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REPORTAGE 
Haans Autoschades

Met een personele bezetting van 25 en een
doorgang van 3200 auto’s per jaar behoort
Haans Autoschades tot de grotere bedrijven in
deze branche. Het schadeherstelbedrijf dat nu
is gevestigd aan de Jules Verneweg in Tilburg is
opgebouwd door de ouders van Bart Haans, die
het zeven jaar geleden overnam en er daarvoor
al tien jaar in meewerkte. Wijzend op de laatste
gemiddelde rendementscijfers die FOCWA
bekend maakte meent Bart Haans dat een
behoorlijke schaalgrootte wel nodig is. Kleinere
schadebedrijven renderen niet best, want er
moet continu geïnvesteerd worden. Nieuwe
materialen, nieuwe laktechnieken en equip-
ment, bijblijven is noodzaak. Haans is onafhan-
kelijk maar wel lid van ABS Autoherstel.
Negentig procent van de omzet komt uit de
door verzekeraars gestuurde schadestroom. Het
overige is ongeveer gelijk verdeeld tussen parti-
culieren en leasebedrijven die hun schades zelf
bekostigen. Als echte ondernemer noemt Bart
Haans het eigenlijk maar een rare situatie, dat
de overeenkomsten met verzekeraars leiden tot
een scala van verschillende uurlonen voor het-
zelfde werk. Met leasemaatschappijen heeft hij
moeite omdat  die op slag al hun werkaanbod
ergens anders onderbrengen als dat iets goed-
koper is. “Naast rendement is continuïteit
belangrijk. Verzekeraars zijn loyaler, daar heb
ik weinig problemen als we eenmaal tot afspra-
ken zijn  gekomen.” Ja, een heel enkele keer: “ik
voerde een nieuwe kentekenplaat van zeven
euro op, daar begon een schade-expert moeilijk
over te doen. Of ik de oude plaat niet kon uit-
deuken. Dat doe ik niet, een kentekenplaat kun
je niet uitdeuken. Ziet er niet uit op een mooi

gerepareerde auto, desnoods betaal ik hem zelf,
heb ik gezegd.”

Strenge eindcontrole
Want gestuurd of niet, waar het allemaal om
draait zijn tevreden klanten die een strakke
auto terugkrijgen. “Regelmatig horen we dat de
auto er mooier bijstaat dan voor de schade”,
stelt Bart Haans vergenoegd vast. Een ijzeren
regel is dat elke auto gewassen en gestofzuigd
wordt voor de eindcontrole, er komt een flesje
reparatielak in en een doos pepermunt, plus
een antwoordkaart waarop de klant kan aange-
ven of alles naar wens is gedaan. De eindcontro-
le is op zich al bijzonder, Haans installeerde
een lichtstraat die onbarmhartig elke onvolko-
menheid in plaatwerk en lakhuid, eh, aan het
licht brengt. Een kast met topkwaliteit poets-
middelen staat erbij om eventueel elke onge-
wenste spuitwaas te verhelpen.
Er blijft ook niets voor de klant verborgen,
ramen achter de receptie geven vrij uitzicht op
het bedrijf dat voor de klant geen verboden
gebied is. Evenzo is Bart Haans zelf altijd aan-
spreekbaar en volledig op de hoogte van wat er
in het bedrijf omgaat. Het begint met een hel-
dere opgaaf van het schaderapport. Digitale
foto’s leggen alles vast voor de expert van de
verzekeraar, op diens komst hoeft niet gewacht
te worden voor de reparatie kan beginnen. Via
Audatex wordt een prijsopgaaf gemaakt, per
computer ontstaat de opgaaf wat vervangen of
gerepareerd zal worden. Op het schaderapport
wordt dat ook voor het personeel aangegeven.
Daar staat ook in waar de benodigde onderde-
len zijn; er is een magazijn voor kleine delen en

een tweede magazijn waar grote delen voor één
auto samen op een kar worden gezet.
Dan is de klant natuurlijk al weer weg, in zijn
gratis vervangend vervoer. Een service van het
bedrijf, benadrukt Haans, niet iets wat op
kosten van de verzekering aangeboden moet
worden. Liefst 29 vervangende auto’s heeft
Haans paraat. Weer een stuk service om tevre-
den klanten te hebben. Er wordt op gelet dat
het vervangend vervoer aansluit bij de scha-
deauto die de klant achterlaat, de vloot is dus
gevarieerd. Renault Clio’s, VW Golfs, maar ook
een mpv, een lesauto, bestelwagens, een wagen
met automaat en zelfs een Mini Cabrio kan
worden ingezet. Ja, dan moet je wel een behoor-
lijke bedrijfsomvang hebben om in een derge-
lijk wagenpark te kunnen investeren.

Glanzende vloer, systeemplafond: je zou niet zeg-
gen dat hier auto’s gespoten worden. Links de
(open) cabine voor het gronden, rechts de spuitcab-
ines, op de voorgrond veel ruimte om binnengeko-
men schadeauto’s klaar te zetten voor bewerking.

Met gezond verstand en echte klantenservice

Bart Haans laat schade
De markt voor autoschadeherstel ontwikkelt zich moei-

zaam. Natuurlijk gaat dat ook aan het Tilburgse schade-

bedrijf Haans niet voorbij. Toch bloeit de zaak. Zozeer

zelfs dat Bart Haans alle noodzakelijke investeringen

kan doen en er zelf ook nog van kan leven. Dit succes

komt niet voort uit uitzonderlijke technieken of geniale

ideeën: “Gewoon je verstand gebruiken.”
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uitgebouwd of vervangen.
Naast twee combispuitcabines is er een door-
voercabine waar op een rolbaan een gespoten
auto snel naar de aparte droogcabine geduwd
kan worden en de spuitplaats weer vrij is. Ook
een cabine voor complete vrachtwagens is in
huis. Liefst een ton in euro’s investeerde Haans
in de spuitcabines om de ventilatiecapaciteit te
verhogen bij de overstap naar watergedragen
lak, zoals haast elke autofabrikant tegenwoor-

Efficiënt ingedeeld
Aan de andere kant kun je, zeker in de gestuur-
de schadestroom, geen torenhoge tarieven reke-
nen op basis van al die aardige dienstverlening.
Er moet toch zo goedkoop mogelijk gewerkt
worden, door korte doorgangstijden. Dus daar-
op is het bedrijfsproces bij Haans Autoschades
ingericht. Een afdeling voor demontage, rich-
ten en niet-demontabele carrosseriedelen ver-
vangen, een afdeling schuren en gronden, de

spuitafdeling, een afdeling montage. En
natuurlijk de genoemde eindcontrole.
Er is een wasplaats, een ruimte voor aircoservi-
ce en een voor ruitmontage. “We doen ook ruit-
reparatie als aparte service, los van schadeher-
stel. Alle kennis en apparatuur hebben we.” Zo
noemt Bart Haans het ook niet meer te vermij-
den een STEK-erkenning te hebben om airco-
installaties te kunnen afvullen, steeds vaker
moeten bij schade delen van een airco worden

Bart Haans nam dit bedrijf van zijn vader over.
Naast hem een deel van de services die klanten
binden: gratis vervangend vervoer. In dit geval een
VW Caddy voor klanten die een bedrijfsauto voor
reparatie brengen.

Vanaf de strak aangeklede receptie kun je zo het
bedrijf in kijken, ten teken dat ieder mag weten
hoe er wordt gewerkt. Aan de balie krijgt de klant
vooraf het schaderapport voorgelegd, inclusief
overzicht van werkzaamheden, onderdelen en bij-
behorende prijzen.

Investeren in de
modernste apparatuur
is een voorwaarde voor
overleving, vindt
Haans. Vandaar deze
kostbare mallen-richt-
bank (achtergrond) en
programmeerbaar las-
apparaat (voorgrond),
beide van Celette.

Eigen vinding van Bart Haans: afgedankte zieken-
huisbedden blijken uitstekend bruikbaar als in
hoogte verstelbare werktafels voor schuren en
bewerken van losse delen. Niet duur ingekocht, en
iedereen blij met het werken op de juiste hoogte.

herstel floreren

Foto’s: Jan Lieftink
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dig gebruikt. “Voor demontage en montage heb
ik echte monteurs aangenomen, die kunnen
dat sneller en beter dan een schadehersteller.
Elk zijn vak.”

Specialisatie
Het vak van schadehersteller is er immers ook
niet simpeler op geworden. In toenemende
mate gebruiken autofabrikanten speciaal staal.
Materiaal met variabele dikte, staal met hoge
treksterkte, aluminium, je treft in een moderne
auto van alles aan. En dan ook nog in combina-
ties, afhankelijk van de belasting op bepaalde
delen van de auto. Dat maakt het richten en
repareren er niet eenvoudiger op.
Dus schafte Haans bij Autoschade Equipment
Nederland een mallenbank aan, waar de auto
op de bevestigingspunten van de wielophan-
ging wordt gezet. Daarmee kun je zeer nauw-
keurig richten, op een mal met de fabrieksma-
ten. Ook moest er een kostbaar lasapparaat
komen dat met geheugensticks geprogram-
meerd wordt. Na opgaaf van het autotype weet
het apparaat met welke lasstroom op specifieke
plaatsen gewerkt moet worden, zodat een scha-
dehersteller niet eerst hoeft op te zoeken of en
waar in een auto tailored blanks, boronstaal of
iets anders bijzonders is verwerkt. “Hoge sterk-
te staal reageert gevoelig”, doceert Bart Haans,
“als het te heet wordt maak je het bros. Het
mag nooit voorkomen dat een bij mij gerepa-
reerde auto minder sterk en veilig blijkt als het
nog eens tot een aanrijding komt.”
Investeren dus weer. Ook in een Japans ‘Miracle
System’ voor uitdeuken en spot repair. “Het is
erg duur, maar werkt geweldig. Je kunt heel
secuur uitdeuken en veel meer repareren in
plaats van vervangen.” Het is echter ook weer

niet zo dat klakkeloos al het mogelijke wordt
ingekocht. Opmerkelijk is dat geen van de
prachtige kleurselectiesystemen van de lakfa-
brikanten wordt gebruikt. “We hebben zelf een
kleurbibliotheek gemaakt. Zo’n kleursysteem is
niet goedkoop, en wij willen een nog grotere
kleurnauwkeurigheid dan we in die systemen
vinden.”
In overweging is nu om regionaal aluminium-
specialist te worden. “Mijn mensen weten wel
hoe daarmee om te gaan, bijvoorbeeld bij een
BMW 5-serie met aluminium frontsectie. Ze
zijn volledig getraind. Maar voor speciale lijm-
en klinkverbindingen daarbij huren we nu in
voorkomend geval gereedschap in.”

Blijven opletten
Gezien de situatie op de schademarkt vindt
Bart Haans dat je geen enkel soort werk bij
voorbaat kunt laten liggen. Het gaat immers
ook om continuïteit, er moet altijd werk op
voorraad staan. “Kijk, er staat nu voor anderhal-
ve week op het planbord. Dat was vroeger wel
meer.” Ook het kleinere werk, van particuliere
klanten die voor een klein prijsje geholpen wil-
len worden, is welkom. “We zijn eigenlijk alle-
maal Alacar”, zo vat hij het kernachtig samen
op de vraag of hij dat franchise idee voor scha-
deherstel zonder franje ziet als nieuwe concur-

rentie. Ofwel, voor elke klant moet een offerte
op maat gemaakt worden die aansluit bij de
wensen. Het gaat om vertrouwen, zodat de
klant redelijkheid ziet in het prijskaartje.
Net zoals Haans zelf niet alleen maar achter de
laagste prijs aanholt: “Ik hou het op één lakle-
verancier, we doen alles met Akzo. Natuurlijk
komen er steeds aanbiedingen van anderen,
dan kan het wat goedkoper. Maar als er een
probleem is met het spuitresultaat wil ik een
vaste partner, waarmee ik samen het probleem
kan oplossen. Zonder gezeur met welk merk
producten is gewerkt, en of het probleem niet
bij een ander ligt.”
Dat vertrouwensprincipe wordt naar alle kan-
ten toegepast. Haans wil zelf de klanten spre-
ken, maar ook altijd voor het personeel klaar-
staan. “Ooit is er eentje bij ons weggegaan, en
die gaf als reden dat ik er nooit was als hij eens
ergens mee zat. Dat heb ik heel goed in mijn
oren geknoopt.” Dus wil Bart Haans ook geen
extra vestiging voor low budget-reparaties, of
een ander schadebedrijf overnemen dat niet zo
goed loopt. “Dat kan niet, ik ken mezelf. Ik wil
overal bij zijn, meewerken en altijd aanspreek-
baar zijn. Met een tweede bedrijf zou ik gek
worden van het heen en weer rennen.” ●

Peter Fokker

Elke auto moet door een nauwkeurige eindinspec-
tie, waar ook het laatste poetswerk plaatsvindt.
Intern heet het “de tunnel der waarheid”, waar
onder helder kunstlicht geen foutje in het lakwerk
onzichtbaar blijft.

Alleen door systematisch werken is een snelle
doorgang en dus hoge productiviteit mogelijk.
Rechts op deze foto de lijn voor demontage en
richten, in het midden de opstelplaats voor te
bewerken auto’s, links de lijn voor gronden en
spuiten. Nog verder naar links, hier niet zichtbaar,
worden gespoten auto’s afgemonteerd.

Aan de spuitcabines is recent voor een fors bedrag
vertimmerd, in verband met de overstap naar
watergedragen lak. In een van de drie cabines kan
een auto op rollen zijwaarts doorschuiven naar de
droogcabine, zodat er meteen weer gespoten kan
worden.
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