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REPORTAGE
Schadenet Van Vliet in het nieuw

Net als ieder ander autoschadebedrijf merkt
het in Harmelen gevestigde Schadenet Van Vliet
heel goed hoe in een paar jaar de markt is
teruggelopen. Dus, geen vijf weken volle bezet-
ting meer op het planbord, maar de helft daar-
van. Met als voornaamste en nog steeds trouwe
klanten de verzekeraars, die dan echter wel wil-
len werken met moderne en goed geoutilleerde
bedrijven. Schadenet Van Vliet valt bij verzeke-
raar Achmea in de ‘eredivisie’, wordt dus gere-
kend tot de besten. 
Daarvoor moet je wel investeren om mee te blij-
ven tellen; dus toch maar een nieuw pand neer-
zetten dat anderzijds ook weer efficiënter wer-
ken mogelijk maakt en zo helpt om geld te
besparen.

Kosten beperken
“Hier konden we een optimale routing realise-
ren”, legt bedrijfsleider Scheltes Boonstoppel
uit, “dat is erg belangrijk voor economisch wer-
ken, en daar draait het tegenwoordig om.” Hij
waarschuwt tegen blindweg van alles het beste
kopen. “Je doet het in deze branche nu al goed
als je de omzet stabiel weet te houden, dus
moet je voorzichtig zijn met geld uitgeven.” En
geen werk laten liggen, ook de particulier van
dienst zijn die schade niet bij de verzekering
kan of wil declareren. Dan desnoods maar iets
met de prijs doen om het betaalbaar te houden.
Natuurlijk horen niet kostbare spotrepair en
uitdeuken zonder spuiten in het aanbod. “Ook
bij de verzekering. Tegenwoordig gaat alles met

Centraal in de nieuwbouw voor Schadenet Van Vliet staat een logische routing en ruime doorgang. Er
zijn twee keer zoveel werkplekken als schadeherstellers, alle in bewerking zijnde auto’s kunnen binnen
staan, er gaat geen tijd verloren met heen en weer schuiven van auto’s die even uit de weg moeten.

Schadenet Van Vliet heel mooi simpel ingericht
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digitale fotografie, daarop kan de schade-expert
van de verzekering al goed zien of een onder-
deel wel vervangen moet worden, of dat goed-
koper herstel mogelijk is.” Nog een tip: “calcu-
leer zorgvuldig, verzekeraars willen een goede
calculatie ineens en geen andere rekening met
tegenvallers achteraf.”
Weet de particulier daar wel genoeg van, wat er
mogelijk is aan bijwerken zonder hoge kosten?
“Bij de jaarlijkse open dag op het industrieter-
rein hier is altijd veel belangstelling voor het
schadebedrijf, wat we allemaal kunnen. Daar
zie je dan ook wel werk uit komen. Maar ik
twijfel om reclame te maken voor snelle repara-
tiemethoden, en zo particuliere klanten te trek-
ken. Het is de vraag of dat voldoende oplevert
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De zijde voor het richten omvat twee gewone Celette-richtbanken en hier op de voorgrond een steeds
onontbeerlijker mallenbank. “Niet alleen om een kromme auto te richten, steeds vaker ook nodig om
nieuwe delen nauwkeurig te bevestigen”, zegt bedrijfsleider Scheltes Boonstoppel.

Een aantrekkelijk pand, toch simpel en zakelijk
zonder paleis-pretenties. Hoewel onderdeel van
een Opel-dealergroep presenteert Schadenet Van
Vliet zich zorgvuldig als universeel schadeherstel-
ler, zonder enige verwijzing naar Opel.

Bij de afdeling demontage is achter het lage
muurtje het magazijn waar karren klaargezet wor-
den met de juiste nieuwe delen, die aan de achter-
kant van het pand afgeleverd worden.

Keurig in de wand van de receptie- en kantoor-
ruimte is een pc weggebouwd waarop elke scha-
dehersteller zich ’s morgens bij binnenkomst kan
aanmelden. Hij ziet dan meteen welk werk er van-
daag wacht. Dankzij het knoppenpaneel voor licht
en andere gebouwfuncties ernaast, kan het begin-
nen en afsluiten van de werkdag lekker vlot cen-
traal vanaf dit punt.

in verhouding tot de kosten”, blijft Scheltes
Boonstoppel voorzichtig. Alweer: niet zomaar
geld uitgeven zonder nadenken over de moge-
lijke nuttige opbrengst. “Moeilijk te schatten of
ketens voor goedkoop schadeherstel ons klan-
ten kosten en of ze echt zoveel goedkoper kun-
nen werken. Blijft men niet maar liever met
wat schade doorrijden om geen no-claim te ver-
liezen, of omdat het niet verzekerd is? Bij inruil
of verkoop van de auto kost dat dan toch geld.”

Rechte doorvoer
Hoewel Schadenet Van Vliet onderdeel uit-
maakt van een Opel-dealergroep werkt het
bedrijf universeel. Nee, dat is dus geen Opel-
geel op de band langs de muur, word ik terecht
gewezen, het bedrijf is zorgvuldig merkonge-
bonden ingericht. Voor de helft komen de klan-
ten via de vier Opel-bedrijven in de groep, de
andere helft wordt elders gevonden. Via de
Schadenet-organisatie komt ook werk van lease-
maatschappijen, die net als verzekeraars liever
centrale overeenkomsten sluiten dan met indi-
viduele schadebedrijven onderhandelen. “Dat
werk aan leasewagens is wel minder geworden.
En het is lastig met plannen, want er komt
geen continue werkstroom uit.”
Er gaan gemiddeld zo twintig auto’s per week
doorheen. Die maken een heel efficiënte gang
door het schadebedrijf. Via een elektronisch
(met een pasje) bediend hek naar de ingang,
waar dus alleen auto’s kunnen komen die daar
echt moeten zijn, de ingang wordt zo nooit
geblokkeerd door achteloos geparkeerde auto’s.
Bij binnenkomst links opstellen voor demonta-
ge, met direct achter de werkplek een opstel-
ruimte voor de kar waarop losse delen en
nieuw te monteren onderdelen staan. Dan
zonodig de brede doorgang oversteken naar de
andere kant voor las- en richtwerk. Vervolgens

langs het kantoorblok door naar de spuitvoor-
bereiding, en weer oversteken naar de spuitcab-
ines aan de andere zijde van het pand. Zo zijn
er in totaal achttien werkplekken voor half
zoveel personeel, zodat auto’s die moeten wach-
ten op de volgende bewerking kunnen blijven
staan zonder daarmee de doorloop op te hou-
den.

Kwaliteit voorop
Er zijn twee spuitcabines, met ertussen de
kamer voor de lakvoorraad en alles om kleuren
aan te maken, direct bij de hand en samen
onder één luchtbehandelsysteem bovenop de
cabines. Er wordt vertrouwd op Spies Hecker
voor zowel lakproducten als kleurmengsysteem.
“Dat bevalt ons gewoon goed, ook de kleur-
nauwkeurigheid.” De opstelling van deze
kamer, tussen de spuitcabines in, sluit een
doorschuifcabine uit. “We wilden geen door-
schuifcabine om snel weer een volgende spuit-

klus te kunnen doen, ik denk dat je dan toch
stof in de cabines krijgt. En voorop staat de
hoogst mogelijke herstelkwaliteit. Daarom hou-
den we het ook op luchtdroging, daarmee zie ik
het beste resultaat. Alleen voor klein werk
gebruiken we wel infrarood sneldroging”, legt
Boonstoppel uit.
Gaat er bij de inrichting van een nieuw bedrijf
nu ook nog veel geld zitten in extra apparatuur
voor nieuwe materiaalsoorten en reparatietech-
nieken? “Valt nog wel mee”, zegt Boonstoppel,
“als je maar goede lasapparatuur neemt om
met allerlei staalsoorten te kunnen werken,
zoals je nu in veel auto’s verschillende en bij-
zondere materialen tegenkomt. Aluminium
komen we in de carrosserie nog niet zoveel
tegen, wel veel kunststof en lijmtechniek. Zoals
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ook bij uitdeuken zonder spuiten, door een
trekker in de deuk te plakken.”

Veel training
Eerder dan speciale nieuwe uitrusting is veel
training nodig voor de schadehersteller om met
moderne materialen om te gaan, speciale
staalsoorten en kunststoffen, spotrepair, moder-
ne richtmethoden. “Je moet wel weten dat
hardstaal sterker wordt door vervorming, dat
kun je dus niet richten. Dan veranderen de
eigenschappen van de carrosserie, dat mag niet.
Dus in plaats van rechttrekken moet dan een
nieuw deel ingelast worden.” Vandaar dat een
mallenbank wel nodig is, zowel voor nauwkeu-
rig richten als montage van nieuwe delen.
“Komt steeds meer voor, de benodigde mallen
kun je huren om de investering beperkt te hou-
den.”
Ook spotrepair en kunststofreparatie vragen
extra training. Toch wordt het liefst praktisch
en economisch gehouden bij kennisuitbreiding
van het personeel, met het oog op welk soort
werk feitelijk onder handen komt. “Ik vind het
prima als mijn mensen zelf hier wat uitprobe-
ren en oefenen met de nieuwste reparatieme-
thoden waarvan we horen. Ze hoeven voor mij
niet zo nodig naar alle trainingsprogramma’s
van apparatuur- of lakfabrikanten. Ik heb hier
iemand die erg geïnteresseerd is in nieuws op
het gebied van schadeherstel, en dan zelf gaat
uitzoeken hoe dat werkt.”

Leenauto inbegrepen
Voor economisch herstelwerk worden nu ook
niet-originele delen voorgeschreven door verze-
keraars, in de terminologie van Achmea ‘blau-
we’ delen. “Nog weinig groene (gebruikte)
delen, als de verzekering zo is afgesloten zorgt
de maatschappij ook zelf voor de aanlevering
van kwalitatief goed materiaal, daar hebben ze

computers zijn neergezet om in de pauze wat te
kunnen spelen of internetten. Geen directie-
kantoor, geen groot magazijn, niets meer dan
het noodzakelijke. 
Evengoed heeft het bedrijf een heel moderne
en verzorgde uitstraling, in een heel doordacht
pand waar veel daglicht de ruime opzet nog
eens benadrukt. Dat is ook prettig werken.
“Personeelsverloop hadden we toch al niet veel.
Ook niet toen het een jaar of vijf geleden nog
superdruk was in de schadebranche en ieder-
een jaagde op goede spuiters.” ●

Peter Fokker

hun kanalen voor. Dat hoeven wij dus niet uit
te zoeken.”
Natuurlijk moet ook vervangend vervoer gebo-
den kunnen worden, vaak onderdeel van de ver-
zekeringsvoorwaarden. Schadenet Van Vliet
heeft daarvoor zelf vijf auto’s. “Meestal zijn er
een stuk of twaalf in gebruik, maar dat loopt
deels via de Opel-dealers die schadeherstel hier
uitbesteden. We huren ook wel als meer auto’s
nodig zijn. Want ook als het niet verzekerd is
geven we een auto mee, als het kan. Dat hoort
erbij, die service. Nu werk je tegenwoordig ook
zo dat op vrijdag nog auto’s binnen komen, dan
geef je voor het weekend een leenauto mee.
Echt veel kilometers worden er meestal toch
niet mee gemaakt. En als onze auto’s stilstaan
kosten ze tenslotte ook geld.”

Wel service, geen luxe
Zo is het hele bedrijf doortrokken van een eco-
nomische opzet. Geen luxe receptie met koffie-
bar en leeshoek, maar gewoon een keurige balie
in de nette open kantoorruimte met uitkijk op
het hele schadebedrijf. De bedrijfsleider is
tevens schademanager die de omvang van de
schade beoordeelt. Voor klanten die iets te
bespreken hebben waar ze liever wat rust en
privacy bij hebben is er boven een vergaderka-
mer. Naast de ruime lunchkamer, waar twee

Er wordt zoveel mogelijk gespo-
ten met lak op waterbasis, de
droging gaat met lucht, zie de
luchtuitlaten in de hoek van de
spuitcabine. “Geeft een mooier
resultaat”, vindt Scheltes
Boonstoppel. “Dat vind ik belang-
rijker dan wat tijdwinst met
infrarood drogen.” Een van de
twee cabines is negen meter
lang, zodat ook een bestelwagen
er goed in past of een auto met
een reeks losse delen daarbij.

Aan de ene kant van het pand de voorbewerking, er tegenover twee nieuwe spuitcabines met ertussen
de lakmengkamer. Efficiënt bovenop de spuitcabines staat een mooie ‘machinekamer’ voor filters en
luchtbehandeling.

Receptie en kantoorafdeling zijn heel doelmatig
en open van opzet. “De klant mag alles zien wat
hier gebeurt, en is ook welkom om in het bedrijf
zelf te kijken wat we met diens auto doen.”

Schadenet:
gezonde keten
De franchise Schadenet waartoe het hier
belichte bedrijf behoort heeft over het land
verspreid zeventig deelnemende bedrijven,
dus een goede dekking. Het aantal deelne-
mers groeit nog, meerdere bedrijven in de
huidige keten hebben recent nieuwbouw
betrokken. 
Zie voor een overzicht van de deelnemers www.schadenet.nl.
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