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Thema-update: Schadeherstel

Werkaanbod daalt 
Er is de afgelopen periode zowel door de FOCWA als door 
andere marktpartijen al veel gezegd over de wijze waarop de 
markt zich ontwikkelt: het werkaanbod daalt als gevolg van 
een veiligere auto, een veiligere infrastructuur, minder gereden 
kilometers en de trend naar kleinere auto’s en zuinigere moto
ren, ook bekend als de dubbele downsizing van het wagenpark 
in Nederland. Verder zien we dat er steeds meer automobilisten 
zijn die met (kleinere) schades door blijven rijden door de druk 
op de koopkracht. De daling van het werkaanbod laat per 
segment overigens wel een ander beeld zien (zie tabel 1). 
Daar waar het aanbod vanuit het gestuurde schadeherstel en 
vanuit de leasevloot daalt, laat het WA segment een stabieler 
beeld zien. Overall kunnen we echter niet anders concluderen 
dan dat het werkaanbod de afgelopen jaren gedaald is. Dit 
betekent voor het gemiddelde schade herstelbedrijf minder 
doorgangen en een dalend rendement. Wachten op ‘oude tijden’ 
heeft geen zin, dit is de nieuwe werkelijkheid.

Aantal schadeherstellers bleef gelijk
Hoewel er voldoende aanleiding is om met minder schade
herstellers af te kunnen, is het voor velen nog altijd liever 
de buurman die als eerste moet stoppen. Deze afwachtende 
strategie is in veel gevallen de afgelopen jaren ook mogelijk 
geweest, doordat er bij veel schadeherstellers sprake is van 
een lage financieringslast en een relatief goede vermogens 
en liquiditeitspositie. Hierdoor is de door velen voorspelde 
‘sanering in de schadeherstel’ tot op heden achterwege 
gebleven (zie tabel 2). Immers, veel schadeherstellers hebben 
nog altijd voldoende vet op de botten, of erger nog zijn ‘de 
tent aan het opeten’ ofwel aan het interen op het Eigen 
Vermogen. De bodem komt echter in zicht en voor een steeds 
grotere groep blijkt het inmiddels steeds moeilijker om het 
hoofd boven water te houden. De financierbaarheid van deze 
bedrijven verslechtert en de animo om mee te gaan met de 
nieuwe eisen vanuit de markt is er evenmin. Voor die partijen 
zal 2013 het jaar van de waarheid worden.

Een deuk in het toekomstperspectief voor de schadeherstel
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Tabel 1
Schadebedrag per schade
Bron: FOCWA

  Alle calculatie aantallen zijn exclusief extremen en ontdubbeld
 * Gestuurde schade op basis van AMICE informatie, per calculatie is een zakelijke opdrachtgever en schadehersteller bekend
 **  Niet gestuurde schade op basis van alle calculaties waarbij of een zakelijke opdrachtgever of een schadehersteller bekend is
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Vooral de middenmoot staat voor een keuze
De (middel)grote schadeherstellers zijn veelal aangesloten bij een keten en voldoen 
aan de nieuwste eisen vanuit de markt. Deze schadeherstellers zijn vaak voldoende 
efficiënt georganiseerd om de uitdagingen in de markt van een passend antwoord 
te voorzien. Wel is deze groep schadeherstellers slecht in staat om een volume uitval 
vanuit het gestuurde segment op te vangen. De uiterst efficiënt georganiseerde 
manier van werken zorgen voor een beperkte flexibiliteit van de organisatie. Ander 
herstel en spuitwerk geeft bij dit type bedrijf een te grote verstoring van het werk
proces. De kleinere schadehersteller, met de focus op de particuliere en regionale 
schade, die de afgelopen jaren voldoende geld heeft verdiend en het bedrijfspand 
(bijna) volledig heeft afgelost, weet over het algemeen te overleven. Echter, over het 
algemeen kent dit type bedrijf voldoende creativiteit en de liquiditeitspositie is nog 
voldoende om nog een aantal mindere jaren te overbruggen. Met name de midden
moot zal het in 2013 moeten ontgelden. Te groot voor het servet en te klein voor het 
tafellaken is een gezegde dat bij dit type onderneming past. Te groot om het schade
herstel proces te onderbreken voor  andersoortig werkaanbod (bijv. industrieel spuiten 
van meubels/keukens etc.), maar te klein om winstgevend te zijn met de landelijk 
gestuurde prijzen. Daarbij is dit type bedrijven vaak (middel)groot geworden door 
overnames en hebben deze overnames een deuk geslagen in het vermogen van het 
bedrijf. Bij een beetje tegenwind (bijv. vraaguitval), ontstaan er bij dit type bedrijven 
vrijwel direct financiële problemen. 

Stil zitten als je geschoren wordt?
Als de markt dan zo sterk verandert, de klant steeds meer kwaliteit eist tegen steeds 
lagere prijzen en de branche zelf vrij traditioneel is, is het dan aan te bevelen om vooral 
niets te doen? Het antwoord op deze retorische vraag is natuurlijk nee! Juist nu zal de 
schadeherstelbranche moeten meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. 
Juist nu zal de schadeherstel branche moeten bewegen door technologische en 
economische veranderingen. Juist nu is samenwerking nodig om een grotere vuist 
te maken richting de opdrachtgevers. Juist nu zal de schadeherstelbranche van 
zich moeten laten horen. Denk hierbij aan nieuwe klantgroepen, nieuwe product 
oplos singen en andere afspraken binnen de ketens als het gaat om de verhouding 
gestuurde en niet gestuurde schades. Naast verbeteren van de positie in de 
gestuurde schadestroom, is het zinvol om andere eigen business op te bouwen. 
De bestaande competenties kunnen vaker als alternatief aangeboden worden in 
andere delen van de markt. Denk hierbij aan kunststofreparatie, spot repair, quick repair, 
cos metisch herstel, reconditioning. De gemiddelde autobezitter heeft geen idee wat er 
allemaal mogelijk is. De meeste schadeherstelbedrijven zijn goed geoutilleerd, hebben 
goede mensen en kunnen vakwerk afleveren, maar de markt weet het niet altijd.

Aantal aangesloten bedrijven 2012 2011 % 2012 tov 2011

Alle leden 1241 1284 3,3%

EuroGarant deelnemers 838 862 2,8%

Tabel 2 
Aantal schadeherstellers afgelopen jaren
Bron: FOCWA

Aantal gereden kilometers 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal alle brandstoffen 13866 13756 13737 13765 13816 13808 13797 13707 13603 13317 13260

Totaal Benzine 11417 11302 11250 11319 11279 11158 11154 11039 11013 10877 10922

Totaal Diesel 25371 25306 25458 25150 25408 25576 25124 24866 24551 23806 23252

Totaal Overige brandstoffen 21479 20901 20371 19600 19222 19100 18758 18786 18551 17489 16392

Tabel 3
Aantal gereden kilometers per jaar
Bron: CBS/NAP; bewerking: AUMACON
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We wensen je veel personeel.
Een ander onderbelicht onderdeel van het schadeherstelbedrijf is de in en uitstroom 
van goed gekwalificeerd personeel (zie tabel 4). Het is bekend dat over vijf jaar de 
vergrijzing in Nederland serieuze vormen aan gaat nemen, ook in de schadeherstel
branche. Dat geeft op zich niets, mits er voldoende aanwas is vanuit de jongere 
generaties. De instroom van jong en gekwalificeerd personeel is echter juist erg laag. 
Jaarlijks stromen en er op dit moment slechts zo’n 650 nieuwe technisch opgeleide 
schadeherstellers uit de schoolbanken. Slechts een deel daarvan stapt ook 
daadwerkelijk de branche in. Daar tegenover staat de huidige uitstroom van zo’n 
2200 ervaren medewerkers. En dat is nog maar de situatie in 2012/2013, laat zich 
raden hoe deze situatie in 2020 is. Hier ontstaat voor de schadeherstelbranche een 
nieuw knelpunt waardoor de échte sanering wellicht pas over vijf jaar plaats gaat 
vinden. Te vaak is er namelijk sprake van een ongezonde mix van jonge talenten en 
oudere en ervaren cultuurdragers. Dit betekent niet alleen te weinig jonge talenten 
maar daardoor ook een gemiddeld (te) hoge loonvoet. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten, enerzijds zorgen jonge medewerkers voor een betere beheersing van de 
loonkosten, anderzijds zorgen zij voor continuïteit van kennis en kunde binnen het 
bedrijf. Het bevorderen van een gezonde mix door het aantrekken, boeien en binden 
van jonge talenten zou dan ook wat ons betreft één van de speerpunten in een 
strategisch plan moeten zijn. De schadehersteller die zijn (jonge)medewerkers aan 
zich weet te binden én nog voldoende financiële reserves heeft om ook minder 
vette jaren te overbruggen, heeft de toekomst. Overigens kan het één in dit geval 
niet zonder het ander.

Het lijkt de gezondheidszorg wel
De schadeherstelbranche heeft kenmerken die sterk overeenkomen met de 
ontwikkelingen in de sector gezondheidszorg. Ook in de gezondheidszorg werkt 
men aan herstel, aan het herstel van mensen wel te verstaan. Patiënten zijn steeds 
minder vrij in hun keuze waar de ‘schade’ wordt hersteld en worden ook gestuurd 
door de zorgverzekeraar. Vergelijking van zorgverzekeringen (natura of restitutie) en 
zorgpremies zijn inmiddels door allerlei vergelijkingssites gemeengoed geworden. 
Er is  steeds meer diversiteit in de sturing in de zorg. Specialistische ingrepen worden 
met een verschillend tarief vergoed afhankelijk van de polis van de patiënt en het 
contract van het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum met de zorgverzekeraars. 
Dezelfde beweging zien we ook in schadeherstel al bij glasschades. In de zorg zien we 
verzekeraars die net als in de autoschadebranche contracten sluiten met hun 
leveranciers met als doel het realiseren van kostenbesparingen. Wil de basiszorg 
betaalbaar blijven dan is dit een onvermijdelijk proces. Zorgaanbieders zijn verplicht 
om daarop te acteren door efficiënt en kwalitatief goede zorg aan te bieden. Wij 
verwachten dat dit ook het voorland is voor de schadeherstelbranche. Daar waar 
klanten bij een zorgverzekering tegenwoordig vooral kijken naar de dekking (wat krijg 
ik voor welke prijs), kijkt men bij een autoverzekering nog altijd vooral naar de laagste 
prijs. Het is een kwestie van tijd dat het ‘anders denken’ ook voor autoverzekeringen 
gaat gelden. Ondernemers in autoschadeherstel hebben dan ook geen keus en zullen 
evenals in de gezondheidszorg in beweging moeten komen om een antwoord te 
geven op de technologische en economische ontwikkelingen, zodat er sprake blijft 
van een gezonde exploitatie. De markt vraagt om een ander type ondernemerschap. 
Wat de schadebranche van de gezondheidszorg kan leren is de genoemde differentiatie 
in verzekeringsvoorwaarden (natura/restitutie, uitkering afhankelijk van de vraag of er 
contract is) en het bewuster maken van verzekerden over voorwaarden en dekking.

Medewerkers Schadeherstel 2011

Immobiel 8308

Instroom 677

Uitstroom 2174

Tabel 4
In en uitstroom van medewerkers
Bron: FOCWA
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De schadehersteller over 10 jaar
Wij verwachten dat de schadehersteller van de toekomst meer als nu bewuste keuzes 
heeft gemaakt voor de positie van zijn bedrijf in de markt. We verwachten dat er een 
onderscheid komt tussen een aantal type schadeherstelbedrijven, gebaseerd op de 
volgende strategieën:

•  Lagekostenstrategie: De zgn. “herstelfactory” met de nadruk op kwantiteit en 
gestuurde schadestroom en daarmee op de noodzaak te streven naar efficiënte 
bedrijfsprocessen, met afspraken vanuit het landelijk netwerk en met focus op 
procesbeheersing. 

•  Focusstrategie: De zgn. “netwerker” met focus op de niet gestuurde schadestroom, 
kleinschalig, regionaal/lokaal opererend en ondernemerschap met focus op 
klantrelatie en netwerken omdat hier het gunnen een belangrijke rol speelt.

•  Differentiatiestrategie: Het zgn. “herstelatelier”, de creatieve geest; ook oog voor 
alternatief werk, lokaal en soms regionaal georiënteerd, veelal cocreatie met klant 
en met pro actief ondernemerschap dat sterk gericht is op productoplossingen, 
creativiteit, innovatie en uitstekende relatie met markt (netwerken). Opdrachten 
zullen daarbij uitdrukkelijk niet altijd automotive gerelateerd zijn. Deze traditionele 
en vaak kleinschalige ambachtelijke hersteller is technisch hoogwaardig onderlegd, 
maar vaak weinig klantgericht en commercieel.

Samenwerken blijkt cruciaal
Om op dit moment een rendabele schadehersteller te zijn, is samenwerking cruciaal. 
Begrijpelijk dat dan bij sommige ondernemers de gedachte opkomt om zich aan te 
sluiten bij een schadeketen, met een duidelijk label, een heldere bedrijfsstrategie, 
landelijke afspraken en gezamenlijke marketingactiviteiten. Echter, dit brengt niet 
iedere ondernemer de oplossing waarop hij hoopt. Met samenwerken bedoelen we bij 
de Rabobank ook invulling geven aan samenwerken met regionale branchevreemde 
partijen, zoals bouwbedrijven, klusbedrijven, industriële bedrijven enz. om alternatief 
werk voor het schadeherstelbedrijf binnen te halen om zodoende minder afhankelijk te 
zijn van aanbod aan autoschadeherstel en om een betere bezettingsgraad te realiseren.
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