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REPORTAGE
Schadenet Beverkoog in Alkmaar

Schadenet Beverkoog is onderdeel
van de Martin Schilder Holding
waaronder verder bedrijven vallen
die gezamenlijk een compleet pak-
ket diensten aanbieden ten aanzien
van mobiliteit. De basis daarvan
wordt gevormd door het dealer-
schap van vijf automerken, Audi,
Volkswagen, Volkswagen bedrijfs-
wagens, Seat en Skoda. Wat Volks-
wagen betreft, dat dealerschap
heeft men al meer dan zestig jaar
en Martin Schilder was één van de
eerste vier bedrijven die toender-
tijd door Pon werden aangesteld
als Volkswagendealer. De eerste
‘kever’ in het Noord-Hollandse
kwam dan ook van Martin Schil-
der.  Vanuit dit dealerschap is ook
het schadebedrijf ontstaan. In eer-
ste instantie hield men zich vrijwel
uitsluitend bezig met de eigen mer-
ken. Als huisvesting diende in het

begin een heel oud pand in de bin-
nenstad van Alkmaar waar alle
werkzaamheden plaatsvonden, be-
halve het spuiten want daarvoor
moesten de voertuigen naar een
andere locatie worden getranspor-
teerd. Vier medewerkers hielden
zich toen met schadeherstel bezig.
Het duurde tot 1980 voordat men
de zaken echt heel professioneel
ging aanpakken, vooral gericht op
schadeherstel voor de merken VW
en Audi. Dat duurde overigens niet
zo verschrikkelijk lang want in
1989 werd er, geheel in overeen-
stemming met de trend in die tijd,
een universeel bedrijf van ge-
maakt. Vanaf dat moment kreeg
men te maken met een enorme
groei, volgens Groenland voorna-
melijk door de gestuurde schade-
stroom. Dat was ook weer een van
de redenen dat in 1993 verhuisd
werd naar de huidige locatie op in-
dustrieterrein Beverkoog, vandaar
ook de naam van het bedrijf. Daar
kreeg men de beschikking over
2300 vierkante meter bedrijfsop-
pervlakte, meer dan het dubbele
van de oude locatie. Maar de groei
zette door en ook deze ruimte is al
weer te klein. 

Beheersing bedrijfsproces     
Op dit moment biedt Schadenet
Beverkoog werk aan circa dertig
personen die in totaal per week ge-
middeld meer dan 100 doorgangen
realiseren. En dat is in de ogen van
Cees Groenland het maximum qua
werknemers en werkaanbod met
het oog op beheersing van het be-
drijfsproces. Wordt het meer, dan
wordt alles veel minder overzichte-
lijk, niet meer goed beheersbaar en
dat zal ten koste gaan van het ren-
dement.  Uitbreiding van de be-
staande locatie was dus in principe

niet aan de orde en daarom wordt
samen met een ander schadebedrijf
een nieuwe vestiging van de grond
getild. Dat wordt Autoschade Wa-
terland met als vestigingsplaats
Beverwijk. Het wordt als het ware
een kopie van de vestiging in Alk-
maar, alleen worden de spuitcabi-
nes een metertje langer. Het bedrijf
en ook de indeling van de ruimtes
werden overigens getekend door
Groenland zelf. Daarna kwamen er
pas architecten aan te pas. Veel
aandacht is besteed aan de routing,
één van de allerbelangrijkste as-
pecten om op een rendabele wijze
te kunnen werken. 

Uitgekiende routing
Bij het opzetten van de routing
binnen het bedrijf heeft Groenland
onder meer kunnen putten uit zijn
eigen ervaringen. En zeker niet al-
leen theoretische kennis, want het
hele schadeherstelproces kent hij
vanuit zijn eigen praktijkervaring.
De receptie waar de klanten bin-
nenkomen is ruim opgezet en biedt
twee receptionistes, vier schade-
behandelaars/taxateurs en degene
die verantwoordelijk is voor het re-
gelen van vervangend vervoer een
prettige werkplek. Er is een wacht-
ruimte gecreëerd voor de klanten
en toepassing van veel glas in de
tussenwand en de deuren geeft  al-
les een heel open karakter. Dat is
volgens Groenland ook de bedoe-

Cees F.J. Groenland, manager:

“Merkensturing heeft 
de toekomst”
Van merkgebonden naar

universeel autoschadeher-

stelbedrijf en weer terug

naar merkensturing. Het

laatste biedt toch wel de

nodige voordelen en bij 

Beverkoog gaat het zeker

gebeuren. De dealerbalie

krijgt hierdoor ook een gro-

tere functie in de schade-

stroom. Een win-win situ-

atie voor alle partijen.
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Cees F.J.Groenland:“Om het be-
drijfsproces beheersbaar te hou-
den, is in mijn ogen een aantal van
dertig werknemers het maximum.”

Rond het pand is volop ruimte
voor het stallen van schade-auto’s
en ook aan parkeergelegenheid
voor de bezoekers is geen gebrek.
Het ziet er allemaal opgeruimd en
zeer goed onderhouden uit.
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ling, want men heeft uiteraard
niets te verbergen.
Om samen met de klant de schade
te kunnen bekijken en daarna een
schadebedrag vast te kunnen stel-
len is een aparte werkplaats inge-
richt. Die wordt verder tevens ge-
bruikt voor kleine spoedreparaties,
sommige alternatieve reparatie-
methoden zoals uitdeuken zonder
spuiten  en voor het uitlijnen van
herstelde auto’s.
Op het ruime parkeerterrein rond-
om het pand wachten de schade-
auto’s dan tot ze aan de beurt zijn.
Ze komen binnen bij de afdeling
demontage en montage. Daar wor-
den ze zover ontmanteld dat ze
naar de plaatwerkerij kunnen.
Deze afdeling heeft onder meer de
beschikking over drie Car-O-Liner
richtbanken en zorgt er voor dat de
schade-auto’s grondverf klaar, dus

volkomen strak, aan de spuiterij
worden aangeleverd. Discussies
over de kwaliteit van het eindresul-
taat zijn wat dat betreft overbodig.
Er is bekend wie verantwoordelijk
is voor welk deel van het herstel-
proces. Dat speelt zich overigens
in totaliteit af rondom de drie Ro-
wit spuitcabines die midden in het
bedrijf zijn gesitueerd. Dat voor-
komt een heleboel rangeerwerk.
Aan de ene kant de cabine in en
aan de andere zijde er weer uit en
dan staan ze weer in de montage
afdeling. De ‘containers’ met daar-
in de gedemonteerde nog bruikba-
re en de nieuw bestelde onderdelen
worden vanuit het achter deze af-
deling gelegen magazijn naar de
auto gereden en de monteurs heb-
ben daardoor alles bij de hand.
Als finishing touch van het herstel-
proces krijgt iedere auto voordat

In 1993 werd dit fraaie pand aan de Berenkoog in Alkmaar in gebruik ge-
nomen.Het is nu in feite al weer te klein. In plaats van uitbreiding is echter
gekozen voor een nieuwe vestiging en die komt er in Beverwijk.

De ontvangstruimte voor de klan-
ten is ruim en open opgezet.Twee
receptionistes,degene die het
vervangend vervoer verzorgt en
vier schadebehandelaars/taxa-
teurs hebben er in ieder geval een
riante werkplek.

In deze werkplaats vindt taxatie van de schade aan de auto’s plaats,de
ruimte wordt daarnaast benut voor het uitvoeren van kleine spoedrepa-
raties en alternatieve raparatiemethoden.

Eén van de alternatieve reparatie-
methoden is het uitdeuken zonder
spuiten.Echt specialistenwerk dat
je in de vingers moet hebben.Ver-
der behoren daar onder meer re-
paratie van bekleding,dashboard-
en bumperreparatie bij.

Begin en einde van het schadherstelproces,de afdeling demontage en
montage.Hier komen de auto’s na een ‘rondje’door het bedrijf terug en
worden ze weer opgebouwd.
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hij de werkplaats verlaat een
schoonmaak- en een wasbeurt op
de inpandige wasplaats naast de
buitendeur. Dan zit het nagenoeg
letterlijke rondje door het bedrijf er
op en kan de eigenaar de herstelde
auto weer op komen halen.

Universele specialisten
Om kwaliteit te kunnen leveren
heb je vakmanschap nodig, dat is
vanzelfsprekend. Ook daarmee zit
het bij Beverkoog wel goed. Alle
medewerkers zijn in principe uni-
versele schadeherstellers, maar ze
hebben wel allemaal 1 of 2 specia-
lismen. Die kennis moet of bijge-

bracht of tenminste op peil gehou-
den worden en dat vraagt een be-
hoorlijke investering door de kos-
ten die met opleidingen gemoeid
zijn. De opleidingen worden veel
buiten de normale werkuren ge-
volgd, maar uiteraard ook wel tij-
dens de werktijd. Dit laatste geldt
vooral voor de specialistische trai-
ningen. Groenland vindt overigens
dat korte cursussen voordelen bie-
den ten opzichte van de langere
opleidingen. Als voorbeeld noemt
hij het uitdeuken zonder spuiten.
Degene die korte cursus volgt leert
snel de basisbeginselen en hande-
lingen en moet zich toch door het
veelvuldig doen in de praktijk ver-
der bekwamen. Daarbij komt dat
sommige mensen het gewoon in de
vingers hebben en andere personen
het nooit echt leren. En dan is een
korte cursus echt heel voordelig.  

Geloof in merkensturing
Cees Groenland is er van overtuigd
dat merkensturing werkt en vele
voordelen biedt. Niet alleen voor
het schadebedrijf, maar ook voor
verzekeringsmaatschappij en
dealerbedrijven. In dit verband
spreekt hij van een driemanschap
met een samenwerking die vruch-
ten af gaat werpen. Op zich is het
eigenlijk heel logisch. Omdat je de
auto’s van het eigen merk of zoals
bij Beverkoog de eigen merken
van binnen en buiten kent, kun je
een schade beter taxeren en sneller
herstellen. Spuiten is makkelijker
omdat je de kleuren weet en eco-
nomischer omdat dezelfde kleuren
vaker nodig zijn en je restjes lak
kunt bewaren in de wetenschap dat
de kans groot is dat er meer auto’s
met die kleur binnen komen. Be-
verkoog werkt overigens met het

Spies Hecker laksysteem en is daar
heel tevreden over. Dan wordt er
voor verschillende modellen van
één merk tegenwoordig vaak de-
zelfde bodemplaat gebruikt en het
voordeel daarvan is weer dat je
minder mallensets nodig hebt voor
richtwerkzaamheden. En denk bij-
voorbeeld ook eens aan de beno-
digde nieuwe onderdelen. Voor de
eigen merken weet je exact wat je
nodig hebt, dat er snel geleverd
wordt en dat bepaalde onderdelen
uitwisselbaar zijn. 
Bij Schadenet Beverkoog zelf ligt
het percentage schadeherstel aan
de eigen merken op zo’n 55 pro-
cent. In de vestiging in Beverwijk
moet dat toch wel in de buurt van
de 95 procent komen te liggen.

Groenland is lid van de Schade-
commissie van Pon en houdt zich
daarin bezig het Schadeconcept
van Volkswagen. Het is de bedoe-
ling dat de 220 dealers in Neder-
land gaan samenwerken met 55
schadebedrijven in de schade-
stroom van de eigen merken.
Voor de toekomst voorziet Groen-
land nog complexere auto’s en ook
dat de productaansprakelijkheid
zwaarder wordt. Om een redelijk
rendement te behouden zullen
schadebedrijven de processen nog
beter op elkaar af moeten stemmen
en moet er veel meer gedaan wor-
den aan het zogenoemde people-
management. Verder moeten de
bedrijven  stoppen met uitsluitend
naar uurtarieven kijken, andere za-
ken hebben meer invloed op het
rendement, en ze moeten zeker
stoppen met het kortinggeven.  

H.P. Brinks

REPORTAGE
Schadenet Beverkoog in Alkmaar

De afdeling voorbewerking bestaat uit 11 werkplekken.Uiteraard zijn die
voorzien van alle faciliteiten die in een modern schadeherstelbedrijf aan-
wezig behoren te zijn om vakwerk te kunnen afleveren.

De drie spuitcabines, twee van zeven
meter en een van 9 meter lengte,zijn
midden in het bedrijf gesitueerd en con-
stant in gebruik.Behalve het spuiten
speelt zich er alles omheen af en dat is
in verband met de routing essentieel.

Voor losse delen zoals bumpers en por-
tieren zijn speciale,van wieltjes voorzie-
ne standaards beschikbaar.Het spuiten
gebeurt in een aparte ruimte.

De kleurmaker zorgt er voor dat de
juiste kleuren en hoeveelheden
klaarstaan voor de spuiter zodat
die zich daar niet mee bezig hoeft
te houden.Dit werk wordt om het
niet te eentonig te laten worden
overigens om de week door een
andere medewerker gedaan en dat
geldt ook voor het spuiten.

Voordeel van merkgebonden wer-
ken is dat je vaak dezelfde kleuren
gebruikt. Is er wat lak,bij Bever
koog is dat Spies Hecker,overge-
bleven dan kan dat bewaard wor-
den voor een volgende klus.

Dit onderdelenmagazijn is meteen ach-
ter de demontage-afdeling gesitueerd.
Voor het opslaan van gedemonteerde
onderdelen zijn speciale rolcontainers
in gebruik.,zodat alle onderdelen van
een auto overzichtelijk bij elkaar blijven.
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