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Standox : Kansen ombuigen  
in succes

Standox, een van de toonaangevende merken voor au-
toreparatielakken in Europa, biedt nu ook bedrijfsconsul-
tancy aan: Standox Consulting.

Strategische keuzes en economische kennis zijn een 
noodzaak in de huidige snel veranderende markt. Een 
individuele aanpak helpt de carrossiers om inzicht te ver-
werven in mogelijke verbeteringspunten. Daarna bege-
leiden de consultants het bedrijf naar een maximale winst- 
gevendheid.

Voor meer informatie, bezoek www.standox.be 

PTI Zottegem wint Educate-prijs 
2017 van Glasurit
In 2008 lanceerde BASF Duitsland het Educate-project. 
Dit project is gericht op de afdeling carrosserie in 
scholen. In België was het project aan zijn tweede editie 
toe. Het doel was dit jaar om een Audi A1 van een retro-
uitvoering te voorzien. In totaal namen zes scholen aan 
de competitie deel en PTI Zottegem sleepte nipt de 
overwinning in de wacht.

Naast de talrijke prijzen, geschonken door 3M, Teroson, 
Mirka, Iwata en VIP-tools, ging elke school ook naar huis 
met een RODIM-pakket (het huismerk van BASF voor 
non-paintproducten). Een van de leerlingen krijgt ook 
een proefcontract van zes maanden aangeboden, met 
kans op een vaste aanwerving na de proefperiode. De 
twee scholen met de beste score kregen bovendien 
een bezoek aangeboden aan het Glasurit Refinish 
Competence Center in Münster, Duitsland. 
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INHOUDBeste lezer,

In uw handen heeft u het 10e nummer van ons Axial Magazine. 
Tijdens de voorbije jaren zijn vele thema’s aan bod gekomen, 
zoals het onthaal van de klant, de opleiding van de carros-
seriehersteller, de bevoorrading in wisselstukken, de relatie 
tussen opdrachtgevers en het netwerk, de metamorfose van 
het beroep van carrosseriehersteller, en nog vele andere on-
derwerpen. 

Wij herhalen het steeds : onze activiteitensector evolueert als-
maar sneller. En één van de grote uitdagingen van Axial, als 
organisatie en als netwerk, schuilt in het anticiperen van die 
veranderingen, teneinde steeds een optimale dienstverlening 
te bieden.

Dit is een challenge waarmee onze verfleveranciers ook 
geconfronteerd worden. Ze moeten bijvoorbeeld het hoofd 
bieden aan de autoconstructeurs die zich voortdurend wil-
len onderscheiden dankzij nieuwe kleurtinten. Maar hun 
ontwikkelingen gaan veel verder. Ze spreken van innovaties 
zoals thermo-isolerende verf, vuilwerende verf en zelfs ener-
gie-producerend! U leest er alles over in het dossier toegewijd 
aan de twee verfleveranciers die gerefereerde partners zijn in 
ons netwerk.

De toekomst, dat is ook onze planeet! En reeds meerdere  
jaren speelt het milieu-aspect een belangrijke rol ook in onze 
sector. Onze carrosserieherstellers spuiten nu met waterdra-
gende verf en gebruiken producten die drogen bij kamertem-
peratuur (18 tot 20 graden). U leest het, de verfindustrie staat 
niet stil. 

Wij hopen dat u zal genieten van dit 10e nummer en wensen u 
alvast een mooie zomer.  

De redactie

Colophon

Contactadres:  AXIAL Belgium 
 Jules Bordetlaan 166 
 1140 Brussel (Evere) 

Telefoon: 02 701 93 20

Fax: 02 701 93 29 

Verantw. Uitgever: Michel Vergaert

E-mail:  info@axialbelgium.be

Internet:  www.axialbelgium.be
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 Professionele lak is onontbeerlijk voor een pro-
fessioneel carrosseriebedrijf. Axial Magazine sprak 
met de twee lakleveranciers van het Axial-netwerk 
over de nieuwste trends, de laktechnologie van de 
toekomst, opleidingen en het belang van efficiënte 
organisatie. 

Axial wil niet afhankelijk zijn van één lakleverancier en doet 
voor de autolak een beroep op twee geprivilegieerde partners: 
BASF Coatings Services (Glasurit en R-M) en Axalta Coating 
Systems (met de lakmerken Cromax, Spies Hecker en Stan-
dox). Beide partners blijken erg tevreden over die samenwerk-
ing. Salesmanager Eric Verwacht van BASF Coatings Services 
ziet enkele grote voordelen in de samenwerking met Axial: 
“Het is de ideale oplossing voor onze klanten die een erken-
ning voor de verzekeringsmaatschappijen willen. Bovendien 
kan zowel Axial als BASF de klant helpen om de rentabiliteit 
te verbeteren.”

Ook marketingmanager Robert  Jan  Cornelissens van Axalta 
Coating Systems Benelux is trots op het partnership met de 
carrossiers van Axial. “We leveren hele mooie verf, maar uitein-
delijk moet dat nog op de auto worden aangebracht”. 

Wij zijn dus maar de helft van het succes, de 

andere helft is diegene die onze producten 

verwerkt. Het is heel belangrijk dat dat in 

goede harmonie verloopt. 

Opleiding
Dat verklaart waarom zowel BASF als Axalta veel belang hecht 
en aan een goede opleiding. “Elke klant kan op onze website 
zien welke opleidingen we organiseren”, legt Eric van BASF 
uit. “Alle cursussen zijn gratis voor onze klanten. Elke cursus 
telt maximaal vijf cursisten opdat we iedereen de kans kunnen 
geven om het product te spuiten. De theorie proberen we  
hierbij zo kort mogelijk te houden. We hebben 1,5 miljoen euro 
geïnvesteerd in ons trainingscentrum in Bornem. We ontvan-
gen 850 cursisten per jaar, vooral carrossiers maar ook scholen. 
We organiseren elk jaar de zogenaamde Educate-competitie 
voor scholen. Vorig jaar was de uitdaging van dit project om uit 
een blok schuim de wagen van de toekomst te snijden en af 
te werken.”

Net als BASF geeft Axalta zowel opleidingen in trainingscentra 
als ondersteuning on-the-job. “Soms moeten we de onder-
nemer of autospuiter even uit zijn omgeving halen. In trainings- 
centra kun je de hele dag fouten maken zonder dat het gevolgen 
heeft en kun je echt leren. Bij technische ondersteuning  
on-the-job is het mogelijk om ook verbeteringen in het proces 
door te voeren. Binnenkort komen we bovendien met e-learning- 
oplossingen, zodat voor het bestuderen en testen van  
basiskennis geen reistijd en productiviteit verloren hoeft te 
gaan”, zegt Robert Jan van Axalta. 

Drogen
Bijleren is absoluut noodzakelijk, want de technologie evolueert 
razendsnel. “De laatste tijd hebben we bijvoorbeeld alter-
natieve methoden ontwikkeld om de verf te drogen”, vertelt 
Robert Jan. “Traditioneel gebeurt dat in een spuitcabine. Op 
het eind van de reparatie gaat de oven op 60 graden. Dat is 
een grootverbruiker en dus ook een grote kostenpost in het 
herstel. Nu hebben we producten die bij een lagere tem-
peratuur al goed drogen (bijvoorbeeld op 40 in plaats van 
60 graden), of die drogen bij omgevingstemperatuur (18 tot 
20 graden) zonder toegevoegde warmte. De lak kan ook  
drogen met alternatieve drogingsbronnen zoals uv-licht”. 

Luchtdrogende producten zijn de toekomst, 

omdat hier geen extra investeringen of 

veiligheidsmaatregelen voor nodig zijn.

De uv-droogtechniek duikt op bij steeds meer koets-
werkherstellers. Volgens BASF werkt al zeker 30 à 40 pro-
cent van de carrossiers vandaag met ultraviolet licht. Grond-
verf en vernis kunnen al op die manier gedroogd worden 
en er volgen zeker nog meer toepassingen in de toekomst. 
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De autolak van de toekomst
Axalta en BASF zijn goed geplaatst 
om in te schatten hoe autolak de vol-
gende jaren zal evolueren. Eric: “We 
zien meer nanotechnologie verschijnen, 
waarmee we onze producten nog 
efficiënter kunnen maken. Zoals een 
lotusbloem, waarop een druppel wa-
ter op de bloem blijft lopen en niet 
geabsorbeerd wordt. We stellen ons 
de vraag of we dit ook kunnen ge- 
bruiken voor onze producten. Een auto 
gespoten met zo’n lotusbloemeffect 
kan ervoor zorgen dat regendruppels 
van het koetswerk lopen en tegelijk 
het vuil meenemen. Hierdoor zou de 
auto langer proper blijven. Wellicht 
wordt dit nog voor 2020 mogelijk.”

Robert Jan ziet ook een andere 
ontwikkeling. “In Japan rijden er al 
auto’s met een warmtewerende verf 
waardoor je minder energie nodig 
hebt om de auto koel te houden. Alles 
wat de automobielindustrie bedenkt, 
daar moeten wij een oplossing voor 
vinden. En dat is vrij divers. De verf kan 
vuilafstotend, warmtewerend of mo-
gelijk zelfs energie opwekkend zijn. 
Misschien wekt autolak over een paar 
jaar wel energie op. Wie weet?”

Hij is ervan 

overtuigd dat de 

koetswerkhersteller zal 

blijven bestaan. 

“Ik denk dat het lakken of het herstel-
len van schade een manuele activiteit  
blijft. Daar is handwerk voor nodig, 
want elke schade is anders. Schade 
herhaalt zichzelf nooit op 100 procent 
dezelfde manier. Dat kun je niet zo 
evident automatiseren of robotiseren. 
Wel zien we een dalend werkaan-
bod met meer en meer cosmetische 
schades die een kortere doorlooptijd 
hebben”, zegt Robert Jan.

Eric wijst nog op een andere inter-
essante evolutie. “Op langere termijn 
zie ik ook led-technologie op wagens. 
Er bestaan al prototypes die hele-
maal bedekt zijn met led-lampjes. In 
functie van je humeur of nood zou je 
de kleur kunnen veranderen. Met je 
smartphone of tablet kun je de kleur 
van de auto direct aanpassen. Je zou 
hiermee ook reclame kunnen maken 
op de auto met bewegende beelden. 
Veiligheid en wetgeving worden heel 
belangrijk in dit verhaal. We denken 
aan led-technologie, maar dat zal niet 
voor morgen zijn, misschien pas over 
vijftien jaar.”

Trends van vandaag
Zowel BASF als Axalta werken samen 
met zowat alle grote autofabrikanten. 
Ook op dat vlak is er de afgelopen 
jaren veel veranderd. “Vroeger was 
de kleur van de auto niet zo belang- 
rijk voor de fabrikant. Vandaag zijn 
de autobouwers ervan overtuigd dat 
de kleur mee bepaalt of de klant de 
auto koopt. Renault heeft bijvoorbeeld 
gezien dat het verkoopsucces van de 
Clio ook te danken is aan de dieprode 
koetswerkkleur rouge flamme. De fa-
brikanten vragen ons om een exclu-
sieve kleur te bedenken die de auto 
helpt te verkopen”, zegt Eric.

Vier designers bij BASF in Münster 
(Duitsland) zijn specifiek bezig met 
nieuwe kleuren te zoeken en ontwik-
kelen, op vraag van de autofabri-
kanten. “Het zijn echte kunstenaars. 
Ze werken vanuit een villa waar ze 
ongestoord hun creativiteit kunnen 
laten botvieren”, legt Eric uit. BASF 
publiceert elk jaar een overzicht van 
de kleurentrends voor de automobiel-
sector. De jongste kleurenkaart (mei 
2016) staat in het teken van de paral-
lax: het verschijnsel waarbij de positie 
of het uiterlijk van de auto verandert 
naarmate je hem vanuit een andere 
invalshoek bekijkt. Facetrijke tinten 
zetten momenteel de toon.

Robert Jan bevestigt het belang van 
de kleur voor automerken: “Voor de 
automobielindustrie is kleur onderdeel 
van hun marketing. Wanneer de auto-
bouwer met een nieuw model komt, 
dan kiest hij een ‘attentiekleur’ om dat 
model onder de aandacht te brengen. 
De nieuwe trend is kleuren met een 
heel diepe glans. Denk bijvoorbeeld 
aan het rood van de Renault Clio en 
verschillende Mazda-modellen, of 
het diepblauw zoals bij de nieuwste 
Lexus.”  Ieder jaar presenteert Axalta 
zijn Global Automotive Color Popula-
rity Report waarin het per continent de 
ontwikkelingen presenteert.
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 Tot slot geeft Eric nog een 
interessant cijfervoorbeeld, 
dat aantoont dat je niet alleen 
naar de prijs van de lak en de 
wisselstukken mag kijken. 

“Gemiddeld duurt een 
herstelling 13 uren en 
bedragen de kosten ongeveer 
1.380 euro. Daarvan is maar 
6 procent voor de lak en 2 
procent voor kleiner materiaal 
zoals schuurpapier of 
afplaktape. Maar liefst 
52 procent gaat naar de 
werkuren die nodig zijn 
voor de herstelling. Met een 
goede organisatie kun je dus 
veel besparen. Tijd moet de 
focus zijn voor de carrossier.” 
Of zoals Robert Jan van 
Axalta het verwoordt: “De 
maximale productiviteit 
wordt gehaald als mens, 
organisatie én techniek 
optimaal ingezet kunnen 
worden.”

Niet alleen lak
Axalta en BASF hebben de carrossiers 
veel meer te bieden dan alleen de lak. 
“Axalta levert aan Axial producten voor 
elke stap in het schadeherstelproces. 
Dat begint met een reiniger om het 
voertuig schoon te maken voor herstel 
tot en met de blanke lak op het eind 
van het herstel. Onze distributiepart-
ners bieden bovendien een volledig 
pakket non-paintproducten, inclusief 
alle benodigde gereedschappen”, ver-
klaart Robert Jan. “Wij kunnen aan de 
Axial-leden ook toegevoegde waarde 
bieden door ondersteuning in de be- 
drijfsvoering, bijvoorbeeld financiële 
consultancy of procesmanagement.”

“Alles wat de carrossier nodig heeft, 
kunnen wij leveren. Dat gaat van een 
schuurmachine tot een hefbrug”, klinkt 
het bij Eric van BASF. “Alle producten 
die vandaag op de markt zijn, halen een 
goede kwaliteit. Hoe maakt BASF dan 
het verschil? Wij bieden een volledig 
pakket aan onze klanten, inclusief con-
sultancy. 

Behalve het product hebben 
we 58 diensten die louter te 

maken hebben met 

consultancy (workflow, 
marketing, 

bodyshopanalyse…). 

Alleen al om de processen bij onze 
klanten te optimaliseren, heeft BASF 
vier consultants in dienst. Zij focussen 
op KPI’s en cijfers. Ze bekijken van A tot 
Z hoe je de organisatie van het bedrijf 
kunt verbeteren”, aldus Eric. 

Minder tijd, meer inkomsten
“We sturen een consultant en een 
technieker naar de klant. De technieker 
bekijkt bijvoorbeeld de spuitcabine, die 
misschien niet warm genoeg afgesteld 
is waardoor het product te lang moet 
drogen. Op basis daarvan stellen we 
een lijst op met de prioriteiten. Tegelijk 
focust onze consultant zich op het 
administratieve gedeelte. Gemiddeld 
duurt de herstelling van een auto 
dertien uren en daar komen nog twee 
uren bij voor de administratie. Zelfs als 
we maar tien minuten kunnen winnen, is 
dat een enorme besparing voor iemand 
die bijvoorbeeld duizend herstellingen 
per jaar uitvoert. We begeleiden onze 
klanten en maken daarmee het verschil 
met onze collega’s”, stelt Eric.
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Carrosseriebedrijf  
Aerts zet in op  
kwaliteit en service

 Wanneer je aankomt bij Carrosseriebedrijf Aerts in Zutendaal, valt meteen op dat deze carrossier deel  
uitmaakt van het Axial-netwerk. Op de gevel prijkt naast het bedrijfslogo ook het opschrift ‘Axial, car repair  
professionals’. Aan de receptie ligt een brochure met de verbintenissen van Axial. We ontmoeten er zaakvoerder 
Andy Aerts.

Carrosseriebedrijf Aerts is een 
familiebedrijf in het Limburgse 
Zutendaal. Andy Aerts staat aan het 
roer van de carrosserie die in 1988 
werd opgericht door zijn vader. Andy 
wil blijven evolueren en voldoen aan de 
verwachtingen van zowel verzekeraars 
als particulieren. 

Voordelen Axial
De toetreding tot het Axial-netwerk 
is volgens Andy Aerts een logische 
zet. “In samenwerking met Axial 
hebben we onze service en kwaliteit 
nog verscherpt. Samen met Axial 
volgen we altijd de criteria op van 
de verzekeringsmaatschappijen. Die 
leven we strikt na om een goede 
samenwerking nu en in de toekomst te 
garanderen.” 

We merken  

een evolutie naar  

steeds minder en ook 

kleinere ongevallen. 

Daarin willen we ons 

onderscheiden

Andy Aerts
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Klantenservice
Met de klantenservice zit het bij Car-
rosserie Aerts zeker goed. “Een goe-
de ontvangst van de klant is altijd van 
groot belang. Zo kunnen de klanten 
bvb gebruik maken van onze gratis 
wifi”, vertelt Andy. “Elke wagen die 
onze werkplaats binnen- of buitenrijdt 
wordt gecontroleerd aan de hand 
van een checklist. Zo is het kwaliteits- 
niveau altijd gegarandeerd en kan de 
wagen met trots afgeleverd worden 
aan de klant. In geval van een schade 
met tussenkomst van de verzekering 
informeren wij de klant over de ver-
dere afhandeling van zijn schadedos-
sier. Wij werken het dan verder af met 
de verzekeringsmaatschappij, make-
laar en/of expert, zonder de tussen-
komst van de klant als dat niet nodig is. 
Zo ondervindt de klant geen hinder. Dit 
geeft de klant vertrouwen en zo heeft 
hij de zekerheid dat zijn wagen in goede 
handen is.” 

Bij Carrosseriebedrijf Aerts krijg je 
ook een gratis vervangwagen ter 
beschikking. “Zo kan de klant in alle 
comfort zijn dagelijkse verplaatsingen 
voortzetten totdat zijn voertuig klaar 
is om af te halen. We halen ook de 
auto op bij de klant zelf en leveren ter 
plaatse een vervangwagen af”, vertelt 
Andy. 

Een tevreden klant is 

een trouwe klant.

Diversif iëren
Koetswerkherstellingen worden door 
de hogere verkeersveiligheid steeds 
kleiner, dat stelt ook Carrosseriebe-
drijf Aerts vast. “Hierdoor hebben we 
onze smartrepairdienst uitgebreid. 
Zo kunnen wij intern uitdeuken zon-
der lakschade, ruiten herstellen, spot- 
repairs uitvoeren, velgen en koplampen 
herstellen of alle voertuigen polieren. 
We hebben onze diensten ook uitge-
breid met onderhoudsbeurten en de 
verkoop van tweedehandsvoertuigen.” 

Het team van Carrosseriebedrijf Aerts 
heeft bovendien de nodige certifi-
cering om aan hybride voertuigen te 
werken. “Steeds meer bestuurders 
gaan de volgende jaren elektrisch rijden, 
dus ook daar moeten we op inspelen”, 
besluit Andy.



Al meer dan 10 jaar sterk teamwerk
Sinds maart 2007 staat het duo 
Frédéric  Gérard en Michaël  Hercot 
aan het roer van Carrosserie  VK. Zij 
namen toen een bedrijf over dat in 
2000 was opgericht en waar ze allebei 
werkten. Vandaag bestaat de ploeg uit 
vijf medewerkers. Het bedrijf uit Gem-
bloux is lid van het Axial  netwerk en 
heeft ook het ‘New Avicar Plus’-cer-
tificaat. “Natuurlijk hebben we alle 
nodige uitrusting in huis: spuitcabines, 
richtbank, voorbereidingszones”. 

Carrosserie  VK vindt veelzijdig per-
soneel van essentieel belang. Daarom 
steken de twee vennoten zelf de han-
den uit de mouwen in de werkplaats 
en nemen ze meer dan eens een auto 
onder handen. Een voordeel als een 
bestek moet opgemaakt of als de klant 
extra uitleg wil over de herstelling.

De kracht van een netwerk
De carrosserie aan de Chaussée de 
Charleroi legde alle etappes af om de 
criteria van Axial in te vullen.

Carrosserie VK krijgt trouwens 

veel offerte-aanvragen 

rechtstreeks van Axial.

Het is dankzij het Axial netwerk dat de 
carrosserie de erkenningen van de 
verzekeringen kreeg, die “enkel met 
groeperingen werken”. Niet toevallig 
worden 80% van de klanten door de 
verzekeringen aangebracht. Voor het 
team van Gembloux is het zonneklaar, 
“Axial plaatste ons meer in de kijker en 
gaf ons meer werk”.

ZOOM 10

Carrosserie VK

 Er heerst een gezellige drukte bij Carrosserie  VK aan de Chaussée de 
Charleroi in Gembloux. Hier doet een hecht team er alles aan om over de hele 
lijn te voldoen aan de eisen van verzekeraars. Het bedrijf laat ook duidelijk 
merken dat het deel uitmaakt van het Axial netwerk. Geen wonder dus dat 
Bpost voor deze carrosserie koos om haar bestelwagens te herstellen.
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Met de post
Carrosserie  VK levert gegarandeerd 
professioneel werk, leeft altijd de ter-
mijnen na en behoort tot een grote 
groep… Voor Bpost redenen genoeg 
om met het bedrijf in zee te gaan. Het 
contract houdt in dat de postauto’s van 
de regio Gembloux en omstreken na 
een ongeval worden toevertrouwd aan 
de deskundige handen van het team. 
Het is trouwens het regionaal kantoor 
dat Carrosserie  VK heeft aanbevolen 
bij het hoofdkantoor van Bpost. Buiten 
deze samenwerking en de verzekerin-
gen heeft het bedrijf ook een akkoord 
met een Citroën-concessie in de buurt. 
Dergelijke contracten garanderen na- 
tuurlijk een geregeld volume aan her-
stellingswerken.

Warm welkom
De gastvrijheid is niet geveinsd bij 
Carrosserie  VK. De klant wordt uiter-

aard verwelkomd in een afgescheiden 
ruimte van de werkplaats. Maar wil 
iemand van dichtbij zien wat er met 
zijn auto gebeurt of de werkplaats 
bekijken, dan kan dat ook. Zeker om-
dat sommige klanten niet helemaal 
weten wat er allemaal komt kijken bij 
de carrosserieherstelling van een auto. 
Er was ooit een klant die dacht dat zijn 
auto stante pede zou hersteld worden. 
“Klanten beseffen niet hoeveel werk 
erin steekt. Zijn ze echt bezorgd, dan 
schakelen we zelfs de makelaar in.” 
Carrosserie VK beschikt over een vloot  
vervangwagens, waaronder een be- 
drijfsvoertuig, zodat klanten bij een on-
geval zich verder kunnen verplaatsen.

Het prijskaartje
Voor wie niet op de verzekering kan 
rekenen en de herstelling zo goed-
koop wilt laten uitvoeren, “werken we 
met RecupAuto, om tweedehandson-
derdelen te vinden, enkel en alleen op 
vraag van de klant.”

Want de prijs zet vaak een 

rem op herstellingen die niet 

worden terugbetaald door de 

verzekering.

Menselijk contact is dus belangrijk 
om te luisteren naar de klant, hem te  
adviseren… en te aanvaarden dat hij 

kleine schades niet laat herstellen als 
hij ze zelf moet bekostigen. Maar “wij 
geven altijd vijf jaar garantie”.

Over de opleiding en projecten
Carrosserie VK merkt echter op dat de 
opleiding van jongeren die in het vak 
willen stappen, soms tekort schiet. “In 
tien jaar tijd is ons beroep erg veran-
derd, zowel qua administratie als wat 
de technieken met bvb aluminium en 
waterverf betreft.”

Zij vinden dat “de opleiding 

van de leerlingen in 

de mechanica- en 

carrosseriescholen duidelijk 

een andere vorm moet 

krijgen.”

Bovendien ziet men “een gebrek aan 
motivatie en ook angst om het eens fout 
te doen, die jongeren op leercontract 
afschrikken”. Vandaar dat het bedrijf niet 
zo happig is om met stagiairs te werken. 
Maar op regels zijn altijd uitzonderingen 
en dus komt er binnenkort misschien 
toch een stagiair bij het team. Buiten 
aanwerven wil Carrosserie  VK ook uit-
breiden. “We willen onze oppervlakte 
met 250  m² vergroten. De grond is al 
gekocht, en we moeten nog nadenken 
over extra parkeerplaatsen”.
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Total en Axial: een 
winnend partnership!

 Total is al sinds 1920 pal in de Brusselse Europese 
wijk gevestigd. Vandaag speelt het bedrijf een hoofd- 
rol in het Belgisch economisch landschap. Het telt 
4500  medewerkers die in verschillende sectoren 
werken, van raffinage over petrochemie tot nieuwe 
energieën. De Groep commercialiseert petroleum-
producten, aardgas en elektriciteit voor de industrie 
en particulieren.

Onze knowhow, onze producten, onze diensten
Het Antwerps platform is, als derde grootste Europese  
raffinaderij met meer dan 1200 werknemers, een kroon- 
juweel van de Total Groep. Het produceert brandstoffen 
voor allerlei toepassingen en de basisproducten voor zijn 
twee petrochemische units.
Antwerpen bevoorraadt onder meer de fabriek van Feluy, 
Totals grootste Europese productiesite voor polymeren, 
dat ook een technologie- en onderzoekscentrum is. Met 
meer dan 450 werknemers is Feluy het grootste petroleum-
depot van Total Belgium in België. Ieder jaar passeren hier 
3.400.000 m³ brandstof, of 25 % van het volume dat in België 
verbruikt wordt.
Total Gas & Power verkoopt sinds 2013, in België, aardgas 
en elektriciteit aan bedrijven en sinds kort aan particulieren, 
via Lampiris. Zijn fabriek in Schoten maakt antivries- en 
koelmiddelen en de vestiging in Ertvelde produceert 
smeermiddelen. Samen zijn ze goed voor meer dan 
250 werkposten.

Het netwerk van meer 

dan 530 tankstations, 

waarvan 28 langs een 

snelweg, maakt van 

Total de marktleider in het 

leveren van brandstof 

aan autobestuurderes.
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Wij engageren ons
Total werkt mee aan de restauratie van het Belgisch archi-
tecturaal erfgoed. Het Erasmushuis, de bijgebouwen van 
het kasteel van Seneffe, Flagey of Boch-Keramis in La 
Louvière zijn maar enkele voorbeelden. De Groep steunt 
ook educatieve projecten, zoals de Stichting Koningin 
Paola, het Museum voor Natuurwetenschappen, Entre’aide, 
TADA, Peluche… En via Solidarcité zet het bedrijf zich in voor 
de strijd tegen sociale uitsluiting, onder meer met hulp aan 
de opvang van volwassen gehandicapten (Constellations, 
Hama, Les Fauteuils Volants, Les Pilotis, Espoir & Sourire). 
Daarnaast is Total een gewaardeerde partner van grote  
culturele evenementen, zoals Europalia en de Koningin 
Elisabeth Wedstrijd.

Het mecenaatbeleid van Total toont aan 

dat het bedrijf gehecht is aan België, een 

belangrijk land in de geschiedenis van de 

Groep. Tegelijk geeft het tastbaar vorm aan 

de identiteit en de gedragscode van de 

onderneming.  

Meer dan 500 voertuigen
De vloot van Total op het Belgisch grondgebied bestaat uit 
meer dan 500  voertuigen, voornamelijk in long term leasing. 
Het gamma is heel breed en omvat berline en breaks, 
SUV’s, bestelwagens en enkele poolauto’s.

Acties om de chauffeurs bewust te maken
Voor Total is veiligheid een topprioriteit. Het bewijs? Het 
aantal schadegevallen ligt onder het gemiddelde van de 
bedrijven met een gelijkaardig wagenpark. Elk jaar wordt de 
schadelast samen met de verzekeraar met veel aandacht 
ontleed.
Iedere medewerker van Total met een bedrijfswagen moet 
een opleiding volgen in milieuvriendelijk en defensief rijden 
en kan via een app info krijgen over zijn eigen rijgedrag.  

Zijn UPI (User Performance Indicator) vertelt waar hij staat 
ten opzichte van het gemiddelde van de Total bestuurders 
op het vlak van veiligheid achter het stuur, CO2-uitstoot.
De afdeling HSEQ volgt deze UPI’s nauwlettend op en 
meldt elke overschrijding aan de afdeling HR.

Axial biedt de diensten aan die Total wil
Total koos voor Axial omdat zijn aanbod volledig beant-
woordde aan onze behoeften. We konden carrosserie-
herstellers in heel België selecteren en we kregen alle 
mogelijke garanties wat de kosten en de diensten betreft. 

We weten precies wat het ons allemaal kost. Twee keer 
per jaar nemen we samen alles onder de loep en zo kunnen 
we toetsen of onze preventieve maatregelen relevant zijn 
en ze zelfs bijsturen.
Axial biedt ook alle nodige waarborgen die de leasing- en 
de verzekeringsmaatschappijen vragen voor de erkenningen.

De basiscriteria van een goed netwerk van 
carrosserieherstellers voor Total
Om aan de eisen van Total te voldoen, moet een 
netwerk van carrosserieherstellers:
  gevoel hebben voor de veiligheids- en milieu- 
aspecten
 openstaan voor kostenbeperking
 op het hele grondgebied aanwezig zijn
  commercieel denken in het contact met de 
medewerkers en het maken van afspraken
  oplossingsgericht zijn, dit wil zeggen vlot reageren 
op onverwachte problemen
  proactief zijn om de bestaande processen te  
verbeteren
  beschikbaar zijn en dossiers snel afhandelen
  en tot slot, nieuwe oplossingen voorstellen, zoals 
‘Smart repair’ of een mobiele of webgebaseerde app.’
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Uitstekende werkkledij dankzij 
Elis

Elis, de specialist in verhuur en onderhoud van tex-
tiel en werkkledij, biedt uitrusting aan met het logo 
van Axial, specifiek afgestemd op de verschillende 
beroepen van de automechaniek en koetswerkher-
stelling. Zo ben je zeker dat je werkt met kledij die 
resistent, netjes en comfortabel is. Elis neemt ook 
de regelmatige schoonmaak en het onderhoud van 
de volledige kledij voor zijn rekening, gaande van 
de overall of de jas tot de broek. Uiteraard voldoet 
alles aan de veiligheids- en ergonomiestandaarden 
die eigen zijn aan het beroep van carrossier en me-
canicien. Elis levert ook een hele reeks individuele 
beschermingsuitrustingen. Leden van Axial kunnen 
bovendien genieten van kledij die perfect past bij 
het imago van het netwerk .

www.elis.com

Spies Hecker lanceert 
loyaliteitsprogramma Colors 
Unlimited International in België

De carrosseriebedrijven staan elke dag voor nieuwe 
uitdagingen: een grotere efficiëntie bereiken, beter 
voldoen aan de technische vereisten of dagher-
stellingen uitvoeren. Om die uitdagingen het hoofd te 
bieden, moeten ze beschikken over de juiste en re-
centste marktinformatie. En precies daar kan het nieu-
we loyaliteitsprogramma CUI mee helpen.

Stefan Van Geert, Business Development Manager 
bij Axalta Coating Systems Belgium: “Wij delen graag 
onze kennis van de markt, de branche, het product 
en/of technische informatie met de leden van CUI. 
Klanten kunnen profiteren van de deskundige kennis 
van onze specialisten over succesvolle marketing, ef-
ficiënt management en moderne technologie.”

Joachim Hinz, Brand Manager EMEA van Spies Hecker, 
gaf de officiële aftrap van Colors Unlimited in België:  
“In diverse Europese landen is het programma een 
succes en ik ben ervan overtuigd dat het ook de 
leden in België toegevoegde waarde geeft.”

Voor meer informatie en de voordelen die het loya-
liteitsprogramma Colors Unlimited International biedt 
voor professionele schadeherstelbedrijven, kun je 
contact opnemen met Plus Paint, distributiepartner 
van Spies Hecker in Vlaanderen.

www.pluspaint.be 


