op mobiliteit in de breedste zin van het woord. Wijnand Tigchelaar is 
algemeen directeur van de holding: “Wij zijn een regionaal gericht fa-
miliebedrijf, opgericht in 1915, waarin mijn broer en ik nu de vierde 
generatie Tigchelaar vertegenwoordigen. We hebben drie dealervesti-
gingen: Breda en Oosterhout met de merken Ford, SEAT en Skoda en  

Wijnand Tigchelaar en Albert Krijnen

Hoogeind



hebben onze plaatwerkers een pittige opleiding 
gevolgd bij Ford. Daarnaast zijn we bekend als een 
van de eerste schadeherstellers met een bruggetje 
in de spuitcabine. Kortom, we lopen graag innova-
tief voorop in hoogwaardig schadeherstel.” 

Overstap naar Glasurit
Recent is Autoschade Herstel Hoogeind, na decen-
nialang te hebben gewerkt met een ander lakmerk, 
overgestapt naar Glasurit. Er werd een contract  
afgesloten voor meerdere jaren. Albert Krijnen: 
“We hebben tientallen jaren prima samengewerkt 
met een collega-lakleverancier met een perfect pro-
duct. Echter, we hebben de vertegenwoordiger van  
Glasurit in het verleden nooit de deur gewezen, na-
dat deze op een dag kwam binnenwandelen. Freek 
van der Ven en later zijn opvolger Arwin Schalken 
waren altijd welkom. Echter, zij hebben al die jaren 
één aspect goed in hun oren geknoopt: er kon over 
van alles worden gepraat met ons, behálve over het 
potje lak. Glasurit heeft dat héél goed begrepen. 
Overigens, en dat is het leuke met een partner als 
Glasurit, houd je dan voldoende gesprekstof over, 
juist omdat ze zoveel aanpalende diensten levert 
náást de lakken. Wij kregen vrijblijvende adviezen 
en de knowhow bij Glasurit bleek, mede door die 
diensten, heel breed.”

Glasurit betrokken bij nieuwbouw
Albert Krijnen: “Toen we vervolgens enkele jaren 
geleden nieuw gingen bouwen, werd het potje lak 
door Glasurit nog steeds onbesproken gelaten, en 
ook door ons. Maar voor die nieuwbouw hebben 
we wél zaken gedaan met Glasurit. We hebben ze 
een kans gegeven op basis van de jarenlange praat-
relatie. Inderdaad, zonder dat we nog steeds maar 
één potje lak hadden afgenomen. Bij de nieuw-
bouw hebben wij het wensenlijstje van Autoschade  

Etten-Leur exclusief voor Ford. De naam Tigchelaar 
is in Breda en wijde omgeving dan ook synoniem aan 
Ford. Ook voeren we een merkonafhankelijke lease- 
maatschappij genaamd Tigchelaar AutoLease en 
Tigchelaar AutoRent Breda, ons verhuurbedrijf. Tot 
slot maakt Autoschadebedrijf Hoogeind onderdeel 
uit van de Tigchelaar Groep. Albert Krijnen is hier-
voor de schademanager.”

Autoschade Herstel Hoogeind: 
de professionele aanpak
Autoschade Herstel Hoogeind heette eerder officieel 
autoschadebedrijf Tigchelaar. Albert Krijnen: “Van 
oorsprong zijn we een aan Ford gelieerd schadeher-
steller. Door de vertegenwoordiging van de andere 
merken en de samenwerking met SchadeGarant 
en Achmea zijn we nu, na 40 jaar, uitgegroeid tot 
een zeer compleet en vooral ook universeel scha-
debedrijf. Destijds waren we inpandig actief met 
een 100% focus op Ford, zoals dat ook bij veel an-
dere dealers is begonnen als een stukje uitbreiding 
van de geboden service. Na de nieuwbouw binnen 
onze organisatie zijn we nu gevestigd in een eigen 
bedrijfsruimte als apart bedrijf en gestart onder de 
naam Autoschade Hoogeind. Sinds de aansluiting 
bij Autoschade Herstel Groep Nederland in septem-
ber van dit jaar is de naam veranderd in Autoschade 
Herstel Hoogeind.”

Gecertificeerd hersteller 
dakplaten Ford Mondeo
“We zijn zéér professioneel geoutilleerd. Daar hoort 
ook bij dat we bijvoorbeeld een infrarood rail in 
huis hebben. Verder zijn we één van de slechts twee 
schadeherstellers in Nederland die door Ford zijn 
gecertificeerd om dakplaten van de Ford Mondeo 
te mogen herstellen op basis van een hoogwaar-
dige soldeertechniek in plaats van lassen. Daarvoor 
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Herstel Hoogeind bij diverse leveranciers neerge-
legd, en daarbij ook Glasurit mee laten doen. Zo is 
de inrichting van de mengkamer in onze nieuwbouw 
verzorgd door Glasurit, voor de lakken van onze 
toenmalige lakleverancier! Dat is uitstekend verlo-
pen, waarbij ook het potje lak van Glasurit bij deze 
exercitie niet één keer werd genoemd.”

Uiteindelijk toch hongerig naar Glasurit
Waarom dan uiteindelijk toch de overstap naar ook 
de lakken van Glasurit? Albert Krijnen: “Na al die 
jaren van praten, overleg en vrijwillige uitwisseling 
van kennis, word je toch hongerig naar de lakken en 
diensten van Glasurit. Misschien wel omdat dát on-
derwerp nooit werd aangesneden. De vraag bij ons 
was: wat zou Glasurit meer kunnen bieden dan onze 
huidige leverancier? We zijn naar een demodag ge-
gaan en hebben ons laten voorlichten. Uiteindelijk 
zijn we met Arwin toch over de lakken van Glasurit 
gaan praten en is het balletje gaan rollen. Uiteinde-
lijk, na heel veel overleg, is in mei besloten over te 
stappen. Dat hebben we om diverse redenen gedaan 
en uiteraard óók na een intensief technisch overleg 
met onze spuiters. In mei is het licht op groen ge-
gaan om een maand proef te draaien. Bij de mening-
vorming in die maand hebben de spuiters en voor-
bewerkers een doorslaggevende rol gespeeld. Door 
het wisselen van je lakmerk verlies je ook know how, 
laat dat duidelijk zijn. Dat is gewoon zo. Je moet ver-
volgens je weg zien te vinden temidden van al die 
kleurvarianten die Glasurit biedt. De routine met je 
oude merk ben je kwijt. Toch is er na die proefmaand 
besloten de overstap te maken en we zijn daar zeer 
content mee.”

Beeld van Glasurit is bevestigd
Wijnand Tigchelaar: “Het nut van de overstap naar 
Glasurit is ook met de holdingdirectie doorgespro-
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ken. Wat meespeelde is dat we best wel een ver-
jonging hebben gehad binnen Autoschade Herstel 
Hoogeind, waardoor je mensen in huis krijgt die 
bij andere bedrijven met andere producten hebben 
gewerkt. Daardoor kweek je meer consensus voor 
een overstap naar een merk als Glasurit. Het is een 
gezamenlijk besluit geweest, met respect voor de 
zelfstandigheid van het schadebedrijf in een derge-
lijk veranderingsproces. Nu de samenwerking met 
Glasurit formeel is, is het goede beeld dat we in al 
die voorbereidende jaren daarvoor van hen hadden 
alleen maar bevestigd.”

Het nut van de Glasurit RATIO Partner Groep
Ook is Autoschade Herstel Hoogeind lid van de Gla-
surit RATIO Partner Groep en kan daardoor gebruik 
maken van speciale diensten. Wijnand Tigchelaar: 
“Inmiddels hebben we het advies van Glasurit in 
relatie tot hun dienst Energiebesparing al gebruikt. 
We hebben het inkoopcollectief van BASF Coatings 
Services op het gebied van gas als benchmark ge-
bruikt, om te beoordelen of onze huidige leverancier 
wel goed in de markt stond. Daar bleek nog wel wat 
te halen te zijn. We bekijken nu in alle rust de mo-
gelijkheden van Glasurit RATIO Concept Plus en be-
palen per dienst of we er gebruik van willen maken. 
De Glasurit RATIO Partner Groep is ook een platform 
van kennisuitwisseling waarvan we graag gebruik 
maken, het is nuttig om collega’s tegen te komen.” 
Albert Krijnen: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
we ook al informeel deelnamen aan de bijeenkom-
sten van de Glasurit RATIO Partner Groep toen we 
nog niet de lakken van Glasurit betrokken, puur op 
uitnodiging. Ja, ook toen waren we al hongerig naar 
de lakken en diensten van Glasurit.”



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

ProFit met Glasurit.

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

GLASURIT, GOEDGEKEURD DOOR 
TOONAANGEVENDE FABRIKANTEN.
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