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SCHADEHERSTEL
Lakleveranciers steunen schademanager

‘Goed in de Lak’ heet het schadebedrijf van
Leon Vos. Ondanks die klinkende naam heeft
ondernemer Vos het idee dat de glans wat van
zijn bedrijf begint te bladderen. Om dat idee
met feiten te kunnen ondersteunen heeft Vos
de nodige cijfers over zijn bedrijf verzameld. Hij
somt ze graag even voor u op: “In de plaatwer-
kerij zijn de chef werkplaats, twee 1e plaatwer-
kers en een plaatwerker/monteur actief. In het
afgelopen jaar heeft de plaatwerkerij 6000 uren
tegen 50 euro kunnen factureren. Aan onderde-
len en kleinmateriaal is € 225.000,- omgezet.
In de spuiterij zijn twee 1e spuiters en drie voor-
bewerkers actief. Vier dagen in de week hebben
ze hulp van een leerling die de vijfde dag op
school zit. Samen hebben ze 7500 uren gefactu-
reerd tegen in totaal € 390.000,-. Aan spuitmate-
riaal hebben we 180.000 euro in rekening
gebracht aan klanten. Behalve ik zelf zijn er
nog twee medewerkers fulltime actief met indi-
rect werk.”

Het kan beter, maar hoe?
Gegeven deze cijfers vraagt Vos zich af of zijn
medewerkers evenwichtig verdeeld zijn over de
afdelingen, of het aantal indirecte uren omlaag
zou moeten, of het aantal verkochte uren vol-
doende is, of zijn uurtarieven hoog genoeg zijn
en of gegeven het aantal uren wel genoeg
onderdelen en materiaal in rekening worden
gebracht. Daarbij wil hij niet alleen horen dat
en hoeveel het beter kan, maar ook hoe het
beter moet!
Vos begrijpt van collegabedrijven dat zij op
managementgebied ondersteund worden door
hun lakleveranciers. Zelf krijgt hij die onder-

‘Goed in de Lak’ krijgt hulp van lakleveranciers

Winstherstel voor
de schadehersteller
De overheid stelt extra milieu-, arbo- en administratieve eisen, de verzekeraars knij-

pen de uurtarieven uit en de automobilisten rijden minder schade. Nee, het is geen

feest in de schadeherstelbranche. Wie wil overleven moet zijn zaakjes dus goed op

orde hebben. AMT onderzocht of lakfabrikanten daarbij kunnen helpen.

steuning niet. Hij zou
echter maar wat
graag overstappen
naar een lakleveran-
cier die hem vooruit
helpt met zijn financi-
eel management, en
de operationele invul-
ling die daar bij
hoort.

Oordeel zelf
Vandaar dat AMT zijn
vragen en beschikbare
cijfers heeft voorge-
legd aan een vijftal
grote lakleveranciers.
Alle vijf geven zij aan
Goed in de Lak graag
te willen ondersteu-
nen bij het financieel
management. Veelal
vinden zij de gegevens
die Vos verstrekt te
summier om nu al te
kunnen bepalen waar
exact de problemen
zitten. Wel geven ze
aan graag samen met de ondernemer de onder-
ste steen boven te willen krijgen. Bovendien
laten ze ook al in meerdere of mindere mate
zien hoe ze Goed in de Lak vooruit willen hel-
pen.
Omdat Vos niet met alle vijf de leveranciers in
zee kan bepaalt hij zijn keuze op de indruk die
hij nu heeft. Gevraagd naar die keuze blijft hij

muisstil, maar het glimlachje rond zijn mond
doet vermoeden dat hij meer weet dan hij zegt.
Kortom, op deze pagina’s vindt u dezelfde
informatie als waarover Vos beschikt. Mocht u
voor dezelfde keuze staan als hij, dan kunt u,
net als Vos, ook zelf uw oordeel vormen. ●

Erwin den Hoed

Van de schadeherstelondernemer worden topprestaties verwacht. Niet alleen
als vakman, ook als ondernemer. Welke steun kan hij verwachten van zijn lak-
leverancier?
Foto: Carflexs
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is dat er nog het een en ander te
onderzoeken is bij Goed in de
Lak.
Dat is echter het werk voor één
van de vijf businessconsultants
van Acoat Selected (zo heten de
hulptroepen van Akzo Nobel Car
Refinishes). Op basis van 30 jaar
ervaring met bedrijfsvergelijking
en 100 verschillende parameters
komen dan de werkelijke pijn-
punten boven.
Daarna is het de beurt aan de
verbeteracties. Het kan zijn dat
een technisch consultant op de
werkvloer aan de slag gaat om
daar het proces te verbeteren. Of
wellicht wordt er op basis van de
regionale kansen en bedreiging-
en een marketingplan uitge-
werkt, waarmee Vos zijn markt
gericht kan bewerken. Misschien
zelfs, wordt er meegedacht over
een eventuele fusie, opvolging
of verkoop van het bedrijf.
Al die acties kunnen worden
ondergebracht in een zoge-
naamd ‘proces optimalisatie tra-
ject’. Dat is een intensieve bege-
leiding gedurende een jaar die
moet leiden naar een hogere
efficiency op het primaire scha-
deherstelproces.
Zo’n 130 bedrijven maken
gebruik van deze diensten en
zijn Acoat Selected Partner. Wat
zij betalen hangt af van de dien-
sten die ze afnemen. Gerhard
Aalbers heet Leon Vos graag wel-
kom als lid van de Acoat Selected
club. Immers: “Als het Leon Vos
goed gaat, gaat het ons ook
goed.” ●

Akzo Nobel Car Refinishes: meteen aan de slag
“Wij kunnen Leon Vos absoluut
van dienst zijn”, zegt Car
Refinishes manager services,
Gerhard Aalbers. En hij begint
meteen te calculeren: “Als we er
van uitgaan dat de chef werk-
plaats voor 50 % productief is en
we de leerling voor 40 % meere-
kenen komen we aan 8,9 voltijds
productieve medewerkers.
Gezamenlijk komen die aan een
arbeidsomzet van € 690.000,-.
Dat is aan de lage kant.
Uitgaande van een gemiddelde
omzet van € 100.000,- per pro-
ductieve medewerker ligt er een
verbeterpotentieel van 
€ 200.000,-.”
Natuurlijk kan die achterblijven-
de arbeidsomzet tal van oorza-
ken hebben, maar één daarvan is
Aalbers al op het spoor: “Met 50
en 52 euro zijn de uurtarieven
aan de lage kant, die verhogen is
een verbetermogelijkheid.”

In de uren duiken
Ook de verdeling van de ver-
kochte uren over de twee afde-
lingen zit Aalbers niet lekker:
“Binnen de plaatwerkerij is spra-
ke van 1714 uren per man per
jaar, in de spuiterij komt men
niet verder dan 1390. Daar moe-
ten we verder induiken: Waar
komt het verschil vandaan en
hoe groot was het aantal werke-
lijk gewerkte uren?”

Dan het indirecte werk: “Met Vos
zelf, de twee medewerkers en de
werkplaatschef voor 50 % zijn er
3,5 indirecte medewerkers. Dat is
28 % (3,5 / 12,4) van het totaal
aantal medewerkers. Dat lijkt
redelijk. Maar bepalend is of Vos
dat vanuit zijn klantenmix kan
rechtvaardigen.”
Wat Aalbers daarmee bedoelt?
“Als er veel werk binnenkomt via
de gestuurde schadestroom ver-
hoogt dat de administratieve
belasting. Maar komt het meeste
werk locaal binnen, dan is die 
28 % aan de hoge kant.”

Weinig onderdelen, veel
spuitmateriaal
Ook de onderdelenomzet en het
materiaalgebruik neemt Aalbers
meteen onder de loep: “In onze
analyses houden wij rekening

Bedrijfsvergelijking is een speerpunt
van de managementondersteuning
van Akzo Nobel Car Refinishes. Als
Vos zijn eigen kengetallen kan ver-
gelijken met die van zijn concurren-
ten levert hem dat een schat aan
stuurinformatie. En dankzij internet
werkt het sneller en gemakkelijker
dan ooit tevoren.

Kan Goed in de Lak meer uit de
markt halen? Als Leon Vos Acoat
Selected partner wordt weet hij dat
snel genoeg.

met een gemiddelde onderdelen-
omzet van 30 %. Met € 225.000,-
komt Goed in de Lak niet verder
dan 20,5 %. Dit doet vermoeden
dat Vos ook schades afhandelt
van dealers die de delen meele-
veren.”
Bij de spuitmaterialen is de situa-
tie precies omgekeerd: “Ja, die 
€ 180.000 is maar liefst 16,4 %
van de totale omzet of 31,6 %
van de opbrengst spuiterij, alle-
bei te hoog. Worden er veel mis-
sers gemaakt, wordt er niet effi-
ciënt met het materiaal omge-
sprongen, zit het in het type
werk of zijn er nog andere oor-
zaken, dat moeten we echt
nader onderzoeken.”

Welkom bij de club
Tot zover de analyse, althans
voor dit moment. Want duidelijk

▼
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SCHADEHERSTEL
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Glasurit: eerst meer cijfers
Tachtig Nederlandse
schadeherstelbedrij-
ven zijn Ratio
Partner van Glasurit.
Zij betalen jaarlijks €
750,- contributie en
in ruil daarvoor ana-
lyseert Glasurit jaar-
lijks hun financiën en
werkprocessen. Een
Efficiency Audit
noemt Glasurit dat,
en daarbij wordt de
complete bedrijfs-
huishouding onder
de loep genomen,
van inkopen tot
markttarieven en
van productiviteit tot
salariskosten.
Voor Goed in de Lak
heeft Glasurit zo’n
uitgebreide analyse
natuurlijk nog niet

gemaakt, maar ook
een voorlopige ana-
lyse op basis van de
cijfers zoals Vos ze
gegeven heeft zit er
nog even niet in:
“Voor een gedegen
analyse komen we
een aantal kengetal-
len tekort. Daardoor
kunnen we geen
gefundeerd advies
uitbrengen”, zegt
Rinco van Rijn van
Basf-coatings, de
fabrikant van
Glasurit-lakken.
Bovendien hecht
Glasurit aan de ver-
trouwensrelatie met
zijn Ratio Partners.
Van Rijn:
“Uitwerkingen van
dergelijke analyses

Ratio Partners hebben een streepje voor bij Glasurit. Dat analy-
seert hun bedrijfsprocessen en komt met adviezen ter verbete-
ring. Bovendien leren ze tijdens bijeenkomsten van elkaar.

zonder de bijbehorende plaat-
werkactiviteiten is de verdeling
onjuist.”

Werk aan de winkel.
Vervolgens duikt Broersma in de
uren. Een voltijdsmedewerker
wordt na aftrek van vakantie,
verlof en trainingen gesteld op
1525 uren. Op dat aantal laat
Broersma de zogenaamde com-
petentie-index los. Voor een eer-
ste plaatwerker of spuiter is die
120 % voor de voorbewerkers
100 % en voor de leerling 80 %.
Opgeteld voor de plaatwerkerij
levert dat 6466 beschikbare uren
voor op, 466 meer dan de 6000
verkochte uren. Van de op deze
manier berekende 9211 beschik-
bare uren in de spuiterij zijn er
maar 7500 verkocht.
“Kortom”, constateert Broersma,
“er zijn 466 + 1711 = 2177 uren
te weinig verkocht.” En: “dat
heeft ook consequenties voor de
verhouding direct-indirect.” Die
beoordeelde Broersma in eerste
instantie als normaal, maar als de
directe afdelingen minder uren
verkopen is er voor de indirecte
medewerkers minder te doen.
“Er is 726 uur te veel indirect
besteed”, is de conclusie.
Overigens vindt Broersma dat
een schadeherstelbedrijf een effi-
ciency van 110 % moet kunnen
halen, en dus nog eens 10 %
meer uren zou moeten verko-
pen. Dat maakt het resultaat van
de urenanalyse nog zorgelijker.

Privéwerk?
De volgende stap is een analyse
van de uurtarieven en het mate-
riaalgebruik. Daar valt op dat er
per verkocht uur in de spuiterij 
€ 24,- (€ 180.000,- / 7500 uur)
aan spuitmateriaal is verkocht.
Broersma: “Dat is 31,6 % terwijl
Audatex uitgaat van 25 % mate-
riaalopslag. Hanteert Goed in de
Lak lage vaste netto prijsafspra-
ken of komt het wellicht door
privé werk van werknemers
waarbij alleen materiaal wordt

Metalak: Handen uit de mouwen
“Geachte Heer Vos”, zo begint
het schrijven van Metalak aan de
directeur van Goed in de Lak. In
de brief die volgt legt consultant,
Jan Broersma glashelder uit wat
Metalak voor het bedrijf van
Leon Vos kan betekenen: “Onze
dienstverlening is ondergebracht
in het Totaal Ondersteunings
Plan, of kortweg TOP. Dat loopt
van kleurenondersteuning en
voorraadbeheer via het verzor-
gen van trainingen en technisch
advies, tot het maken van een
acquisitieplan.”
TOP telt zes aandachtsgebieden,
zo leest Vos verder, waar
Broersma er één van uitlicht:
managementondersteuning.
Binnen dat gebied krijgt de
Systeem- & Proces Analyse (SPA)
de nodige aandacht. Zo komt er
bijvoorbeeld ieder kwartaal een
overzicht van de ingekochte en
verbruikte spuitmaterialen. Dat
maakt afwijkingen constateren

en bijsturen al een stuk gemak-
kelijker. En dat is precies waar
SPA op gericht is, beheersing van
het bedrijfsproces.
Mooi, maar niet voldoende,
want buiten draait de wereld
ook gewoon door. Daar speelt
MetaScope, het tweede deel van
de Metalak-managementonder-
steuning, op in. MetaScope geeft
Vos meer inzicht over zijn markt.
Hoe groot is die, hoe zit die in
elkaar en nog belangrijker, hoe
moet Vos zijn markt benaderen.
Uiteraard zorgt Metalak ook
daarbij weer voor hulp, bijvoor-
beeld met een acquisitieplan,
hulp bij de bedrijfspresentatie of
een training ‘smart repair’.

Eerste beoordeling
Gelukkig laat Metalak het niet
bij een fraaie brief alleen, maar
gaan ook meteen de handen uit
de mouwen. Al zijn de gegevens
die Vos over zijn bedrijf verstrekt

beknopt, wie zich er in verdiept
kan al heel wat over het bedrijf
zeggen. Analyseer maar eens
mee met Metalak.
Navraag bij AMT leerde Metalak
dat de chef werkplaats voor 
70 % van zijn tijd meedraait in
de productie. Met vier dagen in
de week een leerling en de vaste
medewerkers levert dat 9,5 direc-
te  voltijdsmedewerkers en 3,3
indirecte. “Puur op dit cijfer is de
eerste beoordeling van de ver-
houding direct-indirect goed”,
zegt Broersma daarvan.

Spuitwerk voor derden?
Bij de verdeling van de mede-
werkers over de beide productie-
afdelingen zet Metalak vraagte-
kens: “We zien 3,7 medewerkers
in de plaatwerkerij en 5,8 in de
spuiterij terwijl een verdeling
van 55 %  tegen 45 % normaal
is. Dus, tenzij Goed in de Lak veel
spuitwerk voor derden doet,

doen we altijd één
op één met de
ondernemer.” Alleen
Leon Vos hoort dus

van Glasurit wat er
mis is bij Goed in de
Lak. Keurig maar
jammer. ●
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In het Five Star-netwerk kan Leon
Vos de prestaties vergelijken met die
van andere Five Star-bedrijven.

Prettig voor ondernemer Vos, Metalak heeft zijn huiswerk goed op orde.

doorbelast? Dat moeten we uit-
zoeken.
De omzet in onderdelen is juist
weer laag. Broersma: “Het zou
kunnen dat Goed in de Lak veel
klanten heeft die de onderdelen
met de auto meeleveren, zoals
autodealers.”

Het moet beter, maar hoe?
Zonder vier jaar bedrijfsecono-

mie te hebben gestudeerd, ziet
Vos ook wel aan de cijfers dat er
een en ander schort. Maar ja,
wat doet hij er aan. Broersma wil
wel helpen, maar begint met een
waarschuwing: “Om meneer Vos
goed voorruit te helpen moeten
we meer informatie hebben: hoe
ziet zijn werkaanbod en klanten-
structuur er uit, hoe is de routing
en outillage in het bedrijf en wat

voor cultuur heerst er? Allemaal
zaken die via TOP aan het licht
komen.”

Capaciteit aanpassen aan
omzet, of...
Om Leon Vos alvast een idee te
geven van de mogelijkheden laat
Broersma in twee scenario’s zien
hoe Goed in de Lak een zet in de
juiste richting krijgt. In het eerste
scenario past Vos zijn capaciteit
aan op de omzet. Dat betekent
het afscheid van een voorbewer-
ker, de leerling en een indirecte
medewerker. “Let op, we kennen
de loonkosten en de arbeids-
historie niet, we doen hier
slechts een aanname”, waar-
schuwt Broersma nog maar eens.
Verder gaat de chef werkplaats
van 30 % naar 70 % indirect en
moet de efficiency omhoog naar
110 %. Met die benadering is het
urenoverschot grondig wegge-
werkt. Sterker er is zelfs een
tekort van 119 uur per jaar. “Dat
zou intern (schouders er onder)
kunnen worden opgelost, of
extern (een klein deel van het
spuitwerk uitbesteden). Maar het
belangrijkste is dat de bezet-
tingsgraad nu op orde is”, vindt
Broersma.

...Omzet aanpassen aan
capaciteit
In het tweede scenario past Vos
de omzet aan op de capaciteit.
Ook hier weer een waarschu-
wing van Broersma: “We weten
natuurlijk niet of Goed in de Lak
op zijn bestaande locatie wel
extra werk aan kan. Dat zouden
we uiteraard eerst moeten
onderzoeken.”
Maar om een idee te krijgen
toch even de mogelijkheden:
“De eerste optie is acquisitie
puur op spuitwerk. Dat maakt
geen extra direct personeel
nodig, en dus ook geen extra
loonkosten. Belangrijk is om
nogmaals goed te kijken naar de
verhouding loonomzet spuiterij
en omzet spuitmateriaal.”
De tweede optie is acquisitie op
universeel werk. “Als daarmee
een volle bezetting in de spuite-
rij wordt gerealiseerd, dan is er
in de plaatwerkerij uitbreiding
nodig. Bij 110 % efficiency zou er
zelfs ruimte zijn voor drie plaat-
werkers.” ●

Onverkochte uren
Plaatwerkerij

Functie ..............................Uren ........Direct ......Indirect ..........Competentie Index ........Beschikbaar

Chef werkplaats ....................1.525..............70%..............30% ..................................120%......................1.281

1e plaatwerker A ..................1.525............100%................0% ..................................120%......................1.830

1e plaatwerker B ..................1.525............100%................0% ..................................120%......................1.830

Plaatwerker/monteur ............1.525............100%................0% ..................................100%......................1.525

..........................................................................................................Totaal beschikbare uren ....................6.466

......................................................................................................................Verkochte uren ......................6.000

..................................................................................................................................Verschil .................. –   466

Spuiterij

Functie ..............................Uren ........Direct ......Indirect ..........Competentie Index ........Beschikbaar

1e Spuiter..............................1.525............100%................0% ..................................120%......................1.830

1e Spuiter..............................1.525............100%................0% ..................................120%......................1.830

Voorbewerker A ....................1.525............100%................0% ..................................100%......................1.525

Voorbewerker B ....................1.525............100%................0% ..................................100%......................1.525

Voorbewerker C ....................1.525............100%................0% ..................................100%......................1.525

Leerling VB (4 dagen)............1.525..............80%................0% ....................................80% ........................976

..........................................................................................................Totaal beschikbare uren ......................9.211

......................................................................................................................Verkochte uren ......................7.500

..................................................................................................................................Verschil ..................– 1.711

Oké, Leon Vos gaf maar enkele summiere gegevens over zijn bedrijf prijs.
Voor goede verstaander Metalak toch voldoende om een haarscherpe analyse
van de onverkochte uren te maken.

Dupont
Refinish:
Vijf sterren
Als Goed in de Lak klant wordt
bij Dupont Refinish kan Leon Vos
Five Star Partner worden. Dit
Dupont-netwerk organiseert
doorlopende bedrijfsvergelijkin-
gen. Dankzij een periodieke vra-
genlijst geven die hem inzicht in
zijn eigen resultaten en ‘key per-
formance indicators’, en in de
groepsgemiddelden en laagste en
hoogste scores van de andere
deelnemende bedrijven.
Prestaties die sterk afwijken van
het gemiddelde worden uitdruk-
kelijk gesignaleerd, zodat de pro-
blemen van Goed in de Lak van-
zelf aan de oppervlakte komen.
In veel gevallen kan Vos dan zelf
bijsturen. Mocht dat niet lukken
dan weet hij zich altijd gesteund
door de zogenaamde sales repre-
sentative van Dupont. Die man of
vrouw helpt Vos zoeken naar ver-
beterpunten, stelt een actieplan
op en helpt bij de uitvoering
daarvan. Eerstelijnshulp noemt
Dupont dat. Mocht Vos daarmee
de problemen nog niet de baas
kunnen dan heeft Dupont altijd
nog de specialistische hulp achter
de hand. Dat is een compleet net-
werk van deskundigen dat helpt
bij investeringsanalyses, bedrijfs-
scans, technische optimalisering
of commerciële plannen.
Voor Vos is het het beste als hij
het redt met de eerstelijnshulp,
want die valt onder het service-
pakket van Dupont Refinish ter-
wijl specialistische hulp met een
factuur komt. ●

▼
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Advies, een Bodyshop Scan en
diverse technische trainingen en
de module Marketing en
Verkoop bevat ondermeer de
tools Marktanalyse, Cursus
Praktische Bedrijfscommunicatie
en een cursus Prospecteren.

Van verlies naar winst
Leon Vos is enthousiast, maar
terwijl hij met een schuin oog
naar zijn wat barse accountant
kijkt, wil hij nog één ding weten:
“Wat gaat dat allemaal kosten?”
“Dat hangt er van af welke Tools
we inzetten”, legt Standox uit.
“Sommige zijn kosteloos, andere
hebben een prijskaartje afhanke-
lijk van het aantal mensuren dat
we er in moeten investeren.”
Mocht Vos voor Standox kiezen
dan weet hij zich in goed gezel-
schap, een groot deel van de
Standox-klanten maakt gebruik
van deze diensten. “En de resul-
taten zien we terug in de cijfers
van deze bedrijven. We hebben
al meerdere bedrijven van een
verliesgevende naar een duidelijk
winstgevende situatie gehol-
pen.”
Lijkt het maar zo of staat het ge-
zicht van de accountant na die
opmerking echt wat vrolijker? ●

Standox: Vrolijke accountant
Standox gaat meteen aan de slag
met de cijfers van Goed in de Lak 
en trekt een paar voorlopige
conclusies: “De productiviteit is
waarschijnlijk goed. Over de effi-
ciency kunnen we nog niets zeg-
gen omdat we onvoldoende
gegevens hebben. De gereali-
seerde omzet per productieve
man is redelijk. De verhouding
tussen direct en indirect perso-
neel is niet juist. Wat dit voor
gevolgen heeft voor de balans
tussen kosten en tarief per ver-
kocht uur weten we niet omdat
we geen kostengegevens heb-

ben. Maar dat er ruimte is voor
verbetering lijkt ons duidelijk.”
Hoe nu verder, is dan de voor de
hand liggende vraag. Pierre
Bogers, marketing services mana-
ger, van Standox heeft een hel-
der antwoord: “Voor ons is deze
korte situatieschets aanleiding
om een ‘nulmeting’ te doen. Die
bestaat uit een financiële analyse
van de rendementen en targets.
Bovendien kijken we met een
managementanalyse naar de
managementprocessen binnen
het bedrijf en het derde onder-
deel van de nulmeting is de Een blik in de Standox Consulting Toolbox met zijn zes modules. In iedere

module zitten de nodige ‘tools’. Wat ondernemer Vos daarmee kan? Nou,
kosten beheersen en budgetteren, productiviteit en efficiency verbeteren,
product en productsystemen updaten, nieuwe reparatiemethodes introduce-
ren of nieuwe doelgroepen aanboren bijvoorbeeld.

De Standox-cursus Bodyshop Management is een tool voor de vakman die
zijn managementvaardigheden wil bijspijkeren. Ook AMT deed dat al eens, in
juni 2003. Lees het na in het Autotechnisch archief op AMT.nl in de rubriek
Werkplaats onder het kopje Management.

werkplaatsanalyse. Daarbij kijken
we naar de gebruikte producten,
productsystemen en werkplaats-
processen.”

Standox-gereedschapskist
De resultaten van de nulmeting
kunnen reden zijn voor vervolg-
acties. Standox legt ze vast in
een actieplan. Wat dat voor
acties kunnen zijn? Bogers
noemt een paar voorbeelden:
“Kosten beheersen en budgette-
ren, productiviteit en efficiency
verbeteren, product en product-
systemen updaten, nieuwe repa-
ratiemethodes introduceren of
nieuwe doelgroepen aanboren.”
Klinkt prachtig maar Vos heeft
geen idee hoe hij dergelijke
acties concreet uit moet voeren.
Ook voor dat probleem heeft
Standox een oplossing: de
Standox Consulting Toolbox.
Daarin zitten zes modules, die
samen het complete werkterrein
van een schadeherstelbedrijf
bestrijken. Op hun beurt zitten
in iedere module weer tools,
stukjes gereedschap waarmee
een specifiek werkterrein verbe-
terd kan worden. Concreet: in de
module Product & Techniek zit
onder andere een Routing
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