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Perfection made simple

Alleen zij die efficiënt te werk gaan kunnen succesvol zijn. Daarom 
biedt R-M Autolakken niet alleen state-of-the-art producten, 
kleursystemen en trainingen, maar ook R-M,s ‘Programmes For 
Success,. Dit serviceprogramma levert u alle oplossingen die u nodig 
hebt om uw bedrijf te leiden, te ontwikkelen en te beheren, en om 
in te zetten op een meer winstgevende en duurzamere toekomst.  
Het behalen van perfectie kan zo simpel zijn.           www.rmpaint.com

“Ik bouw mijn succes niet op geluk,  
ik bouw het met Programmes For Success,  
het serviceprogramma van R-M Autolakken. 
Simpeler kan het niet.„
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Beste lezer,

Dat voor het carrosseriebedrijf de toekomst 
bij de netwerken ligt, staat als een paal boven 
water. Maar die netwerken worstelen met en-
kele belangrijke vraagstukken. Hoe moet je je 
bijvoorbeeld op de markt positioneren, en met 
welke filosofie? Sommige zijn exclusief verbon-
den aan een leverancier of een business-provi-
der. Andere zien de netwerken eerder als plat-
formen om elkaar te ontmoeten en informatie 
uit te wisselen. Iedereen moet voor zichzelf uit-
maken wat een netwerk hoort te zijn en wat het 
moet bijbrengen.

Een onafhankelijk netwerk voor onafhankelijke 
carrossiers, met een sterk imago dat op lange-
termijnrelaties is gericht: dat is het credo waar-
door AXIAL zich laat leiden. We zijn er rotsvast 
van overtuigd dat net dit aan de basis ligt van 
ons succesverhaal, dat intussen al 28 jaar duurt. 
Want AXIAL biedt meerwaarde aan zijn leden, 
met een complete waaier aan diensten. Admi-
nistratieve ondersteuning, afstemming met de 
opdrachtgevers, marketingsupport, identificatie, 
IT, bevoorrechte aankoopvoorwaarden en een 
specifiek opleidingsprogramma voor bedrijfslei-
ders… Bij AXIAL zijn dat geen loze woorden. 
Het zijn daden die dagelijks worden gesteld. In 
België, maar ook in Frankrijk en Nederland. Ook 
in Spanje en Portugal wordt een structuur opge-
bouwd, met AXIAL Iberica.

Deze groeiassen werden uit de doeken gedaan 
tijdens het congres dat AXIAL België organiseer-
de op 21 september op het circuit van Spa-Fran-
corchamps. Een week later, op 28 september, 
weerklonken dezelfde optimistische woorden 
tijdens een gelijkaardig congres dat door AXIAL 
France werd gehouden en waarop 400 geno-
digden aanwezig waren.

Bij AXIAL richten we de blik nu al naar 2014, 
een jaar dat zich als bijzonder positief aankon-
digt voor de koetswerkhersteller!

Marc Bauduin,
Algemeen directeur – AXIAL
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Nationaal Congres van AXIAL België 
Eendracht en organisatie maken macht! 

 21 september 2013. Afspraak bij 
het ochtendkrieken in het Hôtel de 
la Source, vlak bij het circuit van 
Spa-Francorchamps. Het mooiste 
ter wereld, wordt gezegd. Leden 
van AXIAL Belgium, leveranciers 
en partners zijn in groten getale 
van de partij voor het Nationale 
Congres van AXIAL, om meer te 
weten te komen over de toestand 
van de markt en de talloze 
lopende projecten, niet alleen 
bij AXIAL Belgium, maar ook bij 
AXIAL Europe. Heel dit magazine 
is gewijd aan dit evenement. 

Stilte, de Conventie begint. Op het po-
dium een heel bekende tv-figuur: Frédé-
ric Deborsu. De RTBF-journalist is perfect 
tweetalig. Hij zet onmiddellijk de toon, 
in de taal van Vondel: “Weet u waarom 
AXIAL een beroep heeft gedaan op een 
Franstalige journalist om de debatten van 
dit Congres te modereren? Omdat wij 
goedkoper zijn…” Hilariteit alom. Het is 
meteen duidelijk: er mag gelachen wor-
den! Toch worden tijdens dit officiële ge-
deelte bijzonder serieuze onderwerpen 
behandeld, maar in de namiddag staat er 
wat ludiekers op het programma: racen 
met oude auto’s. 

Maar eerst de serieuze zaken! Want AXIAL 
België heeft veel te vertellen… 
Met 100 leden is België op kruissnelheid 

gekomen. Nu is het tijd om werk te 
maken van nog meer professionaliteit. 
En we zijn goed op weg… “AXIAL 
België is momenteel vier hoofdlijnen 
aan het uitwerken: het aantal reparaties, 
krachtige informatica, opleiding en een 
marketingstrategie”, bevestigt Marc 
Bauduin, algemeen directeur van AXIAL 
België. 

Reparatievolume. Om dit volume op 
te drijven heeft AXIAL België zopas een 
nieuwe sales manager aangeworven, 
die ook deeltijds voor AXIAL Europe zal 
werken en al meteen voor deze editie 
werd geïnterviewd. “Michel Vergaert zal 
op zoek gaan naar nieuwe contracten (in 
België en Europa), waarvan onze leden 
zullen kunnen profiteren.” 

4DOSSIER



IT. AXIAL heeft zich tot UBench 
gewend. “Wij vonden het nuttig 
om een samenwerkingsplatform te 
creëren waarop koetswerkherstellers, 
experts, verzekeringsmaatschappijen 
en leasingbedrijven vlot met elkaar 
kunnen samenwerken”, zegt Peter 
Verbraeken, CEO van UBench 
International. “Dit platform biedt een 
grote administratieve vereenvoudiging 
aan de koetswerkherstellers. De e-mails 
en bestelbonnen hoeven niet meer 
overgetikt te worden en kunnen direct 
verwerkt worden. UBench verzekert 
de nodige transparantie voor AXIAL 
om alle mogelijke discussies achteraf 
te voorkomen. Is de auto klaar? Is de 
factuur correct? Welk onderhoud heeft 
de auto nodig? Al deze vragen worden 
exact beantwoord. Het platform maakt 
ook een vergelijking mogelijk tussen 
de koetswerkbedrijven.” Elk lid van 
AXIAL België zal dus zijn gemiddelde 
reparatiekosten per opdrachtgever 
kunnen berekenen en vergelijken met het 
gemiddelde van het netwerk. 

Opleiding. Sinds de maand oktober wor-
den opleidingsmodules in management 

aangeboden. Verderop in dit magazine 
vindt u een interview met onze oplei-
dingspartner, Yvan Coquin (Processus 
Evolutions). 

Marketing. Elk lid van het netwerk krijgt 
een kaart van zijn naambekendheid in zijn 
regio. Marc Bauduin legt uit: “In feite gaat 
het om een verhouding tussen het aantal 
klanten van elk lid en het aantal gezinnen 
in diezelfde regio. Die verhouding zal voor 
elke postcode berekend kunnen worden. 

Net zoals zijn marktaandeel.” Tot slot zal 
tegen het einde van het jaar een nieuw 
intranet ontwikkeld worden, die een 
directere communicatie tussen de leden 
van het netwerk mogelijk zal maken en 
waarop elk lid zal beschikken over een 
minisite om zijn diverse activiteiten voor 
te stellen. Er is dus wel degelijk iets aan 
het bewegen in België. 
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“De trend in 
Frankrijk is misschien 

specifi eker dan in 
andere landen, met 

sterke akkoorden met 
de verzekerings-

maatschappijen en 
de mutualiteiten.” 
Philippe Herran (AXIAL France)

“Vier hoofdlijnen voor 
AXIAL België: het 
aantal reparaties, 

krachtige informatica, 
opleiding en een 

marketingstrategie.” 
Marc Bauduin (AXIAL België)

Marc Bauduin (AXIAL België): “Elke koetswerkhersteller krijgt een kaart van zijn 
naambekendheid in zijn regio. Zo zal hij zijn marktaandeel kunnen berekenen.”

Philippe Herran (AXIAL Frankrijk): “De 
last die is verbonden aan de aangifte van 
schadegevallen, weegt heel zwaar voor de 
verzekeraar. Die wil daar helemaal vanaf 
en daarom hebben we platformen voor 
schadebeheer nodig.” 
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En in de andere landen? 
Tijdens het Congres van AXIAL België 
kregen de vertegenwoordigers van de 
andere markten van AXIAL Europe de 
kans om de situatie in hun respectieve 
landen te schetsen. Een manier om aan 
te tonen dat de behoeften overal dezelf-
de zijn… 

In Frankrijk. De koetswerkherstel-
lingsmarkt gaat zowat overal achteruit 
en Frankrijk is geen uitzondering: “Er 
zijn geen nieuwe openingen gezien de 
investeringen die gedaan moeten wor-
den”, begint Philippe Herran, voorzitter 
van AXIAL France. “Het is een feit dat 
de kaarten al vrij goed verdeeld zijn. De 
trend in Frankrijk is misschien specifie-
ker dan in andere landen, met sterke 
akkoorden met de verzekeringsmaat-
schappijen en de mutualiteiten. Ik zou 
zelfs zeggen dat wij veeleer geconfron-
teerd worden met sluitingen, vanwege 
enigszins verouderde werkplaatsen. En 
er zijn maar weinig overnemers voor 
wie aan het einde van zijn carrière zit. Bij 
ons zijn er ook steeds meer economi-
sche sluitingen. Daarnaast omvat Frank-
rijk veel netwerken, waarvan de meeste 
gesteund worden door leveranciers van 
koetswerklakken of onderdelen. Ook 
verzekeringsmaatschappijen beschikken 
over hun eigen netwerk.” Op deze markt 
doet AXIAL France (met 254 leden) het 

niet zo slecht. “Want het netwerk heeft 
altijd een visie gehad die vooruitliep op 
deze markt en heeft zijn leden er altijd 
toe aangezet om hun diensten te diversi-
fiëren, kwaliteit te leveren en te investe-
ren in ‘het structureren’ van hun bedrijf.” 
Alle opdrachtgevers richten zich op plat-
formen voor schadebeheer. “Het is een 
feit dat de last die is verbonden aan de 

aangifte van schadegevallen, heel zwaar 
doorweegt bij de verzekeraar”, voegt 
Philippe Herran er nog aan toe. “Die wil 
daar helemaal vanaf, maar dat gaat na-
tuurlijk ten koste van de koetswerkher-
stellers. Niettemin moeten de verzeke-
raars op twee oren kunnen slapen wat 
de uiteindelijke kosten van de herstelling 
betreft, en dat terwijl ze momenteel een 

“In Nederland zijn de opdrachtgevers 
allang overgegaan tot de automatisering 
van de toekenning van de herstellingen, 

waarbij groeperingen de voorkeur 
genieten boven geïsoleerde herstellers.”  

Guus Van Dreven (AXIAL Nederland)

Peter Verbraeken (UBench): “Wij vonden 
het nuttig om een samenwerkingsplatform 
te creëren waarop koetswerkherstellers, 
experts, verzekeringsmaatschappijen en 
leasingbedrijven vlot met elkaar kunnen 
samenwerken.”

Assís Parés (AXIAL Iberica): “De verzekeraars, gevolgd door de leasingbedrijven, vragen steeds meer 
diensten. Daarom had het Iberische schiereiland een netwerk zoals dat van AXIAL nodig om zijn 
slagkracht te vergroten en de kosten te beheersen door grotere volumes te draaien.”



beetje te weinig vertrouwen hebben in 
de herstellers. Het is de bedoeling dat 
deze platformen dat vertrouwen bij de 
opdrachtgevers herstellen. De koetswerk-
herstellers moeten volledig transparant 
worden om opnieuw tot een commer-
cieel evenwicht te komen, in de twee 
richtingen.” 

In Nederland. Nederland is pas toe-
getreden tot het Europese netwerk van 
AXIAL. “Bij ons zijn de opdrachtgevers al 
lang overgegaan tot de automatisering 
van de toekenning van de herstellin-
gen, waarbij groeperingen de voorkeur 
genieten boven geïsoleerde herstellers”, 
verklaart Guus van Dreven, directeur van 
AXIAL Nederland. “Daardoor hebben wij 
in Nederland veel minder koetswerk-
herstellers, die evenwel veel grotere 
volumes verwerken. Dat was de enige 
manier om competitief te blijven.” Mede 
omdat de herstellingen steeds meer 
worden toevertrouwd aan “ketens” van 
koetswerkherstellers, hebben onze noor-
derburen besloten om zich te scharen 
onder de AXIAL-vlag. Maar er zijn kapers 
op de kust… “Wij stellen vast dat de op-
drachtgevers geneigd waren om grens-
overschrijdend te werken”, voegt Guus 
van Dreven eraan toe. “Zowel de multi-
nationals als de verzekerings- en leasing-
maatschappijen zoeken steeds meer in-
ternationale oplossingen op het vlak van 

autoherstelling. Dankzij de internationale 
aanpak van AXIAL kunnen wij ons dus 
beter positioneren. Bovendien kunnen 
wij als groepering onderhandelen met de 
grote spelers op de markt. Die mogelijk-
heid hebben de kleine herstellers niet.” 

Maar tot slot verklaart de Nederlandse di-
recteur met klem: “Onze grootste uitda-
ging bestaat er nu in om een continuïteit 
en een kwaliteit te blijven garanderen in 
een dalende markt.” 

In Spanje en Portugal. AXIAL Iberica is 
momenteel in oprichting: een gemeen-
schappelijk “filiaal” voor Spanje en Portu-
gal. “In deze twee landen stellen wij vast 
dat de verzekeringsmaatschappijen liever 
samenwerken met netwerken dan met 
geïsoleerde koetswerkherstellers”, zegt 
Assís Parés, market developer bij Axalta 
Coating Systems. “De verzekeraars, ge-
volgd door de leasingbedrijven, vragen 
steeds meer diensten. Gezien deze be-
hoeften had het Iberische schiereiland 
een netwerk zoals dat van AXIAL nodig 
om zijn slagkracht te vergroten en de 
kosten te beheersen door grotere volu-
mes te draaien, waarbij de nodige com-
petitiviteit gevrijwaard zou blijven voor 
zijn koetswerkherstellers. De herstellers 
die geen professionele service bieden, 
zijn gedoemd om te verdwijnen. Dat kan 
hard lijken, maar het is de trieste reali-

teit: in Spanje is één op vijf koetswerk-
herstellers op termijn gedoemd om te 
verdwijnen. Nu de autoverkoop drastisch 
achteruitgaat, doet iedereen zijn uiterste 
best om de klant te verleiden. Met AXIAL 
denk ik dat we goed gewapend zijn.” 
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Beschrijving van AXIAL Europe

België 

5,4 miljoen
Dalend
8,2 jaar

-15 %
(in 2011 - 2012)
-4 %/jaar
(prognose over 5 jaar)

+/- 1.750
(Lichte daling)

Verzekeraars (75 %)
Leasing/Fleet (15 %)

Ontwikkeling 
netwerken 

Frankrijk

31,3 miljoen
Dalend
8,8 jaar

-8 %/jaar
(sinds 2011)

Gehalveerd op 
20 jaar tijd

Verzekeraars en onders-
teuningsfondsen (80 %)

Integratie commerciële 
netwerken 

Nederland

7,7 miljoen
Dalend
8,8 jaar

-3 %/jaar
(sinds 2008)

+/- 1.250
(Gesaneerde markt)

2/3 gestuurd volume 
Verzekeraars (60 %)

Ontwikkeling 
netwerken 

Spanje

22,3 miljoen
Dalend
10,1 jaar

-3,5 %/jaar
(sinds 2008)

Dreigende daling 
met 4.500

Intentie om de 
markt te sturen

Verdwijning 
kleine structuren

AUTOMARKT
• Aantal auto’s
• Aantal inschrijvingen
• Gemiddelde leeftijd

HERSTELLINGSMARKT

AANTAL HERSTELLERS 

OPDRACHTGEVERS

VIJFJARENPLAN

“In Spanje is 
één op vijf 

koetswerkherstellers 
op termijn gedoemd 
om te verdwijnen.” 

Assís Parés (AXIAL Iberica)



“Na het Iberische schiereiland, 
op naar Duitsland!”
 AXIAL Europe verenigt 

meer dan 550 leden en 4.000 
medewerkers verspreid over vier 
landen, die  samen een omzet 
vertegenwoordigen van 400 
miljoen euro. Deze cijfers laten 
geen twijfel bestaan rond de 
slagkracht van het huidige AXIAL-
netwerk, maar impliceren meteen 
ook een delicate opdracht voor 
AXIAL Europe: talrijke individuen 
met erg uiteenlopende culturen en 
talen achter dezelfde kar spannen. 
Het minste dat je kunt zeggen, is 
dat de Europese koepel heel wat 
ideeën en middelen ontplooit om 
daarin te slagen. Concreet wordt 
er gewerkt rond drie thema’s.

AXIAL Europe heeft onlangs iemand 
aangeworven voor de grote Europese 
accounts: Michel Vergaert, die we u hierbij 
voorstellen. “Hij zal zijn tijd verdelen tussen 
AXIAL Europe en AXIAL Belgium”, aldus 
Pascal Sidot, directeur van AXIAL Europe. 
“Op Europees niveau bestaat zijn taak erin 
de nationale overeenkomsten uit te breiden 
naar de andere landen. In eerste instantie 
zullen we dan ook doen samenvloeien wat 
reeds bestaat. Daarna focussen we ons op 
de commerciële ontwikkeling door nieuwe 
klanten te prospecteren.”

Business development is één ding, 
“territoriale” ontwikkeling een ander. Het 
staat boven aan het prioriteitenlijstje voor het 
netwerk. Pascal Sidot: “Binnen afzienbare tijd, 
begin 2014, zetten we voet aan wal in Spanje 
en Portugal, met aanzienlijke ambities. Na 
een jaar of twee zullen we de eerste besluiten 
kunnen trekken. Als het een succesverhaal 

blijkt, dan gaat de deur naar Duitsland een 
stuk verder open. We moeten aanwezig zijn 
bij onze Germaanse buren, willen we iets te 
betekenen hebben op Europees vlak. Het 
lijkt me realistisch om daar tegen 2015-2016 
in te slagen.” Eigenlijk komt het erop neer 
dat AXIAL Europe voldoende gewicht in de 
schaal wil kunnen leggen om de belangen 
van zijn carrossiers te verdedigen. “Je krijgt pas 
voldoende massa als je aanwezig bent in de 
voornaamste Europese landen. Zwitserland, 
Oostenrijk, Oost-Europa,… Geloof me vrij, 
er zullen nog heel wat jaren overheen gaan 
voor we daar operationeel zullen zijn.”

Op zoek naar toegevoegde waarde
De diversificatie van onze activiteiten vormt 
de derde pijler binnen de strategie van 
AXIAL Europe. “Om het bestaan van onze 
onderneming op lange termijn veilig te 
stellen, moeten we diversifiëren”, bevestigt 
de directeur van AXIAL Europe. “De 

herstelmarkt voor aanrijdingsschade is aan 
het krimpen. We zullen dus steeds kleinere 
volumes te verwerken krijgen, terwijl de 
prijzendruk toeneemt en de marges dus 
verkleinen. Het spreekt daarom voor zich 
dat we middelen moeten zoeken om 
nieuwe marges te creëren. Ik denk daarbij 
vooral aan activiteiten die we in het verleden 
hebben afgestoten omdat ze voor ons niet 
rendabel waren, maar die we nu nieuw 
leven zullen inblazen. Het gaat om diensten 
met toegevoegde waarde, zoals het plaatsen 
en herstellen van autoruiten, mechanisch 
onderhoud, bandenmontage, en – waarom 
niet – autoverhuur.” Die activiteiten moeten 
meer traffic genereren in de bedrijven die 
onder de AXIAL-vlag varen, met op de koop 
toe een grotere merkbekendheid. Heel 
wat koetswerkbedrijven hebben overigens 
zelf al de koe bij de horens gevat en hun 
dienstverlening op eigen initiatief uitgebreid. 
“Dat is een goede strategie”, geeft Pascal 
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Pascal Sidot (AXIAL Europe)



Sidot toe. “Maar we zullen hen voortaan 
helpen om dit veelvuldige aanbod structureel 
te benaderen, met aankoopmogelijkheden 
en commercialiseringsoplossingen. Het is 
immers door samen te werken als groep 
dat je gewicht in de schaal kan leggen. 
Net als we gedaan hebben voor reparatie, 
zullen we gezamenlijk onze schouders 
zetten onder de diensten die ik daarnet 
al vermeldde, waarbij de AXIAL-identiteit 
ontdubbeld wordt in bijvoorbeeld AXIAL 
Rent voor de verhuring, AXIAL Glas voor 
de autoruiten, enzovoort.” AXIAL Europe 
profileert zich dus als een toolbox die 
ter beschikking staat van zijn leden. “Wie 
de tools wil gebruiken, krijgt van ons de 
handleiding ervoor. Maar niemand zal 
verplicht worden, want we werken als een 
co-operatieve. Ik ben me ervan bewust dat 
deze aanpak tijd zal vergen”. In een eerste 
fase wordt het diversificatiebeleid toegepast 
op de Franse markt. 
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“Net als we gedaan 
hebben voor 

reparatie, zullen we 
gezamenlijk onze 
schouders zetten 
onder de diensten 
met toegevoegde 

waarde.”
Pascal Sidot (AXIAL Europe)

Michel Vergaert - Sales Manager

Investeren in de toekomst
Michel Vergaert is geen on-
bekende in de wereld van de 
automobiel. Hij was voordien 
fleet business manager voor 
KIA en versterkte onlangs de 
rangen van AXIAL. Een erva-
ren sales professional met 
een duidelijke visie op de toe-
komst.

Michel Vergaert schetst de meer-
waarde van AXIAL als volgt: “Onze 
voornaamste doelgroep binnen de 
professionele markt zijn o.m. de 
leasemaatschappijen en autover-
huurders, maar tevens grote en 
middelgrote bedrijven, inclusief zij 
die bvb leasingcontracten hebben, 
maar hun eigen verzekeraar zijn.  
Veel bedrijven hebben vandaag 
niet per se een overeenkomst met een nationale – en bij Axial  zelfs inter-
nationale – groepering van carrosseriebedrijven. Ik denk dat Axial een echte 
toegevoegde waarde betekent voor bedrijven, bv. op het vlak van kostenbe-
heer maar ook qua doorlooptijd van de herstelling.”

Een sterk merk 
Auto’s worden almaar veiliger en de markt van carrosserieherstellingen is 
langzaam aan het krimpen. Daarom is het volgens Michel Vergaert belangrijk 
om vandaag te investeren in de toekomst en voort te werken aan de uitbouw 
van een Belgisch en Europees netwerk: “We willen met AXIAL Europe een 
sterk merk zijn en meer marktaandeel verwezenlijken in de verschillende lan-
den. Op nationaal en lokaal niveau biedt AXIAL daarom ondersteuning aan 
haar carrossiers door middel van coaching en opleidingen om de verkoop te 
optimaliseren en te prospecteren naar bedrijven toe.”

Michel Vergaert licht ook nog toe waarom die fleetmarkt zo belangrijk is 
voor een vereniging zoals AXIAL: “De fleetmarkt is goed voor 50% van onze 
nationale markt, en haar rol wordt steeds belangrijker. Een fleetwagen wordt 
altijd hersteld, bij particulieren worden onderhoud en herstellingen steeds 
meer uitgesteld en dat heeft een serieuze impact op onze activiteiten. Als 
AXIAL-groep moeten we de carrossiers daarom bewust maken van het 
belang van bedrijven. Bij onze aangesloten leden is dit bewustzijn best 
wel aanwezig en we merken ook een grotere vraag van onderuit naar een 
professionele begeleiding. We moeten meer volume kweken en zo meer 
marktaandeel verwerven. Net zoals in andere markten of activiteiten zien 
we ook in de automarkt dat deel uitmaken van een netwerk of keten een 
betere optie is om positief te evolueren. Het voordeel van een groepering 
is langs alle kanten voelbaar: de administratie verloopt vlotter, er is meer 
volume, een betere marketing en de klant kan genieten van een betere 
service voor dezelfde prijs. De Axial-groep moet binnen afzienbare tijd één 
van de grootste carrosserienetwerken worden in Europa.”



“Ik zou meer werk hebben mocht ik 
kettingzagen repareren. Hier in de regio 
worden immers meer bomen verwerkt 
dan dat er auto’s worden hersteld.” Het 
uitstekende verloop van het congres geeft 
Bernard Piron duidelijk vleugels. Dat geldt ook 
voor Ron Cryns: “De talrijke opkomst en de 
sfeer stemmen ons bijzonder gelukkig. Dit 
evenement is het nieuwe gezicht van AXIAL 
Belgium.”
Dat wil daarom niet zeggen dat de buit 
vooraf al binnen was. Ron Cryns is een van 
de stamvaders van de beweging in België en 
herinnert zich: “Mijn onderneming maakte 
vroeger deel uit van een groepering die 
ondersteund werd door een verfleverancier, 
met 50 of 60 leden. We waren maar met zijn 
tienen om de kar te trekken. Maar we waren 
ervan overtuigd dat het beter was om ons als 
carrossiers te verenigen, om onze krachten 
te bundelen. Vandaar de idee om ons aan 
te sluiten bij het onafhankelijke netwerk van 
AXIAL.” Hij wordt daarin bijgetreden door 
Bernard Piron: 

“Toen ik AXIAL vervoegde, vroeg iedereen zich 
af wat ik van plan was. Nu ik erop terugkijk, lijkt 
het een beetje visionair. Het feit dat we nog 
altijd geloofwaardig zijn op de markt hebben 
we te danken aan de goede strategische 
beslissingen die we genomen hebben, ook 
op moeilijke momenten.”

Uitdagingen
In deze editie komen talrijke projecten van 
AXIAL Europe en België aan bod – en niet 
van de minste. Maar er wachten de groep 
in België ook uitdagingen. Zo is groeien een 
absolute noodzaak, ook al is de markt moei-
lijk. “De co-operatieve structuur is een ster-
ke troef”, onderstreept Bernard Piron. “Elke 
aandeelhouder heeft zeggingskracht in de 
beslissingen die binnen het netwerk worden 
getroffen.” De formule blijkt aantrekkelijk, want 
er melden zich regelmatig nieuwe carrossiers 
aan. “We moeten voorzichtig zijn”, laat de 
voorzitter zich ontvallen. “We mogen geen 
leden meer aanvaarden in regio’s waar AXIAL 
al goed vertegenwoordigd is. Onze normen zijn 
in elk geval erg streng. Onze leden tellen gemid-
deld 5 operationele medewerkers, terwijl het 
Belgische gemiddelde 1,8 bedraagt. Misschien 
moeten we het netwerk openstellen voor klei-
nere ondernemingen. Iedereen heeft immers 
het recht om te groeien…” Een mening die 
gedeeld wordt door de vicevoorzitter: “We zou-
den van 100 leden vandaag kunnen overgaan 
naar 110 of 120 leden. Gaan we nog verder, 
dan moeten we misschien overwegen om een 
tweede netwerk op te richten, met wat min-
der strikte normen, maar onder de hoede van 
AXIAL.” Zoals in Frankrijk, waar Best Repair in het 
leven werd geroepen.

“Elke aandeelhouder 
heeft zeggingskracht 
in de beslissingen die 
binnen het netwerk 
worden getroffen.” 

Bernard Piron
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Ron Cryns en Bernard Piron

Twee “anciens” voor 
een nieuw gezicht

 Ron Cryns is voorzitter van AXIAL Belgium. Het AXIAL-congres is voor 
hem een bron van plezier – en dan zeker het vrije gedeelte. Ron is 
immers weg van mooie carrosserieën ‘op leeftijd’. Bernard Piron, ‘zijn’ 
vicevoorzitter, speelt haast een thuiswedstrijd. Hij is immers afkomstig 
van Thimister-Clermont, op een boogscheut van het circuit van Spa. 
Samen leiden ze de AXIAL Belgium-bolide in goede banen!

“De verzekeraars een 
handje toesteken”
Slechte carrossiers zijn er niet meer. 
Dat is in essentie de boodschap 
van voorzitter Ron Cryns. Vandaar 
de vraag: hoe kunnen de AXIAL-
leden zich van de andere 
koetswerkherstellers onderscheiden 
ten opzichte van klanten en 
verzekeraars? “Na het UBench-
IT-platform moeten we nog een 
stap verdergaan door bijvoorbeeld 
een structuur op te zetten die de 
verzekeraars kan ondersteunen op 
het vlak van claim management. 
De koetswerkherstellers hebben al 
een groot deel van de procedures 
voor de maatschappijen naar zich 
toegetrokken, maar ik denk dat we 
ons nog meer moeten engageren 
in de volledige administratie die 
gepaard gaat met een ongeval.”



‘Wij denken graag  met u mee! 
Of het nu gaat om paint of 
non-paint’

Miguel Thevelein - Sales Representative

Plus Paint, dé paint en non-paint specialist
Plus Paint is dé paint en non-paint specialist voor bedrijven in schadeherstel, 
carrosseriebouw en industrie. Naast kwalitatief hoogwaardige lakken van 
onder andere Spies Hecker, levert Plus Paint een uitgebreid non-paint 
assortiment. Daarnaast bieden wij  uitgebreide ondersteuning op het 
gebied van management, kleur, logistiek, training en techniek. Ons Team 
van specialisten staat voor u klaar! 

Maak met ons kennis op www.pluspaint.be

Woestijnstraat 17
2880 Bornem
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Koetswerkherstellers, leveranciers 
en klanten getuigen

Met de wind in de rug

Het mag duidelijk zijn: AXIAL Europe en AXIAL België hebben de wind in 
de rug. Het ontbreekt niet aan projecten en nog minder aan ambitie! En 
de leden zijn zich daarvan bewust. Ziehier enkele getuigenissen die we 
sprokkelden tijdens het nationale Belgische Congres.

Piet Vanhee (Garage Piet Vanhee)

“Een echt succesverhaal”
 “Ik was één van de stichters van de groep en dus één van de allereerste Crash leden. Ze verklaarden ons een toen klein beetje 

gek, maar ik vond dat een gat in de markt: samen staan we sterker. De aanvankelijke bedoeling was om gezamenlijk producten aan 
te kopen om zo de kosten te drukken. Met vallen en opstaan is de groep vandaag een echt succesverhaal geworden. Axial is echt een 
heel sterke groepering die heel veel bijscholing aanbiedt zodat we op technisch vlak steeds kunnen bijbenen. Op termijn denk ik wel 
dat we naar het shop-in-shop principe evolueren, waarbij op één plaats álle diensten worden aangeboden. Zoals het vroeger was. Als 
kleine zelfstandige is het vaak niet makkelijk maar mijn zaak boert nog altijd heel goed!”

Geert Vandenberghe (Carrosserie Vandenberghe)

“Samen meer slagkracht!”
 “De samenwerking met Axial verloopt vlot en heeft alleen maar voordelen. Als en-

keling was het moeilijker om aan te kloppen bij grote firma’s of leasemaatschappijen. 
Nu we aangesloten zijn bij Axial verloopt dit een stuk makkelijker. Ook qua adminis-
tratieve ondersteuning is Axial echt wel een stap vooruit. Samen hebben we meer 
slagkracht, dat is duidelijk.” 

Bernard Biebuyck 
(Carrosserie Biebuyck)

“Grotere vloten 
dankzij AXIAL”
 “Wij waren er bij van in de beginjaren 

en hebben de samenwerking met 
AXIAL altijd positief ervaren. De 
carrosseriebedrijven zijn nu minder in 
aantal maar groter in volume en we 
moeten steeds meer investeren om bij 
te blijven en mee te groeien. De laatste 
jaren kunnen we dankzij het AXIAL-
netwerk gelukkig steeds meer werken 
voor grotere vloten. Maar we blijven 
natuurlijk niet wachten tot het werk naar 
ons toekomt en gaan zelf ook meer en 
meer plaatselijk prospecteren. Dat is in de 
huidige markt echt wel een vereiste om 
het hoofd boven water te houden. Stilaan 
winnen we het vertrouwen van makelaars 
en maatschappijen en weten we hier de 
vruchten van te plukken. Binnenkort draag 
ik de zaak officieel over aan mijn zoon 
Koen.” 



Met de wind in de rug

Louis Soors (Geevers Auto Parts)

“Ideeën uitwisselen”
 “Qua structuur zit het bedrijf echt goed en ook voor onze klanten is AXIAL één van 

de betere netwerken. We moeten nu vooral uitkijken naar de toekomst en dan is zo 
‘n dag als vandaag heel goed om ideeën uit te wisselen. Je ontmoet mensen uit an-
dere streken en andere provincies die vaak ook een andere kijk hebben op de zaken 
en die een situatie zus of zo aanpakken. Heel interessant.”

Etienne De Schrijver
(Carrosserie De Schrijver)

“Solide netwerk”
 “Ik ben al meer dan 30 jaar carrossier. 

Vroeger kwam het werk automatisch 
binnen en moesten we er, simpel 
gezegd, enkel voor zorgen dat het werk 
goed gedaan was. Vandaag komt er een 
heel wat administratie bij kijken, moeten 
we veel vaker zelf contact opnemen 
met de klant en ook meer ons bedrijf in 
de markt gaan zetten en prospecteren. 
Wij waren bij de eerste negen starters 
van AXIAL dat toen nog Crash heette. 
Ondertussen is het uitgegroeid tot een 
solide netwerk dat toch wel in de markt 
staat. Dankzij AXIAL heeft mijn bedrijf 
meer naam gekregen bij de lease- en 
verzekeringsmaatschappijen.”Filip Rousseau (BASF)

“Eén plus één is 
meer dan twee”
 “De wereld van de koetswerkherstelling 

evolueert maar is ook in recessie. Tijdens 
het AXIAL Congres werd duidelijk dat dit 
een Europese tendens is. Ondanks de 
dalende markt, is AXIAL goed gewapend 
om te beantwoorden aan de uitdagingen 
waarvoor de carrossiers staan. Opleiding, 
organisatiestructuur, marketing: AXIAL is 
klaar voor een marktoffensief. We zullen 
ze blijven ondersteunen zoals we dat 
altijd al gedaan hebben. Want naast 
verf verkopen wij ook oplossingen in 
de vorm van opleidingsprogramma’s 
en consultants die de herstellers op 
het terrein helpen. Aangezien BASF 
een internationale onderneming is, 
beschikken wij over de gegevens van 
onze collega’s in andere landen. Wij 
kunnen AXIAL dus ook bijstaan op 
Europees niveau. AXIAL en BASF, dat is 
1+1, maar de som is meer dan twee ...”

Johan Van Deursen (Cryns Carrosserie Center) 

“Full speed ahead!”
 “Ik denk dat er terug heel veel vertrouwen is in AXIAL, vooral in de organisatie. Het 

bestuur heeft de fundamenten gelegd voor een goede samenwerking en ik heb het 
gevoel dat de voordelen van het netwerk nu heel goed aan de oppervlakte komen. Ook 
de internationalisering van AXIAL kan het netwerk alleen maar te goede komen. Ook de 
keuze om met Ubench te gaan samenwerken is zeer verstandig, we gaan resoluut de goede 
richting uit. Het concept van AXIAL is veelbelovend voor de toekomst om het globale kosten-
plaatje te beheren. Er worden middelen gecreëerd, wat goed is, maar het is aan AXIAL om 
die middelen op de juiste manier in te zetten. Op termijn zullen de carrossiers daar mee van 
kunnen profiteren. Ik zou zeggen: Full speed ahead!” 

Stéphane Senet (Kit Car)

“Opleidingen zijn cruciaal”
 “Dit congres is voor mij de ideale gelegenheid om mijn collega’s, klanten en leveranciers in levende lijve te ontmoeten. Het is 

leuk dat je nu een gezicht kan plakken op mensen die je vaak aan de telefoon hoort, maar waarvan je geen idee hebt hoe ze 
er in werkelijkheid uitzien. Ik heb de indruk dat AXIAL Europe definitief op het goede juiste spoor zit en daar worden we alleen 
maar sterker en beter van. Ook in België gaat het AXIAL voor de wind. Binnenkort starten we met de trainingen van Processus 
Evolutions. Ik denk dat de baas van dit bedrijf (Yvan Coquin, n.v.d.r.) wel klare taal spreekt. Hij weet perfect hoe om te gaan met de 
koetswerkherstellers. En dit is wat we nodig hebben om verder te kunnen prospecteren binnen het netwerk van de coöperatieve.”
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Francis De Winter
(Berner Belux)

“We draaien meer 
volume”
 “Wij hebben sinds twee jaar een bloei-

end partnership met AXIAL Belgium 
en vooral dit jaar kenden we een forse 
stijging van onze omzet. AXIAL dealers 
krijgen bij ons een korting, zij nemen 
meer van onze producten af, waardoor 
wij op onze beurt meer volume draaien. 
Een win-win situatie voor beide parti-
jen. Onze corebusiness is de autosector 
maar we waren minder vertegenwoor-
digd in de carrosserie. Dankzij AXIAL is 
de penetratiegraad bij de dealers veel 
groter geworden en hebben we ook 
daar voldoende marktaandeel kunnen 
veroveren. We zijn ook zeer tevreden 
over het werk van Marc Bauduin die er-
voor heeft gezorgd dat AXIAL terug op 
het goede spoor zit.” 

Gianni Severino (Cofely Fleet)

“AXIAL komt tot volle wasdom”
 In een vorige editie van AXIAL Magazine konden we Cofely Fleet reeds ontdekken. Deze onderneming heeft een vloot van 

ongeveer 8.000 voertuigen en doet voor een deel van zijn carrosserieschade een beroep op AXIAL. 
Gianni Severino, fleet support manager bij Cofely Fleet, was aanwezig op het nationale Congres van AXIAL België. “Het 
was echt interessant om de Europese strategie van AXIAL te leren kennen”, zegt hij. “Wij hebben ook een groepsstructuur 
waardoor het evident is om mogelijke synergieën te verkennen. Daar moet je behoorlijk wat energie in investeren, maar 
toch loont het de moeite.”  Gianni Severino over de Belgische situatie: “Dit congres bevestigt dat professionalisering van het 
AXIAL-netwerk in een stroomversnelling zit. AXIAL komt tot volle wasdom, met de nodige reactiviteit naar de klanten toe. 
Bovendien is de boodschap van vice-voorzitter Bernard Piron zeker niet in dovemansoren gevallen: hij doet een oproep naar 
vers bloed in de raad van bestuur. Nog een bewijs dat AXIAL constant vooruitgang wil maken, zich steeds opnieuw in vraag 
wil stellen en met nieuwe ideeën wil komen.”

Kris Van Cauwenbergh (Axalta Coating Systems Belux )

“Productiviteit is key”
 “Wij hebben reeds verschillende jaren een vruchtbaar samenwerkingsverband met 

AXIAL, dat samen met het Repanet, Five Star en het ABS netwerk toonaangevend is naar 
de Belgische verzekeraars. AXIAL heeft een bestuur van vakmensen aangevuld met 
het nodige commerciële talent en dat is een groot voordeel naar de opdrachtgevers 
toe. Onder druk van die opdrachtgevers moeten we vandaag nog meer de focus 
leggen op alternatieve reparatietechnieken. We bieden de AXIAL-leden technische 
bijstand en een constante flow aan opleidingen wat hen moet toelaten gemakkelijk in 
te spelen op de heersende markttendenzen. Onze sector zit in een dalende trend en 
het totaal aantal schadedossiers zal nog verder afnemen. Dit zal een verdere impact 
hebben op het aantal schadebedrijven. Desalniettemin is er wel degelijk toekomst 
voor schadebedrijven die professioneel geleid worden. Productiviteit is key, zowel op 
de werkvloer als binnen het administratief gedeelte.”   

Olivier Devaux (Carrosserie Verfaille)

“Projecten en ambitie”
 “Ik werk nog maar enkele maanden bij Carrosserie Verfaille. Mijn 

doel is om het bedrijf terug op de kaart te zetten. En ik moet zeg-
gen dat, na alles wat ik hier gehoord en gezien heb, AXIAL hierbij 
best wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen. Vandaag is 
er aangetoond dat dit netwerk erg ambitieus is en dat er heel wat 
projecten lopen of in de steigers staan.”

KLANT AAN HET WOORD



AXIAL MAGAZINE: U bent opgegroeid in een 
carrosseriebedrijf. U hebt dus zelf ervaren 
hoe het vak van “carrosseriezaakvoerder” 
geëvolueerd is…
Yvan Coquin: Toen ik het beheer overnam 
van onze familiale koetswerkbedrijven, 
was ik niet bepaald emotioneel betrokken 
bij de onderneming. Ik bestuurde ze als 
profit centers, met concrete doelstellingen 
qua rendabiliteit en productiviteit. De 
gastsprekers op het AXIAL-congres hadden 
het over het vakmanschap dat gepaard gaat 

met het vak van carrossier. Dat is aan het 
veranderen. Zaakvoerders die jarenlang zelf 
met passie op plaatstaal hebben gehamerd, 
worden vroeg of laat verplicht om hun 
werkoverall aan de kapstok te hangen en 
zich in een pak te hijsen om hun business 
te gaan verkopen. Maar niemand legt hen 
uit hoe ze dat moeten aanpakken… Ze 
worden niet begeleid in het beter managen 
van hun “nieuwe generatie”-bedrijf en ook 
over human resources en aankoop kunnen 
ze nog heel wat bijleren.

AM: Vandaar de idee om een bedrijf op 
te richten – Processus Evolutions – dat 
gespecialiseerd is in het opleiden en coachen 
van managers.
YC: Mijn missie vandaag bestaat erin 
opleiding en coaching te voorzien in de sector 
van de automobielreparatie. Verzekeraars 
en herstellernetwerken hebben me 
gevraagd om vormingsprogramma’s uit te 
werken om carrossiers de nodige skills aan 
te leren zodat ze hun bedrijf makkelijker 
kunnen managen. Ik probeer hun blik op 
de buitenwereld te verruimen, terwijl ik toch 
dezelfde taal spreek, want “carrosserie” zit 
als het ware in mijn bloed. De herstellers 
uiten overigens steeds vaker zelf hun 
noden op het vlak van vorming. 

AM: Hoe gaat u tewerk tijdens uw 
opleidingsprogramma’s?
YC: Ik koppel altijd de theorie aan de 
praktijk. In elke module krijgen ze een 
gepersonaliseerd boek en leg ik ze 
casussen voor die uit hun dagelijkse leven 
zijn geplukt. Natuurlijk kunnen we het 
ook hebben over iets dat ze zelf hebben 
meegemaakt in hun bedrijf. Er zijn twee 
types opleiding. Enerzijds ga ik ter plaatse 
bij de hersteller. Dat is veel ludieker 
en concreter. Anderzijds zijn er open 
groepsseminaries in een zaal, waaraan 
zo’n 10 à 15 bedrijfsleiders deelnemen en 
debatteren over management aan de hand 
van concrete casussen.

AM: In België zijn de opleidingen net van start 
gegaan…
YC: Processus Evolutions is partner van 
AXIAL Europe en kan in die hoedanigheid 
opleidingen verstrekken in alle landen waar 
de groep vertegenwoordigd is. We zijn net 
opgestart in België. In Frankrijk voorzien we 
training voor 350 à 400 herstellers per jaar.

Yvan Coquin (Processus Evolutions)

“We spreken 
dezelfde taal”

 Wanneer hij het over koetswerk-
herstellers heeft, lijkt Yvan Co-
quin niet te stoppen. Hij kent de 
autoherstelsector vanbinnen en 
vanbuiten. Logisch ook: hij komt 
uit een familie van carrossiers en 
heeft zelf het koetswerkbedrijf 
van zijn vader geleid. Vandaar dat 
hij vandaag managementoplei-
dingen kan aanbieden die aange-
past zijn aan de branche.

 website: 
www.processus-evolutions.com

Yvan Coquin (Processus Evolutions) : “Zaakvoerders die jarenlang zelf met passie op 
plaatstaal hebben gehamerd, worden vroeg of laat verplicht om hun werkoverall aan 

de kapstok te hangen en zich in een pak te hijsen om hun business te gaan verkopen.”

OPLEIDING
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“Tijdens mijn 
opleidings-

programma’s 
koppel ik altijd de 
theorie aan de 

praktijk.”
Yvan Coquin (Processus Evolutions)
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En niet de eerste de beste, maar wel “classic 
cars”. De deelnemers aan dit congres keken 
zich de ogen uit: Fords GT40, Jaguars 
E-Type, Triumphs TR4, Porsches 901, 911 
of 936 C, Lotussen Elan, Shelby’s Cobra, 
de meest prestigieuze Formule 1-oldtimers, 
enzovoort. In totaal 650 oude auto’s, de 
ene nog mooier dan de andere, hadden 
zich opgemaakt om het beste van zichzelf 
te geven op het mooiste circuit ter wereld. 
Om maar te zeggen dat de deelnemers aan 
dit congres, stuk voor stuk liefhebbers van 
automobiele schoonheden, niet wisten waar 
eerst te kijken. 
En alsof dat nog niet genoeg was, konden 
de genodigden die daar zin in hadden, zich 
naar het stadscentrum begeven, voor het 
Heroes Spa Tribute Festival. Heel speciale 
oldtimers werden ingezet als shuttles om het 
transport naar een van de veertig concerten 
van het grootste “Tribute”-festival van Europa 
te verzorgen! 
Bij AXIAL weten we wanneer we moeten 
werken en wanneer we ons kunnen 
amuseren… En hoe we het nuttige aan het 
aangename kunnen paren! 

 De nationale Conventie van AXIAL België vond plaats in het kader van 
de Spa Six Hours, een weekend dat in het teken staat van knappe en 
krachtige bolides. 

AUTO 16

In de marge van het Congres: 

opwinding en ontspanning


