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LAKKEN EN SCHADEHERSTEL

Zware tijden? Dit is het nieuwe nu!

Schadeherstel volgens 
Rolph van Markus
De Focwa heeft een onderzoek gedaan onder de eigen leden. 

De druk op schadeherstelbedrijven neemt toe en de overcapa-

citeit houdt aan. Schadehersteller Rolph van Markus ziet het 

allemaal niet zo somber in. “Er zijn nog mogelijkheden genoeg.”

‘Marktanalyse Schadeherstelbranche’ is het bran-
che-onderzoek dat de Focwa onder 316 Focwa-
bedrijven heeft gehouden. Enkele conclusies zijn 
dat het aantal schades onvoldoende is, dat de 
operationele kosten van schadeherstelbedrijven 
oplopen, dat het onderscheidend vermogen van 
schadeherstelbedrijven te beperkt is, dat het scha-
debedrag/tarief onder druk blijft staan en de helft 
van alle schadeherstelbedrijven met een verlies of 
break-even draait. Aan de andere kant: 22 procent 
van de schadeherstelbedrijven maakt meer dan 
vijf procent winst per jaar, dus het kan wel!
Rolph van Markus is eigenaar van schadeherstel-
bedrijven in Zeist (negentien medewerkers) en De 
Bilt (eigenlijk Bilthoven, zeventien medewerkers). 
De bezettingsgraad is bij de grote schadeherstel-
bedrijven nog relatief gunstig en Van Markus heeft 
het voordeel dat hij met twee bedrijven het werk 
kan verdelen en medewerkers in de vakantieperi-
ode kan overplaatsen. Toch weet Van Markus best 
dat het zwaar weer is in de branche. “Maar als je 
het in een breder perspectief zet, dan heeft elke 
sector op dit moment wel met deze aspecten te 
maken. Je kunt niet bij de pakken neerzitten. Ik 
ben een denker in mogelijkheden en geen denker 
in problemen. Er zijn nog mogelijkheden genoeg.”

Samen met de buurman
In ‘Marktanalyse Schadeherstelbranche’ staat dat 
de trend van overcapaciteit aanhoudt en dat de 
branche versnipperd en te weinig geconcentreerd 
is door de vele kleine schadeherstelbedrijven. De 
onderzoekers adviseren om samen te werken met 
andere bedrijven. Door een toeval wist Van Markus 
wat aan die overcapaciteit te doen. Zijn buurman 
op het nieuwe bedrijventerrein Larenstein in 
Bilthoven is Volkswagen en Audi-servicedealer 
Autobedrijf de Rooij. Dat bedrijf beschikte ook 
over een schadeherstelbedrijf. Van Markus: “Soms 
is het beter met elkaar dan tegen elkaar te werken. 
De Rooij heeft z’n schadeherstelactiviteiten 

gestaakt, ik heb alle medewerkers overgenomen 
en De Rooij heeft een belang van dertig procent 
in het bedrijf in Bilthoven genomen”. Tevens is 
een samenwerking met Verkerk Volvo (Bilthoven, 
Utrecht, Leidsche Rijn, Houten) aangegaan, waar-
mee veel specialistische kennis in huis is gehaald. 
Beide bedrijven sturen hun klanten direct door 
naar Van Markus. Met de samenwerking heb-
ben alle medewerkers hun baan behouden, is de 
continuïteit van Van Markus’ bedrijf gewaarborgd 
en is de overcapaciteit aan schadeherstelbedrij-
ven tenminste iets afgenomen. De Rooij en Van 
Markus hebben er een jaar over gesproken. Van 
Markus: “Spannend was het overnemen van de 
medewerkers, want die kwamen in een bedrijf met 
andere processen. De werknemers hebben echter 
een goede opleiding, zijn goed getraind en ons 
bedrijf heeft voordeel van hun kennis”.

Op naar een papierloos bedrijf
Focwa constateert in haar rapport dat het auto-
gebruik en het aantal schades afneemt en dat 
door de populariteit van het A- en B-segment (de 
downsizing van het wagenpark) de schadebedra-
gen kleiner worden. Het gemiddelde schadebe-
drag was in 2002 1.293,- euro, in 2008 1.291,- euro 
en in 2013 1.192,- euro. De oorzaak ligt met name 
in de lagere tarieven en de hogere kortingen. 
Bovendien neemt de gemiddelde autoleeftijd toe 
en worden oudere auto’s minder vaak en tegen 
lagere bedragen gerepareerd.
Van Markus: “En vergeet het effect van de 
infrastructuur niet. Er zijn rotondes gekomen in 
plaats van gelijkwaardige kruisingen en waar je 
voorheen 50 km/u mocht rijden is dat nu 30 km/u. 
De auto’s hebben betere veiligheidscomponenten, 
zodat de impact van de schade kleiner is. We heb-
ben hier geen invloed op, maar het stimuleert mij 
wel om actie te nemen. Ik weet niet waar het met 
deze ontwikkelingen naar toe gaat, maar ik weet 
wel dat ik mee wil groeien. Het spuiten van een 
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Op het nieuwe bedrijventerrein Larenstein in Bilthoven is Van 
Markus Autoschade-service de buurman van Volkswagen en 
Audi-specialist Autobedrijf de Rooij. Die laatste sloot de eigen 
schadeafdeling en nam aandelen in Van Markus. Iedereen blij.

scherm zal voorlopig nog wel even handenarbeid 
blijven en niet snel door een robot overgenomen 
worden. Wij zullen dus onder andere de processen 
strakker moeten organiseren om kosten te bespa-
ren en dat hebben wij inmiddels gedaan”. 
 In 2012 is Van Markus begonnen om de eerste 
stappen te zetten, onder andere op weg naar een 
papierloos bedrijf. Op het moment dat er een 
intake plaatsvindt, werden gegevens zoals het 
kentekenbewijs, de groene kaart, het rijbewijs (in 
verband met vervangend vervoer) genoteerd en 
gekopieerd. De akte van cessie werd uitgeprint 
en door de klant getekend. Vervolgens werd de 
akte weer ingescand, waarna alle ingescande do-
cumenten aan het digitale schadedossier werden 
toegevoegd. Inmiddels worden ook de werkor-
ders en de inkoopnota’s ingescand. Van Markus: 
“We waren met dat uitprinten en inscannen veel 
tijd kwijt en ik vond onze frontoffi  ce daardoor 
niet professioneel genoeg. We hebben de digitale 
handtekening geïntroduceerd, waarbij de klant de 
handtekening op een tablet zet. Dat is gewaar-

Partner van de verzekeraars. Van Markus: “Je werkt op vertrou-
wensbasis. Onlogisch schadebeeld of claimgedrag geven we 
door aan de expert. Wij zijn het voorportaal van de verzekeraar 
en gaan daar als goed huisvader mee om”.

Rolph van Markus: “Je kunt de werkplaats in kijken en je ziet dat 
onze mensen hier met plezier werken. Het is hier schoon, er is 
draadloos internet voor de klanten en de sfeer is huiselijk, want 
schade rijden is al ellendig genoeg”.

Het bedrijf is nog geen anderhalf jaar 
oud en profi teert van ‘groene’ inzichten. 
Overal is vloerverwarming aangelegd en de 
lichtstraat in het dak en de glazen voorkant 
zorgen voor natuurlijk daglicht.
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Bij een volle planning kan werk doorschuiven naar het andere 
bedrijf in Zeist. Sommige klanten kunnen ook gevraagd worden 
een dag later te komen en overwerken is ook een optie. Anton 
werkt het planbord voor het vervangend vervoer voor de laat-
ste keer bij, want het is inmiddels door een module vervangen.

Alle auto’s worden voor en na het schadeherstel gewassen in de roll-over wasstraat. Werken aan een schone auto is prettiger, over-
zichtelijker, de werkplaats blijft schoner en de kans op stof is kleiner.

merkt met datum en tijd en het is goedgekeurd 
door het ministerie van Justitie. Het scheelt ons 
veel tijd dat we de documenten niet meer hoeven 
uit te printen om ze daarna weer te scannen”.

De digitale slag
De volgende stap is dat de software alle documen-
ten leest en het op dossierniveau en financiële 
administratie inschiet. Van Markus: “Ik wil helemaal 
van het papier af en zoveel mogelijk menselijke 
handelingen uit het systeem halen. Er moet alleen 
een controlerende functie overblijven”. De foto’s 
van de auto’s die voor de verzekeraar of klant 
worden gemaakt, worden vanuit de werkplaats 
automatisch via WiFi doorgeseind naar de server. 
De foto’s moeten alleen nog aan het juiste schade-
dossier worden toegekend. “We hoeven dus niet 
meer in te loggen, de camera met snoertjes aan te 
koppelen en de foto’s handmatig te verplaatsen. 
Alle losse handelingen zijn eruit geknipt.”
Van Markus wil nu ook de backoffice koppelen 
aan de telefooncentrale, zodat de medewerkers 
straks alle gegevens bij de hand hebben op het 
moment dat een bekende klant belt. Van Markus: 
“We hoeven dan alleen maar te vragen: ‘wat kun-
nen we voor u doen’ en vervolgens te melden: ‘dat 
gaan we voor u regelen’. Dat willen klanten horen. 
Bijkomend voordeel is dat iedereen in het bedrijf 
over dezelfde informatie beschikt”.
Ook de planning is volledig digitaal. Het planbord 
voor het vervangend vervoer gaat er over twee 
weken uit, want de module draait al, maar de 
medewerkers moeten er nog wat meer ervaring 
mee op doen. En er staat nog meer te gebeuren. 
Van Markus: “Momenteel kan ik geen individuele 
medewerkers aan een klus toekennen, dus ik wil 
een digitaal planbord in de werkplaats. De bedoe-
ling is om dat met een touchscreen te doen, die 
gekoppeld is aan de iPad of tablet, die elke mede-
werker straks heeft”. De tijd die Van Markus aan de 
frontoffice wint, wil hij onder andere besteden aan 
social media. Mensen die schade hebben gereden 
vertellen dat eerder op Facebook en Twitter, dan 
per telefoon. Zodra de voorbereidende fase klaar 
is – achter de schermen is het al bijna zover – zal 
het worden geïntroduceerd. “Mond-tot-mond 
reclame werkt op social media heel goed”.

Zwaar vuurwerk achter het tankklepje heeft de achterkant van 
de auto opengescheurd als een luciferdoosje. Roelofs fotoca-
mera is draadloos gekoppeld aan de server. De foto’s hoeven 
alleen nog maar aan het juiste schadedossier toegevoegd te 
worden.

Voorheen werd de akte van cessie uitgeprint, door de klant 
getekend, ingescand en aan een digitaal schadedossier toege-
voegd. Nu zet de klant de handtekening op een tablet en wordt 
het direct aan het schadedossier toegevoegd. 

Michel zet de richtbank op, want voor het monteren van een nieuwe dorpel, moet eerst de spanning uit het materiaal worden 
getrokken. De oude dorpel wordt volgens fabrieksvoorschriften op de snijlijnen losgehaald.

LAKKEN EN SCHADEHERSTEL
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Van Markus spuit alles dat een kleurtje heeft, dus niet alleen 
autodeuren, maar ook de deuren voor een klant, die z’n huis 
aan het renoveren is. Het laten spuiten van de deuren is goed-
koper dan nieuwe deuren kopen en laten afhangen.

Er kunnen meerdere auto’s in de spuitcabine tegelijk worden gespoten, zodat er maar één keer gestoken hoeft te worden. Er is veel 
aandacht voor een hoge doorloopsnelheid.

Auto’s worden in de afplakzône en niet in de spuitcabine 
afgeplakt, zodat de spuiter gelijk verder kan. De auto’s worden 
op een railsysteem zijdelings de spuitcabine ingeschoven.

 Bespaar op kosten en milieu 
 Zowel uit milieu-overwegingen als uit kosten-
besparingen gaat bij Van Markus het licht in de 
pauzes uit (en via bewegingssensoren in het ma-
gazijn en de kantoren ook), is overal vloerverwar-
ming aangelegd, zorgt een lichtstraat in het pand 
voor natuurlijk daglicht en zijn de energiezuinige 
compressoren voor perslucht en de spuitcabine 
frequentiegeregeld. Ook de afvalstromen zijn 
allemaal gescheiden, waaronder papier, spuitbus-
sen, plastic, glas, banden, bumpers en kit. Het 
is een voorwaarde voor het Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen-certifi caat van Focwa 
en Stichting Duurzaam Repareren, maar het is 
ook belangrijk om de kosten in de hand te hou-
den. Vorig jaar heeft Van Markus het werken in 
teamverband geïntroduceerd, zodat degene die 
verantwoordelijk is voor de de- en montagewerk-
zaamheden overlegt over hetgeen er allemaal 
gedemonteerd moet worden met degene die 
de schade gaat herstellen. Van Markus: “Door te 
werken in kleine teams, worden de werkzaamhe-
den onderling op elkaar afgestemd. Dat werkt bij 
ons goed, vooral bij grote en complexe schades. 
Ik wil dat er aan een auto die binnen staat continu 
wordt gewerkt; je hoeft namelijk maar drie minu-
ten te wachten op het drogen van de grondverf 
en dan kun je de volgende bewerking al weer 
doen”. Eenvoudige schades (de cosmetische 
schades) duren een dag, de reguliere schades 
duren twee tot drie dagen en de technische 
schades hebben een langere reparatieduur. Van 
Markus wil een goede mix, want met alleen grote 
schades, zou de doorloopsnelheid bij de afdeling 
voorbewerking en spuiterij te laag zijn. 

 Op zoek naar effi  ciëntie 
 Auto’s worden in de afplakzône en niet in de 
spuitcabine afgeplakt, zodat de spuiter gelijk 
verder kan. De auto’s worden op een railsysteem 
zijdelings de spuitcabine ingeschoven. Er kunnen 
meerdere auto’s in de spuitcabine tegelijk worden 
gespoten, zodat er maar één keer gestoken hoeft 
te worden. Kleine reparaties worden niet in de 
spuitcabine gespoten, maar in de voorbewer-
kingsruimte; het scheelt weer een spuitdoorgang 
en door luchtdrogende blanke lak te gebruiken is 
geen infrarooddroger nodig; ook dat scheelt weer 
tijd en energie. Opgeteld gaat het om vele uren 
werkbesparing. 
 Is alle effi  ciëntie nu zo’n beetje bereikt? Van 
Markus: “Dat dachten we vijf jaar geleden ook, 
maar we zijn toch inventief genoeg om steeds 
weer nieuwe dingen te vinden. Vijf jaar geleden 
gebruikte je grondverf met een infrarooddroger, 
twee jaar later kon de grondverf al UV-gedroogd 
worden en was het na drie minuten droog en 
nu zijn er al luchtdrogende blanke lakken. De 
ontwikkelingen staan niet stil”. 
 Volgens het MKB moeten schadeherstelbedrijven 
blijven investeren. Van Markus heeft onder an-
dere geïnvesteerd in een automatische roll-over 
wasstraat. Alle auto’s worden gewassen nog voor 

het schadeherstel begint, zodat iedereen aan een 
schone auto werkt. De schade is dan overzichte-
lijk, de roll-over wasmachine wast sneller dan met 
handwassen mogelijk is, de werkplaats blijft scho-
ner en de kans op stof is kleiner. Vóór afl evering 
aan de klant wordt de auto nogmaals gewassen. 
Investeringen in nieuwe activiteiten zijn onder 
andere Glasgarage en als partner van ABS Auto-
herstel (landelijke keten) met een bandenlabel. 
Van Markus: “Het begin is bescheiden, maar er 
komen dit jaar meer noviteiten en we zullen nog 
meer op de wensen van klanten inspelen”. 

 Vertel wat je doet 
 Schadeherstelbedrijven die meer omzet realise-
ren bij particulieren hebben gemiddeld een ho-
gere winst, dan andere schadeherstelbedrijven. 
Dat komt met name door een hoger uurtarief. 
Van Markus heeft de adviezen uit het rapport wel 
zo’n beetje onder controle: samenwerking met 
andere bedrijven, wees fl exibel en transparant 
en zet in op duurzaamheid. Van Markus: “Houd 
ook je netwerk op peil. We geven eens in de twee 
maanden met andere autobedrijven een huis-
aan-huis autokrant uit in een oplage van 44.000 
exemplaren en ik zorg dat we onze klanten zoveel 
mogelijk behouden. Het winnen van een nieuwe 

klant kost namelijk veel meer energie, dan een 
bestaande klant houden”. 
 Nog een constatering uit het rapport: het 
onderscheidend vermogen van schadeherstel-
bedrijven is te beperkt. Van Markus: “Het is een 
mooie branche en de vele vakmensen dragen het 
vak een warm hart toe en omdat de opleidingen 
goed zijn, kan iedereen dus schade herstellen. 
Het gaat erom dat je buiten de gebaande paden 
denkt. Een tafel spuiten? Wij doen het. Wij spuiten 
keukens, staalconstructies, brievenbussen, meu-
bilair, motoronderdelen, piano’s en fi etsen. Vorig 
jaar hebben we zelfs een privévliegtuig gespoten 
– we kregen de vleugels gedemonteerd aangele-
verd – en voor de bibliotheek van Utrecht hebben 
we vijfhonderd stoelen gespoten. Wij spuiten 
alles waar een kleurtje op zit en dat vertellen we 
aan onze klanten. We opereren in een krimpende 
markt, de markt zal blijven dalen en de invulling 
wordt anders. Ik verwacht inzet van m’n mede-
werkers; die lezen ook kranten en vakbladen en 
zien de wereld veranderen. Ik heb veel plezier in 
m’n werk en zie nog steeds veel mogelijkheden. 
Laten we niet klagen. Elke branche staat momen-
teel onder druk en dat is de realiteit van vandaag. 
Dit is het nieuwe nu”. 

THEMATHEMA
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