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Evert Stigter, After Sales Directeur Astrum

“Samen met GlaSurit zoeken 
we voortdurend naar noG 
meer efficiency”

Astrum Automotive is met vier schadeherstelbedrijven 
opvallend actief in schadeherstel. Door de overname 
van de Ford-dealer in Nijmegen is er weer een bedrijf 
toegevoegd aan Mundus Automotive, ook onderdeel 
van Astrum. Het bijbehorende schadeherstelbedrijf  is 
nu het vierde binnen de groep. Ook daar gebruikt men 
de producten van Glasurit, die voldoen aan alle vereiste 
commerciële en technische goedkeuringen vanuit Ford. 
Evert Stigter is After Sales Directeur voor de zuidelijke 
vestigingen van Astrum en voor de volledige Astrum 
autoschade-activiteiten: “Glasurit wordt van spuiter tot 
directie gewaardeerd.”

Evert Stigter: “De naam Mundus Automotive is in 2010 ontstaan door  
de samensmelting van een aantal Ford-dealerbedrijven in midden- en oost- 
Nederland. Het bedrijf kan echter terugkijken op meer dan 80 jaar Ford- 
ervaring en is daarmee een begrip in autominnend Nederland. Mundus  
Automotive is onderdeel van Astrum Automotive, één van de grotere spelers 
in de mobiliteitsbranche in Nederland. Astrum Automotive telt dealergroepen  
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met Mercedes-Benz, Alfa Romeo, smart en Ford en  
vier schadebedrijven in Groningen, Apeldoorn, 
Bemmel en Nijmegen. Evert Stigter is After Sales 
Directeur voor de zuidelijke vestigingen van Astrum 
en voor de volledige Astrum autoschade-activiteiten.

Astrum: stevig accent op schadeherstel
Astrum is op basis van een bewust beleid zeer ac-
tief met schadeherstel, benadrukt Evert Stigter: “Het 
idee daarachter is eenvoudig. Wij willen binnen  
Astrum alles voor de klant onder één dak kunnen 
doen. Daar sturen we intern zeer actief op aan en 
verklaart waarom wij vier schadebedrijven onder 
onze vlag voeren. Die keuze hebben we al lang gele-
den gemaakt en is niet onderhevig aan trends in de 
markt. In de praktijk is inmiddels gebleken dat we 
daarmee een goede beslissing hebben genomen.”

Focus op Ford Erkend Schadeherstel
Ford Erkend Schadeherstel vormt de spil als het bin-
nen Astrum aankomt op schadeherstel voor Ford: 
“De voordelen van Ford Erkend Schadeherstel voor 
de klant zijn legio. Op één adres kan deze met elk 
soort schade aan zijn Ford bij ons terecht en de 
schade wordt hersteld conform de fabrieksspecifica-
ties. Voor ons levert het continuïteit in de organisa-
tie op, plus een goede klantbinding. Het mes snijdt 
dus aan twee kanten. Op technisch niveau betekent 
Ford Erkend Schadeherstel dat we altijd met origi-
nele onderdelen van Ford werken. Merkgebonden 
herstel heeft de toekomst, is onze visie.” De Mundus 
vestiging in Nijmegen is onlangs, inclusief schade-
bedrijf, overgenomen van Terwindt en Hekking: “De 
aanleiding was de door ons gewenste uitbreiding 
van onze Ford-activiteiten. Daarbij beviel de geogra-
fische ligging ons goed. Voorheen hadden we vanuit 
deze regio veel vervoer van schadeauto’s naar het 
schadeherstelbedrijf in Apeldoorn. Van die ritten zijn 
we nu af dankzij de nieuwe vestiging in Nijmegen. 
In de regio kunnen we daardoor nog slagvaardiger 
opereren.”

Al in 2002 gekozen voor Glasurit             
Glasurit is hét merk voor de vier schadeherstelbedrij-
ven binnen Astrum, licht Evert Stigter toe. “Al vanaf 
2002 hebben we compleet gekozen voor Glasurit en 
zijn we lid van de Glasurit RATIO Partner Groep. Het 
merk Ford heeft Glasurit voorzien van alle vereiste 
commerciële en technische goedkeuringen. Het ver- 
strekken van deze goedkeuringen is voor Glasurit  
feitelijk probleemloos verlopen. Van dit proces heb-
ben we overigens weinig gemerkt omdat dit via 
BASF Coatings loopt. De overstap naar Glasurit 
zelf heb ik niet meegemaakt of begeleid, wel weet 
ik dat er unaniem voor Glasurit is gekozen op basis 
van de kwaliteit van dit wereldmerk. En die kwaliteit 
vult Glasurit aan met een ongekende gedetailleerde 
en professionele ondersteuning in onze schadebe-
drijven. Een voorbeeld daarvan? In de vestiging in  
Groningen hebben we onlangs een Procesanalyse 
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uitgevoerd als start voor ons Efficiency Programma 
en binnenkort volgt de vestiging in Apeldoorn. Met 
die Procesanalyse laat Glasurit overduidelijk zien 
haar lakken aan te vullen met zeer praktische en ren-
dement verhogende adviesdiensten.”

Koersen op nog meer efficiency
Wat houdt de Procesanalyse van Glasurit in? “Onder 
begeleiding van Glasurit kijken we hierbij zeer kri-
tisch naar de processen in de vestigingen Groningen 
en Apeldoorn. Op basis van de adviezen die Glasurit 
ons hierbij geeft, koersen we op nog meer efficiency. 
Denk aan zaken als een slimmere routing en de toe-
passing van technieken, methodieken en middelen. 
Daarin zijn nog grote slagen te maken. Je praat dan 
over tijd- en geldwinst die zich uit in bedragen vóór 

en niet ná de komma. Vooral op het gebied van een 
verminderd gebruik van middelen is nog een verla-
ging van de schadelast in onze organisatie te realise-
ren. We opereren in een economisch lastige tijd en 
bemerken een verminderd schadeaanbod. Deels ligt 
hierin een reden voor het zoeken naar meer effici-
ency. Een andere reden is uiteraard klantgericht: hoe 
efficiënter wij opereren hoe sneller de klant zijn auto 
hersteld en al terug ontvangt”, aldus Evert Stigter.

Nauw contact met Glasurit                                                                                                          
De relatie met Glasurit is stevig: “We hebben regel-
matig contact met de mensen van Glasurit. We ne-
men dan tal van zaken op een efficiënte manier door. 
Het prijsniveau van de geboden lakken, technische 
ontwikkelingen, nieuwe diensten van Glasurit, de 
ontwikkelingen in schadeland, noem maar op. Om 
op die ontwikkelingen in te gaan: we zien nu vooral 
in de markt een accent op schade beperkende maat-
regelen en een voortgaande prijsoorlog. Alle partijen 
doen daar aan mee, maar wij niet, durf ik te stellen. 
Wij proberen juist onze eigen koers te varen door 
bijvoorbeeld eigen verzekeringen en andere aanvul-
lende diensten aan onze klanten aan te bieden. Alles 
draait in deze moeilijke tijden om het aan je binden 
van je klanten door een wijds pakket van diensten 
en services.”

Glasurit maakt het verschil
In het schadebedrijf in Bemmel gebruikt men de  
Glasurit 68 Serie: “Onze spuiters zijn kritisch maar 
zeer tevreden over alle lakken van Glasurit. Na de 
overstap hebben ze het merk Glasurit direct omarmd, 
dat moet ik hen nageven, want je hebt het hier over 
een kritische groep gebruikers. De goede producten 
van Glasurit, de snelle levering en de bedrijfsmatige 
ondersteuning maken het verschil.” 

Astrum Groningen Astrum Nijmegen

Astrum Bemmel Astrum Apeldoorn
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In het kader van een recente samenwerkings-
overeenkomst tussen Ford Nederland en ons 
bedrijf, wordt Glasurit als leverancier van auto-
reparatielakken aan de dealers en schadeher-
stelbedrijven van Ford Nederland geadviseerd. 
In de overeenkomst is vastgelegd dat Ford  
Nederland en het Ford Erkend Schadeherstel 
netwerk kan rekenen op ondersteuning van  
Glasurit met door Ford goedgekeurde produc-
ten en ondersteunende diensten.

Combinatie van producten en diensten
Glasurit zal als onderdeel van de nauwe samenwer-

king het Ford Erkend Schadeherstel netwerk gaan in-
formeren over diverse onderwerpen rondom het the-
ma schadeherstel. De Management Consultants van 
Glasurit bieden, met hun gespecialiseerde kennis, on-
dersteuning bij de visie- en strategieontwikkeling van 
Ford Erkend Schadeherstel, de optimalisering van re-
paratieprocessen alsmede bij de gewenste verhoging 
van rentabiliteit en ontwikkeling van nieuwe diensten. 
De Nederlandse samenwerkingsovereenkomst is een 
vervolg op de technische goedkeuring die Ford al eer-
der wereldwijd heeft gegeven voor het gebruik van 
het Glasurit-systeem voor het uitvoeren van reparaties 
aan hun voertuigen.

niSSan nederland intenSiveert 
SamenwerkinG met GlaSurit 

Onlangs is een overeenkomst tussen Nissan 
Nederland en Glasurit Nederland bekrachtigd 
om de samenwerking – die er al sinds enige tijd 
op Europees niveau was – nu verder uit 
te breiden en te concretiseren in ons land. 

Dit betekent onder andere dat Glasurit aan de  
Nissan-schadeherstelbedrijven in Nederland extra 
dienstverlening zal aanbieden via het aanvullende 
dienstenpakket Glasurit RATIO Concept Plus. Deze 
dienstverlening is gericht op het zo goed, efficiënt en 
rendabel mogelijk herstellen van schades aan – in dit 
geval – de Nissan-voertuigen. Bovendien zal Glasurit 
speciaal voor deze schadeherstelbedrijven specifieke 

paint en non-paint acties ontwikkelen die gericht zijn 
op Nissan-schadeherstel. Ook zal Glasurit aan Nissan-
schadeherstellers specifieke informatie beschikbaar 
stellen over het herstel van schades aan voertuigen 
van dit merk.

Extra ondersteuning voor Nissan Nederland
Naast het aanbieden van extra dienstverlening aan 
Nissan-schadeherstelbedrijven, zal Glasurit ook Nis-
san Nederland extra advies en ondersteuning aanbie-
den. Concreet gaat het hierbij om het uitvoeren van 
technische inspecties, het verzorgen van trainingen 
voor medewerkers en het geven van extra advies 
door Glasurit Management Consultants.

ford nederland Sluit overeenkomSt 
voor autolakreparatieS

De samenwerking werd met een 
contract en handdruk bekrachtigd.
V.l.n.r. BASF Coatings Services 
vertegenwoordigd door Arjan Klijn, 
Key Account Manager en 
Dick Wijbrands, Alg. Directeur, 
naast Stefan Geels, bij Ford 
Nederland de Customer Service 
Manager in gezelschap van 
Wim ten Broeke, B2B Manager 
After-Sales.



Jan van Kleef, Sales Manager Glasurit Nederland:

“met het GlaSurit efficiency 
proGramma maken we 
vooraf keihard inzichtelijk 
hoeveel een Schade-
herSteller Gaat beSparen”

“Groot verschil met de reeds bestaande diensten is dat wij met dit programma nu 
het gehele bedrijf als één organisatie doorlichten. Wij analyseren het totale proces, 
de werkstroom, de communicatie en de calculatie, verzorgen vervolgens een meer-
jarenplanning en maken bijbehorende afspraken. Het advies heeft minder met de 
lak te maken, maar wel met het succes van de gehele onderneming en dáár gaat 
om. Als het in totaal goed gaat, spinnen wij daar ook garen bij.”

Goede communicatie levert geld op
Jan van Kleef somt moeiteloos enkele voorbeelden op die veel schadeherstellers 
zullen herkennen: “Stel, in het front office noteren ze een SpotRepair. Door een 
verkeerde communicatie komt dat niet goed door in de werkplaats en voor je het 
weet is de bumper gedemonteerd. Zonde en prima op te lossen door een betere 
communicatie tussen werkplaats en front office. Of neem de planning die niet goed 
is afgestemd tussen front office en werkplaats waardoor men een ter beschikking 
gestelde leenauto langer moet weggeven omdat niet goed gecommuniceerd was 
dat de schadeauto al klaar stond. Of iets heel eenvoudigs als een niet compleet in-
gevulde werkorder. We zien dat heel veel schadeherstellers het al zeer goed doen, 
maar dat er ook in de cruciale schakel tussen front office en werkplaats toch nog ef-
ficiencyslagen zijn te maken. Daar koerst het Glasurit Efficiency Programma op.”

Jan van Kleef, 
Sales Manager Glasurit Nederland
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Glasurit introduceert het Glasurit Efficiency Programma. Jan van Kleef, Sales 
Manager Glasurit Nederland: “Door scholing, training, bewustwording, seminars en 
benchmarking maken we schadeherstellers en hun medewerkers bewust van de ma-
nieren die er zijn om nóg efficiënter met hun werk om te gaan. Schadeherstellers gaan 
versteld staan hoeveel rendement zij op basis van dit programma extra gaan behalen.”  

Als je niet weet waar je naar toe wilt, zul
je nooit weten of je bent aangekomen



geven en vertrekken. Dit traject duurt per schadeher-
steller maar liefst drie jaar. Dat geeft aan hoe serieus 
en professioneel we hiermee omgaan. Bij de start 
doorlopen we met de ondernemer een uitgebreide 
lijst met mogelijke actiepunten. We kaarten af welke 
we bijvoorbeeld direct aanpakken, welke na een paar 
maanden en welke na een jaar. Want soms is het niet 
wenselijk een actiepunt direct aan te pakken omdat er 
bijvoorbeeld een investering mee is gemoeid en de 
ondernemer de kans moet krijgen die te realiseren. 
We gaan dus gefaseerd te werk en in die drie jaar ko-
men uiteindelijk wel alle meetpunten aan bod. En een 
aantal daarvan analyseren we repeterend: wat was de 
0-meting bij de eerste analyse en hoe staan we er nu 
voor? We kunnen met behulp van een overzicht op de 
laptop alles tot in detail simuleren met daaraan het fi-
nanciële voordeel voor de ondernemer gekoppeld.”

Geschikt voor elk soort schadehersteller
Jan van Kleef benadrukt dat heel veel schadeherstel-
lers het al prima doen: “Veel van onze klanten on-
dernemen prima. Maar toch zal blijken dat zij op ba-
sis van het Glasurit Efficiency Programma geld gaan 
besparen. Daarom is dit programma geschikt voor 
kleine en grote schadebedrijven. En zelfs ketens doen 
er hun voordeel mee omdat we onderling een bench-
mark maken binnen die keten en met de buitenwereld.  
Filialen in een schadeketen die slechter scoren dan 
hun broertjes en zusjes haal je er zo direct uit.”

No cure no pay
Wat het Glasurit Efficiency Programma kost? “We wer-
ken op basis van no cure no pay. Dus een schadeher-
steller kan er alleen maar beter van worden. De be-
haalde resultaten checken we voortdurend en stellen 
we tussentijds bij, als dat nodig is. Ondernemers zul-
len versteld staan hoeveel extra geld zij hiermee gaan 
verdienen.”

Integraal efficiency verhogen
Het Glasurit Efficiency Programma bestaat in grote lij-
nen uit een procesanalyse, een financiële analyse en 
de procesoptimalisatie. Aangevuld met activiteiten 
op het terrein van opleidingen via het Kenniscentrum 
EVC, seminars en benchmarking: “Allemaal bedoeld 
om integraal de efficiency te verhogen en de verbe-
teringen daarvoor te borgen”, aldus Jan van Kleef. 
“De kern bij de procesanalyse is een uitgebreide en 
gedetailleerde check-up op aanwezigheid en juist 
functioneren van producten, werksystemen, equipe-
ment en procedures in de werkplaats en front office. 
Ook gaan we de bevindingen uit zowel de werkplaats 
als het front office met elkaar combineren. Voorheen 
was daar geen instrument voor en moest de onder-
nemer die link zelf zien te realiseren. Het Glasurit  
Efficiency Programma laat een Technisch Specialist in 
de werkplaats een analyse maken van de gehanteerde 
werkwijzen. En een Management Consultant doet dat 
tegelijkertijd in de receptie en kantoor. Hun bevindin-
gen knopen we synergetisch aan elkaar waardoor fou-
ten verdwijnen en het rendement toeneemt. Die slag 
hoeft de ondernemer nu niet meer zelf te maken. Het 
Glasurit Efficiency Programma neemt dit over. Inmid-
dels hebben er al meerdere pilots plaatsgevonden, 
waarbij het programma zich heeft bewezen.”

Ook opleidingen, seminars 
en frequente benchmarks
Maar er is veel meer te melden over het Glasurit  
Efficiency Programma: “We maken niet alleen de kop-
peling tussen front office en werkplaats, maar doen 
veel meer. Zo vindt er een belangrijke kick off mee-
ting plaats waarmee we alle medewerkers in één keer 
inlichten over en bewust maken van de voordelen 
van het Glasurit Efficiency Programma. Dus alle neu-
zen staan vanaf dag één dezelfde kant op. Zo kweken 
we goodwill en een teamgeest om er met elkaar drie 
jaar stevig tegenaan te gaan. Diezelfde medewerkers 
screenen we ook op hun kennis en ervaring via het 
EVC. Een EVC traject geeft een beeld van de talenten, 
kennis en vaardigheden van iemand. Goed voor de 
motivatie want er zit een erkend certificaat aan gekop-
peld. Daarmee krijgt elke medewerker een tastbaar be-
wijs in handen van zijn of haar professionaliteit. Spe-
ciale seminars zorgen voor de opleiding van het front  
office. Ook gaan we medewerkers, zowel in de werk-
plaats als binnen het management, verder trainen en 
scholen, onder andere via het VOC. Daarnaast orga-
niseren we voor de schadeherstellers seminars waar 
we alle opgedane kennis zullen delen.” Verder vindt 
er maar liefst vier keer per jaar een benchmark plaats: 
“Deelnemende schadeherstellers zien daardoor zeer 
frequent waar ze staan en op welke aspecten nog ver-
beteringen zijn te behalen.”

Langdurige samenwerking
Het Glasurit Efficiency Programma is geen hit and run 
klus: “Het is niet zo dat we een schadeherstelbedrijf 
binnenlopen, de zaak analyseren, onze aanbevelingen 
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Arjan Bronk: “Het repareren van autoschades is van oudsher onze core busi-
ness. Een specialiteit die jarenlang doorontwikkeld is en inmiddels een extra di-
mensie heeft gekregen. Wij richten ons vooral op het spuiten en schadeherstel 
van trucks en andere bedrijfswagens, de ‘specials’ zoals air brush, industrieel 
spuitwerk en oldtimers en als derde het schadeherstel van personenauto’s. 

“De verkoopdaling van nieuwe trucks in 2010 heeft voor ons onder andere ge-
resulteerd in werk als het in de gewenste kleur spuiten van voorraadwagens. 
Kopers zochten naar dealers met de juiste truck op voorraad en deze waren be-
reid om een witte truck in elke gewenste kleur te laten spuiten vóór aflevering. 
In de moeilijke tijd zijn door mijn klanten ook jonge auto’s uit faillissementen 
gekocht en die moesten dan ook in de huisstijlkleuren van het bedrijf gespoten 
worden.” 
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Arjan Bronk, directeur Autobedrijf Bronk

“met GlaSurit´S Spectrofoto-
meter Schakel je een aantal 
tijdrovende Stappen uit”

Arjan Bronk, directeur Autobedrijf Bronk

Het bedrijf van Arjan Bronk is bekend in Beusichem en wijde omgeving en dankt zijn 
succes aan de waardering van de klanten voor de geleverde kwaliteit, met veel aan-
bevelingen tot gevolg. De spectrofotometer Glasurit RATIO-Scan II wordt al enige 
tijd gebruikt in dit innovatieve bedrijf, voor Report reden om dit bedrijf te bezoeken. 
Na ons laatste bezoek in 2008 is er weer veel veranderd.
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Focus op truckwereld en oldtimers
Over de huidige situatie zegt Arjan Bronk: “Wij mer-
ken dat de economie weer wat aantrekt. Ook de vrije 
vrachtrijders, zelfstandigen met een truck, schaffen 
weer nieuwe trucks aan. Daarvoor mogen wij dan 
weer speciaal spuitwerk verzorgen waarbij soms zelfs 
de cabine volledig wordt gedemonteerd en in de juis-
te kleur wordt gebracht. Alles in overeenstemming 
met bekleding van de stoelen en de hemel. Truckers 
zijn trots op hun trucks, dus zijn ze ook extra kritisch. 
Ze staan er bij wijze van spreken naast als je de lak 
erop spuit. Nu staat kwaliteit bij ons toch op de eerste 
plaats, dus wij kunnen deze aandacht wel hebben.”

Transporteurs en euronormen 
Een andere ontwikkeling is dat transporteurs, als zij 
klanten in de steden willen bedienen, door de nieuwe 
milieu-eisen en euronormen worden gedwongen het 
wagenpark aan te passen. Andere wagens betekenen 
veelal kleuraanpassing. “Wij zagen in het eerste kwar-
taal gelukkig al een substantiële groei in de omzet en 
we hebben altijd voldoende werk voor het personeel. 
In 2009 is de bedrijfsruimte nog vergroot met 150 m2, 
inclusief een extra roldeur, maar er is nu al weer ruim-
tegebrek.”

Afspraak is afspraak
Arjan is duidelijk over zijn werkwijze: “Wij zijn blij dat 
wij de laatste jaren toch goed gedraaid hebben. Wij 
leveren degelijk werk tegen een interessante prijs en 
dat wij onze afspraken stipt nakomen is, zeker in de 
transportwereld, belangrijk en de basis voor ons suc-
ces. En die duidelijkheid geldt ook voor de factuur, 
die met het afgesproken bedrag direct klaar ligt. Mijn 
partner Marieke werkt full time mee in de zaak en han-
delt alles administratief af. Het gaat immers om meer 
dan een goed lopende werkplaats.”

Arjan vertelt enthousiast: “Kwaliteit in de voorbewer-
king en afwerking moet ook 100% voor elkaar zijn, zo 

houdt je de klanten. Motivatie van de medewerkers is 
heel belangrijk. Door de stroomlijning van de eigen 
bedrijfsprocessen kunnen wij aanvaardbare prijzen 
hanteren. Sinds juli vorig jaar werken wij met de spec-
trofotometer van Glasurit en ik ben er blij mee. Een 
kleurnummer zegt niet alles. Zo werken wij veel met 
de kleur geel, RAL 1023, voor bergingsvoertuigen. 



Er is echt een verschil als je deze zo zou gebruiken 
op een Scania, MAN of Volvo. Zet de wagens naast 
elkaar en je ziet dezelfde kleur, maar ga je spuiten 
dan zal het afwijken. De kleur is immers sterk afhan-
kelijk van de ondergrond, aantal laklagen, type origi-
nele lak, etc. De spectrofotometer is dan een ideaal 
hulpmiddel om, ongeacht het moment van de dag 
en de plek in de werkplaats, simpel en snel de kleur 
te bepalen.”

Spectrofotometer schakelt 
tijdrovende stappen uit
Arjan vervolgt: “Het gebruik is eenvoudig. Je zet het 
apparaat op de lak, deze doet een aantal metingen 
vanuit verschillende hoeken, en koppelt het daarna 
aan de computer. Deze zoekt in de database van  
Glasurit, bijvoorbeeld voor geel, zo’n 600 verschil-
lende kleuren, en geeft de beste match en een  
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De spectrofotometer Glasurit RATIO-Scan II 
meet de kleur van het voertuig vanuit 
verschillende hoeken en is verbonden 
met een database die Glasurit heeft aan-
gemaakt op basis van nauwkeurige kleur-
matches die over de hele wereld worden 
ingezameld. De 
software zoekt 
naar de best 
mogelijke match 
uit ruim 150.000 
beschikbare 
kleurformules.

De spuiter kan met een paar klikken de kleur meten en 
vergelijken en zo direct de perfecte kleurformule vinden.

Nauwkeurig en makkelijk
“Glasurit RATIO-Scan II is geïntegreerd in de 
kleurensoftware van Glasurit. Na de kleur-
meting hoeven de gevonden oplossingen niet 
eerst als kleurstaal te worden uitgespoten maar 
kunnen met een corresponderende staal uit het 
kleurensysteem direct met het object worden 
vergeleken, met tijdwinst als resultaat.

 
Na de kleurme-
ting kan de spui-
ter de gevonden 
oplossing direct 
met de auto 
vergelijken door 
gebruik te maken 
van de gespoten 
kleurstalen uit het 
Glasurit 
Color Profi 
System (CPS).

Om deze spectro-
fotometer goed te 
kunnen gebruiken 
verzorgt Glasurit 
een gedegen 
praktijktraining. 

aantal alternatieve kleurnummers. Met de juiste sta-
len uit de kast kijk ik welke optisch het beste corres-
pondeert. Met de spectrofotometer schakel je een 
aantal tijdrovende stappen uit. Met het staal in de 
hand blijkt dat het in 9 van de 10 keer direct matcht. 
Als het een nieuwe kleur is of twijfel oplevert, spuiten 
wij even een staaltje. Ook worden wij vaak geconfron-
teerd met objecten of biezen zónder kleurnummer 
en ook dan is de Glasurit RATIO-Scan II een handig 
apparaat. In het gebruik is het ideaal dat de meting 
niet beïnvloed wordt door het omgevingslicht en  op  



Mazda Motor Nederland 
en Glasurit zijn een 
samenwerking overeen-
gekomen op het gebied 
van autolakreparaties.  
Glasurit wordt aan de 
dealers en schadeherstel-

bedrijven van Mazda Motor Nederland aanbe-
volen als leverancier van autoreparatielakken. 
Hierbij is vastgelegd dat Mazda Motor 
Nederland en het Mazda schadenetwerk 
kunnen rekenen op ondersteuning van 
Glasurit met door Mazda goedgekeurde 
producten en ondersteunende diensten. 

Nauwe samenwerking
Glasurit zal als onderdeel van de nauwe samen-
werking het Mazda schadenetwerk, tijdens speciale 
after-sales bijeenkomsten, informeren over diverse 
onderwerpen rondom het thema schadeherstel. De 
Management Consultants van Glasurit verlenen met 
hun kennis steun aan de vastlegging van toekomstige 
standaards, optimalisering van reparatieprocessen, 
verhoging van rentabiliteit en ontwikkeling van nieu-
we diensten.

Belangrijke stap voor Nederland
“De samenwerking met Mazda Motor Nederland is 
voor Glasurit in Nederland een belangrijke stap”, 
aldus Arjan Klijn, Key Account Manager BASF  
Coatings Services. “We kijken er dan ook erg naar uit 
om samen met Mazda Motor Nederland en het Mazda 
schadenetwerk deze samenwerking aan te gaan om 
Mazda schadeherstel te versterken.”

GlaSurit en mazda motor nederland 
leGGen SamenwerkinG vaSt 

Samenwerking bezegeld: Dick Wijbrands, Alg. Dir. BASF Coatings 
Services (l.) en Kenneth van Dam, Dir. Customer Service Mazda  
Motor Nederland (r.)

REPORT    11

ieder moment van de dag te gebruiken is. Invloed 
van zon, regen of kunstlicht, je sluit het allemaal uit, 
daar heeft dit apparaat geen last van. De spectrofoto-
meter met zijn database is inmiddels een essentieel 
hulpmiddel en bespaart soms wel een uur zoeken. En 
tijd is geld.” 

‘s Morgens besteld, ‘s middags in huis
De veelal onder tijdsdruk uitgevoerde werkzaamhe-
den voor de truckers vragen een strakke planning 
en flexibele toeleveranciers. Arjan vervolgt zijn uit-
leg: “Met de mengformule van de gekozen staal is 
de juiste kleur dan gauw gemaakt. In onze mengma-
chine staan de 22, 55, 68 en 90 Serie van Glasurit en 
die bieden alle kleuroplossingen die wij gebruiken 
in onze speciale spuitcabines voor bedrijfsauto’s. 
Ook het door ons verzorgde air brush is kleurrijk en 
vraagt om veel kleurnuances in kleinere hoeveelhe-
den. Voor ons is het ideaal dat de lak die wij ’s mor-
gens bestellen nog dezelfde dag tussen een en drie 
geleverd wordt.”

Ondersteunende diensten
Naast de producten maakt Bronk gebruik van de di-
verse diensten uit het programma Glasurit RATIO 
Concept Plus. Hierover vertelt Arjan: “De analyse 

vanuit de dienst Procesoptimalisatie heeft geleid tot 
een cursus met bijscholing voor optimaal product-
gebruik. Wij kijken kritisch of een aangeboden dienst 
voor ons zinvol is. Efficiencybeheer zit er bijvoorbeeld 
bij ons al ingebakken. Als kleine ondernemer ben je 
er immers zelf bij en kun je direct ingrijpen door bij-
voorbeeld de energievreters in de middagpauze uit te 
zetten. Ons hele team let niet alleen op kwaliteit maar 
ook op de kosten.”



Dennis Breed: “Autoschade Herstel Haarlemmermeer is in 1980 opgericht door 
mijn helaas te vroeg overleden vader Nico Breed. Zelf zit ik al 18 jaar in het 
bedrijf en heb daar nu de leiding. Ook mijn moeder en vrouw werken mee 
in de zaak.” Al bijna 30 jaar geniet Autoschade Herstel Haarlemmermeer een  
grote bekendheid in de regio. Met 11 medewerkers is Autoschade Herstel  
Haarlemmermeer een middelgroot autoschadeherstelbedrijf: “Bij Autoschade 
Herstel Haarlemmermeer werken we alleen met kwalitatief hoogwaardige ma-
terialen. Daarvoor zijn we beloond met een ISO 9001 certificering. Ik kan wel 
zeggen dat we daar zeer trots op zijn. We bedienen een brede mix van op-
drachtgevers, variërend van verzekeraars en leasemaatschappijen tot en met 
dealers zonder eigen schadeherstel en bedrijven met een eigen wagenpark.”

Dennis Breed, directeur Autoschade Herstel Haarlemmermeer:

“door de adviezen van 
GlaSurit Spuiten we nu 
één auto per daG meer”

Dennis Breed, directeur 
Autoschade Herstel Haarlemmermeer

Autoschade Herstel Haarlemmermeer heeft in 2010 fors 
verbouwd én keerde, na enkele jaren onderbreking, weer 
terug naar de lakken van Glasurit. Ook de adviezen van 
Glasurit in relatie tot de verbouwing vielen in goede 
aarde bij Dennis Breed, directeur Autoschade Herstel 
Haarlemmermeer: “Glasurit weet gewoon waar er nog 
verborgen rendement in je autoschadeherstelbedrijf zit.”

Haarlemmermeer
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Medeoprichter van 
Autoschade Herstel Groep Nederland
Autoschade Herstel Haarlemmermeer is een franchise  
onderneming van Autoschade Herstel Nederland. 
Dennis: “Daarvan zijn we niet alleen lid maar tevens 
ook één van de oprichters. Sinds de oprichting in 
2003 is de keten Autoschade Herstel snel gegroeid. 
Onze coöperatie heeft nu ruim 50 leden en ons doel 
is om goed en kwalitatief schadeherstelwerk af te 
leveren. We koersen op verdere groei om onze lan-
delijke dekking te optimaliseren. We hebben nog 
een aantal witte plekken in die dekking. Een belang-
rijke reden om ons te organiseren binnen Autoschade  
Herstel is ook om bij de aanbieders, op een profes-
sionele wijze, werk binnen te halen. Op basis van ons 
gezamenlijke managementinformatiesysteem kunnen  
we alle belangrijke data genereren die nodig is om aan 
de verzekeraars te laten zien hoe onze performance 
binnen de organisatie is. Daarmee kun je richting de 
grote opdrachtgevers je professionaliteit aantonen en 
het verschil maken.”

Glasurit adviseerde voor nieuwbouw
Vorig jaar heeft Autoschade Herstel Haarlemmermeer 
fors verbouwd: “Jarenlang is het werk moeiteloos bin-
nengekomen, nu moeten we er harder aan trekken. Dit 
betekent dat we sterker dan ooit naar de kostenkant 
kijken. Dat resulteerde in een verbouwing van onze 
werkplaats omdat we nog efficiënter wilden werken. 
Ons pand heeft een oppervlakte van 1200 m2 en we 
hebben een grote interne verbouwing doorgevoerd. 
De werkplaats was verouderd en ons plan was om de 
spuitcabine op dezelfde plaats, in het midden te hou-
den. Ik verwachtte zo, ook na de verbouwing, van de 

voordelen van de routing in de werkplaats te kunnen 
profiteren. Tijdens de voorbereiding in 2010 besloten 
wij, na enkele jaren onderbreking, ook weer met de 
lakken van Glasurit te gaan werken en kwamen met 
Arjan Klijn van Glasurit in gesprek. Hij gaf ons vrijblij-
vend suggesties voor een andere routing, uitgelegd 
op tekeningen, en ik was direct enthousiast. Uiteinde-
lijk hebben we voor zijn suggesties gekozen, zijn we 
na de bouwvak gaan verbouwen en is de nieuwe rou-
ting sinds december 2010 in gebruik. Het is allemaal 
nog vers, maar we plukken nu al de rendementsvolle 
vruchten van de nieuwe routing. Onze doorgangen 
van schadeauto’s zijn aanmerkelijk sneller.”

Nieuwe routing:  
één gespoten auto per dag meer
Enthousiast legt Dennis Breed uit welke verbeterin-
gen aan de routing zijn doorgevoerd: “De routing 
en indeling in het plan van Glasurit zijn aantoonbaar 
beter dan onze ideeën. Ten eerste biedt het ons een 
veel beter overzicht over de hele werkplaats. In één 
oogopslag zien we welke auto zich waar, in welke fase 
van het schadeherstelproces, bevindt. Ook hebben 
we nu op advies van Glasurit een dwarstransport in 
de spuitcabine. We beschikken over een aparte mas-
keerruimte waar we de auto’s in kunnen afplakken. 
Zodra een auto klaar is, kan direct de volgende auto 
erin voor het maskeren. Alleen daar al boeken we veel 
tijdwinst. Per dag lukt het ons op basis van de nieuwe 
routing en dus de versnelde doorlooptijd om één auto 
meer te kunnen spuiten. Dus de efficiencyverbetering 
is echt aantoonbaar. Ook hebben we een IRT-systeem 
in de voorbewerking op basis van een railsysteem. 
Alle behandelde plekken kunnen we daardoor achter 
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elkaar en dus efficiënter drogen. Dit voorkomt dat we 
voortdurend in de weer zijn met het plaatsen van los-
se onderdelen zoals een lamp. Haspels, brugaanstu-
ring en al die zaken zitten allemaal verwerkt in het 
handige railsysteem. Verder hebben we de wanden 
geschilderd en de verlichting aangepast met dag-
lichtlampen. De schadeherstellers kunnen nu veel 
beter op hun werk kijken en dit beoordelen.”

Tijd- en geldbesparing door  
spectrofotometer Glasurit RATIO-Scan II
“Sinds wij weer klant zijn bij Glasurit, maken wij  
gebruik van de Glasurit 90 Serie en hun non-paint 
producten. De spuiters zijn enthousiast en binnen 
Autoschade Herstel Nederland is Glasurit inmiddels 
één van de twee preferente merken. Dat zegt wel 
wat. Op het terrein van non-paint maken we bijvoor-
beeld enthousiast gebruik van de spectrofotometer  
Glasurit RATIO-Scan II. Deze meet de kleur van het 
voertuig vanuit verschillende hoeken en is verbon-
den met een database die Glasurit heeft aangemaakt 
op basis van nauwkeurige kleurmatches die over 

de hele wereld worden ingezameld. Uniek is dat de 
software zoekt naar de best mogelijke match uit ruim 
150.000 beschikbare kleurformules en daarbij de op-
lossing direct visualiseert in een gespoten kleurstaal 
uit het Glasurit Color Profi System (CPS). De spuiter 
kan met een paar klikken de kleur meten en vergelij-
ken en zo direct de perfecte kleurformule vinden. 

We boeken hiermee heel veel tijdwinst doordat we 
niet meer zelf tijdrovend bezig zijn met het zoeken 
van de juiste kleuren en eventueel bijtinten van een 
staal. We leasen deze spectrofotometer van Glasurit 
voor een zeer acceptabel bedrag. De kosten zijn veel 
lager door de uren die we besparen om handmatig 
de kleuren erbij te zoeken en het kleurresultaat is 
prima! In dit gesprek noem ik nu al twee aspecten, 
waaruit direct blijkt dat Glasurit ons met goed advies 
en de producten helpt ons rendement te verbeteren: 
de nieuwe routing en de spectrofotometer. Ik kan mij 
goed voorstellen dat die voordelen ook voor andere 
schadeherstellers kunnen gelden!”
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Guus van Dreven, Autoschade Herstel

Samen Sterk en rendement 
van de leden centraal 

Guus van Dreven, Autoschade Herstel

Autoschade Herstel Nederland BV draait inmiddels 
een klein jaar en de ontwikkelingen zijn meer dan 
positief te noemen. De organisatie is een joint 
venture van de in 2003 opgerichte schadeherstel-
keten Autoschade Herstel Groep Nederland en 
The Alwaysbemobile Company, bekend van onder 
andere Profile Tyrecenter, een snel groeiende 
organisatie op het gebied van banden, velgen en 
fullservice auto-onderhoud. Beide organisaties zijn 
complementair en versterken elkaar nu. De AH 
keten heeft ruim 50 gerenommeerde autoschade-
herstelbedrijven en een landelijke dekking.

Guus van Dreven, Algemeen directeur Autoschade 
Herstel Nederland BV: “Voor The Alwaysbemobile  
Company maakt de strategische en tactische sa-
menwerking met ons het mogelijk een all-inclusive  
aanbieder te zijn voor particuliere en zakelijke rijders. 
Wij op onze beurt maken weer graag gebruik van  
hun succesvolle strategie en marktbewerking in  
retail- en business-to-business. The Alwaysbemobile 
Company, onder inspirerende leiding van directeur 
Luc van Bussel, verwierf in 2009 en 2010 nog de titel 
50 Best Managed Companies.”

Unieke propositie voor zakelijke markt
Guus van Dreven vervolgt: “Naar aanleiding van  
onze strategische heroriëntatie zochten wij een  
unieke propositie en met name de zakelijke markt 
heeft behoefte aan een totale mobiliteitsoplossing. 
The Alwaysbemobile Company is hierbij voor ons een 
sterke partner. Een fleetowner en leasemaatschappij 
verdienen een bijzondere behandeling en wensen ge-
combineerde diensten op het gebied van schadeher-
stel en onderhoud in één contract. Daarnaast kunnen 
wij samen ook de consument met de diverse formules 
prima bedienen. Met een uitstekend automatiserings-
systeem worden contracten van Autoschade Herstel 
én The Alwaysbemobile Company gebundeld. Op 
deze manier zijn complete wagenparken overzichtelijk 
in centrale rapportages en facturatie. Bovendien is er 
één aanspreekpunt.”

Professionals en ondersteunende diensten
Het Customer Service Center is 7 dagen per week, 
24 uur per dag bereikbaar voor zakelijke en particu-
liere klanten. Zij coördineert alle schademeldingen 
en regelt vervolgacties. De schadeherstellers van  

Autoschade Herstel zijn specialist op het gebied van 
compleet autoschadeherstel, uitstekend geoutilleerd 
en hebben ervaren en vakkundig getraind personeel. 
De centrale activiteiten van AH zoals de ICT, zorgen 
ervoor dat de processen, ook richting de klant, effec-
tief en efficiënt verlopen.

Rendement leden centraal
Guus van Dreven: “Centraal staat het rendement van 
onze ondernemers. Door onder andere leasemaat-
schappijen en verzekeraars te benaderen, kunnen 
onze ondernemers profiteren van een toename van 
het werkaanbod uit de zakelijke markt. Daarnaast bie-
den wij een goed automatiseringssysteem, manage-
mentondersteuning, gedegen marketing en natuurlijk 
de gezamenlijke promotie.”

Glasurit als ‘preferred product’
“Ook de centrale inkoop is een belangrijk voor-
deel voor de leden. Wij adviseren het gebruik van  
Glasurit  vanwege het brede productassortiment en 
de betrouwbaarheid. Daarnaast is het uitgebreide 
dienstenpakket van Glasurit veelal erg nuttig en ren-
dement verhogend. Wij hebben inmiddels uitsteken-
de centrale inkoopafspraken voor de AH-keten. Wij 
zijn niet over één nachtje ijs gegaan met de keuze van 
BASF Coatings als preferred supplier en dit werpt zijn 
vruchten af voor de efficiency op de werkvloer van de 
aangesloten ondernemers. Ook start Glasurit binnen-
kort het 3-jarig AH Management Coaching Program-
ma voor onze leden.” Wervend sluit Guus van Dreven 
af: “Autoschade Herstel heeft oog voor innovaties en 
ondersteunt bij de optimalisatie van de kwaliteit, ken-
nis, efficiency en dienstverlening van onze leden.”
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Het is goed als uw autoscHadeHerstelbedrijf lekker  
draait. Maar nog beter als Het ook winstgevend is.

Meer efficiency: Glasurit zorgt met perfect op elkaar afgestemde systemen voor efficiënte arbeidsprocessen en verhoogt zo de 
winstgevendheid van uw autoschadeherstelbedrijf. Al onze producten blinken uit door een eenvoudig en doeltreffend gebruik, 
perfecte resultaten en een groot besparingspotentieel. Trefzeker de juiste kleur vinden is gemakkelijk dankzij ons CPS-systeem 
met gespoten kleurstalen en innovatieve spectrofotometer Glasurit RATIO Scan II. Bovendien helpen onze eersteklas trainings-
programma’s alsmede het innovatieve adviesaanbod van Glasurit RATIO Concept Plus u alle arbeidsprocessen te optimaliseren.

GlASuRIT AuTORePARATIelAkken.

ProFit met Glasurit.

Glasurit, Postbus 1015, 3600 BA Maarssen, Tel. 0800 - 45 27 87 48, Fax 0800 - 2 72 43 57, www.glasurit.com
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