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Deze vraag wordt bij het sterk geë-
rodeerde rendement van schade-
herstelbedrijven gauw beantwoord
met: er is geen geld, daarom niet.
Dat het bedrijf ‘in de toekomst’ niet
zonder zal kunnen, klinkt alsof er
nog wel tijd is om te overwegen of
en wanneer AST-ers nodig zullen
zijn. Maar wie de razendsnelle op-
komst van elektronische hulpsyste-
men in nieuwe auto’s bijhoudt moet
vaststellen dat die toekomst nu echt
al is begonnen.
Daarbij moet ook bedacht worden
dat schadeherstellers in het alge-
meen geen merkbinding kennen. In
technische zin een nadeel, omdat
een universeel bedrijf detailkennis
van alle merken zou moeten heb-

ben. Een enorme kluif. Bovendien is
de specialistische kennis van de merk-
dealer nog steeds niet zomaar vrij be-
schikbaar, ook al zou dat volgens EU-
regels nu wel zo horen te zijn.
Heel jonge auto’s gaan in de praktijk
nog meestal naar de merkdealer voor
onderhoud en reparatie. Zo niet bij
schade. Ook de nieuwste auto’s
komen bij de schadehersteller. Die
krijgt eerder en meer dan het univer-
sele autobedrijf te maken met de
nieuwste technieken. Weet u daar
weg mee?

Ommekeer in werkverdeling
Wie niet verder kijkt dan zijn neus
lang is meent dat traditioneel scha-
deherstel, plaatwerken en spuiten, 

altijd zal blijven, zo lang auto’s nog
niet van kreukherstellend plastic zijn
dat vanzelf in vorm terugspringt.
Maar wie calculeert zal zien dat klas-
siek schadeherstel op de terugtocht
is. Als een moderne auto binnen-
komt moet een juiste diagnose ge-
steld worden van het schadebedrag.
Dat wordt steeds lastiger op het oog
te doen.
Welke sensoren zitten er allemaal in
de bumpers en grille gemonteerd,
werken die alle nog? En de licht-
units, inclusief uitgebreid verstel-
bare ‘intelligente’ koplampen, voor-
schakelapparaten bij xenonlicht,
dure led-eenheden voor knipper-
licht en dagrijlicht? Is er een radar
voor intelligente cruise control? Zit
er een camera in de spiegelhuizen,
radars achter de hoeken van de
bumpers, een cameraatje voor het
achteruit inparkeren ergens bij de
kentekenplaat achterop? Om kort

Goed begin is het halve werk
Auto Schade Technicus een onmisbare investering

Binnenkort ook in de EU verplicht, een systeem dat de bandenspanning bijhoudt met sensoren
in de wielen. Zomaar een wiel wisselen kan dan niet meer.

Al jaren hamert brancheorganisatie Focwa erop dat schadeherstel zonder diagnosekennis in

de toekomst nauwelijks meer mogelijk zal zijn. Daarom zijn de functie en bijbehorende oplei-

ding tot Auto Schade Technicus AST gedefinieerd. Net als de automonteur zal de AST-er kennis

van elektronica moeten opdoen. Omgang met een diagnosetester wordt ook dagelijkse kost.

Een investering waar niet onderuit te komen valt, dus waarom niet nu beginnen?

www.amt.nl/februari2012

Deze auto rijdt zonder bestuurder op het testterrein van Volkswagen, dankzij een boel verschillende sensoren die hier buitenop zijn gemon-
teerd. Er wordt hard aan gewerkt om binnen enkele jaren productiemodellen zelfstandig te laten rijden in de file of tijdens eentonige snel-
wegritten, wanneer een menselijke bestuurder makkelijk zijn concentratie kan verliezen. Het aantal sensoren en  bijbehorende elektronica zal
in de auto dus alleen maar toenemen. Maar werkt dit alles nog naar behoren na een flinke schade?
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te gaan, volgens Bosch bestaat nu
de gemiddelde waarde van een
auto voor 40% uit elektronica, en
zal dat stijgen naar 75%. Het zit
overal, en kan bij botsingen be-
schadigd of ontregeld raken. Er
moet een diagnosetester aan te pas
komen om te beoordelen welke
elektronica in de auto zit, en of
daarin storingen zitten. Werk voor
een AST-er dus.
Als naast herstel van carrosseriede-
len een bosje elektronica vervangen
moet worden geeft dat een heel
ander schadebedrag. Vervolgens

blijft de AST-er aan de beurt voor 
demontage. Hij weet dat zomaar de
accu loskoppelen niet kan, dan raakt
het elektronisch netwerk van de
auto in de war. Hij moet ook weten
welke elektronische elementen los-
gekoppeld moeten zijn voordat aan
de carrosserie gelast mag worden.
Hij kan leren om te gaan met hoog-
spanningsdelen van een hybride of
elektrische aandrijving, die op korte
termijn erg populair lijken te gaan
worden.
Pas dan is de klassieke schadeher-
steller aan de beurt. Maar als de auto
er weer strak bijstaat komt de AST-er
terug, om alles weer te monteren.
Met opnieuw de diagnosetester in
de hand, om te controleren of het
ook werkt. Zijn er nieuwe onderde-
len gemonteerd, dan moet de elek-
tronica daar niet zelden op ingeleerd
worden om ze te herkennen. Ook
kan de AST-er vaststellen of vooraf-
gaand aan de schade al foutmeldin-
gen in de elektronica zaten, die niets
met de schade te maken hebben en
die u dus ook niet hoeft te verhelpen.

Niet steeds meer uitbesteden
Focwa-adviseur Techniek & Oplei-
ding Willy Sprockel rekent dat met
dit alles de verhoudingen tussen de
werkzaamheden bij schadeherstel
zullen omdraaien. Zat eerst maar een
klein aandeel van het herstelwerk in

demontage en montage, de snel 
oprukkende elektronica zal bevor-
deren dat plaat- en spuitwerk de
kleinere rol krijgt.
We zien zoiets al door de populari-

sering van airco. Dus een extra 
radiateur in de frontmodule van
heel veel auto’s, die nogal eens 
gedemonteerd of vervangen moet
worden bij schadeherstel. Dan heb

Diagnosetester kiezen
Zonder tester kom je nergens meer,
in het elektronisch netwerk dat
bijna alles in nieuwere auto’s aan
 elkaar koppelt. Nu zijn er veel ver-
schillende universele testers van
 allerlei merken. Geen enkele dekt
alle mogelijke systemen en storin-
gen in alle mogelijke auto’s. Som-
mige instellingen in de elektronica
zijn in de praktijk ook gewoon voor-
behouden aan merkspecifieke appa-
ratuur bij de dealer. Daarnaast zijn
er testers die alleen uitlezen voor
een bepaald doel, zoals nu EOBD-
testers voor de vernieuwde regels
van de APK-keuring. Waarbij toch al
niet elke tester even diep in het
elektronisch netwerk naar signalen
en meetwaarden kan graven, die
een aanwijzing geven naar oorza-
ken van ingewikkelder problemen.
Het vinden van de meest geschikte

tester valt dus lang niet mee. Boven-
dien is er serieus geld mee gemoeid,
en moet de tester net als een airco-
station op abonnementsbasis up to
date gehouden worden met de laat-
ste autogegevens. Focwa geeft
 adviezen over testers, zonder een
merkvoorkeur. Maar het schadebe-
drijf zal toch vooral zelf moeten
 bepalen wat ze in eigen huis willen
testen.
Welke automerken en types komen
bij het schadeherstelbedrijf binnen
en moeten gedekt worden? Kan de
tester nieuwe onderdelen in het
elektronische systeem inleren? Moet
de AST-er naast een test op foutmel-
dingen een diepgaande diagnose
kunnen stellen, met meetwaarden
uit de tester? Of worden niet snel
oplosbare fouten uitbesteed aan
een specialist?

Op www.amt.nl vindt u in onze
 autobranchegids alle aanbieders
van diagnoseapparatuur. Met de
menu’s op onze site spoort u ook
gemakkelijk alle nieuwtjes op

rond dit onderwerp. Als u zich
 registreert op ons garageforum
legt u contact met een groot aantal
ervaren autotechnici, die graag
 helpen bij  diagnoseproblemen.

Diagnosetesters zijn er in veel vormen en maten, ook bij schadeherstel kunt u al gauw niet meer
zonder. Maar hoe uitgebreid moet uw tester zijn?

Intelligente, veelvoudig verstelbare koplamp
voor Opel. Kunt u die afstellen en alle functies
controleren? Ook gewone gezinsauto’s kunnen
hiermee al uitgerust worden.

In schema de modulaire opleiding van Focwa, in het midden de negen modulen die elk afzon-
derlijk zijn te volgen.

TEKST: PETER FOKKER
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je vaak een aircotechnicus en een
serviceapparaat nodig. Zo gaat dat
ook met elektronische systemen,
vooral het snel uitbreidend aantal
rij- en veiligheidshulpen. Er zal
steeds vaker een diagnosetechni-
cus nodig zijn voor volledig
 schadeherstel.
Een mogelijkheid is om klussen die
niet in het traditionele schadeher-
stel passen uit te besteden aan auto-
bedrijven. Te meer als het gaat om
diagnose en inbouw van elektro-
nica. Nog veel meer dan airco vraagt
dat merkspecifieke kennis en gege-
vens, naast testapparatuur. Al aan-
wezig bij universeel autobedrijf of
anders de merkdealer, is het dan

niet makkelijker en goedkoper daar-
mee samen te werken?
Misschien wel, zo lang nog niet veel
auto’s binnenkomen met overal sen-
sors en daardoor bij schade al gauw
ook beschadigde elektronische
componenten. Onvermijdelijk wor-
den dat er de komende jaren steeds
meer, en brengt u met uitbesteden
een steeds groter deel van uw werk
naar anderen. 
Onpraktisch ook, wanneer diagnose
op de elektronica mede moet uitwij-
zen waarop het schadebedrag zal
uitkomen. En kostbaar, als de scha-
dewagen eerst voor diagnose naar
een autobedrijf moet, terug voor
schadeherstel, en dan weer naar het 

autobedrijf voor herstel en controle
van elektronische systemen.

Tekort aan leerplaatsen
Ook bij richten van een auto is er
elektronica in het spel. Nieuwe auto’s
moeten voorzien zijn van het ESP-
stabilisatiesysteem, dit jaar te begin-
nen bij nieuw uitkomende types,
over enkele jaren bij elke nieuwe
auto. Een groot deel van de nieuwe
auto’s heeft nu al ESP. Is het onder-
stel niet recht, dan kan ESP op de
remmen gaan ingrijpen omdat het
meent dat de auto neigt tot slippen.
Ook moet de stuurinrichting in orde
zijn, daarop zit een sensor voor
stuurwielstand en –beweging. Met
een instelling om te melden wan-
neer het stuur in rechtuit-stand staat.
Om al die redenen is aan investering
in diagnose en een Auto Schade
Technicus nauwelijks te ontkomen.
Aan het begin van dit verhaal meld-
den we dat de kenniseisen voor zo
iemand zijn gedefinieerd, maar dat
is pas vijf jaar geleden. Dan zijn er
niet meteen ook cursussen om die
kennis te verwerven, en dus al hele-
maal nog geen gediplomeerden.
Pas enkele ROC’s bieden een volle-
dige AST-opleiding.
Hier tekent zich nog een probleem
af. De aspirant AST-er volgt een be-
roepsopleiding waarbij hij ook werkt
om praktijkkennis op te doen. Daar-
voor is een begeleider in het bedrijf
nodig. Maar die moet dan wel zelf
Auto Schade Technicus zijn gewor-
den, of iets van vergelijkbaar niveau.
Er zijn nog weinig van zulke begelei-
ders, en weinig afgestudeerde leer-
lingen.

Werven of opleiden?
Aantrekken van een nieuwe gecerti-
ficeerde AST-er zal daarom nog niet
zo makkelijk zijn. Zeker in de econo-
mische omstandigheden van van-
daag is het ook maar de vraag of het
personeel uitgebreid moet worden.
Onder het eigen personeel kan ook
een AST-er in de dop schuilen. Daar-
voor heeft Focwa in 2009 het modu-
lair cursusprogramma opgezet, met
e-learning via internet, zodat volgen
van deze cursussen niet volledig ten
koste van productieve werktijd gaat.
In een aantal maanden kan een
schadehersteller zich zo ontwikke-
len tot Auto Schade Technicus.
Waarmee het bedrijf dan een vakbe-
kwame begeleider heeft, om vervol-

gens leerlingen uit de AST-opleiding
te kunnen ondersteunen bij hun op-
leiding.
Nog een overweging, zegt Willy
Sprockel, is dat het schadebedrijf
misschien liever niet één volledige
AST-er heeft, maar de kennis wil ver-
delen. Risicospreiding, zeg maar, om
niet afhankelijk te zijn van één man.
Daarom besloot Focwa tot een cur-
susprogramma in negen modules,
waarmee meerdere personeelsleden
elk een deel van de AST-vaardighe-
den kunnen leren.
Hiermee kan voldaan worden aan
de richtlijn die Focwa voorstelt, om
80% van het herstelwerk in eigen
huis te houden. De overige 20%,
meer ingewikkelde storingen of
zeldzame automodellen, kan wor-
den uitbesteed aan autobedrijven
met diepgaande kennis en gespeci-
aliseerde apparatuur.

Strategische keuzes
Het leven wordt er niet gemakkelij-
ker op, net als het autobedrijf komt
de schadehersteller te staan voor
lastige elektronische storingen. Het
schadebedrijf zal een strategie moe-
ten ontwikkelen op welk moment
het oplossen van een storing te
moeilijk wordt, en uitbesteden beter
is. Waarbij ‘te moeilijk’ ook kan bete-
kenen dat een speciale tester van de
merkdealer nodig is, bijvoorbeeld
als het gaat om beveiligde start- of
slotvergrendeling, of inlezen van de
nieuwste programmeringen.
Het hangt weer samen met het 
beschikbare aantal AST-ers binnen
het schadeherstelbedrijf. Kan een
AST-er langer met één defect bezig
blijven, of komt dan al snel de door-
loop van andere auto’s in het 
gedrang? Omdat doorloopsnelheid
van groot belang is, staat in elk
geval voorop dat schadeherstel zon-
der diagnosekennis steeds moeilij-
ker wordt, en uitbesteden is ook
zeker niet goed is voor de doorloop-
tijd.
Denk verder aan de kwaliteitszorg.
Een auto alleen uiterlijk herstellen,
zonder te zorgen dat alle elektroni-
sche systemen ook weer naar beho-
ren werken, geeft geen tevreden
klanten. Ook al komt het misschien
niet gelegen, investeren in perso-
neel en apparatuur voor diagnose is
nu noodzaak. Een goed begin om
het werk in eigen huis te houden.

stroperig hoewel het goed gemengd
is? Controleer dan de temperatuur.
Voeg geen verdunner toe om de vis-
cositeit te verlagen. Dat is slecht voor
milieu en portemonnee én het ver-
oorzaakt fouten als het sinaasappel-
effect. Het aanbrengen van meer
lagen om de lak soepel te laten uit-
vloeien, maakt de problemen nog
erger. Overtollige lagen leiden tot
kookblazen, vermatting en zakkers.”
Hoe dan wel? “Houd de mengruimte
continu tussen de 15 en 20°C. Plaats
de producten niet rechtstreeks op
koude betonnen vloeren en let erop
dat de carrosserie van de auto niet
te koud is als u de lak aanbrengt.”

Standox: trainen 
en een goede warming-up 
Nieuwe producten eisen nieuwe
technieken en dus moet de schade-
hersteller met regelmaat nieuwe
kennis vergaren. Standox speelt
daar op in met een uitgebreid trai-
ningsprogramma. Zo zijn er alleen al
zeven verschillende technische trai-
ningen, waaronder een kleurencur-
sus die autospuiters helpt snel en ef-
fectief exact de juiste kleur te produ-
ceren. En goed nieuws: op de twee-
daagse BOSS training voor onderne-
mers na, zijn alle Standox-trainingen
gratis voor klanten.
Belangrijk in wintertijd: “Een verwer-
kings- en opslagtemperatuur van
20˚C is ideaal. Lijkt het product te
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vloeien goed uit en zijn al na één uur
luchtdroging gemakkelijk te schu-
ren”, zegt DuPont.
Daarnaast introduceert DuPont twee
groentinten met speciale effecten:
1732W en WB1732. 1732W is ver-
enigbaar met watergedragen basis-
lak DuPont Cromax, terwijl WB1732
speciaal is ontwikkeld voor de vol-
gende generatie watergedragen lak-
ken Cromax Pro Basecoat. De pro-
ducten zijn ontwikkeld op verzoek
van de aftermarket om in te spelen
op een OEM-trend. Deze groentint
wordt momenteel gebruikt in de po-
pulaire kleur Midnight Sky van Ford.

DuPont: snelle surfacer 
en  bijzondere groentint
Hoe verhoog je de productiviteit in
het autoschadebedrijf? “Gebruik
onze hoogproductieve surfacers”,
zegt DuPont Refinish. De 1051R en
1057R, respectievelijk in wit en zwart
zijn in diverse verhoudingen te men-
gen, zodat ze samen de zeven tinten
van het ValueShade-concept vor-
men. Volgens dit concept wordt elke
aflakkleur met een van de tinten ge-
combineerd om voor een optimale
dekking te zorgen en het lakverbruik
te verlagen. De beide 2-componen-
ten highsolids surfacers zijn aan te
brengen als maxi filler en als te schu-
ren surfacer. “Dat gaat snel, ze

“Steeds meer schadeherstelbedrij-
ven stappen over op onze nieuwe
Autosurfacer UV-filler”, zegt Sikkens.
Argumenten: “Winst in tijd, in mate-

riaalverbruik en in flexibiliteit”. Hoe
speelt deze UV-filler dat klaar? 
Bij de toepassing van de filler op
metalen is geen washprimer nodig
en er kan worden volstaan met
twee lagen. Dat spaart tijd en
 materiaal. Ook in droogtijd is er
winst. Waar een infrarooddroging
gemiddeld 12 minuten vergt (plus
6 minuten afkoelen), meet Sikkens
slechts 7 minuten voor een UV-
 droging. Het product is direct
 keihard en kan meteen worden
 nageschuurd.
“Reparaties die vroeger twee dagen
in beslag namen kunnen nu vaak in
één. Dat betekent ook minder kos-
ten voor vervangend vervoer”, zegt
Sikkens. Nog een voordeel: korter
drogen verbruikt minder energie. En
nog een: de eencomponent-filler
heeft een onbeperkte verwerkings-
tijd. Dus is er geen restmateriaal en
minder afval.

Autosurfacer UV-filler 
van  Sikkens spaart tijd 

Nieuwe Valspar mengkleuren
vragen minder onderlagen

Renault heeft zijn schadelabel ver-
nieuwd. Als basis voor het nieuwe
Renault Erkend Schadeherstel (RES)
geldt de Eurogarant-norm van
Focwa. Voor een RES-erkenning eist
Renault daarbovenop de aanwezig-
heid van minimaal één zogenoemde
Cartech per schadeherstelbedrijf. De
basisopleiding van de Cartech is 
Autoschadetechnicus niveau 3. Die
opleiding moet worden aangevuld
met alle door Renault aangeboden
trainingen. Eenmaal opgeleid ziet de
Cartech er bij alle activiteiten bin-

nen het schadeherstel op toe dat de
auto wordt hersteld conform de
eisen van Renault. En bij het herstel
moet gebruikgemaakt worden van
de juiste gereedschappen en 
diagnoseapparatuur. Samen met het
gebruik van originele Renault-on-
derdelen is dat goed voor het 
behoud van de Renault-fabrieksga-
rantie. Na herstel van de auto ont-
vangt de berijder het Renault Merk-
garantiebewijs van 4 jaar, als beves-
tiging dat de auto volgens de 
Renault-eisen gerepareerd is.

Valspar heeft onlangs 13 nieuwe
mengkleuren geïntroduceerd in
de De Beer WaterBase Serie 900,
die daarom nu WaterBase Serie
900+ heet. “Met de introductie van
de serie kan het aantal gekleurde
onderlagen met 20% worden 
teruggebracht”, zegt Valspar.
Daarnaast introduceert
deze lakleverancier bin-
nenkort grijstinten als
onderlaag, waarmee
het aantal gekleurde
onderlagen met wel
40 tot 50% kan wor-
den teruggebracht.

Bij vergelijkbare
kwaliteit stelt
Valspar gebrui-

kers een kosten-
voordeel van tot wel

10% ten opzichte van
de topmerken in het voor-

uitzicht. De WaterBase Serie 900+
bestaat volledig uit producten op
waterbasis zonder loodhoudende
pigmenten. De mengkleuren van de
WaterBase Serie 900+ worden gele-
verd in een verpakking, die ervoor
zorgt dat de verf niet opdroogt en
zodoende verontreiniging van de
mengkleuren voorkomt.

Renault Erkend
 Schadeherstelbedrijf geeft
100% Renault-garantie
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