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“De carrosserieherstellers 
moeten het heft in  

eigen handen nemen  
en hun horizon verbreden.”

Beste lezer,

De sector van de carrosseriebedrijven wordt 
geconfronteerd met almaar toenemende eisen 
van opdrachtgevers, verzekeringsmaatschappijen 
en fleetmanagers. De tevredenheid van de klant 
wordt bijvoorbeeld grotendeels bepaald door de 
kwaliteit van het onthaal. 

Om in te spelen op deze hoge verwachtingen 
is het belangrijk om georganiseerd en 
gestructureerd te werk te gaan. Bij AXIAL merken 
we dagelijks dat er stevig aan de weg getimmerd 
wordt. Een groot aantal carrosseriebedrijven is al 
volledig mee in dit verhaal. Maar we zijn er nog 
niet. Om het hoofd te biedenden de uitdagingen 
binnen onze sector is een mentaliteit van echte 
bedrijfsleider absoluut noodzakelijk. Beheren, 
voorzien, investeren: het zijn de basisingrediënten 
van een zaakvoerder die zijn bedrijf veilig de 
toekomst wil binnenloodsen. Opleidingen volgen 
en ook laten volgen. Niet alleen op technisch 
vlak, waar de leden kunnen rekenen op onze 
partners en leveranciers, maar ook op strategisch 
vlak, waar de beide ‘Zone Managers’ van AXIAL 
aardig van pas kunnen komen. Een degelijke 
communicatie mag evenmin uit het oog verloren 
worden. Ook hier kunnen de leden op de steun 
van AXIAL rekenen. Ten slotte moeten de leden 
van het AXIAL-netwerk in het bijzonder aandacht 
schenken aan de identiteit van hun groepering. 
Op die manier zullen ze de bekendheid van het 
merk versterken bij het grote publiek en dus ook 
bij de particulieren.

De markt evolueert permanent. De 
carrosserieherstellers moeten het heft in eigen 
handen nemen en hun blik op de wereld 
verruimen. Het AXIAL-netwerk reikt hen de 
perfecte tools aan. De leden kunnen onderling 
van gedachten wisselen, hun ervaringen delen 
en elkaar informeren… AXIAL is met andere 
woorden een netwerk dat in beweging is!

Marc Bauduin,
Algemeen directeur – AXIAL

edito

Colofon

Contactadres:  Axial Belgium  
  Jules Bordetlaan 166
  1140 Brussel (Evere)  
Telefoon:  02 701 93 20
Fax:  02 701 93 29 
Verantw. Uitgever:  Marc Bauduin
E-mail:   marc@axialbelgium.be
Internet:   www.axialbelgium.be
Creatie:   Active • www.activeonline.be

 
 

Inhoud

04  IN THE PICTURE
 Opleidingen & HR
 De carrosserieschool

08  ZOOM
 Robert De Cock (Dent & Car Repair)
 “Kansen zien en kansen nemen”

10   ZOOM
 Dominique Lemasson 
 (Garage Lemasson) 
 “Specialist in one stop shopping”

12  CLIENT SPEAKING
 EY
 Safety first!

14  PRODUCTS
 Nieuws van onze leveranciers…

 In januari van dit jaar werd het AXIAL Belgium-team uitgebreid met 
Pierre-Pascal Gillain. Zijn functie? Zone Manager. Zijn rol? Hij legt het 
ons zelf uit…

“Onze leden staan te springen om nieuwe dingen te 
leren en ideeën uit te wisselen”

Wat gaat u doen bij AXIAL   
Belgium?
Pierre-Pascal Gillain: Op Antwerpen en 
Oost- en West-Vlaanderen na, zal ik de 
contactpersoon worden voor het gehele 
AXIAL-netwerk in België. Het is de bedoe-
ling dat ik regelmatig op bezoek ga bij 55 
aangesloten carrosseriebedrijven. Coach, 
adviseur, informatiebron en bevoorrecht 
gesprekspartner, deze zaken wil ik allemaal 
combineren. Ik wil de leden niet alleen in-
formeren, maar ook een luisterend oor zijn 
voor al hun dagdagelijkse beslommeringen. 
Ze kunnen bovendien bij mij terecht met al 
hun vragen en ik wil hen ondersteunen bij 
hun strategische overwegingen op korte en 
lange termijn.   

U bent nu enkele weken aan de 
slag bij AXIAL. Wat zijn uw eerste 
indrukken?
PPG: Het is een bonte verzameling van ver-
schillende bedrijven, bestaande uit uiterst 

Pierre-Pascal Gillain (Zone Manager)
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dynamische KMO’s die elk op hun eigen 
manier te werk gaan. Bij alle bedrijven staat 
een zaakvoerder met een hart voor zijn 
onderneming. Een zelfstandige in de echte 
betekenis van het woord die hoofdzakelijk 
bezig is met de productiviteit en de renda-
biliteit van zijn bedrijf. Ze staan allemaal te 
springen om bij te leren en ideeën uit te 
wisselen. Ik kan u verzekeren dat er nog 
een pak positieve initiatieven kunnen geno-
men worden om het serviceniveau van het 
netwerk nog op te krikken. 

Aan welke projecten mogen we 
ons de komende weken en maan-
den verwachten?
PPG: Op middellange termijn wil ik drie of 
vier keer per jaar een event organiseren 
waar carrosseriebedrijven ideeën kunnen 
uitwisselen en onderlinge gelijkenissen 
kunnen bespreken. Ze moeten beseffen 
dat ze er niet alleen voorstaan. Rome werd 
immers ook niet in één dag gebouwd…

ERVARING?
Met 50 le-
vensjaren op 
de teller is 
Pierre-Pascal 
Gillain goed 
op de hoogte 
van het reilen 
en zeilen bin-
nen de auto-
mobielsector. 
In 1991 ging hij bij Citroën Belux 
aan de slag waar hij verschillende 
functies op zich nam: commercial 
Zone Manager, commercial ver-
antwoordelijke van een dealer en 
verantwoordelijke voor de klanten-
relaties. Met de fusie tussen de 
back-offices van Citroën en Peu-
geot in 2012 kwam Pierre-Pascal 
aan het hoofd van de klantenrela-
ties van de twee merken van de 
PSA-groep. Sinds januari 2015 is 
hij aan de slag bij AXIAL Belgium 
als Zone Manager.

Van 7 tot 9 juni gaat het AXIAL Belgium-netwerk op team-
building naar Bologna. Het programma oogt bijzonder 
aanlokkelijk: fabrieks- en museumbezoek bij Lamborg-
hini, degustatie van Italiaanse wijnen, kookcursus, 
rallytocht met oldtimers… Het nuttige met het aan-
gename combineren dus… In onze volgende editie 
komen wij hier uitgebreid op terug. 

Panorama van de Carrosserienetwerken  
AXIAL, nummer 1 in tevredenheidsonderzoek 
Voor het derde opeenvolgende jaar heeft het gespecialiseerde tijdschrift ‘Décision 
Atelier’ een onderzoek gevoerd rond carrosserienetwerken in Frankrijk. Deze stu-
die gaat onder de naam ‘Panorama des Réseaux de Carrosseries en France’ door 
het leven. Het doel is om onder de leden te peilen naar de tevredenheid over de 
hoofdrolspelers in de sector. 

Sedert de lancering van dit ‘panorama’ eindigt AXIAL steevast op het hoogste 
schavotje van het podium !

Teambuilding in Bologna



Bent u een echte autoliefhebber? U 
houdt ervan om zelfstandig te werken, 
maar bent evengoed een teamplayer? 
Zwaar werk schrikt u niet af? U heeft 
oog voor zorgvuldig en esthetisch ver-
antwoord werk? Precisiewerk is één van 
uw grote troeven? U schrikt er niet voor 
terug uw handen vuil te maken? U bent 
praktisch ingesteld en beschikt over een 
goed inzicht? In dat geval is de job van 
koetswerkhersteller u op het lijf geschre-
ven! Een vacature om u tegen te zeg-
gen… En toch is het blijkbaar zeer moei-
lijk om jongeren warm te maken voor dit 
vak. “Het ligt niet bepaald voor de hand 
om mensen te vinden die op zoek zijn 
naar een job in deze branche”, zegt Jean-
Pol Sellekaerts, vakbondssecretaris van 
het ABVV Metaal Wallonië-Brussel. “De 
echte goede carrossiers zijn reeds alle-
maal aan het werk. Het is wat overdre-
ven om van een tekort te spreken, maar 
koetswerkherstellers zijn niet bepaald in 
overvloed aanwezig op de arbeidsmarkt.”

Ook bij Educam heeft men het niet over 
een tekort. Sinds 2010 zijn de inschrij-
vingscijfers immers vrij stabiel. Toch is het 
moeilijk om een degelijk beeld te krijgen 
over de slagingspercentages. “Als sec-
tor organiseren wij selectieproeven die 
door de bedrijven zijn uitgewerkt”, vertelt  
Isabelle Calista van Educam (kennis- en 
opleidingscentrum van de autosector en 
aanverwante sectoren). Zo geven ze ons 
bijvoorbeeld het profiel van een voorbe-
reider spuiter, waarmee wij dan aan de 
slag gaan in ons opleidingscentrum om 
hem/haar te testen op concrete onder-
delen. In dit vakgebied liggen de slaag-
kansen op 75 à 85%.” Voor plaatwerk 
bestaan er nog geen tests. 
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 Een carrossier wordt vaak wel eens vergeleken met een plastisch chirurg. Zoals een dokter met zijn 
patiënt, gaat de carrossier in eerste instantie na wat het probleem is om daarna de nodige zorgen 
toe te dienen. Precisiewerk met een grote P dus… Een werkje waarvoor het opleidingspallet almaar 
grotere vormen aanneemt!

Opleidingen en HR
De carrosserieschool 

Een diploma zegt niet alles
Paul-Henri Gilissen (Educam) steekt 
van wal met een treffende stelling 
die lang zo gek niet is: “De carrosse-
riesector wordt al jaren gekenmerkt 
door een relatief rustige evolutie. Het 
was met andere woorden mogelijk om 
zich langzaam aan te passen zonder 
dat een bijkomende opleiding vereist 
was. In de merkgarages zien we dat 
de technische en technologische evo-
luties op een veel hoger peil staan. 
In deze branche is de opleidingscul-
tuur veel sterker aanwezig.”   
Vroeger was het gebruikelijk dat een 
jongere op drie jaar tijd voldoende 
geschoold was. “Dit is voorbij”, gaat 
Paul-Henri Gilissen verder. “Over het 
algemeen volstaat de klassieke oplei-
ding van de verschillende onderwijs-
netten niet meer, omdat er enkel en 
alleen wordt ingespeeld op basisken-
nis. De meer geavanceerde technieken 
zoals smart repair en PDR worden niet 
aangeleerd. Die kennis is echter wel 
noodzakelijk voor een degelijke koets-
werkhersteller. Bovendien zijn deze 
technieken een echte meerwaarde 
voor de jongeren.”

Het is duidelijk dat er een mismatch 
is tussen de diploma’s enerzijds en 
de vereisten van de sector anderzijds. 
“Deze scheefgetrokken situatie zorgt 
voor de nodige wrevel in de carros-
seriesector”, zegt Paul-Henri Gilissen.  
Bij vakbondssecretaris Jean-Pol  
Sellekaerts horen we een gelijkaardig 
verhaal: “Een afgestudeerde carrossier 
die aan de slag gaat in een koetswerk-
bedrijf moet in eerste instantie de stiel 
nog leren op basis van de bestaande 
technologieën. We stellen jammer  
genoeg vast dat de meeste scholen 
niet over de moderne spitstechnologie 
beschikken.” 

Welke rol moeten de onderne-
mingen spelen?
In september van 2013 publiceerde 
Forem (de Waalse tegenhanger van de 
VDAB) een rapport over beroepen van 
de toekomst, en meer specifiek over 
de toestand in de automobielsector. 
In deze publicatie stelt Forem dat het 
beroep van koetswerkhersteller deel 
uitmaakt van de meest aan veran- 
dering onderhevige beroepen in de 

“De opleidingen in het dagonderwijs  
van de verschillende onderwijsnetten  

zijn ontoereikend.”
Paul-Henri Gilissen (Educam)

Evolutie van de inschrijvingen voor koetswerkbouwer in het dagonderwijs

2010 - 2011

 5e  6e  7e  5e  6e  7e  5e  6e  7e  5e  6e  7e

 242 197 143 224 224 111 240 191 147 213 193 143

 161 120 59 150 111 56 144 125 46 N.C N.C N.C 

2012 - 2013 2013 - 2014

Leerjaar

Vlaanderen

Brussel/Wallonië

2011 - 2012

Bron: Educam – N.M. = niet meegedeeld



met de opleidingen. Als de patron zijn 
investering in tijd en geld wil terugver-
dienen, kan hij zijn werknemers maar 
best in de watten leggen zodat ze niet 
geneigd zijn om elders hun geluk te 
gaan zoeken.”

Waterval!
Bij het ABVV Metaal horen we dat 
meer dan 90% van de werknemers 
hun beroep met passie uitvoeren. 

We vroegen ons af waarom jongeren 
worden aangetrokken tot het beroep 
van koetswerkhersteller. Educam heeft 
hier enkele jaren geleden onderzoek 
naar gedaan. Hieruit bleek dat 50% 
van de jongeren via een leercontract in 
de sector terechtkwam omdat één van 
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branche. “Kleine bedrijven komen niet 
meer aan de bak en de markt wordt 
meer en meer gedomineerd door gro-
te ondernemingen”, lezen we verder 
in het rapport. “Het beroep van koets-
werkhersteller zal in de toekomst in 
verschillende vakgebieden worden op-
gesplitst. Zo zal elke werknemer een 
specifieke taak toebedeeld krijgen. 
Het aantal polyvalente werknemers 
zal afnemen en plaats maken voor 
demonteurs/monteurs, voorbereiders, 
spuiters,… Een dergelijke specialisatie 
is nu al merkbaar en zal ongetwijfeld 
verder toenemen. 

Ondernemingen moeten inspelen op 
deze evolutie. Voor hen is er een gro-
te rol weggelegd om jongeren blijvend 
warm te maken voor het beroep. Het 
is best mogelijk dat de verwachtingen 
van deze jongeren sneller gegroeid 
zijn dan de aantrekkingskracht van de 
job zelf. “Het is waarschijnlijk veel leu-
ker om een witte schort aan te trek-
ken, een firmawagen en telefoon te 
krijgen en fotokopiemachines te gaan 
herstellen, dan een blauwe overall aan 
te doen om je handen in stroperige 
smeerolie onder te dompelen”, voegt 
Paul-Henri Gilissen er nog aan toe. “Je 
hoort mij niet zeggen dat deze beroe-
pen niet sexy zijn, maar de benadering 
vanuit de ondernemingen is belangrij-
ker dan vroeger.” Tussen de lijnen door 
kan je lezen dat carrosseriebedrijven 
een programma van permanente vor-
ming moeten aanbieden aan de jonge 
werkkrachten. 

Het is vergelijkbaar met de discussie 
over de kip of het ei: wie is verant-
woordelijk voor een degelijke en aan-
gepaste opleiding? De scholen? De 

“Meer dan 90% van de arbeiders  
in de carrosseriesector is  

gepassioneerd door zijn job.”
Jean-Pol Sellekaerts (ABVV Metaal)

ondernemingen? “Het lijkt me politiek 
correct om te zeggen dat de scholen 
deze taak op zich moeten nemen”, al-
dus Paul-Henri Gilissen. “Maar dat is 
de waarheid geweld aandoen. Het is 
al te gemakkelijk om de schuld in de 
schoenen te schuiven van de scholen. 
Als de scholen hun taak onvoldoende 
opnemen, zullen de bedrijven uitein-
delijk met de gebakken peren zitten. 
Bedrijven hebben er dus alle belang bij 
om de tekortkomingen te voorkomen.” 
Bij het ABVV ziet men voordelen voor 
beide partijen: “Jonge werkkrachten 
kunnen makkelijker ‘gekneed’ worden. 
Zo kan de zaakvoerder gedeeltelijk zijn 
eigen manier van werken opleggen. 
Daar heeft hij overigens alle belang bij, 
gelet op de kosten die gepaard gaan 

“Tussen 2001 en 2008 is het  
verouderingsproces sterk toegenomen.”

Hilde Vander Stichele (Febelcar)

INGE DE SCHRIJVER (CARROSSERIE DE SCHRIJVER) 

“Ook basic skills ontbreken.”
Hoe zit het eigenlijk op de werkvloer? Inge De Schrijver, van het gelijknamige 
carrosseriebedrijf, schetst een eerder somber beeld.

AXIAL Magazine: Wat is uw ervaring met het rekruteren van medewerkers?

Inge De Schrijver: “We hebben enkele medewerkers die al 25 jaar bij ons zijn en 
dat zijn echte vakmannen die het métier volledig in de vingers hebben. Daarnaast 
hebben we ook drie jongeren in dienst met een heel goede mentaliteit ... maar 
ze zeggen zelf dat er een brede kloof is tussen de werkvloer en wat ze op school 
leren. En ik heb het dan echt over basic skills, zoals het rechten van voertuigen, het 
voorbereiden van het plaatwerk, enz. Dus leren zij de job op de werkvloer, maar 
dat vraagt veel tijd. Het duurt zonder overdrijven enkele jaren voor je een goede 
carrossier bent. En jammer genoeg gebeurt het ook dat ze het bedrijf dan verlaten 
nadat je zoveel in hen geïnvesteerd hebt.”

AXIAL Magazine: Bieden genoeg jongeren zich aan voor een job?

Inge De Schrijver: “Nee, want er zijn veel vacatures in de sector. En dat is toch 
wel een paradox: iedereen wil een kantoorbaan, terwijl technische beroepen veel 
meer werkzekerheid bieden en de verloning heel goed is.”

AXIAL Magazine: Carrossier wordt omschreven als een fysiek zwaar beroep, 
maar er is ook de immer stijgende druk om sneller te werken. Bent u daardoor 
vandaag anders georganiseerd dan enkele jaren geleden?

Inge De Schrijver: “Het blijft natuurlijk fysieke arbeid, maar het is vooral de toe-
nemende druk die een steeds strakkere planning vraagt. Alles moet snel en goed 
gebeuren en dus moet je ook steeds meer van je mensen vragen. Onze ‘anciens’ 
kunnen door hun vakmanschap wel omgaan met die druk. En de jongeren zijn 
van goede wil... Maar hun gebrek aan ervaring speelt ons wel parten.”

de ouders reeds in de branche zat. “In 
80% van de gevallen komen ze effec-
tief ook terecht in de carrosseriesec-
tor van zodra hun opleiding erop zit”, 
zegt Isabelle Calista (Educam). In het 
dagonderwijs zien we een ander ver-
haal. “Daar worden we vaak geconfron-
teerd met een negatieve keuze. Jonge-
ren die zich niet kunnen vinden in het 
algemeen secundair onderwijs komen 
via het technisch onderwijs uiteindelijk 
in het beroepsonderwijs terecht. Dit 
komt vrij vaak voor! In dergelijke geval-
len is de studiekeuze jammer genoeg 
van ondergeschikt belang.” Dit pijnlijke 
scenario is niet van toepassing op het 
Duitstalige gedeelte van ons land. Het 
onderwijssysteem leunt er dicht aan 
tegen het Duitse model, waar het tech-
nisch onderwijs hoog wordt ingeschat. 

Hard labeur!
Er bestaat vanzelfsprekend een gigan-
tisch verschil tussen jongeren aantrek-
ken en hen geïnteresseerd houden. 
Febelcar, de vereniging van carrosse-
riebedrijven, maakt zich zorgen over de 
sterke veroudering van het personeel. 
“Tussen 2001 en 2008 is dit veroude-
ringsproces sterk toegenomen”, aldus 
Hilde Vander Stichele van Febelcar. 
“Het aandeel van jongere werkne-
mers is verontrustend snel gedaald. In 
de leeftijdscategorie van 30 tot 34 is 
het aandeel met 27% gedaald. In de  

categorie van 15 tot 24-jarigen zien we 
een daling met 19%. Logischerwijs is het 
aandeel van de oudere werknemers ge-
stegen. Men mag ervan uitgaan dat deze 
categorie van werknemers er binnen 
afzienbare tijd mee ophoudt.” Volgens 
Educam valt de leeftijdspiramide in de 
koetswerksector jonger uit in vergelijking 
met het algemene arbeidersgemiddelde. 
Jean-Pol Sellekaerts (ABVV) voegt hier 
nog het volgende aan toe: “Gelet op de 
aard van het werk is het moeilijk om onze 
mensen nog aan het werk te houden als 
ze 50 of 55 jaar gepasseerd zijn. Dit type 
arbeider is vragende partij om er ver-
vroegd uit te stappen. Zij die toch tot hun 
65ste werken zijn vaker ziek en afwezig.”

Educam bevestigt dat het werk zwaar is, 
“hoewel het toch verbeterd is de afge-
lopen jaren”. De stressfactor mag even-
wel ook niet onderschat worden. “Car-
rosseriebedrijven staan onder druk. De 
herstellingskosten moeten naar omlaag 
terwijl het aantal afgewerkte voertuigen 
de hoogte in moet. Zo niet haalt men on-
voldoende rentabiliteit. Om toch rendabel 
te zijn wordt het personeel verondersteld 
om polyvalent te zijn en mee te zijn met 
de laatste snufjes. De ondernemingen 
moeten tot in de puntjes georganiseerd 
zijn. De managers moeten verdomd goed 
weten waar ze mee bezig zijn.” Het werk 
is dus nog lang niet af!



ZOOM

Robert De Cock (Dent & Car Repair)

8

9AXIAL MAGAZINE

Reeds bij de begroeting merken we het: 
Robert De Cock is een man die met 
passie over zijn zaak spreekt. Samen 
met zijn team zette hij Dent & Car Repair 
in relatief korte termijn op de kaart 
als absolute specialist in smart repair. 
Dent & Car Repair werd oorspronkelijk 
opgestart in 1993 te Kruibeke. Na de 
nodige uitbreidingen te Kruibeke werd 
de carrosserie afgescheiden van de 
mechanische afdeling en verplaatst naar 
Sint-Gillis-Waas onder de naam Dent & 
Car Repair. Van in de begindagen streeft 
Dent & Car Repair naar kwalitatieve 
carrosserieherstellingen met de nadruk 
op smart repair. Omwille van het 
vakmanschap en de knowhow die 
dergelijke herstellingen vragen, is dat 
volgens Robert De Cock een niet te 
onderschatten proces: “Met vallen en 
opstaan zijn we tot het huidige niveau 
gekomen en kunnen we het volledige 
pakket smart repair aan onze klanten 

“Smart repair mag 
voor een geoefende 
technieker niet langer 
dan 2 uur in beslag 

nemen.”

 In Sint-Gillis-Waas, op een 
boogscheut van de Antwerpse ha-
ven linkeroever, bevindt zich Dent 
& Car Repair. 60 % van de herstel-
lingen gebeuren hier met smart 
repair technieken ... en dat mag je 
gerust een unicum noemen.

aanbieden. De meest voor de hand 
liggende smart repair met de minste 
investering is de spot repair. Dan heb 
je het over een schade die niet groter 
is dan een handpalm en die je herstelt 
zonder toevoeging van plamuur en 
waar de uitspuitzone de oppervlakte 
van een A4 blad niet overschrijdt. Een 
trapje hoger qua moeilijkheidsgraad is 
paintless dent repair (uitdeuken zonder 
spuiten). Door de hagelschade tijdens 
het Pinksterweekend van vorig jaar is dit 
begrip gemeengoed geworden en lijkt 
het ook of iedereen die hersteltechniek 
zomaar kan toepassen. Niets is echter 
minder waar. Vandaag hebben we drie 
interne techniekers die de nodige training 
en stages in het buitenland doorliepen. 
Dit is niet te onderschatten en vraagt 
het nodige geduld van technieker en 
zaakvoerder. Eigenlijk duurt het jaren 
eer je een technieker hebt die kwalitatief 
goede PDR-herstellingen kan uitvoeren. 

Alles begint bij  parkeerdeukjes, die 
in normale omstandigheden 85% 
uitmaken van het aangeboden PDR-
werk. Het enthousiasme van de 
techniekers om steeds verder te gaan en 
de gekste uitdagingen niet uit de weg te 
gaan, werkt aanstekelijk.”

One-stop-shopping
60% van de herstellingen die bij Dent 
& Car Repair gebeuren met smart repair 
technieken. Dit zeer hoog percentage is 
volgens Robert De Cock te danken aan 
het totaalpakket van herstellingen die 
worden aangeboden: “Wij herstellen ook 
autoruiten, velgen en zelfs koplampen. 
Deze laatste is een 100% herstelling 
waar we vijf jaar garantie op geven. 
We hebben deze hersteltechniek 

ontdekt tijdens één van onze 
buitenlandse verkenningen. Een 
nieuwe UV-coat wordt aangebracht 

en de doorzichtige kunststof krijgt zijn 
originele helderheid terug. Daarnaast 
doen we ook interieurherstellingen en 
ontgeuren van wagens. Dit betekent 
vooral een meerwaarde voor partners/
klanten met tweedehandswagens. 
Met dit totaalpakket trekken we zowel 
particuliere als professionele klanten 
aan. Zo tellen wij bijvoorbeeld VAB 
onder onze partners. Dat dergelijke 
grote organisatie met ons samenwerkt, 
beschouwen we dan ook als een 
bevestiging van het harde werk van de 
afgelopen tien jaar.”

Al de technieken die hierboven 
beschreven worden, vallen onder 
de noemer smart repair en mogen 
voor een geoefende technieker niet 
langer dan 2 uur in beslag nemen. 
Elke herstelling die langer duurt wordt 
doorgeschoven naar de day-repair. 
Het is dan ook zeer belangrijk dat bij 
ontvangst van de wagen de juiste keuze 
wordt gemaakt van type herstelling en 
dat de deskverantwoordelijke al deze 
technieken kent, al dan niet met zijn 
beperkingen.

Over clichés en kwaliteit
Robert De Cock stoort zich een beetje 
aan een aantal clichés die circuleren rond 
smart repair. Zoals dat smart repair geen 
kwalitatieve herstelling zou zijn: “Het 
is niet omdat we snel werken, dat het 
geen kwaliteit is. Integendeel, het is net 
een bevestiging van ons vakmanschap! 
Ik maak graag de vergelijking met mijn 
zoon die geen yoghurt lust maar ook 
de moeite niet gedaan heeft om de 
verschillende smaken te proeven. Bij 
Dent & Car Repair houden we niet van 
grootspraak maar we streven wel altijd 
de hoogste kwaliteit na en geloven 
in ons eigen kunnen. En het grootste 
compliment is het vertrouwen dat de 
klanten en partners ons schenken. 
We kijken dan ook met vertrouwen 
naar de toekomst en hebben onlangs 
geïnvesteerd in een nieuw bedrijfspand 
waardoor onze oppervlakte verdubbelt 
tot 12.000 m2.”

“Kansen zien 
en kansen nemen”

Smart Tools

Robert De Cock is een man 
die van aanpakken weet. Zijn 
lijfspreuk is dan ook “Kansen zien 
en kansen nemen!”. Volgens hem 
is er nog een enorm groot poten-
tieel voor smart repair in ons land 
maar ontbreekt het aan opleiding 
en de juiste gereedschappen. 
Daarom richtte hij een tijd terug 
Smart Tools op. Dit nieuw bedrijf 
biedt onder één noemer en één 
productlijn zowel opleidingen, ge-
reedschappen als producten aan 
voor smart repair.”

www.uitdeuken.com
www.smarttools.be



Actief binnen het netwerk
Dominique Lemasson maakt sinds 4 

jaar deel uit van het AXIAL-netwerk 
en die keuze heeft hij zich nog niet 
beklaagd. “Om onze erkenning bij 

de verzekeringsmaatschappijen te be-
houden, kunnen we bijna niet anders dan 
bij een netwerk aan te sluiten. Nu ook de 
zoon in de zaak stapt, is het bovendien on-
ontbeerlijk om onze activiteiten uit te brei-
den.” Momenteel is de carrosserieafdeling 
van Garage Lemasson gespreid over een 
oppervlakte van 650 m². In deze afdeling 
zijn zes voltijdse arbeiders aan het werk, 
waarvan een werkplaatsleider, twee schil-
ders en drie koetswerkherstellers. “Twee 
jaar geleden hebben we geïnvesteerd in 
een nieuwe en grotere spuitcabine waar-
mee we nu grote voertuigen aankunnen. 
We beschikken eveneens over vier voor-
bereidingszones, een richtbank en alle 
noodzakelijke technologische uitrusting 
om aan verschillende soorten carrosserie-
en te werken (waaronder aluminium). Via 
een onderaannemer zijn we ook in staat 
herstellingen volgens het ‘smart repair’ 
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In een uithoekje van de Ardennen, 
meer bepaald in het piepkleine Beho 
(gemeente Gouvy) vinden we Domini-
que Lemasson aan het hoofd van een 
garage die zijn naam draagt. Een typisch 
familiebedrijf want 38 jaar geleden 
stampte de vader van Dominique het 
bedrijf uit de grond. Ondertussen wordt 
de kleinzoon klaargestoomd om ook 
op de kar te springen. “Aanvankelijk be-
schikten we enkel over een werkplaats. 
Vier jaar na de opening ging ik bij mijn 
vader aan de slag. We kamen vrij snel 

“Specialist in  
one stop shopping”
 Naast een carrosserieafdeling beschikt Garage Lemasson ook over een 24/7 depannageservice en een 

technische werkplaats. Op die manier biedt deze garage een brede waaier aan diensten met een uitgestrekt 
geografisch bereik. 

principe uit te voeren. Ten slotte bieden 
we ook herstellingen en vervangingen van 
voorruiten aan.”    

Inspelen op specifieke  
behoeften
Garage Lemasson heeft ondertussen een 
stevige reputatie en naambekendheid op-
gebouwd. Dit heeft het te danken aan de 
uitmuntende service en de permanente 
beschikbaarheid. “Eén van onze belang-
rijkste troeven is de combinatie van de-
pannage en carrosserie activiteiten. Wij 
nemen het gehele traject voor onze reke-
ning: vanaf de plaats van het ongeval tot 
en met de herstelling van het betrokken 
voertuig. Onze depannageservice opereert 
24/7. Bovendien beschikken we over een 
uitgebreid aanbod aan vervangwagens, 
waaronder bestelwagens en 4x4’s. Je 
mag evenmin vergeten dat we ons in het 
hart van de Ardennen bevinden. Dit zorgt 
voor bijkomende uitdagingen op het vlak 
van mobiliteit. Particulieren, handelaars, 
landbouwers en boswachters worden er 
allemaal mee geconfronteerd. Vergeet het 

maar om tijdens de winter van het open-
baar vervoer gebruik te maken als er 30 
cm sneeuw ligt. Het zijn allemaal factoren 
waarmee we rekening houden bij het uit-
stippelen van ons dienstenaanbod.”

Service with a smile
Service zit in het DNA van Dominique 
Lemasson. Zijn privéwoning ligt op een 
steenworp van de garage, aan de over-
kant van de straat. Als er ’s nachts moet 
uitgerukt worden voor een depannage, 
dan komt men steevast bij hem uit: “We 
beschikken in totaal over 6 depannage-
voertuigen die heel België doorkruisen. 
Als er na de gewone werkuren moet uit-
gereden worden, is het doorgaans voor 
mij. En altijd met de glimlach. Op kerst-
dag heb ik tot 2 uur ’s nachts gewerkt. 
Als de mensen in panne staan of in een 
ongeval betrokken raken, is het onze job 
om paraat te staan. Mijn grootste zorg is 
de mobiliteit van mijn klanten, of het nu 
om particulieren of om bedrijven gaat. En 
we halen alles uit de kast om hen opti-
maal te bedienen.”

tot het besef dat de markt voldoende 
potentieel had en beslisten om ook een 
carrosserie afdeling te openen. Toen ik 
de zaak 14 jaar geleden overnam, be-
sliste ik om de carrosseriepoot uit te 
breiden en de activiteiten in vier aparte 
eenheden op te splitsen: werkplaats, 
carrosserie, verhuur en depannage. We 
zijn begonnen in een garage van 600 
m², maar ondertussen zitten we al aan 
1.500 m². De carrosserieafdeling alleen 
al is goed voor zo’n 1.500 herstellingen 
per jaar.”

“We zijn gevestigd in 
het hartje van  

de Ardennen. Qua  
verplaatsingen zorgt 
dit voor specifieke 

 vereisten.”

“Mijn grootste zorg  
is de mobiliteit van  

mijn klanten.”
Dominique Lemasson



Ghislain Vanfraechem is sinds 14 jaar 
Director van het Facility Department, 
waaronder ook het beheer van de 1.450 
bedrijfswagens valt. Zowat 90% van de 
werknemers bij EY heeft een bedrijfswagen 
en dat is een hele diverse vloot waarbij het 
type voertuig gelinkt is aan de anciënniteit 
en het functieniveau.

“Ieder jaar worden zowat 150 junior 
consultants aangeworven en die krijgen 
meteen een Audi A1. Daar rijden ze dan 
drie jaar mee. Daarna worden ze senior 
consultant en mogen ze drie jaar met een 
voertuig uit een hogere categorie rijden. 
Zo gaat dat telkens een stapje hoger, ma-
nager, senior manager. Als ze helemaal tot 
de top geraken, dus director of partner, 
vallen ze eigenlijk niet meer onder het wa-
genpark van het bedrijf. Die topmensen 
zijn zelfstandigen met een eigen vennoot-
schap en krijgen een vaste maandelijkse 
vergoeding. Dus kiezen zij hun voertuig 
zelf”, steekt Ghislain Vanfraechem van wal.

EY least zijn vloot (multibidding/ vier 
leasingmaatschappijen)  maar besteedt 
het dagelijks operationeel beheer uit aan 
externe fleetspecialist ERCG. “We heb-
ben reeds in 2003 gekozen voor het 
outsourcen van ons fleetmanagement. 
Twee voltijdse equivalenten werken hier 
bij ons hoofdkantoor in Diegem”, zegt 
Ghislain Vanfraechem. 

Sensibilisering en ... technologie
EY heeft in zijn vloot jaarlijks een 
gemiddelde van 1 ongeval per auto. 
Dat is zowat het marktgemiddelde 
maar de ambitie is om beter te doen. 
“Er zijn periodes dat we beter gedaan 
hebben, zo zaten we in 2007 op een 
gemiddelde van één ongeval per twee 
jaar”, zegt Ghislain Vanfraechem. “Maar 
de schadestatistieken verlagen vraagt 

een constante sensibilisering, opleiding 
en communicatie”, vult hij aan. “We 
zitten bij EY met een gemiddelde 

leeftijd van 29 jaar en in de praktijk 
komt het erop neer dat 60% van de 
chauffeurs mensen zijn die met onze 
wagen leren autorijden. Sommige onder 
hen rijden roekelozer en ze moeten ook 
leergeld betalen. Ik bevestig niet graag 
clichés maar het is gewoonweg een 
feit dat mensen anders rijden met een 
bedrijfswagen dan met een privéwagen. 
Aangezien ze zelf de factuur niet moeten 
betalen, gaan ze ook ook onachtzamer 

EYSafety first!
 EY (tot 2013 bekend onder de naam Ernst & Young) is wereldwijd één van 

de Big Four in de sector van audit en consulting. Met een  vloot van maar 
liefst 1.450 voertuigen en vestigingen verspreid over het hele land heeft EY 
in Axial de perfecte partner gevonden voor een efficiënte afhandeling van 
zijn schadegevallen. Een succesvolle samenwerking die ondertussen al tien 
jaar loopt ...

om met dat voertuig. Vandaar ook de 
nood aan constante communicatie en 
sensibilisering. Op de verplichte BA-
verzekering en een verzekering tegen 
natuurrampen na, hebben wij geen 
bijkomende verzekeringen. Dat levert een 
flinke besparing op van circa 30% maar 
dan moet je natuurlijk ook de schades 
zoveel mogelijk proactief voorkomen.”

Om die schadegevallen terug te dringen 
zijn de auto’s van de junior consultants 
uitgerust met een “safe driver care box” 
(een black box). Omwille van privacy 
issues gebeuren de metingen op 
weekbasis. Dat levert dan zaken op zoals 
aantal snelheidsovertredingen, algemeen 
rijgedrag, etc. Die data wordt dan 
vergeleken met het gemiddelde van de 
vloot, waaruit een score wordt gepuurd. 
“De chauffeurs kunnen hun persoonlijke 
resultaten inkijken en ik kan de resultaten 
van iedereen zien. Is het nodig, dan 
wordt er bijgestuurd. Dat kan zowel via 
opleidingen gaan, of via incentives of indien 
echt nodig ook door iemand op het matje 
te roepen”, zegt Ghislain Vanfraechem. Hij 
benadrukt ook dat men dat in de eerste 
plaats doet voor de veiligheid van de 
werknemers. Geen overbodige luxe als je 
weet dat 95% van de arbeidsongevallen 
met de wagen gebeuren.   

Axial: geografische spreiding en 
flexibiliteit
Wanneer een werknemer van EY een 
ongeval met schade heeft, kan hij via 
een app op de smartphone rechtstreeks 
de verzekeringsmakelaar (Van Dessel) 
contacteren. Die beslist dan bij welke 
Axial-carrosserie de wagen hersteld moet 
worden. Dat kan dichtbij het ongeval 
zijn of in de buurt van de woonplaats 
van de werknemer. Vervolgens krijgt 
de werknemer een vervangwagen 
waardoor zijn mobiliteit verzekerd is. 
Wanneer zijn voertuig hersteld is, levert 
hij de vervangwagen weer in bij de Axial-
carrosserie. De opvolging gebeurt via 
het Ubench-platform, waardoor zowel 
verzekeraar, expert, carrossier als EY ten 
allen tijde het hersteltraject kunnen volgen.

“We hebben geen vervangwagen in 
onze leasingcontracten. We hebben 
dat bewust met Axial onderhandeld. 
Het is eenvoudiger qua opvolging en 
ook gewoon efficiënter als je meteen 
de vervangwagen kan nemen op de 

plaats waar je voertuig hersteld wordt. In 
sommige gevallen, als de wagen moet 
afgesleept worden, rijden ze wel eerst 
vijf dagen met een vervangwagen van 
de pechverhelper en dan pas met die 
van de carrossier”, verduidelijkt Ghislain 
Vanfraechem. 

Een andere reden waarom EY voor Axial 
koos is de geografische dekking van de 
leden. “Wij zitten op 12 plaatsen in België 
en dat verspreid over alle provincies. Axial 
heeft met zijn netwerk een spreiding 
die daar goed op aansluit. Er is binnen 
een straal van 30 km van eender welke 
EY-vestiging wel een Axial-carrosserie. 
Wat zeker ook heeft meegespeeld is de 
flexibiliteit. Je hebt wel een aantal grotere 
carrossiers binnen het netwerk van Axial 
maar toch vooral KMO’s en het is gewoon 
een feit dat die flexibeler zijn.”

Einde contract en smart repair
Bij EY is er jaarlijk een personeelsverloop 
van 21%, wat ook betekent dat jaarlijks 
300 wagens binnenkomen die nog niet 
einde contract zijn en dus doorgegeven 
worden aan andere werknemers. Die 
tussentijdse controles (volgens de Renta-
norm) en herstellingen gebeuren ook 
door de Axial-carrossiers. Idem dito voor 
de eindecontractschade, die hersteld 
wordt voor de wagens terug naar de 
leasingmaatschappij gaan. Volgens 
Ghislain Vanfraechem pure logica: “We 
weten uit onze statistieken dat we daar 
behoorlijk op besparen, al was het alleen 
maar om de korting die we krijgen van 
Axial.”

En wat met smart repair? Iedereen heeft 
er de mond van vol, maar wordt het ook 
toegepast in de praktijk? “We moedigen 
dat zoveel mogelijk aan, ja. Vooral voor die 
eindecontractschade, waar het dikwijls om 
kleine beschadigingen gaat. 65% van de 
schades is zonder tegenpartij, dus vooral 
parkeerschades e.d. Op dat vlak komen 
wij onze werknemers trouwens tegemoet 
met wat we intern een ‘Renta-norm light’ 
noemen. Als een kras volgens de Renta-
norm de grootte van een handpalm mag 
zijn, dan mag dat bij ons de grootte van 
een A4-blad zijn. We krijgen veel klachten 
van té strenge Renta-normen en als we 
die schade met smart repair kunnen laten 
herstellen bij een Axial-vestiging is dat 
opnieuw een mooie besparing”, besluit 
Ghislain Vanfraechem.
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Plus Paint erkend door  
Duurzaam Repareren

Plus Paint  is de eerste lakleverancier die haar volledige paint 
en non-paint assortiment heeft laten toetsen volgens de 
eisen van Stichting Duurzaam Repareren.  Spies Hecker, het 
huismerk PlusPaint én het non-paint assortiment zijn door de 
Stichting Duurzaam Repareren officieel erkend omdat deze 
producten bijdragen aan duurzaam schadeherstel. 

Spies Hecker producten blinken uit in hun lage materiaalverbruik 
en korte applicatie- en droogtijden. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten gelden al jaren de uitgangspunten: hoge 
kwaliteit, hoge efficiëntie en een lage materiaalconsumptie. 
“Op dit gebied scoort Spies Hecker uitstekend en vervult 
zij dan ook een voorbeeldfunctie”, aldus Harry Filon van de 
Stichting Duurzaam Repareren. De milieuverantwoorde lakken 
zijn dan ook voorzien van het zogenaamde GREENTEC-logo. 

Glasurit 90-serie: 
nog efficiënter

Wat een turbocompressor voor het motorvermogen is, zijn 
de basislakconcentraten 80-M voor het dekvermogen van de 
Glasurit Lijn 90. Dankzij een nieuwe formule verbeteren de 
basislakconcentraten het dekvermogen. Glasurit heeft een 
gloednieuwe formule ontwikkeld die dankzij een nieuwe 
waterbasis een hogere pigmentconcentratie mogelijk maakt. 

Met deze geconcentreerde basislakken kan het dekvermogen 
in de kleurgroepen rood, groen en blauw duidelijk worden 
verbeterd. Dat maakt de Lijn 90 nog efficiënter. Voor 
carrosseriebedrijven betekent een beter dekvermogen ook 
geringere laagdikten en dus een lager productverbruik en een 
snellere toepassing. Dankzij de 80-M basislakconcentraten 
kunnen ateliers tot 40% product besparen en de 
verwerkingstijd met bijna 50% verminderen, met een perfecte 
kleurovereenkomst en dito lakstand als resultaat.

Nieuwe StandoxNonstop-  
Grundierfüller U7580 voor  
alle ondergronden

Standox brengt een VOS-confor-
me filler op de markt die recht-
streeks kan worden toegepast op 
blank metaal, zoals staal en alumi-
nium. De Standox Nonstop-Grun-
dierfüller U7580 kan verder nog 
worden gebruikt op alle gebrui-
kelijke kunststof onderdelen door 
de toevoeging van het Standox 
Plastik-Additiv U7590. De specia-

le producteigenschappen van de Nonstop-Grundierfüller U7580 
kunnen de carrosseriebedrijven helpen om hun voorraad te be-
perken en het werkproces te versnellen. De voorbehandeling 
met een grondlak, primer of een kunststofprimer is niet langer 
nodig dankzij de uitstekende hechting en de hoge dekkracht 
van deze VOS-conforme filler. Het nieuw product kan met name 
worden toegepast in een nat-in-nat verwerking, maar ook als een 
schuur-versie. Dit betekent dat de filler kan worden aangebracht 
zonder schuren. Na een korte uitdamptijd van 15 tot 20 minuten 
kan het worden afgelakt.

Würth stelt de Hot stapler
WTG 40 voor

De Hot Stapler WTG 40 is een lasstation voor plastic waarmee 
je gemakkelijk en goedkoop alle soorten plastic kan repareren. 
Stroomverbruik: maximaal 40 Watt.


