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Marc Verheyen, mededirecteur Auto-Home Groep: 

“Door De kwaliteit van De 
Dienstverlening van glasurit 
blijven onze verwachtingen 
hooggespannen”

Auto-Home telt onder andere een gezond schadeherstel-
bedrijf. De relatie daarbinnen met Glasurit is al 40 jaar 
intens, niet alleen voor de lakken maar vooral ook voor de 
rendement verhogende adviezen. Marc Verheyen: “Uiter-
aard waarderen we Glasurit om de prima lakken voor ons 
schadeherstel, maar we schakelen hen ook in voor tal van 
diensten om uiteindelijk onze kosten nog meer beheers-
baar te maken. We leggen de lat voor Glasurit daarbij 
steeds hoger.”

De Auto-Home Groep in Leiderdorp is een echt familiebedrijf, met nu de derde 
generatie aan het stuur, bestaande uit Marc en Bas Verheyen junior. Het inmid-
dels 55-jarige bedrijf heeft zich van eenmanszaak in de laatste decennia ontwik-
keld tot een organisatie met vier vestigingen voor Mazda, Seat, Hyundai en een 
universeel autobedrijf gespecialiseerd in auto airconditioning. Sinds 1970 telt de 
organisatie ook een schadeherstelbedrijf en sinds 15 jaar een eigen assurantie-
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kantoor voor onder andere de financiering van de 
aankopen van de eigen klanten. Sinds 2009 heeft 
Auto-Home ook een eigen leasemaatschappij met 
ongeveer 350 auto’s. 

One-stop-shopping concept
“Dit one-stop-shopping concept is in gang gezet 
door mijn vader en wordt inmiddels door onze parti-
culiere klanten zeer gewaardeerd. Ook biedt het ons 
meer continuïteit doordat we op meerdere pijlers 
kunnen steunen. Als een merk het wat minder doet, 
vangen we dat altijd wel op met een ander merk. 
Ook merk gerelateerd schadeherstel is voor ons van 
groot belang, waarbij wij ons met ons eigen assu-
rantiekantoor in het krachtenveld tussen importeurs 
en verzekeraars begeven. We nemen daarin een 
neutrale positie in en dit wordt door alle partijen ge-
waardeerd en gerespecteerd”, aldus Marc Verheyen. 
“Mede door onze diverse pijlers, waaronder sinds 
2009 onze eigen leasemaatschappij, hebben we via 
onze vestigingen een goede aanvoer van schade 
naar ons schadeherstelbedrijf. Onze filosofie is om 
elke euro die de klant te besteden heeft als het ware 
binnen onze organisatie te laten ronddraaien. We 
werken voor verzekeraars, bedrijven en vooral voor 
de particulier. Een uitdaging die gunstig uitpakt en 
waar we veel plezier en enthousiasme uit halen.”

Trots op klanten én medewerkers
Naast een zeer trouwe schare klanten, is het bedrijf 
ook trots op de goede band met het personeel. Een 
groot aantal medewerkers is al meer dan 25 jaar in 
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dienst. Marc Verheyen: “Laat ik benadrukken dat we 
zeer trots zijn op de inzet en loyaliteit van onze mede-
werkers. Zij maken het verschil richting onze klanten. 
We creëren voor hen graag een prettig en leerzaam 
werkklimaat. De adviezen van Glasurit bijvoorbeeld, 
zijn voor onze medewerkers heel stimulerend, ze be-
reiken er een nog beter resultaat mee.” 

Langdurige samenwerking met Glasurit
Met Glasurit wordt inmiddels vier decennia samenge-
werkt, sinds de oprichting van het eigen schadeher-
stelbedrijf. “Uiteraard waarderen we Glasurit om de 
prima lakken voor ons schadeherstel, maar we scha-
kelen hen ook in voor tal van diensten om uiteindelijk 
onze kosten nog meer beheersbaar te maken. Daarin 
mag je niet stilzitten, er zijn per definitie altijd verbete-
ringen in apparatuur, routing en techniek te bereiken, 
al was het alleen maar door je eigen bedrijfsblind-
heid die er op een gegeven moment toch insluipt. 
Daarvoor sluiten wij onze ogen niet. We houden met 
professionals, zoals Glasurit, onze eigen organisatie 
graag tegen het licht. Maar ook kijken we in andere 
schadeherstelbedrijven rond en spreken we voortdu-
rend met collega’s. Glasurit brengt regelmatig novitei-
ten binnen hun productlijn. Wij kunnen hiermee ons 
schadeproces op maat aanpassen en hierbij worden 
wij nauwgezet begeleid, tot op de werkvloer.

Schademarkt in beweging
“De schademarkt is in beweging door grote partijen, 
maar ook door de steeds kritischer geworden consu-
ment. Binnen dit krachtenveld zoeken wij voortdurend 

naar de meest optimale positie voor ons schadeher-
stelbedrijf. Wij zien Glasurit als een partner waarmee 
het uitstekend klankborden is. Met regelmaat krijgen 
we bijvoorbeeld een specialist van Glasurit op de 
werkvloer om onze systemen te controleren en te 
speuren naar mogelijke verbeteringen. We zijn lid van 
de Glasurit RATIO Partner Groep en hebben al een fors 
aantal diensten afgenomen. Denk aan de Verbruiks-
analyse, de Update Arbo- en Milieucheck evenals de 
dienst Begeleiding, die wordt verzorgd door een van 
de ervaren Management Consultants van Glasurit. In 
de pen zit momenteel onze deelname aan het nieuwe 
Glasurit Efficiency Programma. Ook daarvan hebben 
we hoge verwachtingen. We wachten momenteel 
de resultaten af van een interne procesanalyse die  
Glasurit in ons schadebedrijf heeft uitgevoerd.”

Praktische vertaling naar werkvloer
“Ook hebben we samen met Glasurit een urenanalyse 
uitgevoerd om onze productiviteitscijfers sneller ac-
tueel te krijgen. Daarin hebben we een efficiencyslag 
gemaakt en we zijn nu met Glasurit met een interne 
procesanalyse bezig. De vertaling van de bevindingen 
daaruit naar onze werkvloer door Glasurit is goed. Ze 
lichten niet alleen het management in maar trekken 
samen met onze medewerkers op de werkvloer op om 
koerswijzigingen op grond van de bevindingen door te 
voeren. Mensen vervallen vaak in traditionele routes 
en ingesleten paden, ook wij. Dan is het goed om met 
regelmaat door Glasurit een spiegel voorgehouden te 
krijgen. Aangevuld met praktische tips om zaken te 
verbeteren, op alle niveaus. Voor mij, onze schade-
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Producteigenschappen, technische ondersteuning en diensten cruciaal

samenwerkenDe autoschaDe groep 
kiest opnieuw voor glasurit

Het samenwerkingsverband van zelfstandige 
autoschadebedrijven in Noord-Nederland, de 
Samenwerkende Autoschade Groep, heeft er 
onlangs voor gekozen om de samenwerking 
met Glasurit voort te zetten. In de nieuwe over-
eenkomst zijn voor de komende jaren onder 
andere afspraken vastgelegd voor de levering 
van paint en non-paint producten aan de 
Samenwerkende Autoschade Groep.

De samenwerking levert binnen de groep schaalvoor-
deel op, waarvan ook de klanten van Samenwerkende 
Autoschade Groep kunnen profiteren. Omdat de be-
drijven zelfstandig en onafhankelijk opereren, bieden 
zij een hoog serviceniveau dat verder gaat dan de 
klant gewend is.

Technische begeleiding en aanvullend 
dienstenpakket
Een belangrijke reden voor de Samenwerkende  
Autoschade Groep om opnieuw te kiezen voor  
Glasurit is de goede technische begeleiding in combi-
natie met het uitgebreide aanvullende dienstenpakket  
wat Glasurit aanbiedt onder de naam Glasurit RATIO  
Concept Plus.

Best presterende lakmerk na uitgebreide test
De Samenwerkende Autoschade Groep werkt inmid-
dels al 15 jaar met Glasurit. De schadeherstelorgani-
satie heeft de afgelopen periode de prestaties van het 
lakmerk uitvoerig vergeleken met andere lakmerken. 
Ook heeft er een vergelijking in de praktijk plaatsge-
vonden, waarbij de organisatie in een testperiode ook  

met een ander lakmerk heeft gespoten. Op basis van 
de resultaten heeft de Samenwerkende Autoschade 
Groep gekozen voor Glasurit, mede omdat onze lak 
opnieuw het beste presteerde als het gaat om snel-
heid, eenvoud in gebruik en eindresultaat. Boven-
dien bleek ons merk nog steeds voorop te lopen in 
techniek en ondersteuning. In de aangesloten vesti-
gingen heeft Glasurit zich in technisch en bedrijfseco-
nomisch opzicht dan ook ruimschoots bewezen. Een 
bevestiging van onze filosofie dat onze producten en 
diensten een maximale bijdrage leveren aan de ren-
dementsverbetering van autoschadeherstelbedrijven, 
carrosseriebouw en aanverwante bedrijven.

Feestelijk moment bij de ondertekening van de nieuwe overeenkomst.

manager, maar ook de plaatwerkers en spuiters op de 
werkvloer. Glasurit verstaat de kunst om iedereen op 
zijn niveau motiverend te benaderen om verbeterin-
gen doorgevoerd te krijgen op de lange termijn.”

Visie op naaste toekomst
“Ik verwacht dat de efficiencyslag naar nóg zuiniger 
motoren doorgaat, of misschien moet je zeggen: zui-
niger aandrijflijnen zoals verbrandingsmotoren in 
combinatie met elektromotoren. Hierin ligt de oplos-
sing om voordelig dus efficiënt auto te rijden. Met een 
deel van onze merken spelen we hier innovatief op 
in. Als je nu kijkt naar de automotivemarkt zie je dat 
er bij kopers wat minder emotie is bij het kopen van 
een auto en meer ratio. Ik denk dat, als straks het aan-
bod van zuiniger rijden breder wordt, de emotie bij 
het kopen van een auto weer meer accent zal krijgen. 
De toonzetters op het gebied van zuinig rijden zullen 
gevolgd worden door andere aanbieders in de markt. 
De aanschaf van een auto is een emotioneel iets, en 
dat gegeven zal op termijn terugkeren.”



Harold Buitenhuis, manager werkplaats Mercedes-Benz Technical Center:

“sparren met glasurit”

Het Mercedes-Benz Technical Center telt een aantal afdelingen met uiteenlopende 
werkzaamheden, zoals werkplaatsen voor de technische op- en ombouw en repa-
ratie en onderhoud, een spuiterij voor onder andere schadeherstel, een carrosse-
riewerkplaats en een afdeling voor reconditionering. Tot slot biedt het MBTC een 
eigen development afdeling.

Aparte tak van sport
Harold Buitenhuis: “In de werkplaats in Nijkerk werken we productief met circa 
40 medewerkers, plus een werkplaatsreceptie. Mijn functie is manager van deze  
werkplaats. Het MBTC is een essentiële en 100% dochter van Mercedes-Benz  
Nederland (MBNL) en verzorgt o.a. de op- en ombouw van voertuigen welke door 
MBNL verkocht zijn aan de overheden, brandweer, defensie en geldtransporteurs.
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Wie over de A28 Nijkerk passeert, kan het niet ontgaan; de 
grote vestiging van Mercedes-Benz. Dit unieke centrum biedt 
onder één dak alle disciplines die de automotive kent, waar-
onder het Mercedes-Benz Technical Center (MBTC). Glasurit 
is hier één van de preferente lakmerken. Een gesprek met 
Harold Buitenhuis, manager werkplaats: “Voor Glasurit zijn 
wij vanuit het perspectief van schadeherstel een vreemde 
eend in de bijt.” 



Eigen innovaties
Met enthousiasme stipt Harold Buitenhuis een eigen 
innovatie van het MBTC aan. “De engineers heb-
ben voor een van onze trucks, de Actros, een draag-
bare afstandsbesturing ontwikkeld. Hiermee kan de 
chauffeur op afstand zijn wagen starten, wegrijden 
en besturen. Vooral handig in gebruik bij het bo-
mentransport in bossen. Door deze vinding hoeft de 
chauffeur zijn, op de Actros gemonteerde kraan, niet 
meer uit om zijn truck iedere keer een stukje vooruit 
te rijden. Het spaart veel tijd door simpel met de af-
standsbediening het voertuig te starten en deze naar 
de volgende stapel boomstammen te rijden.”

Intensieve samenwerking met Glasurit
“Waar nodig wordt in de opbouw, ombouw en repa-
ratie ook het spuitwerk verzorgd, normaal gesproken 
vindt na aflevering aan de eindgebruiker schadeher-
stel plaats via het reguliere netwerk. Het spuitwerk 
hangt in ons Technical Center altijd samen met om-
bouw-, opbouwwerk en reparatie. Met Glasurit wer-
ken we al ruim tien jaar samen. Het is één van de drie 
merken die door de fabriek is voorgeschreven. De 
tevredenheid over de samenwerking met Glasurit 
is groot. Vooral ook voor de nieuwe reparatietech-
nieken, zoals aluminium, is Glasurit een partner die 
innovatief meegroeit. Glasurit is goed in de herstel-
lakken en bij ons is hun expertise op het terrein van 
Spotrepair welkom.”

Ook actief met adviezen
“Naast de lakken maakt het Technical Center ook 
gebruik van de adviesdiensten van Glasurit. Recent 
zijn we lid geworden van de Glasurit RATIO Partner 
Groep. Dit is geen conventioneel schadebedrijf, de 
activiteiten zwerven overal tussendoor omdat het 

“In Nijkerk verzorgen onze specialisten voor deze bij-
zondere voertuigen, zoals brandweerwagens, ambu-
lances, jeeps en geldwagens, de op- en ombouw en 
heel veel aanpassingen. Daarbij probeert Mercedes-
Benz in te vullen wat de Nederlandse markt vraagt en 
wat de fabriek niet levert, specialties dus. Daarbij ver-
zorgt ons team ook de elektronica-verbindingen tus-
sen opbouw en het voertuig, waardoor alles samen 
communiceert, uiteraard in nauwe samenwerking met 
de fabriek.”

“Buiten de opdrachten vanuit MBNL wordt er ook 
gewerkt in opdracht van de Mercedes-Benz Dealer-
bedrijven en eindgebruikers, het betreft hoofdzakelijk 
werkzaamheden aan Mercedes-Benz voertuigen. Ons 
Technical Center kan niet alleen voor MB maar ook voor 
andere merken dubbele cabines inbouwen, BEtrekkers 
maken, huurauto’s reconditioneren, trucks modifice-
ren, noem maar op. Jaarlijks telt het MBTC tussen de 
4.500 en 5.000 doorgangen in de werkplaats.”

Focus op vindingrijke oplossingen
“De Nederlandse importeur van Mercedes-Benz is 
uniek met een dergelijke werkplaats zoals in Nijkerk. 
De Nederlandse markt vraagt om vindingrijke oplos-
singen, is onze ervaring, en daar kunnen wij met onze 
kennis op inspelen. Neem voor vrachtwagens bijvoor-
beeld de vijfasser. Zoiets kennen ze in Duitsland niet, 
het is een typische Nederlandse vinding. Het voordeel 
van Mercedes is uiteraard dat ze zeer vooruitstre-
vend zijn, ook al lopen ze er niet mee te koop. Syste-
men die je nu bij andere merken als nieuw ziet, heeft  
Mercedes-Benz al jaren op haar auto’s. Momenteel is 
het Mercedes-Benz concern druk doende met de elek-
trische auto’s, een nieuwe tak van sport waarin het een 
vooraanstaande positie wil verwerven.”
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zowel productie als schades betreft. Alles loopt 
door elkaar heen in Nijkerk, zowel personen- als  
bedrijfswagens. Elders in Nederland kom je die  
setting in de automotive niet tegen. Dat betekent dat  
het Technical Center van Mercedes-Benz ook voor  
Glasurit een wat vreemde eend in de bijt is als het 
aankomt op het maximaliseren van ons bedrijfspro-
ces op basis van hun adviezen. Er zijn uiteraard ad-
viezen van Glasurit die we direct toe kunnen passen, 
maar de bedrijfsvoering van ons Technical Center 
wijkt behoorlijk af. Beide partners leren in die si-
tuatie heel veel van elkaar. Wij hebben vragen en  
Glasurit ook. Zo proberen we samen tot een maxi-
male bedrijfsvoering in ons schadeherstel en de 
toepassing van de lakken en ook op maat gemaakte 
adviezen van Glasurit te komen.”

Succes met remarketing
“Een aantal jaren geleden is MBTC gestart met re-
marketing-activiteiten, het verkoopklaar maken van 
ex-leaseauto’s. Daarbij dient soms ook de lak of 
een schade hersteld te worden. Daarin hebben we 
samen met Glasurit veel tijd en energie gestoken, 
bedoeld om de kleuren voor dit speciale segment 
auto’s 100% te krijgen. Mede door de toegepaste 
kennis van Glasurit zijn we nu in staat om delen, 
waar mogelijk, er tussenuit te spuiten. Dat spaart  
iedereen tijd en geld.”  

Evalueren en trainen
“De spuiters van het MBTC gaan regelmatig op trai-
ning bij Glasurit. Ieder jaar wordt er met Glasurit 
geëvalueerd welke aandachtspunten er zijn voor bij-
scholing, bijvoorbeeld getriggerd door innovaties die 
eraan zitten te komen. Op basis daarvan stelt Glasurit 
voor ons een opleidingsplan samen, met de horizon 
van een jaar. Vervolgens geven we daar invulling 
aan. We trekken dus samen heel nauw op in een 
voortdurend veranderende markt.”
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Glasurit lakken zorgen voor juiste kleur en kwaliteit

sternschaDe mobiel, schaDeherstel op locatie 
met compleet ingerichte beDrijfswagen

SternSchade heeft onlangs een nieuw concept 
voor het herstellen van schades op locatie 
geïntroduceerd. Met dit mobiel schadeherstel 
onder de naam ‘SternSchade Mobiel’ wil het 
bedrijf de klanten zo nog beter en sneller van 
dienst zijn bij het uitvoeren van kleine repara-
ties. Bovendien kunnen op deze manier zoveel 
mogelijk schades uit de Stern Groep binnen de 
organisatie afgehandeld worden. Om dit te be-
reiken zet SternSchade een compleet ingerichte 
bedrijfswagen in, die het mogelijk maakt om op 
locatie reparatiewerkzaamheden uit te voeren 
aan personenwagens en bedrijfsvoertuigen. 

Hierbij worden 
kleine lakscha-
des hersteld 
met behulp van 
het uitgebreide 
laksysteem 
van Glasurit, 
hetgeen de 
juiste kleur 
waarborgt en 
bijdraagt aan 
de kwaliteit.

Stern is een be-
langrijke markt-
partij als het gaat 
om geïntegreerde 
dienstverlening 

in de automarkt, voor autobedrijven met toonaange-
vende merken, voor zakelijke en financiële autodienst-
verlening en voor autotechniek waaronder profes-
sioneel autoschadeherstel. Zij bieden een compleet 
mobiliteitspakket, met een focus op dienstverlening 
en duurzaamheid. SternSchade is met 12 vestigingen 
prominent aanwezig in de autodichte regio’s van het 

land. Om de dienstverlening nog verder te optimalise-
ren gaat men met het concept ‘SternSchade Mobiel’ 
voor het kleine schadeherstel daadwerkelijk naar de 
klant toe en repareert op locatie.

Efficiënt en geavanceerd
Bij de inrichting van de bedrijfswagen van Stern-
Schade heeft Glasurit geadviseerd bij de keuze voor 
de meest geschikte paint en non-paint producten en 
de verdere inrichting van het voertuig. Ook verzorg-
den wij de benodigde en meest efficiënte equipment, 
passend bij het mobiele concept, zoals een geauto-
matiseerd weegsysteem en een IRT-infrarooddroog-
systeem voor het snel drogen van de lak. Hoewel het 
concept ‘SternSchade Mobiel’ pas recent is geïntro-
duceerd, blijkt het in de behoefte te voorzien en heb-
ben veel klanten inmiddels al gebruikgemaakt van de 
nieuwe service van SternSchade. Gezien het succes is 
het de verwachting dat het concept ‘SternSchade Mo-
biel’ op korte termijn uitgebreid wordt met meerdere 
bedrijfswagens, om zo meer reparaties op locatie uit 
te voeren.
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“Het Glasurit Refinish Competence Centre Maarssen biedt een enorm breed 
trainingsaanbod, van algemeen naar specifiek. We kennen drie niveaus: Intro-
duction, Advanced en Expert trainingen. De Introduction is ideaal voor begin-
ners. Daarin leer je bijvoorbeeld het complete systeem van Glasurit, van pla-
muren tot en met aflakken, een training van twee dagen. Advanced gaat een 
stapje verder voor mensen met meer ervaring met bijvoorbeeld bij- en uitspui-
ten. Men leert bijvoorbeeld nieuwe spuittechnieken.”

Het hoogst haalbare: expert
“Nog een stapje hoger is Expert en hierbij kun je kleurtrainingen volgen, één 
van de moeilijkste trainingen die er is op kleurgebied. Maar ook kun je hier leren 
spuiten volgens de tweelaags- en zeer actuele drielaagssystemen. Met de trai-
ning Drielaagssystemen zijn we ooit begonnen als training op aanvraag, maar 
inmiddels is de training standaard opgenomen in ons trainingsaanbod. Echt 
bedoeld voor wie al meer ervaring heeft. We kijken ook steeds naar ontwikke-
lingen in het vak en passen daar zo snel mogelijk onze trainingen op aan.”

Gert-Jan Kraan, Glasurit Refinish Competence Centre Maarssen: 

“trainen voor De top!”

Gert-Jan Kraan, 

back office manager sales support

De hoge kwaliteit van de lakken van Glasurit vereisen een 
meesterhand. Beginnende en gevorderde spuiters leren 
daarvoor alle vereiste kneepjes van het vak in het Glasurit 
Refinish Competence Centre Maarssen. Gert-Jan Kraan is 
back office manager sales support van het Glasurit Refinish 
Competence Centre Maarssen: “We bieden maatwerk op 
alle niveaus.”
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Praktische aanpak
“Op jaarbasis krijgen we tussen 250 en 300 cursisten 
over de vloer voor de een- of tweedaagse trainingen. 
De beperking tot twee dagen is overigens bedoeld om 
de werkgevers van deze cursisten niet te lang te be-
lasten met het afwezig zijn van hun medewerkers. We 
geven alle trainingen in het Glasurit Refinish Compe-
tence Centre Maarssen en héél soms geven we een 
training op locatie. Dan heb je het over zeer specifieke 
trainingen, zoals de training Glasurit RATIO Color 
Tools. Dat is een theoretisch verhaal met kleine op-
drachten tussendoor waarbij je feitelijk het trainings-
centrum niet nodig hebt. Ook hebben we wel eens 
de training Voorbewerking op locatie verzorgd. Maar 
verder gaan we niet, omdat we uiteraard de aanwe-
zige spuitcabine op een locatie voor een training niet 
uit het productieproces kunnen halen.”

Maatwerk voor bedrijven
“We maken vooral voor ketens, samenwerkingsver-
banden, dealerholdings, etc. op basis van maatwerk, 
specifieke opleidingsplannen voor hun medewerkers. 
Daarin spreiden we alle benodigde trainingen over 
een jaar of langer, ook weer op het niveau dat voor 
een specifieke werknemer nodig is. Daarmee heeft 
een keten of andere organisatie zekerheid dat alle 
specifieke opleidingsbehoeften op termijn geborgd 
zijn, op elk gewenst niveau. Van nieuwe werknemer 
tot en met de doorgewinterde spuiter. Voor deze ty-
pen klant is het een voordeel om, via onze trainingen, 
de mogelijkheid te benutten om hun medewerkers op 
verschillende vestigingen uniform op te leiden.”

Kleine groepjes, optimale aandacht
“We trainen op basis van een bewezen mix van theo-
rie en praktijk. Zo’n 25% theorie en de rest praktijk. 
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Dat blijkt pedagogisch een goede 
verhouding te zijn. Ook trainen we in kleine 
groepjes. Enerzijds kunnen we zo veel aandacht 
geven aan elke cursist, anderzijds leren de cursisten 
zo ook maximaal van elkaar. Voor de echte praktijk-
trainingen, waarbij veel gespoten moet worden, is 
het maximale aantal deelnemers vier. Voor een kleur-
training met meer theorie en kleine oefeningen in de 
mengkamer plaatsen we maximaal vijf mensen. We 
krijgen veel feedback van de cursisten, dat stellen we 
zeer op prijs en verhoogt het niveau van de trainingen. 

 

Procestraining

Bij- en uitspuiten Expert 

Peter Hendrikse 

Heeft op 29 juni 2011 met succes deelgenomen aan de Glasurit procestraining  

Bij- en uitspuittechnieken. 

Daardoor is fundamentele kennis en vaardigheid verworven betreffende efficiënte 

toepassing van het Glasurit RATIO systeem. 

Maarssen, 

Henri Coes 
 

29 juni 2011 

Technisch specialist 
 



12    REPORT   

We hebben met kritische mensen te maken die een 
dag of twee dagen intensief met elkaar optrekken in 
een klein groepje. Dan krijg je altijd kennisuitwisseling 
en daaruit selecteren wij zaken die weer toegevoegd 
worden aan onze trainingen.”

Van alle faciliteiten voorzien
“Onze trainingsruimte in het Glasurit Refinish  
Competence Centre in Maarssen bestaat uit een prak-
tijkruimte, compleet met spuitcabine, mengruimte 
voor het aanmaken van alle lakken en voor de kleu-
rentrainingen en een theorielokaal. Uiteraard werken 
we met de meest moderne apparatuur. Overigens is 
het Glasurit Refinish Competence Centre in Maars-
sen onderdeel van ons wereldwijde trainingsconcept. 
In alle landen in Europa is daadwerkelijk een Glasurit  
Refinish Competence Centre gevestigd en elk land pro-
fiteert zo mee van de internationale kennis en kunde 
die Glasurit heeft op dit gebied. Uiteraard worden de 
trainingen wel per land aangepast, al naar gelang de 
situatie dit verlangt. In Nederland spelen wij, op basis 
van maatwerk, met onze trainingen extreem soepel in 
op de vraag van de klant zelf.”

Trainers uit de praktijk
‘’Uniek is ons team van zeven trainers, twee daarvan 
zijn National Head Trainer. Binnen ons team zijn enke-
le trainers gespecialiseerd in personenwagens, terwijl 
anderen juist alles weten van bedrijfsvoertuigen. Dit 
zijn stuk voor stuk mensen uit de praktijk. Het zijn de 
technisch specialisten die ook naar de bedrijven toe-
gaan om begeleiding te geven. Zij spreken de taal van 
de werkvloer en weten precies wat er speelt. Een Nati-
onal Head Trainer wordt volgens het ‘train de trainer’ 
principe in Duitsland twee keer per jaar een week lang 
bijgespijkerd. Hij brengt die kennis over de nieuwste 
internationale methoden en technieken weer over op 
de vijf trainers binnen het Glasurit Refinish Competen-
ce Centre die daadwerkelijk de trainingen geven. Zo 
houden we onze kennis altijd perfect actueel. Dit geeft 
klanten de garantie dat zij altijd opgeleid worden vol-
gens de nieuwste internationale standaard.”

Certificaat en trainingspas
“Na afloop krijgen de cursisten een certificaat mee. 
Sinds enkele jaren is hieraan een toets gekoppeld 
zodat dit certificaat ook daadwerkelijk waarde heeft. 
Daarnaast ontvangt elke cursist een trainingspas 
waarop kan worden bijgehouden welke trainingen al 
gevolgd zijn. Zo behouden wij, de cursist en zijn werk-
gever, altijd een actueel beeld van het trainingsniveau 
per medewerker.”

Meer informatie
Op de website www.glasurit.com/nl/ onder ‘Glasurit 
Refinish Competence Centre’ vindt u meer informatie 
over ons Centre en ook over ons trainingsprogramma. 
Voor al uw vragen of reserveringen kunt u uiteraard 
uw regionale Sales Consultant bellen.



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.

Wim Drost, consultancy manager:

“het glasurit efficiency 
programma bewijst zich 
Direct in De praktijk”

In de vorige uitgave van Report las u een interview met 
Jan van Kleef over het nieuwe Glasurit Efficiency Pro-
gramma. Inmiddels is dit programma daadwerkelijk van 
start gegaan bij bijvoorbeeld schadeherstelbedrijven van 
Mercedes-Benz en enkele individuele schadeherstelbedrij-
ven. Consultancy manager Wim Drost geeft hierop graag 
een actuele toelichting: “Vooral op de beoogde terreinen 
planning, interne communicatie en een goede doorstro-
ming boeken we voor de deelnemende schadeherstelbe-
drijven aantoonbare productiviteitsverbeteringen.” 

Wim Drost legt graag de aanleiding tot het Glasurit Efficiency Programma toe: 
“Twee jaar geleden is Glasurit zich bewust nog breder gaan toeleggen op de 
overige processen binnen een schadeherstelbedrijf naast het lakproces. Vooral 
hebben we ons de laatste twee jaar gefocust op de front office processen en 
de communicatie binnen schadeherstelbedrijven. Verzekeraars zijn de afgelopen 
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Wim Drost, consultancy manager
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jaren andere eisen gaan stellen aan schadeherstel. 
Daardoor is er meer druk komen te staan op schade-
lastbeperkende middelen, specifiek de operationele 
processen binnen het schadebedrijf. Opdrachtgevers 
in de schadebranche zijn in de afgelopen jaren veel 
gerichter gaan sturen op schadelastbeperking. Die 
nieuwe eisen zijn in de front office, dus aan de recep-
tie van een schadeherstelbedrijf, wel bekend, maar in 
de werkplaats komt dat niet altijd één-op-één door. 
Op die nieuwe eisen moeten schadeherstelbedrij-
ven veel meer hun planning, communicatie en door-
stroom afstemmen, bedoeld om hun kostprijs veel 
beter inzichtelijk te maken en daarmee te verlagen. 
Dit binnen een markt waarin ook al de marktprijzen 
omlaag gaan, waardoor de marges extra onder druk 
staan.”

Het Glasurit Efficiency Programma is concreet: 
van plan tot praktijk
“Met het Glasurit Efficiency Programma krijgen scha-
deherstelbedrijven een intensief driejarig program-
ma aangereikt waarmee ze daadwerkelijk binnen al 
hun processen een maximale efficiency bereiken. Dit 
programma start met een diepgaande analyse van 
alle bestaande processen, van intake van de auto tot 
en met aflevering. Samen met aanvullende analyses 
komen we vervolgens binnen dit programma tot een 
afgewogen actielijst met concrete verbeterpunten. 
Gedurende deze drie jaar volgen ook benchmarks 
en trainingen, bedoeld om de ondernemer te helpen 
de gezamenlijk vastgestelde actiepunten ook daad-

werkelijk door te voeren, en ondertussen nieuwe ac-
tiepunten te ontdekken. Het Glasurit Efficiency Pro-
gramma is dus concreet: van plan tot praktijk.”

Van voorstellen naar verbeteren
“Wij proberen die verbeteringen heel inzichtelijk te 
maken: wat is de gewenste verbetering, welke inves-
tering moet je daarvoor doen en wat is daarvan de 
uitkomst? Door benchmarks houden we bij hoe dit 
verloopt op basis van geregistreerde kengetallen en 
gesignaleerde processen. Deze benchmarks voeren 
we door binnen alle vestigingen van een groep scha-
deherstelbedrijven. Wat je dan ziet, is dat het schade-
herstel binnen de participerende bedrijven doorgaans 
gelijk is, maar dat de processen om een onduidelijke 
reden anders zijn ingericht. In die zin is het dus een 
soort interne benchmark. Het programma is heel in-
tensief, zowel voor de deelnemende schadehersteller 
als voor Glasurit, en daarom vragen we het volledige 
commitment van het deelnemende schadeherstelbe-
drijf in een separate overeenkomst. Als voorbeeld: al-
leen al in het eerste jaar van de driejarige samenwer-
king praat je over tien mandagen aan begeleiding. 
We willen dat de deelnemers bewust kiezen voor het 
Glasurit Efficiency Programma en alle gegeven ad-
viezen ook daadwerkelijk implementeren.”

Concrete voorbeelden uit de praktijk
“Vooral bereiken we nu in de praktijk aantoonbare 
verbeteringen bij schadeherstelbedrijven door het in-
voeren van een superheldere planning voor de werk-
plaats. De medewerkers in deze werkplaats krijgen 
dankzij de maatregelen vanuit het Glasurit Efficiency 
Programma gedetailleerd door welke auto wanneer 
moet worden afgeleverd. Ook focussen we op duide-
lijke werkinstructies voor de werkplaats die niets aan 
het toeval overlaten. Het komt tegenwoordig steeds 
vaker voor dat op een auto meerdere schades aan-
wezig zijn, maar dat er maar één door de verzekering 
betaald wordt. Dat betekent dus dat de communicatie 
vanuit de front office over welke schade nou precies 
hersteld moet worden geen ruimte mag bieden voor 
vergissingen. Een ander voorbeeld: een hoek van een 
bumper moet worden gespoten en wordt dus ook 
voor een deel door de verzekeraar vergoed. Door een 
gebrekkige communicatie vanuit de front office en 
een niet heldere werkinstructie haalt de werkplaats 
die bumper er volledig af en spuit deze volledig op-
nieuw. Het heeft veel te maken met het gevoel van 
alle medewerkers, van front office tot werkplaats, dat 
zij met elkaar een perfecte en ook betaalbare repa-
ratie willen afleveren. Voor die keten met schakels 
levert het Glasurit Efficiency Programma de juiste 
stappen aan.”

Als eerste aan de slag met Mercedes-Benz 
schadeherstelbedrijven 
“Diverse schadeherstelbedrijven van Mercedes-Benz 
zijn bijvoorbeeld al aan de slag gegaan met ons 
Glasurit Efficiency Programma. We hebben bij deze 



schadeherstelbedrijven binnen Mercedes-Benz, die 
werken met Glasurit, inmiddels analyses uitgevoerd, 
als omschreven in het Glasurit Efficiency Programma. 
Onlangs gaven we daar een vervolg op met onze zo-
geheten benchmarksessies. In het zuiden zijn dat de 
vestigingen van EMA in omgeving Eindhoven, Smeets 
in Limburg en de schadeherstelbedrijven van Astrum. 
In het westen van het land zijn Mercedes-Benz Van 
Dijk en Dochters Rotterdam en Mercedes-Benz Den 
Haag en Alphen aan den Rijn ook met ons Glasurit  
Efficiency Programma aan de slag gegaan. 
Daarnaast werken inmiddels een paar in-
dividuele schadeherstelbedrijven met 
het Glasurit Efficiency Programma. De 
bedrijven die er mee bezig zijn, boeken 
goede resultaten op het gebied van 
efficiency, kostenbeheersing en dus 
meer rendement. Zij hebben diverse 
werksystemen en processen op ba-
sis van onze analyses en 
aanbevelingen  

aangepast, met als resultaat een aanzienlijke verho-
ging van de productiviteit.”

Ook aandacht voor lak
Uiteraard krijgt ook de toepassing van de lak van  
Glasurit alle aandacht: “Dat aspect komt onder an-
dere naar voren in een specifieke training; Proces-
verbetering Spuiterij. We kijken naar bewustwording 
over gebruik en verbruik van materialen en middelen. 
Waarom een liter lak aanmaken als je door een goede 
planning en werkinstructie vooraf al kunt inschatten 

dat je slechts een halve liter nodig hebt? Wat je 
vooraf niet aanmaakt, is al direct de 

grootste besparing.”
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FIT AAN DE SlAG MET DE BEDRIJFSVOERING
Waarom hapert het arbeidsproces keer op keer? Hoe gebruik ik bedrijfs-

kengetallen voor een beter resultaat? Hoe genereer ik nieuwe klanten? 

Juist op management niveau kan binnen een autoschadeherstelbedrijf 

veel worden gedaan om de efficiency, omzet en winst te verhogen.  

Onze business seminars laten u stap voor stap zien hoe u uw bedrijf 

succesvol kunt leiden. 

FIT AAN DE SlAG MET BEDRIJFSWAGENS 
Ook voor de sector bedrijfswagens hebben we een uitgebreid trainingsprogramma 

ontwikkeld. De basis wordt gevormd door een training waarbij het Glasurit RATIO Truck 

Systeem onder praktijkomstandigheden wordt ingezet. Daarnaast hebt u de keus uit  

een hele reeks speciale thema’s – van elektrostatisch aflakken via duurzaam spuiten  

tot en met het spuiten van bussen.

FIT AAN DE SlAG MET KlEURSElECTIE
Bij deze reeks trainingen wordt uitgebreide kennis over het thema kleur overgedra-

gen – van kleurfysica via kleurselectie tot en met betrouwbare kleurbeoordeling.  

De deelnemers trainen echter vooral hoe ze met onze kleuroplossingen snel en 

doeltreffend de juiste kleur kunnen vinden, en hoe ze kleuren moeten mengen en  

op de juiste manier moeten aanbrengen. Voor gevorderden staan procesoptimali-

satie bij het zoeken van de juiste kleur, effectkleuren en het corrigeren van kleurver-

schillen op het programma.

FIT AAN DE SlAG MET REPARATIES
Een uitstekend reparatieresultaat en de meest efficiënte manier om dat te berei-

ken zijn de centrale thema’s van ons trainingspakket. Door een combinatie van 

theorie en praktijk leren de deelnemers alles wat ze voor hun werkzaamheden 

binnen het autoschadeherstelbedrijf nodig hebben – van het correcte gebruik  

van onze producten en systemen tot en met een bedrijfseconomische blik op  

de spuitprocessen in het schadeherstelbedrijf.

Ons mondiale trainingsnetwerk met zijn hoge, 

wereldwijd bindende kwaliteitsstandaards is voor 

veel autofabrikanten een belangrijke reden om 

met Glasurit samen te werken. Maak voor uw 

eigen succes ook gebruik van ons trainingspro-

gramma!

Tijdens onze trainingen worden vakkennis en 

praktijkvaardigheden op alle gebieden van het 

autoschadeherstelbedrijf overgedragen – van 

het reparatieproces via kleurselectie tot en met 

managementseminars. Bovendien hebben we  

de inhoud afgestemd op de verschillende 

doelgroepen. Met onze ‘Introduction trainingen’, 

‘Advanced trainingen’ en ‘Expert trainingen’ 

wordt leren leuk voor iedereen – van leerling  

tot en met manager.

ONS TRAININGS- 
PROGRAMMA BRENGT  
U IN TOPVORM.

FIT AAN DE SlAG MET SPOT REPAIR
De intensieve training voor autoschadeherstelbedrijven die met Glasurit RATIO 

Spot Repair extra omzet willen realiseren door het herstellen van kleine schades. In 

het Refinish Competence Centre in het Duitse Münster-Hiltrup zijn hiervoor spe-

ciaal ingerichte werkplekken beschikbaar. Hier leren uw medewerkers hoe ze ons 

systeem voor het herstellen van kleine schades vakkundig in de praktijk kunnen 

gebruiken.

GlASURIT REFINISH COMPETENCE CENTRE

GlASURIT RATIO COlOR

COlOR PROFI SYSTEEM (CPS3)

Het unieke kleurstalensysteem is gesorteerd naar kleurgroepen 

en de stalen zijn gespoten met de originele reparatielak. De CPS3 

UNI met ongeveer 1.500 stalen verwijst naar meer dan 4.400 kleu-

ren en wordt eenmaal per jaar geactualiseerd; de CPS3 METALLIC 

verwijst met meer dan 6.000 stalen naar ongeveer 10.000 kleuren 

en wordt drie keer per jaar geactualiseerd. 
COlOR ONlINEDe database met mengformules op internet – voor alle kleuren 

van personenauto’s en bedrijfswagens van alle autofabrikanten. 

Color Online wordt dagelijks geactualiseerd. 
GlASURIT RATIO SCAN I I

De draagbare spectrofotometer. Glasurit RATIO Scan II is een-

voudig te bedienen en berekent elektronisch de juiste kleur. In 

combinatie met de CPS-kleurstalen en Profit Manager Pro, ons 

kleurmanagementsysteem voor de pc, maakt hij het zoeken naar 

kleuren ongekend efficiënt.COlOR TRUCK GUIDE
Verzameling van alle door bedrijfswagenfabrikanten op de  

markt gebrachte kleuren, gevisualiseerd in een kleurenwaaier.  

KlEURENPOSTER EN KlEURHUlPMIDDElEN

Kleurenposters met alle basiskleuren inclusief bijtinttabellen 

maken uw werk eenvoudiger wanneer u nuances moet vinden 

voor lastige gevallen.

De kern van het Glasurit RATIO Color 

Systeem is de derde generatie van 

het Color Profi Systeem (CPS3). Het 

CPS is een praktisch systeem van 

duizenden gespoten kleurstalen voor 

uni- en metallic lakken, die voorzien 

zijn van de originele lak. Dankzij 

de unieke sortering op kleurgroep 

kunt u met het CPS de kleur direct 

met het voertuig vergelijken, vindt 

u sneller de juiste kleur en kan het 

aantal fouten aanzienlijk worden 

verminderd! 
Het CPS wordt overzichtelijk en 

praktisch geordend in een gepaten-

teerd kastsysteem, waarin u heel 

eenvoudig de regelmatig verschij-

nende aanvullingen kunt invoegen. 

Zo wordt het CPS een succesfactor 

in uw autoschadeherstelbedrijf.
Zoals al onze instrumenten voor het 

zoeken van kleuren hebben we ook 

het CPS perfect afgestemd op onze 

producten en systemen. 

SYSTEMATISCH KlEUREN VINDEN.
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De belangrijkste instrumenten van het  

Glasurit RATIO Color Systeem zijn:

Meer informatie over het Glasurit RATIO Color Systeem  

van Glasurit vindt u op www.glasurit.nl.
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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



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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