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De autobranche wacht grote veran-
deringen. De Monti-wet maakt een
einde aan het kunstmatig opgeleg-
de solo-dealerschap van een onder-
nemer. Binnen één bedrijf onder
één dak kunnen zonder beperkin-
gen meerdere merken worden
gevoerd. Zo kan de klant shoppen
en op één locatie al zijn autobe-
hoeftes bevredigen. De onderne-
mer drukt zijn overheadkosten

door schaalvergroting en kan de
productiemiddelen efficiënter
inzetten. Dat geldt zowel voor de
werkplaats, het verkoopteam als
het magazijn.
Voor menig branchegenoot zijn dit
grote veranderingen. Immers, veel
universelen zijn van oudsher fami-
liebedrijven met een bescheiden
omvang. Toch is het ook voor die
doelgroep interessant om eens in

de keuken van zo’n ‘autosuper’ te
kijken. En die kans kregen de
leden van ATC afdeling ‘s Graven-
hage op 23 november jongstleden
tijdens een avond bij Het Auto-
Schadehuis Delft in Delfgauw.

Keten in het westen
Het AutoSchadehuis Delft maakt
deel uit van een keten van tien
moderne en identiek georganiseer-

Regelmatig ATC-avonden bezoeken is leuk en leerzaam. Hele-

maal interessant is de combinatie van een lezing met bedrijfs-

bezoek. Dat loopt uit op een ware ‘experience’ als het bedrijf

praktijkfaciliteiten heeft, waar de ATC-ers zelf aan de slag kun-

nen. Die mogelijkheid werd de leden van ATC ‘s Gravenhage

geboden bij Het AutoSchadehuis Delft.

Op praktijk bij
de ‘Autosuper’

Een autoruit te lijf gaan met een boormachine? Wie durft? Toch is het een
noodzakelijke handeling bij het repareren van sterretjes in het raam. Voor de
ATC-er hier in actie was het even de vraag hoe diep hij moest boren. De pro-
fessional meldde dat hij alleen door de eerste laag heen moest boren en dat
hij dat vanzelf wel tijdens het boren zou merken.

Zelf kleine schadereparaties verrichten

de autoschadeherstelbedrijven in
het westen van ons land. Het scha-
debedrijf is ondergebracht in het
nieuwe bedrijfspand van Het
Motorhuis Delft. Beide behoren tot
de Markeur Holding, een overkoepe-
lende organisatie van een aantal
zelfstandige werkmaatschappijen
in de autobranche. Naast Het
Motorhuis (22 vestigingen) en Het
AutoSchadehuis (10 vestigingen)
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maken ook Multirent (vloot van
1000 voertuigen), Multilease (park
van 8500 auto’s) en MultiEnergy (26
brandstofstations) deel uit van deze
holding.
Op de vestiging in Delfgauw zijn
alle activiteiten in één bedrijfsge-
bouw gecombineerd. Het Motorhuis
voert op de Exportweg het dealer-
schap van Opel, Kia, Chevrolet en
Citroën. Ieder merk heeft zijn eigen

showroom en eigen verkoopteam.
De klant komt binnen via een ‘ano-
nieme’ ontvangsthal, daar wordt hij
doorverwezen naar de showroom
van zijn keuze. “Je zou verwachten
dat veel klanten komen shoppen en
de merken tegen elkaar uitspelen,
maar het tegendeel is waar”, consta-
teert Jack Verhoeven, locatiedirec-
teur van Het Motorhuis Delft. “Ze
hebben zich op allerlei manieren

(internet, TV) laten voorlichten,
weten meestal al welk model, uit-
voering en kleur ze wensen. De
bevestiging van hun keuze zoeken
ze bij ons in de showroom en
maken daarna met de verkoper de
deal”.
Het verkoopteam is volgens Verhoe-
ven dedicated. Dat wil zeggen dat
elke verkoper hoofdzakelijk één
merk vertegenwoordigt. Maar in tij-
den van extreme drukte reiken ze
elkaar de helpende hand, want de
klant mag immers niet wachten.

Volop dedication
Het Motorhuis Delft heeft ook een
gemeenschappelijke werkplaats.
Hier worden de vier merken
geserviced, waarbij ieder merk zijn
eigen monteurs heeft. De merk-
werkplekken zijn min of meer
afgebakend, waarbij ieder merk
zijn eigen opstelling heeft. Ook
zijn alle merkspecifieke gereed-
schappen, zoals de merkdiagnose-
testers aanwezig. Iedere monteur
schoolt zich regelmatig bij door de
cursussen van zijn merk te volgen.
Net zoals in de showroom helpt
men elkaar in incidentele geval-
len, een simpele olieverversing ver-
eist immers geen merkspecifieke
handelingen. Eén chef-monteur
leidt alles in goede banen.
Ook het magazijn en de receptie
zijn gemeenschappelijk. Maar bij
de driekoppige receptie kent elke
receptionist zijn eigen ‘dedication’.
Alle administratieve handelingen
zijn gecentraliseerd in de hoofd-
vestiging in Leiden. Het Motorhuis
beperkt zich tot alleen de retail-
activiteiten.

Veilig en complex
Maar de organisatie van Het
Motorhuis was niet de reden waar-
om we naar Delfgauw zijn getogen.
Het bestuur had weliswaar een
rondleiding door dit fascinerende

Uitdeuken zonder spuiten vergt durf
en goed gereedschap, maar bovenal
veel ervaring, zo konden de ATC-ers
van de afdeling ‘s Gravenhage zelf
ervaren. Een pitje er in één bewe-
ging uithalen, is slechts voorbehou-
den aan de professional. Het strijk-
licht van de boven het werkstuk
hangende TL verlichting laat elke
oneffenheid direct zien.

Kleine oppervlaktes
spuiten zonder een
‘handtekening’ ach-
ter te laten, is niet
eenvoudig zo ver-
telden de mannen
van de werkvloer.
Maar het eindresul-
taat stelt de auto-
mobilist doorgaans
zeer tevreden.

Soms is het noodza-
kelijk om tijdens
het uitdeuken de

ontstane ‘berg’ met
een klein hamertje

en een zachte door-
slag iets terug te

slaan.
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bedrijf op het programma staan,
maar het was vooral de bedoeling
dat de ATC-ers zelf aan de slag zou-
den gaan.
En dan zijn we één deur verder
beland bij de volgende tak van de
Markeur Holding: Het AutoSchade-
huis. Directeur Peter Engels kan
zich beroepen op een ruime erva-
ring in de autoschadebranche. In
de loop der jaren heeft hij veel ver-
anderingen aan zich voorbij zien
trekken, maar zo snel als het de
laatste jaren gaat verbaast hem.
“Nieuwe materiaalsoorten, nieuwe
verbindingstechnieken, complexe
veiligheidssystemen, ingewikkelde
voertuigelektronica. Het zal voor
de universele schadebedrijven
steeds moeilijker worden zich te
handhaven. Ik verwacht dat in
2010 een universeel zich alleen
nog maar kan richten op de cos-
metische reparaties. Grote scha-
des zijn dan in mijn visie alleen
nog voorbehouden aan de merk-
specifieke bedrijven. Alleen voor
hen is het lonend om te investe-
ren in merkspecifieke gereed-
schappen en de vereiste opleidin-
gen van het personeel. Kijk alleen
maar naar de lastechniek, dat is
zeer specifiek geworden”.
Naast die merkspecifieke carrosse-
riebouw zit een moderne auto
tegenwoordig boordevol met
actieve veiligheidssystemen. Mede
hierdoor én door verkeersmaatre-
gelen zoals het aanleggen van
rotondes en trajectcontrole, is het

aantal verkeersslachtoffers de laat-
ste tien jaar aanzienlijk gedaald.
Maar die actieve veiligheidssyste-
men hebben het de werkvloer niet
gemakkelijker gemaakt. Naast
goede schadeherstellers moet het
schadebedrijf ook een monteur
met gedegen voertuigsysteemken-
nis in huis hebben. En die hebben
ze bij het AutoSchadehuis één
deur verder bij de hand.

Groot in het klein
Een andere tendens is de opkomst
van de minor repairs. “Het heeft
redelijk lang geduurd voordat deze
reparatietechniek was ingebur-
gerd. De laatste twee jaar gaat het
snel. Waarschijnlijk omdat autobe-
drijven hun klanten wijzen op
deze mogelijkheid. Bij veel auto-
mobilisten bestaat nog altijd het
idee dat het wegwerken van een

deukje of kras een financiële ader-
lating betekent. Door de klant er
tijdens een onderhoudsbeurt op te
wijzen dat hij voor een gering
bedrag zijn auto cosmetisch weer
tiptop in orde krijgt hebben wij
veel meer emplooi. Daarnaast was
er bij de verzekeringsmaatschappij-
en ook veel onbekendheid met
deze tak van sport”.
Het AutoSchadehuis is nu 5 tot 7%
van zijn tijd bezig met minor
repairs. Het gaat daarbij om uit-
deuken zonder spuiten, bumper-
herstel, dashboardreparatie, steen-
slagreparatie, spotrepair en ruitre-
paratie. Alle 47 aanwezige ATC-
leden hebben zelf kunnen oefenen
in het ‘trainingskamp’ van Het
AutoSchadehuis. Na een korte
instructie van de ‘leermeester’
mochten ze zelf het gereedschap
ter hand nemen. Naast ervaring

blijkt durf en goed gereedschap
belangrijk voor een hoogwaardig
eindresultaat.

De boer op
Dat er een toenemende vraag is
naar dit soort kleine reparaties
wordt wel bewezen door het feit
dat Het AutoSchadehuis kort gele-
den de vierde bedrijfsbus heeft
aangeschaft om op locatie kleine
‘make overs’ te verrichten. “Onze
klanten zijn vooral de dealerbedrij-
ven en fleetowners in de omgeving.
De monteur rijdt met zijn schade-
herstelbus naar de klant en voert
daar ter plaatse de reparatie uit.
We gaan mobiele afzuigunits met
filters aanschaffen om de schade-
lijke emissies zoveel mogelijk af te
vangen”. Naast het werk dat Engels
van Het Motorhuis en de overige
dochters binnen krijgt, herstelt hij
ook voor derden zoals verzekerings-
maatschappijen.
Of een ‘autosuper’ als Het Motorhuis
Delft een schoolvoorbeeld is voor
het autobedrijf van de toekomst, zal
nog moeten blijken. Het bedrijf
draait nu een jaar en de resultaten
zijn vooralsnog positief. Het synergie
effect tussen de verschillende bedrij-
ven is duidelijk aanwezig en binnen
de afzonderlijke afdelingen is een
grote mate van specialisatie aanwe-
zig. Medewerkers waarderen dat,
want ze kunnen dátgene doen waar
ze goed in zijn. ●

Hans Doornbos

Het AutoSchadehuis heeft drie bussen op de weg om bij dealers
en grote fleetowners de minor repairs aan huis te verrichten.
Inmiddels is er een vierde bus besteld, dus de zaken gaan goed.

Een dashboard met gaten of diefstalschade betekende vroeger vervangen. De werknemers
van Het AutoSchadehuis lieten zien dat er met de juiste gereedschappen, vullers en specia-
le lakken een uitstekend resultaat valt te behalen.

Bumpers zijn tegen-
woordig opgetrokken
uit kunststof. Onze
branche is niet echt
bekend met dit materi-
aal, het bleek voor
velen een verrassing
dat je kunststof met de
juiste gereedschappen
uitstekend kunt vor-
men door het te ver-
warmen. Maar pas op,
niet teveel, want dan
kun je alsnog een nieu-
we bumper bestellen!
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