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ONDERNEMEN
Nieuws, management, branche

Schadeketen Alacar in de groei

Simpele formule spaart geld
Twee jaar geleden ging Akzo Nobel offi-

cieel van start met goedkoop schadeher-

stel ‘a la carte’ onder de naam Alacar.

Inmiddels staat er een keten van zes

vestigingen, maar general manager Wolf

Creemers streeft een landelijk netwerk

na. Alacar biedt schadeherstellers volop

kansen om met een aangepaste benade-

ring nieuwe klanten te winnen.

Het is geen feest in de schadebran-
che, die voor 70% beheerst wordt
door zuinige klanten die gestuurd
worden door hun verzekeraar. De
andere 30% moet zijn schadeher-
stel zelf betalen en wordt als een
soort onontgonnen gebied bena-
derd door de Alacar-franchisefor-
mule. Ook die klanten letten sterk
op de kosten. De hoogte ervan
bepaalt vaak of men wel of niet
laat repareren. Naar het inzicht
van de centrale organisatie achter
Alacar groeit het aantal autobezit-
ters dat schade niet verhaalt op
een verzekering. Hetzij omdat die
schade niet gedekt is, hetzij om de
no-claim korting te behouden. De
Alacar-ondernemer krijgt dus voor-
al particuliere klanten aan de
deur. Ze zijn op zoek naar een ver-
trouwd adres, dat goed werk afle-
vert maar de financiële schade
beperkt houdt.

Kiezen uit menu
Als we op bezoek gaan in
Rotterdam, waar het allemaal
begonnen is, valt snel te zien hoe
Alacar aan draaglijke herstelkosten
komt. De receptie bestaat uit een
simpele balie waar vestigingsma-
nager Ruud Schriek persoonlijk de

honneurs waarneemt. Geen wacht-
ruimte met dik gestoffeerde sofa’s,
geen snorrende computers die
eerst al uw persoonlijke gegevens
opnemen. Komt u met een schade-
geval, dan loopt Ruud mee naar
buiten met zijn Alacar offertefor-
mulier. Ter plekke kijkt hij wat er
gebeuren moet en vertelt gaande-
weg hoe dat op het formulier komt
te staan. Zo loopt hij het menu af,
nog een kenmerk van de Alacar
formule. Wilt u originele, merklo-
ze of gebruikte onderdelen, gaat u
zelf voorbereidend demontage-
werk doen? Zo rolt er meteen een
prijsopgaaf uit, gebaseerd op de
expertise van iemand die zelf scha-
dehersteller is. Die opgaaf is bin-
dend, zegt de klant ‘ja’ dan is feite-
lijk meteen de rekening opge-
maakt.
Omdat het keuzemenu zo helder is
kun je zelfs vooraf via internet al
schatten hoeveel het spuitwerk
gaat kosten. Van die mogelijkheid
wordt veel gebruik gemaakt, zegt
Ruud Schriek, maar heel weinig
van de mogelijkheid veel voorbe-
reidend werk zelf te doen. Maar
het kan, als je de kosten minimaal
wilt houden. De besparing zit ech-
ter vooral in de bedrijfsopzet met

een minimum aan franje, wat
leidt tot een uurtarief dat
omstreeks een kwart lager is dan
bij een groot schadebedrijf dat
vooral verzekeringswerk uitvoert.
Aanvullend is er dan de menukeus
om met goedkopere onderdelen of
zelfwerkzaamheid de kosten te
drukken. En dat werkt. “Ik krijg
alle soorten schades en alle soor-
ten auto’s van oud tot jong
binnen”, zegt Ruud Schriek. “Lege
uren heb ik niet. Dus omdat we
hier nu over het bedrijf staan te
praten zullen we vanavond effe
door moeten halen met het werk.”

Ervaren vaklui
Alacar-manager Wolf Creemers
legt uit dat voor zo’n bedrijf een
ervaren schadehersteller nodig is.
Die wordt tegelijk bedrijfsleider,
receptionist, administrateur en
meewerkend schadehersteller. Een
hele opgaaf, die Alacar vergemak-
kelijkt door de klassieke franchise-
formule. De centrale organisatie
zorgt voor inkoop, reclame en
administratie, en natuurlijk ook
voor de benodigde training. Het is

voor de promotie wel een stuk
mooier als Alacar uitgroeit tot een
landelijk dekkende keten.
Creemers: “We zijn nu op weg naar
veertien bedrijven, landelijke dek-
king zal denk ik twintig tot dertig
vestigingen vragen. Als de formule
zich zo goed blijft ontwikkelen
zou het zelfs tot een internatio-
naal net kunnen komen.” Akzo
Nobel werkt immers met zijn lak-
merk Sikkens niet alleen maar
nationaal. Ook voor dit concern
biedt het ontwikkelen van de
Alacar-formule nieuwe groeimoge-
lijkheden. “De gestuurde en vrije
schadestroom beconcurreren
elkaar niet echt, hun klandizie is
verschillend. Dus zien we ook vaak
gevestigde schadebedrijven die een
Alacar-vestiging erbij willen om
een ander stuk van de schade-
markt te bereiken. Wij zoeken voor
nieuwe vestigingen ook echt men-
sen met bewezen ervaring en suc-
ces.” ●

Peter Fokker
Belangstelling? Kijk op www.alacar.nl 
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Keurig maar recht voor zijn raap, dat is de Alacar-formule. Voor het eerst in
de praktijk uitgewerkt door vakman Ruud Schriek (voorgrond), nu als keten
geleid door Wolf Creemers (links).
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