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REPORT

glasurit uitgelicht

Onno van der Louw, Marketing Manager BASF Coatings Services:

“Glasurit Nederland speelt
ondersteunende rol in uniek
duurzaamheidsproject”

Onno van der Louw

Glasurit heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan
en vindt het belangrijk om dit ook naar buiten toe zichtbaar
te maken. Onno van der Louw, Marketing Manager
BASF Coatings Services: “Hieraan geven we binnen ons
duurzaamheidsprogramma dit jaar concreet invulling met
een bijzonder project, waarvoor onze internationale
Glasurit-organisatie speciaal een 100% elektrisch
aangedreven Tesla heeft aangeschaft. In ons Nederlandse
Refinish Competence Center in Maarssen is dit duurzame
vervoersmiddel vervolgens vakkundig gespoten met onze
eveneens duurzame lakken. Een unieke actie! Het bijzondere
is dat Glasurit met dit project de duurzaamheid van onze
oplossingen op een digitaal interactieve manier zichtbaar
maakt. Via onder andere een Europese roadshow laat
Glasurit dit jaar op een vernieuwende manier aan relaties
in verschillende landen zien op welke concrete vlakken
onze laksystemen duurzaam zijn.”

REPORT

De Tesla is in het Refinish Competence Centre in Maarssen
vakkundig gespoten in een speciale BASF forecast trendkleur uit het House of Color programma. Onno geeft
graag de details over de duurzame lakken die zijn gebruikt
voor dit project: “We hebben de Glasurit watergedragen
lak én nieuwe generatie blanke lakken toegepast. Deze
laatste zijn afgelopen jaar door ons gelanceerd. Het gaat
om een nieuwe trendy kleur lichtblauw onder de naam
Memoristeria. Geen specifieke Tesla kleur, maar door
onze eigen design studio in Duitsland ontwikkeld. We
hebben in dit project dus een mooie combinatie gemaakt
van onze duurzame lakken én trendy lakken.”
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onze producten, en dus geldbesparing, onder de noemer
‘Saving Costs’. Maar ook oplossingen met een snelle
droging, bijvoorbeeld in de nieuwe generatie blanke
lakken. Daarvoor heb je minder droogtijd nodig, dus
verbruik je minder energie. Dit noemen wij ‘Saving
Energy’. Ook geeft dit icoon aan hoe Glasurit helpt om

Speciﬁek Nederlandse kennis
“Toen onze Duitse Glasurit-organisatie de Tesla professioneel wilde laten spuiten in een van onze trendkleuren,
kwamen zij al snel uit in Nederland. Ons land heeft
enkele monteurs die de specifieke kennis hebben om
een dergelijke elektrische auto te demonteren, te spuiten
en weer te assembleren. Zij zijn daarvoor speciaal
opgeleid door Tesla. De Tesla is bij ons in Maarssen
gedemonteerd, gespoten door een Glasurit-medewerker,
weer geassembleerd en vervolgens naar Duitsland
gebracht. Ik zag dat onze Nederlandse collega’s heel
trots waren dat zo’n unieke auto hier gespoten werd. In
Duitsland is er op onze hoofdvestiging vervolgens het
duurzaamheidsjaar 2016 van Glasurit mee geopend.”

in een schadeherstelbedrijf zoveel mogelijk energie te
besparen door een maximalisatie van de routering en
efficiency. Onder het icoon ‘Longevity’ presenteren wij
dat onze lakken lang mee gaan en ook de levensduur
van de auto in kwestie verlengen. Daarnaast toont de
app het icoon ‘Health and Safety’. Dit geeft weer hoe wij
de toepassing van onze reparatielakken altijd borgen
onder de meest strenge regels voor gezondheid, milieu
en veiligheid. En dan het icoon ‘Avoiding Waste’. Door
bewust te focussen op spotrepair-schades, houd je
schades klein en ga je duurzamer te werk.”

Speciale app
Met een extern bedrijf is vervolgens een app ontwikkeld,
geeft Onno aan: “Deze app toont op een iPad, aan de
hand van deze Tesla van Glasurit, visueel de duurzaamheid van onze lakoplossingen. Dit gebeurt op basis
van levensechte augmented reality. Aan de hand van
een aantal touch-icons op je iPad, zie je heel duidelijk
waar Glasurit met haar oplossingen bijdraagt aan een
duurzame manier van werken. Die iconen, gekoppeld
aan deze speciale Tesla, verduidelijken concreet de
duurzaamheid van Glasurit-laksystemen.”

De iconen verklaard
Onno vat graag nog eens samen welke duurzaamheidsvoordelen Glasurit biedt en die ook via de app naar voren
komen: “Dit zijn eigenlijk de duurzame voordelen die
altijd gelden als je voor Glasurit in je schadeherstelbedrijf kiest. Zoals een bewust minder verbruik van
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“Of denk aan ons kleurzoeksysteem met gespoten kleurstalen. Doordat je zelf minder kleurstalen hoeft te spuiten,
bespaar je verbruik, geld en dus het milieu. Ook de iconen
‘Conserving Resources’ en ‘Climate Protection’ zijn onderscheidend. Van onze lakken heb je steeds minder nodig
voor een optimale toepassing, dus verlagen we ook de
uitstoot voor het milieu en besparen we op grondstoffen.
Ook zijn onze producten lang houdbaar waardoor je
verspilling voorkomt.”

Europees inzetbaar voor duurzaamheidsdag
Met deze Tesla en de genoemde app, gaat Glasurit een
roadshow verzorgen door heel Europa. Onno: “Elk land
in Europa waar Glasurit actief is, kan deze Tesla naar
zich toe halen en daarmee voor haar relaties een event
met duurzaamheid als thema organiseren. Ook zijn er
dan iPads beschikbaar, die de bezoekers de duurzame
voordelen digitaal presenteren. Bedenk wel dat elektrisch
rijden, zoals met een Tesla, een in Nederland al alom
geaccepteerd fenomeen is, maar in veel andere Europese
landen nog een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling is.
Voor deze landen is deze speciale Tesla een nog grotere
publiekstrekker dan deze al is voor de Nederlandse markt.”

U kunt het nu direct zelf zien
“Op de achterzijde van deze Report ziet u een advertentie
met een speciale visual van de door ons gespoten Tesla
die, in combinatie met de app, de duurzaamheid van onze
oplossingen laat zien. Via de QR-code
op deze advertentie is de app direct te
downloaden. U kunt daarna de app activeren door de advertentie te scannen
en vervolgens vanuit de luie stoel de
duurzaamheid van onze producten en
diensten ervaren”, aldus Onno. De app
staat in de App Store van Apple onder
de naam ‘Sustainability Glasurit’. Let op:
de app is uitsluitend beschikbaar voor
IOS / Apple en specifiek ontwikkeld voor iPad.
DUURZ AME OPLOS

Glasurit autorepar

SINGEN VAN GLASU

atielakken

RIT.

Of het nu gaat om
watergedragen basislak
Glasurit zet al jaren
de norm voor duurzameof training om de procesefficiënt
ie te vergroten:
u duurzaamheid
producten en diensten.
te ervaren met behulp
Nu helpt Glasurit
Download simpelweg
van interactieve
‘augmented reality’
de ‘Glasurit Sustainability’
technologie.
en gebruik uw tablet
app uit de Apple
om de app te activeren
App Store (QR-code)
door deze advertentie
te scannen.

ProFit with Glasurit.

Glasurit, Postbus

GT_Nachhaltigkei

1015, 3600 BA Maarssen,

telefoon 0800 - 45278748,

fax 0800 - 2724357,

Alleen voor
iOS en iPad.

www.glasurit.com
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T_RZ.indd 1

Bekijk zelf het werk aan de Tesla op YouTube
Benieuwd naar het spuiten van de Tesla zelf? Via
deze link naar YouTube ziet u onder de naam ‘Tesla
painted by Glasurit’ in een filmpje het complete
proces van het demonteren, spuiten en opbouwen
van de Tesla in ons RCC in Maarssen:
http://tinyurl.com/TeslaGlasurit

16.02.16 15:14
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glasurit schadeherstelproducten goedgekeurd door revolutionair automerk

tesla GeeFt toestemmiNG voor
wereldwijd Gebruik Glasurit
Tesla Motors is een van de meest innovatieve autofabrikanten.
Met zijn consistent hoogwaardige elektrische auto’s heeft
Tesla de markt revolutionair veranderd. Het Amerikaanse
automerk heeft nu toestemming gegeven voor het gebruik van
Glasurit-schadeherstelproducten binnen zijn mondiale netwerk
van schadeherstellocaties. De Glasurit 90 Serie, een watergedragen laksysteem, wist te overtuigen in talloze tests met
Tesla-voertuigen, die worden opgebouwd rond een lichtgewicht
aluminium constructie. Ons ondersteuningspakket voor
Tesla Motors, en daarmee voor de klanten van Tesla’s schadeherstellers, combineert kleurenexpertise op hoog niveau met
een uitgebreid aanbod aan trainingsmogelijkheden en services.

Als BASF-topmerk profiteert Glasurit van de systeemoplossingen die het bedrijf aanbiedt aan de grootste
autofabrikanten wereldwijd, van de ontwikkeling van
innovatieve autokleuren tot de implementatie van
nieuwe applicatietechnieken. BASF is bovendien partner
in Tesla’s hypermoderne productiefaciliteit in Fremont,
Californië. De geavanceerde applicatie-technologie van
de divisie Coatings wordt daar ter afronding van de
processen gebruikt om de hoge kwaliteitsnormen
voor OEM-coating te waarborgen. Tesla’s streven naar
ecologische duurzaamheid en een constante integratie
van de nieuwste technologieën en technieken was

doorslaggevend bij het mondiaal goedkeuren van de
Glasurit 90 Serie. In Europa worden de autoschadeherstelproducten van Glasurit al gebruikt door enkele
grote schadeherstellers waarmee Tesla samenwerkt.
Een daarvan is het bekende Franse schadeherstelbedrijf
‘Carrosserie Lecoq’ (onderdeel van de Albax Group),
die in Frankrijk actief is. Andere Glasurit-schadeherstellers zullen worden toegevoegd aan de lijst van
door Tesla goedgekeurde locaties. Tesla Motors blijft
groeien en overweegt samenwerking met andere
professionele schadeherstelorganisaties in het Glasuritnetwerk.
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Paul Pijnaker, mededirecteur Schadeherstelbedrijf ABS Autoherstel Pijnaker:

“Glasurit verrast ons
nog elke maand”
Door een geheel eigen koers te varen, groeit Schadeherstelbedrijf ABS Autoherstel Pijnaker tegen de stroom
in. Een onderdeel van dit succes is de bewuste keuze
om sinds juni 2014 met de producten van Glasurit te
werken. Paul Pijnaker, mededirecteur Schadeherstel
bedrijf ABS Autoherstel Pijnaker: “Glasurit is heel kritisch
en dat zijn wij ook. Samen komen daar opvallende
efficiencyvoordelen uit naar voren.”
Paul Pijnaker

Paul Pijnaker vertelt trots en toch ook nuchter over
Schadeherstelbedrijf ABS Autoherstel Pijnaker: ”Ons
familiebedrijf bestaat ruim 60 jaar en is uitgegroeid tot
één van de modernste schadeherstelbedrijven in de
regio. Door de centrale ligging zijn wij goed bereikbaar
voor klanten met autoschade uit Aalsmeer, Amstelveen,
Amsterdam, Uithoorn en Schiphol. Ik ben verantwoordelijk
voor het management en mijn broers Ko en Jan bepalen
de strategie op de werkvloer. Ook werkt de nu 24-jarige
zoon van mijn twee jaar geleden overleden broer Ton mee.
Hij zit bij mij op kantoor als schademanager, vertegenwoordigt de derde generatie en is een aanwinst. Het is
toch familie, dus weet je heel goed wat je aan elkaar
hebt. Samen vormen we met elkaar een geolied team.”
V.l.n.r.: Ko, Rick, Paul en Jan Pijnaker

REPORT
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ABS Autoherstel

Erkend BMW en Renault schadeherstel

Het bedrijf werkt samen onder de vlag van ABS Autoherstel. Dit is de grootste schadeherstelketen van
Nederland. Met 79 bedrijven zijn zij gevestigd door heel
Nederland. De keten bestaat uit individuele onder
nemers, waardoor flexibiliteit, innovatie en enthousiasme
centraal staan. Echter,
de eenheid van de keten
vormt de basis. De aangesloten ondernemers
hebben talrijke technische
specialisaties in huis, zowel van de verschillende
automerken als op het
gebied van elektronica
en veiligheidssystemen.
Zes Amsterdamse ondernemers binnen ABS met als
focus de lokale ongestuurde zakelijke markt vormen
ABS Autoherstel Amsterdam. Voor ons een belangrijke
samenwerking met 5 andere ondernemers waar in wij
kennis met elkaar delen.

Eén van de specialismen van Schadeherstelbedrijf ABS
Autoherstel Pijnaker is onder andere schadeherstel
voor BMW en Mini. Paul: “We zijn daarvoor officieel
gecertificeerd door BMW Nederland, onder andere voor
het aluminium schadeherstel. Dit soort herstel doen wij
ook voor Audi. Wij zijn huisreparateur van BMW-dealer
Van Poelgeest te Amstelveen.

Software in auto steeds belangrijker
“Wij zijn gespecialiseerd in BMW en Renault. Maar met
evenveel inzet en know how voeren wij ook de merk
erkende reparaties uit voor Mercedes, Citroën, Dacia, Audi

Opdrachtgevers belonen bewuste keuze voor
erkend merkherstel
Paul realiseert zich dat de schademarkt onder druk staat:
“Toch breiden wij uit. Hoe dat kan? Twee redenen: we
houden al onze activiteiten in eigen regie onder één
dak. Alle disciplines voor schadeherstel hebben we in
huis: van raamreparatie tot spotrepair en van interieurreiniging tot bandenservice. Daarnaast focussen we bewust op merkerkend schadeherstel, dáár zit de toekomst.
Wij zijn een overtuigd voorstander van schadeherstel
conform de merkvoorschriften, ook in verband met de
aansprakelijkheid. Auto’s worden zo complex. Neem de

en Volkswagen. Zoals gezegd, gaan we mee in alle ontwikkelingen rondom elektronica. We komen helaas vaak
elders gerepareerde auto’s tegen die ogenschijnlijk
goed zijn gerepareerd, maar waarbij de software niet is
meegenomen in de reparatie. De berijder van de auto
heeft daar vaak helemaal geen weet van. Op enig
moment, bijvoorbeeld in een acute veiligheidssituatie
op de weg, kan dit nadelig opspelen.”

Permanente bijscholing
“Onze werkplaats heeft een oppervlakte van 2.200 m²
waar een team van 33 vakkundige medewerkers, aangevuld met vaste ZZP’ers, werkzaam is. Naast dat zij zeer
vakkundig zijn, worden zij permanent bijgeschoold in
de modernste reparatietechnieken. We zeggen altijd dat
zij werken aan de auto van een klant alsof het hun eigen
auto is. Dat maakt ons schadeherstel bijzonder. Maar
ook MVO krijgt alle aandacht. Voor het welzijn van mens
en dier en een gezond milieu werken wij uitsluitend
met milieuvriendelijke producten, zoals watergedragen
lakken.”
afstandhouders in bumpers op basis van radar. Daar
moet na een bumperschade een hoogwaardig herstel
voor komen en daarvoor moet je je mensen opleiden tot
bij de autoproducent zelf. Daar hebben wij altijd in ge
ïnvesteerd. Voor die consistente aanpak en permanente
focus op kwaliteit, ook tijdens de crisis, worden wij nu
beloond door onze opdrachtgevers.”

ColorMotion: detailsturing op management
niveau
Glasurit werkt als efficiency partner zeer nauw samen
met ABS Pijnaker om daar waar mogelijk de efficiency
nog verder te verhogen. Dit doet Glasurit met producten
en diensten zoals ColorMotion, het Total Cost of Ownership model, maar vooral op de werkvloer waar Glasurit
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samen met ABS Pijnaker de processen nog beter tracht te
beheersen en af te stemmen. Paul Pijnaker: “ColorMotion
brengt ons tal van voordelen specifiek op managementniveau. Wat gebeurt er technisch en bedrijfseconomisch
gezien in je schadeherstelbedrijf? Wat is feitelijk je lakverbruik? ColorMotion helpt ons heel gericht om nieuwe
besparingen te genereren door anders te werken. Een
concreet voorbeeld? We hebben geleerd de écht benodigde lak veel secuurder af te wegen. Voor bijvoorbeeld
schermpjes heb je maar zoveel gram nodig. Vroeger
werd maar wat aangemaakt en de helft weggegooid.
Tegenwoordig gooien we, dankzij ColorMotion, bijna
niks meer weg.”

Direct succes met Multi Work Place (MWP)
Eveneens voerde het bedrijf met succes het concept
Multi Work Place (MWP) van Glasurit in. Paul: “Ik zeg
altijd: kleine schades lijden onder de grote en de grote
schades lijden onder de kleine. MWP is bedoeld om de
druk vanuit de kleine ééndagschades in de dagelijkse
planning weg te nemen. Dit levert je een betere doorstroming op en minder druk op de dagelijkse planning.
Hoe wij dit gedaan hebben? We hebben een tweede
verdieping in ons pand gerealiseerd. Daar staan nu
twee one-in-all cabines voor wat wij noemen stationair
repair. Het blijkt enorm efficiënt om kleine schades uit
ons reguliere werkproces te halen en separaat te behandelen. Denk aan bumperhoekjes, schermen en schade
aan het portier. Die worden nu boven gespoten. Glasurit
heeft ons geholpen bij het uitdenken en invoeren van
dit concept. Voorheen hadden we met kleine en grote
schades door elkaar een file in het bedrijf. File is stilstand
en stilstand kost geld.”

Nieuwe ontwikkelingen

Ongekend sneller werken dankzij UV-systeem
Naast de lakken voert Schadeherstelbedrijf ABS Autoherstel Pijnaker ook alle andere producten van Glasurit.
Paul: “Ik noem bijvoorbeeld de grondlak. Momenteel
testen we de nieuwe luchtgedroogde UV grondlak. Een
mooi product en een enorme vooruitgang. UV drogen
is medio 2015 in ons bedrijf ingevoerd en zeer goed
ontvangen. We kunnen meer auto’s per week afhandelen
met dezelfde mensen. En de stookkosten? Die zijn tot de
helft gedaald! Dat betekent een enorme besparing op
zowel tijd als energiekosten. Met infrarood moest je
voorheen 20 tot 25 minuten wachten, met UV grondlak
kun je al na zes minuten door in je proces. We hebben
hier sinds de invoering enorm veel mee gewonnen. Ik
kan het iedereen aanraden.”

Onderdeel van de samenwerking met Glasurit zijn de
evaluatiegesprekken. Paul: “Elk kwartaal bespreken we
de resultaten, de nieuwe acties en de uitvoering daarvan.
Neem de geslaagde invoering van MWP. Daardoor kregen
we meer ruimte beneden en zien we nu kans om ook
caravan- en camperherstel in te voeren. Dat gaan we
doen in de ruimte die vrijgespeeld is door MWP. In de
regio is daar al heel enthousiast op gereageerd. Zo grijpt
de ene verbetering in de andere.”

Porsches herstellen met Classic Car Colors
Tot slot heeft Paul nog een nieuwtje, ook in relatie tot
Glasurit. “Wij gaan voor een Porsche Specialist diverse
zeldzame Porsches restaureren. We hebben er zelfs al
een staan waar we nu mee bezig zijn. Door hiervoor gebruik te maken van het kleurzoeksysteem Classic Car
Colors van Glasurit, kunnen we deze herstelde Porsches
van een officieel Glasurit-herstelcertificaat voorzien.
Glasurit ondersteunt ons ook bij al deze noviteiten.
We hebben vooral contact met Eric Van Vloten, Sales
Consultant Glasurit West-Nederland. Ze zijn heel kritisch,
net als wij. Maar Glasurit verrast ons nog elke maand
met een goed advies!”

kORT niEuWs
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Voorkeursleverancier in belangrijkste markten

daimler verleNGt wereldwijde
GoedkeuriNG vaN Glasurit
App Rov ed by

fRei geg ebe n duR
All
ll meRced es ben
ch
z mod els.

sm A Rt

Op basis van de veranderende
markt worden de, in samenwerking ontwikkelde, ondersteunende
diensten voor het netwerk van
Daimler aangepast en nieuwe
oplossingen verzorgd. Mede een
gültig füR Alle
smA Rt mod elle
.
reden waarom Glasurit voorkeursleverancier werd in de belangrijkste
markten van Daimler, waaronder Duitsland.
glasurit Produkt e
und Produkt system
e
erfüllen die Anforde
rungen von smart.

gt11-0005-11
32de

BASF-producten worden door productiebedrijven en
toeleveranciers van Daimler in veel modules van de
Smart en in de personenauto’s, bestelwagens, trucks en
bussen van Mercedes-Benz gebruikt. Glasurit fungeert
bovendien al jarenlang als samenwerkingspartner voor
de productielijnen en netwerken van beide automerken
de hele wereld. Trainingen van Mercedes-Benz, met
specifieke informatie over lakreparaties, worden wereldwijd gebruikt om de competenties te verbeteren.

z

Glasurit refinish -produc
ts and system s
meet the merced
es benz-sp
enz-speecificat
cificatio
ions.
ns.

App licA ble to

Gt11-0005-11
24Gb

Daimler heeft de technische goedkeuringen van de producten
en diensten van Glasurit voor Mercedes-Benz en Smart recent
opnieuw wereldwijd verlengd. Kwaliteit, service en wereldwijde beschikbaarheid van Glasurit-producten gelden als
voorwaarden. De hoge mate van bekwaamheid op het gebied
van OEM-autolakken is een andere belangrijke factor.
De voortdurende ontwikkeling van de producten en uiterst
stabiele bedrijfsprocessen garanderen bovendien de hoge
kwaliteit van producten en diensten van Glasurit.

m eRc ed es b en

Exclusieve samenwerking wereldwijd drie jaar verlengd

beNtleY motors kiest weer voor
Glasurit als leveraNcier voor alle
reparatielakkeN
App Rov ed by

b en tl ey

Bentley Motors heeft de al jaren durende samenwerking weer
voor drie jaar verlengd. Wereldwijd beveelt Bentley binnen zijn
dealernetwerk de Glasurit-producten aan voor het herstellen
van lakschade. Alle garantiereparaties worden uitgevoerd
met het complete laksysteem van Glasurit.

Glasurit refinish -produc
ts and system s
meet the bentley
-specifi cations .

App licA ble to
All ben tley mod
en de Bentley-bezitters
els.
overal ter wereld kunnen
vertrouwen op dezelfde
uitstekende klantenservice.” Glasurit levert ook de
schadeherstellers van Bentley uiterst efficiënte topproducten en moderne bedrijfsoplossingen, inclusief
training, advies en kleurondersteuning, die wereldwijd
de ontwikkeling en groei van autoschadeherstelbedrijven
bevorderen.
Gt11-0005-11
03Gb

Mike Hill, Senior Key Account
Manager voor Groot-Brittannië
en Ierland bij Glasurit, werkte
nauw samen met Bentley Motors.
Enthousiast vertelt hij: “We zijn
er trots op dat we het Global Paint
and Body Program van Bentley al sinds 2006 mogen
ondersteunen. Met onze technische deskundigheid en de
wereldwijd uniforme product- en service-infrastructuur
zorgen we ervoor dat het programma zijn doelen bereikt
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Astra Sports Tourer © GM Company

Arjen Harkema, Marketing Manager Aftersales GM Nederland B.V.:

“Onze relatie met de
schadeherstelbedrijven
wordt weer belangrijker”
BASF Coatings levert niet alleen Glasurit
reparatielakken, maar wordt eveneens door
diverse OEM’ers als volwaardige lak- en
adviespartner omarmd. Eén daarvan is General
Motors Corporation ofwel GM, één van de
grootste automobielbedrijven ter wereld.
Arjen Harkema, Marketing Manager Aftersales
GM Nederland B.V.: “Het bewaken van de
kwaliteit van Opel Erkend Schadeherstel
verzorgen wij in nauwe samenwerking met
Glasurit. In dat proces zijn we continu actief
om elkaars kennisniveau naar een nóg hoger
level te krijgen.”
Arjen Harkema

GM: de organisatie
General Motors Corporation (GM) verkocht in 2015 wereldwijd
9,96 miljoen voertuigen. Het bedrijf heeft vier grote afzetgebieden:
Noord-Amerika, Europa, Oost-Azië en Latijns-Amerika/Afrika/
Midden-Oosten. Met circa 150 medewerkers is de verkoopen marketingorganisatie voor Opel en Chevrolet in Nederland
gevestigd in Breda.

REPORT

Overtuigde keuze voor Glasurit als preferred
supplier
Eén van de werkvelden van Arjen Harkema is genaamd
collision. Arjen: “Dit behelst alles wat met schade heeft te
maken. De schademanager in onze organisatie rapporteert rechtstreeks aan mij. Dit geeft het belang aan.”
Sinds jaren is Glasurit voor Opel de officiële standaard
als het gaat om lakproducten en –systemen. Dat geldt
voor de OEM-toepassing én voor het schadeherstel. De
producten en productsystemen van Glasurit zijn officieel
vrijgegeven en hebben de benodigde goedkeuringen.
Arjen: “Zij zijn dan ook een vaste partner voor ons en dit
partnership hebben we geformaliseerd via een OEMapproval. Glasurit is met innovatieve productsystemen,
kleurmanagement en uitgebreide bedrijfsondersteuning
wereldwijd General Motors’ eerste partner voor elk
schadeherstelbedrijf. Omdat zij onze huisleverancier zijn,
betekent het dat onze schadeherstellers met hun lakken
het allerbeste resultaat bereiken. Namelijk herstel op GM
fabrieksniveau.”
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en -voorschriften. De laksystemen spelen hierin uiteraard
een cruciale rol. Dus trekken we in dit OES-netwerk heel
close samen op.” Momenteel is GM Nederland heel druk
om het kennisniveau over Opel-specifieke reparaties
naar een nóg hoger niveau te brengen. Arjen: “Dat doen
we door middel van trainingen en het delen van kennis
over de nieuwste reparatietechnieken, inclusief het effect
van een goede reparatietechniek op de veiligheid van
de auto.”

Werken aan hoogspanningsinstallatie
Arjen: “Ook schadeherstel is bij onze nieuwe auto
modellen een belangrijke factor. We leveren de Ampera,
de elektrische auto met uitgebreide elektrische actieradius.
Heb je met de Ampera schade? Dan vergt dat bijzondere
expertise. Zoals het buiten werking stellen van het
stroomcircuit, het demonteren, spuiten en weer assembleren. Aan een dergelijke auto met een hoogspannings
installatie kun je dus niet zomaar sleutelen.

Samen optrekken richting dealer en
schadehersteller
GM kiest overtuigd voor Glasurit bij schadeherstel, maar
past de lakken van BASF Coatings dus ook toe bij de
productie van haar auto’s. Arjen: “Maar de relatie met
het concern is niet alleen puur toepassingsgericht. We
ontplooien als partners een compleet programma van
activiteiten richting de markt. Denk aan een gedegen en
actuele informatievoorziening voor onze dealers, maar
ook in onze gezamenlijke relatie richting de schade
herstelbedrijven. Die activiteiten, als onderdeel van ons
partnership met Glasurit, zien wij alleen maar belangrijker
worden.”

Strategische inzet op merkerkend schadeherstel
Arjen Harkema: “Wij maken bewust de strategische
keuze voor Opel Erkend Schadeherstel. We hebben daar
meerdere redenen voor. Ten eerste de technische complexiteit van onze auto’s en ten tweede de hoge verwachtingen van onze klanten ten aanzien van kwaliteit.”
Arjen noemt een praktisch voorbeeld: “Neem een
garantievraagstuk. Gaat het daarbij om een afwijking of
beschadiging aan de lak dan is het soms lastig om vast
te stellen of de oorzaak van buitenaf is gekomen, of dat
het een gebrek in ons productieproces betreft. Onze
partner Glasurit betrekken we vervolgens graag bij dit
beoordelingsproces op basis van hun expertise.”

OES-dealers
Arjen geeft aan dat GM bijvoorbeeld ook heel nauw
optrekt met Glasurit als het gaat om de certificering in
relatie tot het Opel schadenetwerk. Opel Nederland
heeft Opel Erkend Reparateurs en samenwerkende
schadeherstelbedrijven, samen 160, gecertificeerd als
Opel Erkend Schadeherstelbedrijf (OES). Arjen: “Onze
OES-dealers zijn getraind voor de laatste ontwikkelingen
met betrekking tot herstel en de technische aspecten
daarvan. Op hun beurt zijn de schadeherstelbedrijven
getraind op specifieke Opel-schadereparatiemethoden

Ampera© GM Company

Metalen die zijn verlijmd en gepopnageld
Of neem de nieuwe net geïntroduceerde Astra. Daar zijn
moderne metaalverbindingen in verwerkt, bedoeld voor
gewichtsbesparingen en daardoor minder energie
verbruik. Dat zie je aan de buitenkant niet direct, maar
ook die technieken stellen hoge eisen aan de schadeOpel Astra lightweight design
-77 kg
Body in white
• Increased use of high & ultra high strenth steel
• New manufacturing processes

-10 kg
Aluminium block of
new-generation
downsized engines

-11 kg
Electronics
-4.5 kg
Exhaust system

-50 kg
Chassis
• -4.2 kg rear axle
• -11.5 kg reduced
wheel tire diameter
• -10 kg brake system

Reduced outer
dimensions
Reduced front &
rear overhangs

-10 kg
New generation seat structures

Integrated front subframe
-10 kg
New generation transmission

Optimized aerodynamics making
additional underbody panels unnecessary
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hersteller. Sterker nog: met conventionele reparatie
methoden breng je de veiligheidsstructuur van de auto
en dus van de bestuurder in gevaar. Er zitten namelijk
metalen in die alleen maar gelijmd en gepopnageld
mogen worden. Ga je dan nietsvermoedend lassen, dan
neemt de sterkte van dat metaal zó af, dat de veiligheid
van de auto niet meer geborgd is.”

Koersen op gezamenlijk belang
Arjen: “Verschillen op productniveau van diverse lakmerken zijn er ongetwijfeld, maar die zijn niet bepalend.
Wij zetten juist in op de diensten die de lakleverancier
om zijn product heen levert. Daarmee onderscheidt
Glasurit zich van de rest, dat is duidelijk. Ook de perceptie
van de consument, de berijder, is voor ons heel belangrijk. Schade brengt altijd stress mee. Daarom zetten we

hoog in op herstel volgens fabriekseisen, maar kijken
we nóg verder dan dat. Het begeleiden van de berijder
is voor ons belangrijk en het is ook onze taak te borgen
dat de auto na het herstel minstens zo goed is als voor
die tijd. De samenwerking met alle betrokken partijen
hierin is cruciaal. Vooral de Opel dealer willen wij hier
weer zijn actieve rol in teruggeven. We zien een steeds
nauwere samenwerking tussen alle partijen. Van dealer,
schadeherstelbedrijf en lakleverancier tot en met ver
zekeraar en wij als importeur. De samenwerking tussen
al deze partijen is essentieel om tot een optimaal resultaat
te komen. De tijd is rijp om dat gezamenlijke belang
sterker te laten wegen dan het individuele belang. Het is
als een horloge, met allerlei radertjes. De een draait harder
dan het andere en sommige radertjes zijn groter. Maar
als er één niet werkt, dan loopt het horloge niet op tijd.”
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Mario Hagebeek, directeur Riva Holding:

“Het is weer glashelder
waarom we 35 jaar geleden
al voor Glasurit kozen!”

Mario Hagebeek

Twee schadeherstelbedrijven die onder Riva Holding vallen
werken al jarenlang met Glasurit. Om precies te zijn: Valstar
Schade in Kwintsheul en Deurloo Autoschade in Delft. Nu is
daar ook Kasco Autoschade in Leiderdorp aan toegevoegd, een
nieuwkomer binnen Riva Holding. Niet per definitie een gelopen
race voor Glasurit: “Ze hebben zich opnieuw moeten bewijzen
en hebben dat glansrijk gedaan. Onder andere de positieve
ervaringen van onze bestaande vestigingen en zeker ook het
hogere rendement, zijn de belangrijkste redenen om ook in
Leiderdorp bij Kasco Autoschade over te stappen naar Glasurit”,
aldus Mario Hagebeek, directeur Riva Holding.

Riva Holding is het moederbedrijf van onder meer
Wittebrug Autogroep, Davo Groep, Wittebrug Autolease,
van Klei bandenimport en Centraal Occasion Management. Merken als VW, Audi, SEAT en Skoda vertrouwen
Wittenbrug Autogroep hun verkoop toe zoals het merk
Peugeot dit doet aan Davo.

Ook telt Riva Holding een viertal schadeherstelbedrijven.
Kasco Autoschade was onderdeel van Kamsteeg en
kwam in 2015 mee met een overname door Riva Holding.
Mario Hagebeek: “Vanwege de uitstekende historie en
reputatie in de regio hebben we ook Kasco Autoschade
haar naam laten behouden.”
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Intensief overnameproces

Stroomlijning in lakleverancier

Rob Verburg is de vestigingsmanager van Kasco Autoschade. Mario:“Kasco is universeel en heel breed actief.
Van personenauto’s tot bestelwagens. Ongeacht het merk,
maar wel met een accent op VW, Audi, SEAT en Skoda.

Riva Holding telde na de overname vier schadeherstelbedrijven. Eén daarvan werkt verplicht met een bepaald
lakmerk, bedrijven 2 en 3 werken met Glasurit en bij de
overname bleek Kasco weer met een ander lakmerk te
werken. Mario: “Daar wilde ik stroomlijning in. Vooral
nuttig als je tussen de vestigingen personeel en werk gaat
uitwisselen. Vanaf dag één besloten we naar maximaal
twee lakmerken te gaan. Alle drie de lakleveranciers, ook
Glasurit, hebben we helemaal opnieuw laten inschrijven
voor de drie schadeherstelbedrijven. Een ingrijpend
proces waarin ook met alle betrokken medewerkers is
gesproken. Over de vorige lakleverancier waren de
spuiters van Kasco Autoschade niet heel tevreden. Hun
insteek was dat elke verandering een verbetering kon
betekenen. Al snel en unaniem is Glasurit daar met vlag
en wimpel voor geslaagd.”

Emotie speelt ook een rol

We zijn voor deze merken op basis van het Duitse TÜVcertificaat officieel gecertificeerd schadehersteller. Daar
zijn we heel trots op.” Op dit moment telt Kasco Autoschade 20 medewerkers. Mario: “In de overname en
inbedding van Kasco Autoschade in Riva Holding hebben
we heel veel tijd en energie gestopt. De medewerkers
zijn in alle processen meegenomen, ook individueel.
Daardoor is de overname probleemloos verlopen. Je
neemt niet alleen een bedrijf over, maar ook mensen met
een thuisfront. Als eindverantwoordelijke vind ik het van
groot belang hier direct duidelijkheid in te geven.”

Mario: “Maar goed, dat was de rationele insteek. Ik heb
dit jaar op de kop af 35 jaar een band met Glasurit. De
emotionele insteek was dat we die band graag voor een
langere tijd wilden continueren. Na de keuze voor
Glasurit hebben de spuiters van Kasco Autoschade in
enkele sessies in ons bedrijf uitleg over het laksysteem
gekregen. Daarnaast zijn de spuiters, voorbewerkers
en het management voor een training naar Maarssen
gegaan, om met alle facetten van de Glasurit-producten
kennis te maken. Als vervolg daarop hebben wij met
Kasco Autoschade een compleet nieuwe en verse start
met Glasurit gemaakt. Aanvullend zal Glasurit de
komende periode diverse trainingen verzorgen voor
verschillende medewerkers van het team van Kasco
Autoschade. Doel hiervan is de medewerkers zo efficiënt
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mogelijk en volgens de nieuwste inzichten te laten
werken. De begeleiding hierbij vanuit Glasurit was vanaf
dag één zo goed, dat we totaal geen productieverlies
hebben ervaren door de overstap. Natuurlijk is het
veranderen van lakmerk even wennen, maar juist nu
konden de spuiters de goede ondersteuning van Glasurit
zelf ervaren!”

Ons rendement verhoogd met Glasurit-systeem
Vanaf begin 2016 zet Kasco Autoschade inmiddels
diverse producten uit het Glasurit-systeem in. Zo wordt
het nieuwe UV-systeem van Glasurit gebruikt, evenals
de nieuwe generatie blanke lakken die eind vorig jaar op

de Nederlandse markt is geïntroduceerd. Deze blanke
lakken zijn sneller en veiliger en bereiken nog rendabeler
een uitstekend eindresultaat. Mario Hagebeek: ”Door te
kiezen voor deze systemen die het rendement aantoonbaar verhogen, willen wij nog meer snelheid en kwaliteit
genereren.” Vanzelfsprekend maakt Kasco Autoschade
ook gebruik van een breed scala aan kleuroplossingen
van Glasurit, zoals de fotospectrometer Glasurit RATIO
Scan en het Color Profi Systeem, bestaande uit duizenden
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met originele lak gespoten kleurstalen voor uni en
metallic. Mario Hagebeek: “Met deze efficiënte tools wordt
het voor Kasco Autoschade gemakkelijker om snel en
eenvoudig de juiste kleuren te vinden.”

Extra ondersteuning via ColorMotion-netwerk
Daarnaast kan het schadeherstelbedrijf via het ColorMotion-netwerk rekenen op extra ondersteuning en
dienstverlening van Glasurit. Mario: “Zo zal Glasurit
binnen Riva Holding een interne benchmark en verbruiks
analyse uitvoeren met Kasco Autoschade en de twee
andere vestigingen die werken met Glasurit. Doel hiervan
is het blootleggen van eventuele verbeterpunten. Dit
gebeurt in nauw overleg met de verschillende vestigings
managers, waarbij alle partijen constant focussen op de
verdere verbetering van interne processen om zo een
hoger rendement te realiseren. De interne benchmark
van Glasurit is een prachtige en efficiënte computer
applicatie waarin ik per dag, per week of andere periode
de performance van onze drie schadeherstelbedrijven
naast elkaar kan zetten. Wil ik bijvoorbeeld weten wat
de spuiterij aan lak heeft verbruikt, dan kan ik dat niet
alleen dat naast elkaar afgebeeld zien, maar ook de
onderlinge verhouding tussen onze drie schadeherstelbedrijven die Glasurit gebruiken. Deze benchmark gaat
niet alleen de verschillen per productgroep tonen, maar
ook die tussen de verschillende type productgroepen. Maar goed, we
hebben Kasco net aan
boord dus die benchmark stellen wij uit tot
wij gegevens over een
langere periode hebben.”

Nieuw inzicht
Hoewel Mario Glasurit
dus al heel lang kent van
de samenwerking met
de andere schadeherstelbedrijven binnen Riva
Holding, kwam hij door de
keuze van Kasco Schade
herstel voor Glasurit toch
tot een nieuw inzicht:
“Zoals ik al zei, werk ik dit
jaar 35 jaar met Glasurit.
Dan wordt het eigenlijk heel gewoon voor je omdat
door hun inzet en adviezen alles loopt in je winkels. Op
zowel de werkvloer en bij de receptie als op management
niveau. Je gaat die hoge kwaliteit dus heel normaal
vinden, totdat je weer eens met elkaar een intensieve
exercitie in gaat zoals bij de switch naar een ander
lakmerk. Dan komen er zaken in beeld die door de inzet
van Glasurit al jaren gladjes verlopen. Die herontdekking
en herwaardering is heel speciaal geweest voor mij. Je
weet pas wat je hebt als je het niet meer hebt. Maar als
je het weer opnieuw krijgt, zoals bij Kasco, dan denk je:
ja, dat is de reden waarom ik 35 jaar geleden al voor hen
heb gekozen.”

DUURZAME OPLOSSINGEN VAN GLASURIT.
Glasurit autoreparatielakken
Of het nu gaat om watergedragen basislak of training om de procesefficiëntie te vergroten:
Glasurit zet al jaren de norm voor duurzame producten en diensten. Nu helpt Glasurit
u duurzaamheid te ervaren met behulp van interactieve ‘augmented reality’ technologie.
Download simpelweg de ‘Glasurit Sustainability’ app uit de Apple App Store (QR-code)
en gebruik uw tablet om de app te activeren door deze advertentie te scannen.
ProFit with Glasurit.

Glasurit, Postbus 1015, 3600 BA Maarssen, telefoon 0800 - 45278748, fax 0800 - 2724357, www.glasurit.com
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