
Metamorfose 
bij carrosseriebedrijven

Mei 2014 nr 04  periodiek magazine  verschijnt 4 x per jaar

Magazine

16

18

8

KLANT Arval

OPLEIDING De sleutels tot succes

ZOOM Carrosserie Vannerum & Plevoets



Standox    

Kalender 2014: 
een nieuwe blik op verf

Voor de creatie van de Standox-kalender 2014, die de titel 
“Pure Colours” kreeg, wilde fotograaf Ralf Richter de dynami-
sche en vloeiende eigenschappen van verf verkennen om er 
met een vernieuwde blik naar te kijken. Ralf Richter werkte 
samen met een ploeg die gespecialiseerd is in computer 
imaging om een reeks erg complexe animaties te ontwikke-
len, die uiteindelijk als basis hebben gediend voor de visuals 
van de kalender. Zijn oog voor detail en zijn speelse aanpak 
vertaalden zich in fascinerende beelden die onmiddellijk de 
aandacht trekken.

Spies Hecker

Plus Paint: snel drogen  
zonder warmtebron

De processen optimaliseren, de kos-
ten beperken en efficiënter werken: 
dat zijn de uitdagingen waarvoor elk 
carrosseriebedrijf vandaag staat. Plus 
Paint maakt deze opdracht een stuk gemakkelijker dankzij de 
nieuwe lakken van Spies Hecker en de vernissen die snel dro-
gen zonder warmtebron. Plus Paint biedt ook een oplossing 
voor schrammen en matte lakken. 

PRODUCTEN 2

Symach

Rollerlight: 
bijna zoals daglicht

Met zijn 5200°KI biedt de 
Rollerlight-lamp een uitzonderlijke 
lichtopbrengst, die het dichtst 
bij daglicht aanleunt om ervoor te zorgen dat u de kleuren 
optimaal kunt zien. Ze is gemonteerd op een trolley en kan dus 
gemakkelijk verplaatst worden in de werkplaats. Bovendien 
kan ze tot op een hoogte van 1,85 meter gepositioneerd en 
in alle richtingen gedraaid worden.

Cobra-kleur
De Cobra is een uniek model. Het werd met de hand gecreëerd 
door Volker Sichler, de eigenaar van Hollister MotorCycles, en 
onderscheidt zich door zijn intens rode, transparante afwerking. 
“Om zo’n schitterende transparante afwerking te bekomen, 
hebben we meerdere vernislagen aangebracht. Bij het 
aanbrengen van de verf hebben we gebruikgemaakt van het 
nieuwe HI-TEC-systeem van Spies Hecker om de gewenste 
weergave te bereiken”, legt Volker Sichler uit.

Glasurit

Grijstinten 
in spuitbus

De nieuwe donker-
grijze Glasurit express 
primer-filler wordt klaar 
voor gebruik geleverd 
in een spuitbus. Het 
is de ideale oplossing 
voor kleine lokale herstellingen of om voorbereidingsfoutjes 
zoals blootliggende graten na het schuren te corrigeren. Hij 
laat zich gemakkelijk hanteren, droogt snel, biedt een goede 
afwerkingskwaliteit en gaat corrosie doeltreffend tegen.

ROLLERLIGHT 

Avec ses 5200° Kl, la lampe ROLLERLIGHT 
offre une performance lumineuse                        
exceptionnelle, la plus proche de la lumière 
du soleil, permettant ainsi de voir                          
les couleurs de manière optimale. 
 
Montée sur trolley, elle se déplace très                
facilement dans tout l’atelier. Elle peut être 
positionnée jusqu’à une hauteur de                 
1850 mm et orientée dans toutes                          
les directions. 
 
Selon la lumière souhaitée, placez-là à 

50 cm pour 5000 lux 
100 cm pour 2100 lux 
150 cm pour 1300 lux 

 
La ROLLERLIGHT est très utile au carrossier 
dans le cadre: 

D’une comparaison de teinte, garan-
tissant l’identification exacte de la 
couleur 
De la phase de polissage, permettant 
ainsi de voir le moindre défaut ou 
ombre 
De la phase de débosselage 
De la phase de préparation 

HENRARD SA - Avenue Albert Ier 137 - 5000 NAMUR - TEL 081/23.40.25 
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Beste lezer, 

We kunnen het niet genoeg herhalen: elke dag 
vergaart AXIAL meer expertise. Eerst en vooral 
intern. Enkele weken geleden verzamelde 
de volledige groep van ons netwerk in een 
algemene vergadering en valideerde daar 
de nieuwe statuten. Dit in het teken van nog 
meer transparantie en een beter bestuur van 
onze organisatie. Deze statuten verduidelijken 
eveneens de relaties tussen het netwerk 
(onze aandeelhouders), de beheerders en het 
operationele team dat instaat voor de dagelijkse 
leiding.

Overigens hebben we niet gewacht op deze 
nieuwe statuten om zowel intern als extern 
vernieuwing door te voeren. Het bewijs ligt in de 
gezonde relatie met onze partners, leveranciers 
en leden, die het onder andere mogelijk heeft 
gemaakt om een bonus van 120.000 euro in 
het netwerk te herverdelen. En dat bewijs op 
zijn beurt de uitstekende financiële gezondheid 
van AXIAL. 

We hopen ten stelligste dat onze klanten de 
inspanningen bij de behandeling van hun 
dossier de laatste maanden al hebben mogen 
ervaren. Nu schakelen we nog een versnelling 
hoger. Begin dit jaar zijn we gestart met de 
productie van een nieuwe beheersoftware met 
Trasys. De eerste testen zijn gelanceerd. Ik maak 
dan ook graag van deze kans gebruik om Trasys 
te bedanken voor het vertrouwen. En tevens ook 
alle andere personen die aan dit dossier gewerkt 
hebben om de kinderziektes weg te werken: U 
bench, het kabinet Sarton, het team van AXIAL. 
En natuurlijk ook onze klanten, tenslotte doen 
we al deze inspanningen voor hen.

Marc Bauduin,
Algemeen directeur – AXIAL

edito
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gewacht op deze nieuwe 
statuten om zowel intern 
als extern vernieuwing 
door te voeren. 
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 Om de toekomst professioneler en competitiever tegemoet te gaan en 
een nieuw tijdperk binnen te treden, nodigt AXIAL zijn leden uit om de 
organisatie van hun koetswerkbedrijf te herzien. Een woordje uitleg... 

Metamorfose 
bij carrosseriebedrijven



Zoals alle beroepen moeten ook car-
rosseriespecialisten mee evolueren met 
hun tijd. En net als in andere sectoren 
loopt die verandering niet altijd van een 
leien dakje. Daarom biedt AXIAL een 
helpende hand.

Uitgebreide middelen  
Het netwerk biedt zijn leden concre-
te oplossingen, zoals opleidingen en 
hoogtechnologische beheertools. “Maar 
voor deze oplossingen worden inge-

voerd, moet de koetswerkhersteller 
zich ervan bewust zijn dat hij zich 
als een echte zaakvoerder moet 

gedragen om het voortbestaan van zijn 
bedrijf te verzekeren”, aldus Yvan Co-
quin, partner van AXIAL voor opleidin-
gen. “Omzet draaien volstaat niet meer.” 
De begeleidende catalogus die AXIAL 
heeft uitgewerkt, bestrijkt een brede 
waaier aan bedrijfsopleidingen en in-
terne seminaries. Voorbeelden daarvan 
zijn ‘communicatiebeheer’, ‘de uitbouw 
en het voortbestaan van de onderne-
ming’, ‘het belang van productiviteit en 
rendabiliteit’, ‘omgaan met conflicten’ 
en ‘klanten ondersteunen en binden’. 
“Tijdens deze opleidingen bespreken 
we concrete gevallen en voeren we 

gesprekken tussen professionals”, be-
nadrukt Yvan Coquin. Hij besluit: “Deze 
opleidingen hebben als doel de vaar-
digheden van de AXIAL-leden naar een 
hoger niveau te tillen.” 

Informaticasystemen 
De evolutie van die vaardigheden gaat 
ook gepaard met de invoering van een 
hele waaier aan computersystemen, 
doorgaans in de vorm van software of 
webapplicaties. 

In België werpen CarPack en PlanMana-
ger zich op als de absolute marktrefe-
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“Een beheersysteem 
moet gebruiks- 
vriendelijk zijn. 

Intuïtiviteit is cruciaal 
om de angst voor 
nieuwe technolo-

gieën weg te nemen.” 
Jean-Luc Stassen (CarPack) 

Stefan Sposito – Carrosserie Step Maasmechelen

Zware administratieve 
rompslomp
Stefan Sposito, eigenaar van carrosseriebedrijf Step in Maasmechelen, 
richtte zijn onderneming twintig jaar geleden op. Hij weet dan ook als geen 
ander dat een carrosseriebedrijf vandaag de dag veel meer doet dan alleen 
maar auto’s herstellen. Contact opnemen met verzekeringsmaatschappijen, 
expertises uitvoeren, gratis vervangwagens ter beschikking stellen... Het 
zijn maar enkele van de vele diensten die Step aanbiedt. De klanten zijn 
tegenwoordig een stuk veeleisender. En dat verhoogt ook de administratieve 
rompslomp. “De klant moet enkel zijn wagen binnenbrengen bij ons. 
Wij doen al de rest, van A tot Z. Per klant moeten we ongeveer twee 
uur administratie rekenen. Maar om in de running te blijven zijn we 
tegenwoordig min of meer verplicht om al die diensten aan te bieden,” legt 
Stefan Sposito uit. 

Er werden twee personen op de administratiedienst van de onderneming, 
maar Stefan Sposito moet zelf nog regelmatig bijspringen. “Ik overweeg 
een derde persoon aan te werven om het extra werk uit te voeren. We 
werken momenteel met CarPack, UBench en Informex. AXIAL verzorgt ook 
interessante opleidingen. Zij helpen ons om onze horizonten te verbreden, 
om anders te gaan denken.”

Peter Verbraeken van UBench Jean-Luc Stassen - directeur van CarPackTony Delodder, directeur van InSyPro



“Zodra de gebruiker 
het beheerinstrument 

onder de knie 
heeft, kan hij het 

verschil tussen het 
gebudgetteerde 

en het uiteindelijke 
resultaat gemakkelijk 

evalueren.” 
Tony Delodder (InSyPro) 
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“Voor de 
carrossiers houdt 

dit digitale platform 
een enorme 

administratieve 
vereenvoudiging in.” 

Peter Verbraeken (UBench)

Marc Bauduin – Algemeen directeur van AXIAL België 

«Begeleiding is de sleutel 
tot succes!» 
«Vandaag hebben carrosseriebedrijven zeker 
baat bij een lidmaatschap van AXIAL België. 
Dankzij onze steun genieten ze tal van niet te 
verwaarlozen voordelen. In de eerste plaats 
overtuigen we de bedrijven om zich achter onze 
visie te scharen. Die steunt met name op het 
belang van een hogere servicekwaliteit en van 
de meest adequate manier om te antwoorden 
op de vragen van opdrachtgevers, verzekeraars 
en fleetbeheerders. We hebben niet de ambitie 
om carrossiers hun vak te leren, maar willen ze 
wel tot uitmuntende partners maken die de 
faam van ons netwerk versterken. Om daarin 
te slagen bieden we hen tal van technische opleidingen aan, zodat ze 
steeds mee zijn met de jongste innovaties. Parallel daarmee nodigen we 
hen uit om het beheer van hun zaak te herzien en over te stappen van een 
‘artisanale’ naar een veel professionelere organisatie. Zodra de carrossier 
overtuigd is van de behoefte aan verandering, wordt hij een echte 
zaakvoerder. Wij helpen hem door hoogtechnologische instrumenten 
zoals CarPack of PlanManager aan te reiken. Bovendien houden we 
dankzij ons platform UBench steeds contact met hem en met andere 
actoren uit de sector om het beheer van de dossiers zo goed mogelijk 
te kunnen opvolgen. Daarnaast hebben we ook een contactpersoon op 
het terrein, waarmee we ons engageren om een rechtstreekse link tussen 
carrosseriebedrijven, leveranciers en opdrachtgevers te bieden. 2013 was 
een jaar vol publiciteitscampagnes. Vandaag weet de eindklant dankzij 
onze affiches en brochures perfect met wie hij te maken heeft. Dat is een 
niet te verwaarlozen troef. 

renties. “Een goed beheersysteem helpt 
het carrosseriebedrijf om zijn werkpro-
cessen zowel intern als extern te ver-
beteren,” verduidelijkt Tony Delodder, 
directeur van InSyPro. “PlanManager 
werd namelijk ontwikkeld om repeti-
tieve handelingen terug te dringen en 
diverse communicatiekanalen aan te 
bieden (bestellingen via e-mail in plaats 
van fax, verzending van informatie naar 
de klanten via sms, enz.) en werkt per-
fect samen met andere systemen zoals 
UBench en Informex.” Jean-Luc Stassen, 
directeur van CarPack, deelt deze me-
ning en voegt nog toe: “Een beheersys-
teem moet ook gebruiksvriendelijk zijn. 
Intuïtiviteit is cruciaal om de angst voor 
nieuwe technologieën weg te nemen.”   

Het lijdt geen twijfel dat ICT de gebruiker 
kostbare tijd kan besparen, maar min-
stens even belangrijk is dat de koets-
werkhersteller dankzij de software ook 

het hele proces kan opvolgen, van het 
eerste contact met de klant tot aan de 
facturatie. “Zodra de gebruiker het be-
heerinstrument onder de knie heeft, kan 
hij bovendien het verschil tussen het ge-
budgetteerde en het uiteindelijke resul-
taat gemakkelijk evalueren,” merkt Tony 
Delodder nog op. Hij legt uit: “Dankzij 
een logsysteem kan nauwkeurig wor-
den nagegaan hoeveel tijd precies no-
dig was voor elke fase van de herstelling 
en hoeveel lak er voor elke wagen werd 
gebruikt.” Zo blijven de productiviteit en 
rentabiliteit onder controle. 

Geslaagde integratie 
Bovendien beschikken deze instrumen-
ten ook over een rechtstreekse link met 
UBench, een IT-platform dat carrosserie-
bedrijven helpt met hun administratieve 
taken. Peter Verbraeken van UBench: 
“Het leek ons nuttig om een gedeeld 
werkplatform te ontwikkelen dat carros-
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“Deze opleidingen 
hebben als doel 
de vaardigheden 

van de AXIAL-leden 
naar een hoger 
niveau te tillen.” 

Yvan Coquin (Proces – Evoluties)

Sylvie Depasse – Carrosserie DD Fleurusienne

Wanneer de investering 
vruchten afwerpt... 
«We zijn al lid van AXIAL België 
van bij de oprichting van de 
organisatie. Na enkele jaren 
zagen we al duidelijk in welke 
mate het netwerk ons heeft 
gestuwd om vooruit te gaan. 
Met de steun van AXIAL zijn 
we echt geëvolueerd van 
een familiebedrijfje naar een 
veel professioneler atelier. 
Het managementsadvies en 
de invoering van de software 
CarPack hebben daar in grote 
mate toe bijgedragen. De 
software stelt ons in staat om 
waardevolle tijd te winnen op administratief vlak en komt ook onze 
dagelijkse productiviteit ten goede. Bovendien hebben we in september 
2012 door toedoen van AXIAL een contract met de leasingmaatschappij 
Arval binnengehaald, waardoor we personeel hebben kunnen aanwerven. 
Vandaag hebben we twee arbeiders en een leercontract extra in dienst. 
Met een twintigtal te herstellen wagens per maand is onze werklast 
weliswaar sterk toegenomen maar dat komt ook ons merkimago ten 
goede. Het onomstotelijke bewijs? Vandaag stellen we onze klanten 
moderne vervangwagens ter beschikking in plaats van oude voertuigen. 
De relaties met onze klanten zijn er enkel op verbeterd.”

seriebedrijven, automobilisten, experts, 
leveranciers, verzekeraars en leasing-
maatschappijen helpt om gemakkelijk te 
communiceren. Voor het carrosseriebe-
drijf betekent het digitale platform een 
aanzienlijke administratieve vereenvou-
diging. Het ‘only type 1’-principe is daar-
bij erg belangrijk: mails en bestelbon-
nen moeten niet meer manueel worden 
overgetypt en kunnen onmiddellijk wor-
den behandeld. Conform de filosofie 
van AXIAL garandeert UBench een grote 
transparantie om discussies achteraf te 
vermijden. Is de auto klaar? Is de fac-
tuur correct? Welke taken moeten nog 
worden uitgevoerd? Al die taken worden 

duidelijk opgevolgd.” Ook de opvolging 
van de facturen, een cruciaal punt voor 
carrosseriebedrijven, behoort tot de 
functies. “Dankzij UBench behoren on-
betaalde facturen tot het verleden. Ze 
zitten in het systeem en worden auto-
matisch omgevormd tot herinneringen 
en verstuurd naar de klant in kwestie. 
Zo hoeft men niet langer achter klanten 
aan te lopen.”

De klant eerst 
“Herstellers kunnen uiteraard het ge-
voel hebben dat deze – soms opge-
legde – stap niet garant staat voor een 
evenwichtig partnerschap en een hoog-

staande servicekwaliteit. Maar we weten 
dat er zonder klanten geen carrossiers 
zijn. En als de carrossiers niet vrijwillig 
meewerken aan een gemeenschappe-
lijke kwaliteitsevolutie, zijn er ook geen 
tevreden klanten,” onderstreept trainer 
Yvan Coquin. “Dat is vandaag de dag 
geen optie gezien de engagementen 
van de  verzekeraars naar hun verzeke-
ringnemers.” Met andere woorden, de 
klant moet opnieuw centraal staan in de 
onderneming. Dat heeft AXIAL goed be-
grepen en het wil dan ook op die weg 
verdergaan.
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Carrosserie Vannerum
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Marc Vannerum is wat je een self-made 
man noemt. Tot 1982 werkte hij bij de 
invoerder van Renault vrachtwagens te 
Londerzeel. Hij was verantwoordelijk voor 
de, daar net opgestarte, carrosserieafdeling. 
Al snel werd duidelijk dat wat hij daar deed, 
hij liever voor eigen rekening zou doen. 
Eind 1982 werd een vervallen gebouw van 
300m² aan de Gentsesteenweg in Sint-
Agatha-Berchem aangekocht. Op 22-jarige 

32 jaar excellentie
 Carrosserie Vannerum uit Zel-

lik bestaat al meer dan 32 jaar en 
bouwde dankzij zijn expertise, vak-
kennis en peroonlijke service in de 
loop der jaren een indrukwekkend 
klantenbestand uit. Reden genoeg 
om vorig jaar een VIP-night te orga-
niseren. Een leuk maar ook leerrijk 
evenement voor de aanwezigen.

leeftijd begon hij daar zijn éénmanszaak. 
Al snel werd het eerste personeelslid 
aangeworven en liet echtgenote Carina 
Carlier haar job voor wat ze was om mee 
te helpen in de zaak. Maar het pand op 
de Gentsesteenweg bleek algauw te klein 
en men diende op zoek te gaan naar een 
nieuw onderkomen. In 1989 werden 
de oude gebouwen van Chocolaterie 
Neuhaus in de Isidoor Crokaertstraat te 
Zellik aangekocht.

Na het opruimen van duizenden kilo’s 
pralines kon er plaats gemaakt worden 
voor een ultramoderne carrosserie met 
5000m² werkplaats, verdeeld over een 
afdeling personenwagens, en een afdeling 
vrachtwagens. Carrosserie Vannerum 
kende een vliegende start toen de streek 
geteisterd werd door een hagelbui en de 
volledige parking van een gekend automerk 

zijn 300 nieuwe auto’s beschadigd zag 
worden. Dit werk kwam voor Vannerum 
als een geschenk uit “de hemel”. In de 
drie daarop volgende decennia bouwde 
Carrosserie Vannerum gestaag zijn 
klantenbestand uit met als speerpunten 
vakkennis en service. Hoog tijd dus om al 
die klanten te bedanken voor hun trouw.

VIP-Night
Als er bij Carrosserie Vannerum iets 
gevierd wordt, doet men dat in stijl. De 
VIP-night die op donderdagavond 26 
september 2013 georganiseerd werd, 
was niet alleen voorzien van de nodige 
spijs en drank, er werden immers ook 
workshops georganiseerd. Via een 
originele uitnodiging in postkaartstijl 
werden de genodigden op de hoogte 
gebracht van het event. Bedoeling van 
deze VIP-night was om iedereen te 
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laten kennismaken met de carrosserie 
zelf, de manier van  werken en de 
mensen achter het bedrijf. Bestaande 
klanten konden zo persoonlijk in contact 
komen met medewerkers waar ze 
vaak mee telefoneerden of mailden. 
En ook prospecten uit de buurt; zowel 
makelaars als grote bedrijven, kregen een 
persoonlijker beeld van de onderneming.
Persoonlijk contact en een goede 
opvolging zijn namelijk keyvalues die 
Carrosserie Vannerum nastreeft en wat 
hen als familiebedrijf onderscheidt van 

vele andere herstellers. Een klant is 
bij hen niet het zoveelste nummer 
in de rij maar iedere klant wordt 

persoonlijk behandeld.

In de werkplaats kon men zien hoe een 
herstelling nu juist wordt uitgevoerd. Er 
werden auto’s gedemonteerd en de 
nieuwste technieken in plaatwerk werden 
gedemonstreerd. Aan de genodigden 
werd ook de mogelijkheid gegeven om 

eens zelf een onderdeel te spuiten. 
Een paar experts waagden zich eraan 
en hielden er buiten een vers gespoten 
vleugel ook goede herinneringen op na.  
Carrosserie Vannerum bestaat nu ruim 
30 jaar en kan al heel die tijd rekenen op 
een team van medewerkers die steeds 
paraat staan. Velen onder hen tellen al 
vele jaren dienst en iedereen werd dan 
ook uitdrukkelijk bedankt met een fles 
champagne.

Uniek in België: helikopters!
Wat Vannerum zeker onderscheidt van 
andere carrossiers is dat er niet alleen 
twee- en vierwielers in de ateliers 
passeren maar ook ... helikopters! 
Marc Vannerum was vroeger een 
fervent autocoureur en reed mee in 
de Belcar competitie. Toen hij tijdens 
een 24u wedstrijd zwaar crashte stopte 
hij ermee en zocht hij een nieuwe 
uitdaging in het luchtruim. Hij behaalde 
zijn helikopterbrevet en zijn nieuwe 

passie was de aanzet om de afdeling 
helikopters bij Carrosserie Vannerum op 
te starten. Dat is allesbehalve evident 
want wie aan een helikopter wil gaan 
sleutelen staat meteen voor een hele 
procedure. De luchtvaart schrijft namelijk 
zeer strenge normen voor. Het schilderen 
van helikopters is een uniek concept 
in België. Bij helikopters is er gelukkig 
zelden sprake van schade maar wordt er 
vooral toegespitst op personalisatie. Als 
een helikopter van eigenaar verandert 
wordt deze vaak opnieuw geschilderd. 
Na het maken van een eerste schets, 
in samenspraak met de klant, kunnen 
de schilderwerken beginnen. Er gelden 
strengere regels voor helikopters dan 
voor auto’s, niet iedereen mag aan 
helikopters werken. Het vliegbrevet van 
Marc is dan ook zeker een meerwaarde 
naar de veiligheid van het toestel toe. 
Helikopters van particulieren maar 
ook van de politie werden zo al onder 
handen genomen.

Persoonlijk contact en 
een goede opvolging 
zijn keyvalues die 
Carrosserie Vannerum 
nastreeft en wat 
hen als familiebedrijf 
onderscheidt van vele 
andere herstellers.

Carrosserie Vannerum 
is een familiezaak 
waar persoonlijke service 
nog iets betekent.

Aan de genodigden werd ook de mogelijkheid 
gegeven om eens zelf een onderdeel te spuiten.

Wat Vannerum zeker onderscheidt van andere carrossiers is dat er niet alleen 
twee- en vierwielers in de ateliers passeren maar ook ... helikopters!

 Contact : 
Carrosserie Vannerum
Isidoor Crokaertstraat 21
1731 Zellik
Tel: 02/466.88.99
Fax: 02/466.07.77
www.vannerum.be
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Carosserie Plevoets
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“Ons 50 jarig bestaan was de uitgelezen 
gelegenheid om die mensen om wie 
het draait, uit te nodigen in ons bedrijf,” 
vertrouwde Peter Plevoets ons toe. “Het 
deed ons dan ook heel veel plezier dat 
zoveel vrienden, collega-carrossiers, 
leveranciers en andere zakenpartners 
hier bij ons waren om samen dit jubileum 
te vieren. Het is echt een teken van 
vriendschap en waardering.” 

Carrosserie in hart en nieren.
Peter Plevoets groeide op in het 
carrosseriebedrijf dat zijn vader Maurice 
nu al meer dan een halve eeuw geleden 
eigenhandig uit de grond stampte. Dat 
ooit de dag zou komen dat Peter het 
roer van zijn vader zou overnemen, stond 
in de sterren geschreven. Peter runt nu 

de zaak en Maurice (ondertussen de 
pensioenleeftijd al voorbij) is maar nooit 
veraf. Met meer dan 50 jaar ervaring is hij 
de ideale kwaliteitsbewaker en nog steeds 
de geknipte man om een oogje in het zeil 
te houden op de werkvloer. Achter elke 
sterke man, staat een sterke vrouw, want 
ook Peters echtgenote Ingrid werkt mee 
in de zaak. In de vakantieperiodes zijn 
hun twee zonen niet uit het atelier weg te 
slaan. We kunnen dus echt wel spreken 
van een heuse familiezaak. “Wij vinden 
het als familiale onderneming belangrijk 
om in onze klanten te investeren en 
zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen 
doen dankzij de bijdrage van elk van 
onze professionele medewerkers,” vertelt 
Peter Plevoets. “Daarom zetten wij in op 
onze mensen: samenwerking, inspraak, 

opleiding,… dit zijn waarden die we hoog 
in het vaandel dragen.”

Perfect werk aan een 
correcte prijs 
“De verwachtingen van de klant liggen 
hoger dan vroeger,” weet Peter Plevoets. 
“Daarom beschikken we al jaren over 
een eigen takeldienst en hebben we 
een vervangwagenpark van meer dan 
30 voertuigen, waaronder ook lichte 
bedrijfsvoertuigen. Het is van uitermate 
groot belang dat we onze klanten 
mobiel houden. Ook op IT-vlak staan 
we niet stil. Vorig jaar kwam er een 
vernieuwing van het administratief 
computer carrosseriebeheer programma. 
En misschien wel het belangrijkste: zo 
goed als alle machines in onze werkplaats 

50 jaar Carrosserie Plevoets, 
een gouden jubileum 

 Op 28 november vierde Carrosserie Plevoets haar 50-jarig bestaan in aanwezigheid van meer dan 150 
genodigden, vrienden, collega’s en zakenpartners. In de grote werkplaats ruimden de machines even plaats 
voor rijkelijk versierde tafels, lekkere hapjes en een meesterlijk buffet. Ook Axial was de partij. 



50 jaar Carrosserie Plevoets in een notedop. 

In 1963 begon Maurice Plevoets in een kleine garage (9 m op 6 m) vlak 
naast de huidige locatie met een minimum aan gereedschap. Een jaar later 
werd de eerste leergast aangenomen, die trouwens nog steeds 
in dienst is, en werd het atelier uitgebreid tot 200 m². In de 
daaropvolgende jaren dikte het aantal werknemers aan tot 6. In 
1976, na de oliecrisis overleefd te hebben, werd de bestaande 
werkplaats fors uitgebreid tot 450 m². In 1989 werd de werk-
plaats volledig vernieuwd en stapte ook zoon Peter Plevoets 
mee in de zaak. Elf jaar later, in 2000 neemt Peter het roer over 
van zijn vader en staat hij in voor de dagelijkse bedrijfsleiding. 
Zijn echtgenote Ingrid werkt voltijds mee in de zaak en staat in 
voor de administratie. In 2001 richt Peter Plevoets samen met 
enkele collega-carrossiers Crash op, de voorloper van Axial, en 
wordt hij aangesteld als eerste afgevaardigd bestuurder. In 2005 
wordt hij bestuurder van FederAuto carrosserie en een jaar later 
wordt hij aangesteld als ondervoorzitter van FederAuto Limburg. 
Momenteel beslaat Carrosserie Plevoets 1700 m2, stelt het 9 
full-time werknemers in dienst en is de zaak uitgegroeid tot één 
van de modernste koetswerkherstellers van België. 
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worden om de vier jaar vernieuwd zodat 
we gelijke tred kunnen houden met de 
allernieuwste technologie.” 

“Kwaliteit heeft twee componenten: 
perfect werk leveren aan een correcte 
prijs. Om die kwaliteit te blijven 
waarborgen is het heel belangrijk om 
te blijven investeren in technologie en 
vernieuwing” vervolgt Peter. “Binnen onze 
sector verandert alles heel snel en daarom 
is het als groeiende KMO van heel groot 
belang om de tendensen op de markt 
te volgen en veranderingen goed in het 
oog te houden. Het beroep van carrossier 
is heel anders dan in de tijd van mijn 
vader. Toen waren de stukken duur en de 
arbeid was goedkoop. Nu is de situatie 
omgekeerd: nu is de loonkost een stuk 
duurder en zijn dankzij de technologische 
vooruitgang de wisselstukken goedkoper. 

Als gevolg hiervan gaat men vandaag 
de dag meer vervangen, daar waar 
het nodig is, terwijl men vroeger meer 

ging herstellen. Het artisanale van 
weleer is doorheen de tijd langzaamaan 
verdwenen, maar wat wij doen is nog 
steeds een ambacht. Dat is altijd de rode 

draad gebleven. Een duidelijke structuur 
opzetten voor de volgende generatie is 
iets wat ons sterk bezig houdt. Vandaar 
dat we onze lange termijn doelstellingen 
duidelijk gedefinieerd hebben. We willen 
op een financieel gezonde manier blijven 
groeien en een service blijven aanbieden 
die aangepast is aan de noden en 
behoeften van onze klanten. Daarnaast 
zullen we er ook alles aan doen dat onze 
goede prijs/kwaliteitsverhouding ook in 
de toekomst gewaarborgd blijft.”

“Het is van groot belang dat we onze klanten mobiel houden. 
Daarom beschikken we al jaren over een eigen takeldienst en 

hebben we een vervangwagenpark van meer dan 30 voertuigen.”

50 jaar Carrosserie Plevoets, 
een gouden jubileum 

 Contact : 
Carrosserie Plevoets
Hasseltsesteenweg 153
3800 Sint-Truiden
Tel : 011/68.43.50
Fax : 011/69.16.10
E-mail : carrosserie@plevoets.be
www.plevoets.be
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Hughes Vincent (R.V. Carrosserie)
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“Klaar voor morgen”
 Pierre en Hughes Vincent hebben het vak van koetswerkhersteller de voorbije 14 jaar sterk zien evolueren. De 

broers vormen een perfect complementair duo dat persoonlijk borg staat voor een onberispelijke dienstverlening.
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 Contact : 
R.V. Carrosserie
Rue de l’Yser, 7
4430 Ans
Tel: 04/246.13.05
Fax: 04/246.11.51
www.rvcar.be

De initialen R.V. in de naam van het 
koetswerkbedrijf verwijzen naar zijn 
oprichter: Robert Vincent. Vandaag staan 
zonen Pierre en Hughes aan het roer van 
de familieonderneming, maar ook aan 
dat van nog een ander carrosseriebedrijf, 
namelijk Carauto in Luik, het voormalige 
Carrosserie Duchatelet, waarvan het clientèle 
voornamelijk uit particulieren bestaat. “Bij R.V. 
in Ans zijn de activiteiten daarentegen vooral 
toegespitst op leasing en fleet”, licht Hughes 
Vincent toe. “Mijn vader heeft in 1981 R.V. 
Carrosserie opgericht en de zaak tot in 2000 
uitgebaat, om vervolgens zijn activiteiten te 
diversifiëren in andere sectoren. Mijn broer 
en ikzelf staan met andere woorden nu al 14 
jaar aan het hoofd van bedrijf.”

Mobiliteit verzekerd
In 2004 trad R.V. Carrosserie toe tot 
het CrasH-netwerk en breidde het zijn 
activiteiten aanzienlijk uit. “Sindsdien zijn we 
onafgebroken blijven werken aan de kwaliteit 
van onze dienstverlening aan onze klanten, 
met als troeven een ideale ligging boven 
Luik, op de route naar Brussel. Een groot 
deel van het Luikse ringverkeer in de richting 
van de hoofdstad komt hier voorbij”. Het 

ISO-gecertificeerde bedrijf van ongeveer 
1.500 m² omvat afzonderlijke zones 
voor demontage, plaatslagerij, reiniging, 

voorbereiding en hermontage. De perfect 
gestructureerde onderneming gaat prat op 
twee spuitcabines en een team van tien 
werknemers, stagiaires en leerjongens niet 
meegerekend. De broers Vincent hechten 
ook bijzonder veel belang aan de mobiliteit 

van hun klanten. Zo beschikken ze niet 
alleen over een vloot van 25 vervangwagens, 
maar ook over diverse bestelwagens met 
verschillende afmetingen. Om het de klant 
nog gemakkelijker te maken, biedt R.V. 
Carrosserie bovendien een ophaalservice 
aan binnen een straal van 20 kilometer rond 
het bedrijf.

Trouw personeel
Voor Pierre en Hughes Vincent is het de 
kwaliteit van het geleverde werk die het 
verschil maakt. “Kwaliteit moet er zijn. En 
dat is het geval bij ons, want we krijgen 
amper negatieve feedback. Om een 
constant kwaliteitsniveau te handhaven kan 
R.V. Carrosserie rekenen op een bijzonder 
stabiele en trouwe ploeg. “De meeste 
medewerkers draaien al 25 à 30 jaar mee. 
Ze voelen zich goed hier, iets wat in mijn 
ogen heel belangrijk is, want arbeidsvreugde 
wordt weerspiegeld in het werk dat ze 
leveren. Het personeelsbeheer valt vooral 
onder mijn broer Pierre, terwijl ikzelf een 
meer administratieve rol vervul. We vullen 
elkaar op dat vlak perfect aan.“

Altijd sneller
Als we hem vragen op welke manier het vak 
veranderd is, benadrukt Hughes Vincent de 
noodzaak om steeds sneller en korter op de 
bal te spelen en almaar meer diensten aan 
te bieden. “De verzekeringsmaatschappijen 
voeren de druk op wat timing en kosten 
betreft, terwijl er ook steeds meer administratie 
bij komt kijken. Onze marges dalen dan ook 
jaar na jaar. Gelukkig kunnen we dat voor 

een stuk goedmaken door het groeiende 
volume. We herstellen tegenwoordig 20 tot 
30 voertuigen per week, wat niet slecht is. 
Bovendien kunnen we rekenen op efficiënte 
en tijdbesparende beheertools zoals CarPack 
en UBench. Vandaag moet een carrossier 
eerst en vooral een bedrijfsleider zijn. AXIAL 
helpt ons om de juiste koers te varen en 
om ons voor te bereiden op toekomstige 
evoluties in de sector.”

Spitstechnologie
R.V. Carrosserie investeert niet alleen in 
opleiding van het personeel – management 
incluis – maar ook in geavanceerde 
technologieën voor de werkplaats. “Niet 
alleen de werktechnieken veranderen, 
ook het gereedschap evolueert continu. 
Het materiaal veroudert vrij snel en kost 
een flinke duit. Maar je moet mee, want 
ook de auto’s zelf blijven onafgebroken 
evolueren. We moeten bijvoorbeeld de 
boordcomputers kunnen herprogrammeren 
wanneer deze na een bepaalde ingreep 
foutcodes geven. Daarnaast moeten we 
ook aluminium kunnen lassen. Daar zijn 
bijzondere vaardigheden, knowhow en 
materiaal voor nodig.”

“De druk op de herstelkosten wordt aanzienlijk opgevoerd door
 business-aanbrengers, verzekeraars en wagenparkbeheerders.”

“Klaar voor morgen”
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Jean-Didier Verfaille (Carrosserie Verfaille)
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Carrosserie Verfaille op de Daillylaan in 
hartje Schaarbeek is een familiebedrijf, 
ook al had de huidige zaakvoerder 
oorspronkelijk een heel andere weg 
gekozen. “Ik ben landbouwingenieur 
van opleiding, maar in onze familie is de 
auto koning,” legt Jean-Didier Verfaille 
uit. “Mijn vader en zijn broers waren 
Volkswagen-importeurs in Afrika. Na de 
onafhankelijkheid zijn ze teruggekomen 
naar België om hier garages over te nemen. 
Toen mijn vader de carrosseriezaak op de 
Daillylaan eind jaren zestig overnam, was 
het een klein bedrijfje dat enkel lakwerk 
deed. Hij werkte alleen, met een arbeider. 
In het begin van de jaren tachtig kreeg 
hij de kans om het atelier te vergroten 
door een failliete Fiat-garage op te kopen. 
Ik had toen net mijn legerdienst achter 
de rug en besloot mee in het avontuur 
te stappen.”

Dirigent
Intussen is Carrosserie Verfaille uitgegroeid 
tot een middelgrote onderneming, die 
de voorbije jaren de nodige maatregelen 
heeft getroffen om in te spelen op de 
veranderingen die de sector ondergaat. “Ik 
heb mijn team grondig herschikt om de 
verwachtingen van de klanten te kunnen 
inlossen en hen een 100% professionele 
service te verzekeren. Dat geldt niet alleen 
voor het atelier maar ook voor de receptie 
en directie. We ontvangen onze klanten 
voortaan niet alleen in het Frans maar ook 
in het Nederlands en Engels.” Sinds maart 
2013 staat Olivier Devaux aan het roer van 
de carrosserieactiviteiten. Een ware dirigent 
die zijn organisatietalent al ruimschoots 
heeft bewezen want hij stond twintig 
jaar lang aan het hoofd van een Audi- en 
Volkswagen-garage in Brussel. “Het is mijn 
taak om te zorgen dat elke werknemer op 

‘Een professioneler team’
 De jongste jaren heeft Carrosse-

rie Verfaille sterk gefocust op zijn 
personeel. Doelstelling: een opti-
male organisatie uitbouwen om 
de efficiëntie te verhogen. Dankzij 
het toegenomen professionalisme 
kan de onderneming beter inspe-
len op alle behoeften van de klan-
ten.
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de juiste plaats staat om het beste van 
zichzelf te geven. Ik heb twee mensen aan 
de receptie en acht in het atelier. Toen ik 
aankwam waren er slechts twee arbeiders 
en een leerjongen...”

Het belang van opleiding
Carrosserie Verfaille beschikt over een 
lakcabine, vijf voorbereidingszones, 
drie bruggen en een elektronische 
uitlijninstallatie. “Het gebruikte materiaal 
is uiteraard belangrijk, maar we besteden 
ook heel wat aandacht aan de opleiding 

van de werknemers. We bieden tal 
van diensten, zoals ruitherstelling met 
Touring Glass, smart repair, ophaling van 
leasingwagens, vervangwagens, maar ook 
kortetermijnverhuur, en dat allemaal met 
dezelfde aandacht voor kwaliteit.”

Europese clientèle
Carrosserie Verfaille werkt gemiddeld 
twintig wagens per week af. “Dat is een 
mooi volume, al ondervinden we toch 
heel wat concurrentie aan deze kant van 
Brussel. Anderzijds kunnen we schermen 

met een interessante ligging. We zijn in 
de buurt van de Europese wijk gevestigd 
en dat levert een niet te verwaarlozen 
volume op. Doordat we deel uitmaken 
van Axial hebben we ook toegang tot 
bedrijfsvloten, in het bijzonder die van 
ondernemingen in de kantorenzones van 
Evere en Zaventem. Axial geeft ons ook 
de mogelijkheid om activiteiten op een 
professionelere manier te beheren, met 
name dankzij het opleidingsprogramma. 
In een netwerk werken is onmisbaar 
geworden voor onze sector.”

“Het gebruikte materiaal is uiteraard belangrijk, maar we besteden 
ook heel wat aandacht aan de opleiding van de werknemers.”

 Contact : 
Verfaille
Avenue Dailly, 214
1030 Schaerbeek
Tél : 02/743.35.15
Fax : 02/736.41.88
E-mail: carrosserie@verfaille.be
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Arval en AXIAL
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Arval is onderdeel van de Franse bank 
BNP Paribas die de grootste bank van 
de Eurozone is. Als leasingmaatschappij 
beheert ze wagenparken met personen- 
en lichte vrachtwagens, van zowel KMO’s 
als grote multinationals. Sinds haar start 
heeft Arval een flinke groei doorgemaakt 
en inmiddels behoort ze tot de top vijf 
van autoleasemaatschappijen in België. 
Op dit moment beheren 200 enthousi-
aste werknemers meer dan 36.000 voer-
tuigen. Een wagenpark van die omvang 
brengt logischerwijze ook heel wat scha-
degevallen met zich mee …  

Net onder één schadegeval per 
wagen
Vorig jaar tikte Arval af op een ongeval-
lenstatistiek van gemiddeld net niet één 
schadegeval per wagen. “De schadege-
vallen bij Arval – zonder rekening te hou-
den met de einde contract schade – zijn 

onder te verdelen in twee categorieën”, 
legt Pascal Laenens, manager insurance 
bij Arval, uit. “Enerzijds is er de ongeval-
schade, al dan niet met tegenpartij. Hier 
konden we vorig jaar aftikken op gemid-
deld 0,7 schadegevallen per voertuig en 
anderzijds is er de glasschade. Samen 
komt dat neer op ongeveer één schade-
geval per wagen. We stellen alles in het 
werk om de schadekost onder controle te 
houden. Axial helpt ons daarbij om dit te 
realiseren.”  

Voor de reparatie van schadegevallen 
doet Arval onder andere beroep op de 
diensten van AXIAL. Pascal Laenens: “We 
werken reeds samen met AXIAL van toen 
het netwerk die naam nog niet droeg, maar 
Crash heette. Alles samen gaat het toch al 
om een samenwerking van een dikke tien 
jaar. We hebben de evolutie van de onder-
neming vanop de eerste rij kunnen volgen 

Een perfecte match
 Met een wagenpark van meer 

dan 36.000 wagens is het voor 
leasingmaatschappij Arval enorm 
belangrijk om een betrouw-
bare partner te hebben voor zijn 
schadebeheer. De belangrijkste 
pijlers – service, kwaliteit en di-
enstverlening – vindt Arval terug 
in de waarden van AXIAL. Pascal 
Laenens, manager insurance bij 
Arval, geeft meer uitleg over de 
reeds tien jaar bestaande samen-
werking met AXIAL.

Pascal Laenens: “Vorig jaar werd net niet de helft van alle schadegevallen – 45 procent – bij AXIAL hersteld.”
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en in de loop der jaren is de samenwerking 
tussen Arval en AXIAL mee geëvolueerd.” 

De modaliteiten van het contract met 
AXIAL zijn opgesteld in functie van de 
procedures van Arval. “Wij hebben een 
overeenkomst met AXIAL, maar hebben 
onderliggend ook een contract per her-
steller. In die verschillende contracten 
zijn bepaalde Service Level Agreements 
(SLA’s) vastgelegd. Wat wij vragen aan 
een carrossier, vragen we niet aan AXIAL 
en omgekeerd. Dat is dus altijd de basis. 
We hebben steeds een SLA gehad met de 
hersteller, maar sinds een jaar of twee heb-
ben we ook met AXIAL als groepering een 
contract aangegaan en daar ook de nodige 
SLA’s aan verbonden.” De SLA’s waar AXIAL 
zich aan moet houden zijn logischerwijze 
anders dan die waar een carrossier zich toe 
verbonden heeft. “Wij kunnen bijvoorbeeld 
niet vragen aan AXIAL dat zij verantwoorde-
lijk zijn voor de duurtijd van de herstelling, 
of de pick-up van het voertuig. Het is de 
hersteller die hiervoor moet instaan”, ver-
klaart Pascal Laenens. 

Voor de herstelling van de voertuigen 
heeft Arval geen exclusiviteitscontract met 
AXIAL. “We hebben ook akkoorden met 
andere netwerken van carrossiers. We la-
ten de keuze volledig aan de klant. Wan-
neer een klant een schadegeval meldt, 

bieden we hem – op basis van geolo-
catie – voor de herstelling van zijn 
wagen een drietal opties aan, die zo-
wel binnen als buiten de AXIAL-groep 

kunnen vallen. Interessant om weten is 
dat het grootst aantal carrossiers waar-
mee we samenwerken, deel uitmaakt 
van de AXIAL-groep.”  

In 2013 liet Arval maar liefst 5.639 wa-
gens herstellen bij AXIAL. “Dit aantal stijgt 
elk jaar omdat Arval ieder jaar opnieuw 
een sterke stijging kent van haar wagen-
park. Jammer genoeg betekent een stij-
ging van de vloot ook een stijging van 
het aantal ongevallen en dus ook van 
het aantal herstellingen.” Het deel van de 

herstellingen dat de AXIAL-groep voor zijn 
rekening neemt, is aanzienlijk. “Vorig jaar 
werd net niet de helft van alle schadege-
vallen – 45 procent – bij AXIAL hersteld.”

De reden waarom Arval zo veel vertrouwen 
stelt in AXIAL, is niet ver te zoeken. “Wij 
hebben bepaalde voorwaarden voor 
carrossiers die aan ons netwerk wensen 
toe te treden”, verklaart Pascal Laenens. 
“Dat gaat over de service die ze bieden, 
hun professionaliteit en uiteraard ook 
de kwaliteit die ze aanbieden aan onze 
bestuurders. Dat vinden we allemaal 
terug in de voorwaarden die AXIAL oplegt 
voor een hersteller AXIAL-lid mag worden. 
Het gaat dan over service, kwaliteit en 
dienstverlening. Per slot van rekening is de 
hersteller op het moment van schade de 
vertegenwoordiger van Arval. Dat is net de 
reden waarom we de lat zo hoog leggen. 
En het is die hoge lat die we terugvinden 
bij de AXIAL-leden. We gaan echt niet met 
de eerste de beste hersteller om de hoek in 
zee. Het moeten bedrijven zijn die service 
en kwaliteit kunnen bieden en bovendien 
een bepaald volume aankunnen. Op 
dat punt zitten we zeker op dezelfde 
golflengte als AXIAL.”

“We werken reeds 
samen met AXIAL 

van toen het netwerk 
die naam nog niet 
droeg, maar Crash 

heette.”

 “Het grootst aantal 
carrossiers waarmee 
we samenwerken, 

maakt deel uit van de 
AXIAL-groep.”

Met een wagenpark van meer dan 36.000 wagens is het voor Arval belangrijk om een betrouwbare partner te 
hebben voor zijn schadebeheer.



“Jullie zijn geen carrossiers meer. Jullie zijn 
zaakvoerders, beslissingnemers, mana-
gers. Jullie beroep is veranderd, en jullie 
moeten mee-evolueren, want stilstaan is 
achteruitgaan!” Zo werd de toon gezet op 
de ochtend van 6 november laatstleden 
in het Hôtel des 3 Clés in Gembloers 
(provincie Namen). De woorden zijn van 
Yvan Coquin, trainer bij Processus Evoluti-
ons. Tegenover hem zitten carrossiers uit 
het AXIAL-netwerk. Ze zijn gekomen om 
twee trainingsdagen over business deve-
lopment te volgen. Opzet: de nodige skills 
verwerven om hun bedrijf te laten bloeien 
en groeien. Want één ding is voor ieder-
een duidelijk: het beroep is grondig ver-
anderd… En Yvan Coquin hamert erop: 
“Vandaag gaat het niet meer om plaat-
slagen, maar om het beheren van een 
bedrijf, met alles wat daarbij komt kijken 
op het vlak van investeringen en compe-
tenties.”

Realistische visionairs
Het doel van dit door AXIAL voorgestel-
de vormingsprogramma is om voeling te 
krijgen met de richting waarin het koets-
werkbedrijf kan evolueren, door afstand 
te nemen van de dagelijkse beslomme-
ringen. De cursus is eerst en vooral in-
teractief opgevat. Yvan Coquin staat erop 

zijn “leerlingen” met de voornaam aan te 
spreken. Een Powerpointpresentatie ge-
bruikt hij niet. “De Powerpoint, dat ben 
ik zelf”, onderstreept hij graag. “We leren 
hen om realistische visionairs te worden, 
om zichzelf in vraag te stellen en hun be-
drijf te analyseren om een visie op langere 
termijn te ontwikkelen.”

Objectieven bepalen
Een van de sleutels tot het succes van 
dit bedrijfsproject is de audit. “Het is van 
het grootste belang om structuur aan te 
brengen. We leven niet in een sprookjes-
wereld waar alles zomaar kan. De audit is 
een onmisbaar onderdeel van 
elk bedrijfsproject, maar na-
tuurlijk niet het enige. Interne 
organisatie, rationalisatie van 
de aankopen, communicatie, 
marketing, financiën, kwaliteits-
controle… Al deze punten zijn 
van belang. De zaakvoerders 
van de carrosseriebedrijven 
moeten tijd leren vrijmaken 
voor prospectie en bedrijfs-
ontwikkeling. Om te groeien 
en succesvol te zijn in dit vak, 
moet men zich objectieven 
stellen en hun uitwerking plan-
nen.”

 Omdat het beroep van carrossier voortdurend evolueert, biedt AXIAL 
zijn leden een uitgebreid opleidingsprogramma aan. Wij dompelden ons 
onder in een cursus gewijd aan business development…

OPLEIDING

De sleutels tot succes
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Wat de deelnemers ervan vonden

Hughes Vincent (R.V. Carrosserie, Luik): 
“Door deze opleiding heb ik een langetermijnvisie 
op mijn beroep kunnen ontwikkelen.”

Jean-Didier Verfaille (Carrosserie Verfaille, 
Brussel): 
“Deze cursussen laten je toe jezelf in vraag te 
stellen en de nodige afstand te nemen van de 
dagelijkse beslommeringen.”

Stéphane Senet (Kit Car, Gellingen): 
“Ik heb voortaan een ander beeld van de 
verantwoordelijkheden en taken van een 
zaakvoerder. Dat maakt het mogelijk om de nodige 
vaardigheden te verwerven om te evalueren waar 
je mee bezig bent.”

Ludovic Cavillot (ACM Auto, Erquelinnes):  
“Dit seminarie laat je andere facetten van het 
beroep van carrossier ontdekken, zodat je een 
lengte voorsprong kunt nemen.”


