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1. Tumult en turbulentie

We raken er aan gewend, tumult  rondom schadeherstel.

Het einde is niet in zicht. ‘Vroeger’ was het overzichtelijk:

je was zelfstandig of aangesloten bij een keten, zat  in of

buiten de gestuurde schadestroom. De universeel had de

wind in de rug, sturende partijen kozen voor het onafhan-

kelijke bedrijf. 

De schademarkt staat onder permanente druk. Sturende

partijen zijn oppermachtig en dicteren businessmodel, ta-

rief en proces. De overcapaciteit in de sector is legenda-

risch en sanering kabbelt voort terwijl hier en daar

capaciteit zelfs toeneemt. Bezettingsgraad, de cruciale

hefboom in een capaciteitsbedrijf dat het moet hebben

van maximale/optimale vulling, staat onder druk. Concur-

rentie neemt alleen maar toe. En dan hebben we wat

kleine issues rondom technologie, kennis en mankracht

en de (veronderstelde) macht van het merk-kanaal. Het

lijkt er op dat sommige spelers graag dat verleden zo

snel mogelijk willen herstellen of hooguit een beetje wil-

len verbeteren binnen het bestaande model. Maar er is

één weg: kijk de toekomst in de ogen, maak je eigen toe-

komst, acteren en ageren in plaats van reageren. En nee,

er is niet een plaats voor iedereen.

2. Schadeherstel is een specialisme

De vraag is: wat voor specialisme? Zo’n 30 jaar geleden

werd hier al strijd over gevoerd. Dealers vonden het een

merkspecialisme (en vonden bovendien dat de klant van

hen was), schademensen vonden het een vakspecialisme

(of nog mooier: een ambacht). Dealers hadden voorals-

nog het nakijken, althans in de gestuurde schadestroom.

De discussie laait de afgelopen jaren op. Technologie in
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materialen neemt toe, in elektronica en telematica. Dat

vraagt om een hoog niveau kennis dat continu up-to-date

wordt gehouden. Of dat als vanzelf leidt naar het merk-ka-

naal, is de vraag. Veel is te leren, ook voor het onafhankelijke

bedrijf. Veel innovaties zijn maar ten dele merk-specifiek en

vaak generiek : dezelfde onderdelen en technologie worden

op meer merken toegepast. Voor een deel vindt de claim

van het merkkanaal dat zij bij uitstek de reparateurs zijn, zijn

oorsprong in de wens van het merk om verloren terrein te

heroveren, de klant (en zijn auto) compleet 100% in te pak-

ken en binnen te houden; al dan niet gebaseerd op de aan-

zwellende stroomdata over auto, gebruik en gebruiker. En

natuurlijk worden dan argumenten in de sfeer van technolo-

gie, veiligheid, kwaliteit, garantie, aansprakelijkheid en der-

gelijke van stal gehaald.

3. Schaalgrootte

Schaalgrootte was belangrijk en blijft dat ook. Bedrijven die

capaciteit verkopen moeten schaalgrootte hebben om in-

koop- en efficiencyvoordelen te blijven behalen. Zie daar het

ontstaan en succes (soms tijdelijk) van ketens. Zeker bij toe-

nemende complexiteit (en dat is een feit) wordt schaal een

vereiste. Alleen dan bouw je routine op, alleen dan kan je ef-

ficiënt werken, alleen dan kan je kennis op peil houden. Daar-
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mee heeft het merkkanaal een punt. Niet alleen of niet zo-

zeer de kennis op zich is dan het breekpunt maar de schaal,

de ervaringskennis, de routine, de samenwerking, de vereiste

equipment. Een standalone schadebedrijf zal hier sneller te-

genaan lopen dan een keten die tussen haar bedrijven een

bepaalde mate van specialisatie kan doorvoeren. 

Opdrachtgevers vinden specialisatie een goed idee, zowel

voor de schadesector als voor de sturende partijen. Differen-

tiatie in tarief en doorlooptijd ligt voor de hand en leidt tot

lagere kosten en hogere efficiency.

De schattingen over het aandeel complexe schades lopen

uiteen (evenals trouwens de definities ervan). Thatcham (re-

search, UK)  ziet het aandeel cosmetisch tussen 2015 en 2025

oplopen van 25% naar 57%, terwijl de aandelen regulier (van

57% naar 33%) en complex (van 18 naar 10%) dalen.

4. Samenwerken

Schadeherstel is altijd een kwestie geweest van samenwerken.

De dealer zal een belangrijke plaats innemen in de klantcom-

municatie, in de stroom data en de analyses daarop, in de be-

schikbaarheid van onderdelen en van kennis en in het

feitelijke herstelproces. Tussen dealers en schadebedrijf kun-

nen slimme specialisaties en uitbestedingspatronen over en

weer plaatsvinden. Ieder doet waar hij goed in is, waar hij

maximaal waarde toevoegt voor de klant (gemakshalve maar

even de eigenaar/berijder van de auto, en de lease- of verze-

keringsmaatschappij). 

Er is niet één model voor het schadebedrijf, er is dus ook niet

één model voor deze samenwerking. Er is veel variatie. Het is

primair aan de sector zelf om, binnen de eisen en wensen van

betalende partijen en van de eindklant, hier vorm en inhoud

aan te geven. Alles houden zoals het was, is een illusie. Alles

dicht willen spijkeren met classificaties (wederom discussie

over definities), certificaten (48% van de pakweg duizend

leden is nu gecertificeerd), standaards, labels en wat dies

meer zij is net zo goed redelijk onzinnig, is nogal symbolisch,

leidt af en gaat niet over de essentie van de business.

5. Concurrentie en macht

Natuurlijk is die concurrentie er, en is hevig bovendien.

Overcapaciteit, sturing, prijsdruk zijn aan de orde van de

dag. Interessant zijn de nieuwe modellen in de automotive.

Geen enkele sector is meer veilig. Iedereen schakelt, is op

zoek naar business en doet dat vaak in andere aanpalende

markten die ook al vrij vol zitten. Schadebedrijven gaan in

glas (Schadenet-Glassdrive), glasbedrijven gaan in (cosme-

tisch) schadeherstel (Carglass), fitters gaan in glas(Kwik Fit),

Profile gaat in onderhoud et cetera.

We zien nieuwe spelers zoals Fixico (schadeherstel via inter-

net). Het speelveld wordt complex.

Het merk-kanaal is in een goede positie om dominanter te

worden langs de lijn van technologie, kennis en kunde, klan-

trelatie en in veel gevallen via eigen schadeherstelcapaciteit.

Brancheorganisatie Bovag roert zich steeds duidelijker als

een (of misschien zelfs de..) belangenspeler in schadeland,

naast/tegenover Focwa.

6. De cijfers

2016 liet een stijging zien in het totaal volume naar 1,4 mil-

jard EUR, een plus van ruim 8% t.o.v. 2015. Het aantal calcu-

laties nam toe met 1,8% naar 1,117 miljoen stuks.

Begin 2017 (januari en februari) laat twee tegengestelde be-

wegingen zien. Het aantal calculaties t.o.v. dezelfde periode

in 2016 daalt met 4% en het gemiddelde schadebedrag

stijgt met 3% naar 1292 EUR.

Nuttige informatie en bronnen:
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VWE: verkoop gebruikte personenauto’s
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