Op weg naar
FOCWA Nieuwe
Stijl!
Update februari 2016

Voorwoord
Beste ondernemer,
Vlak voor de kerst van afgelopen jaar hebben we u geïnformeerd over de FOCWA Standaard. Inmiddels zijn er flinke stappen
gezet in concretisering en uitwerking van deze nieuwe kwaliteitsstandaard. Uitgangspunt blijft zoals altijd de veiligheid en
kwaliteit van het Schadeherstel. En dat kunnen we alleen garanderen door volop in te zetten op uw vakmanschap. Middels
de Standaard willen wij u ondersteunen met het professionaliseren van het vakmanschap.
De afgelopen weken is intensief overleg gevoerd met het brede stakeholderveld. Daaruit bleek temeer dat de markt vraagt
om eenvoud en ondernemerschap. Dat heeft geleid tot een model met twee categorieën in plaats van de drie categorieën
van het conceptmodel. Tegelijkertijd is de ondernemersvrijheid van u als lid toegenomen. Uitbesteden aan of inhuren van
een specialist is in meer gevallen toegestaan.
Op het congres van 17 februari 2016 hebben wij een moderne en gebruikersvriendelijk online Self Assessment tool
geïntroduceerd. Zodoende hoeven we u niet meer lastig te vallen met dikke handboeken, maar u kunt door het Self
Assessment in te vullen online al een eerste stap zetten naar de officiële audit. Met behulp van dit boekje kunt u misschien al
kiezen welke categorie het best bij uw onderneming past. Vervolgens kunt u na het uitvoeren van de Self Assessment precies
zien wat u eventueel nog moet doen om aan de FOCWA Standaard te voldoen. Met elkaar proberen wij op deze manier een
soepele overgang naar de FOCWA Standaard te realiseren.
In dit boekje leggen we achtereenvolgens het definitieve model uit, we geven u handvatten om de juiste categorie te kiezen
én we leggen uit hoe u de Self Assessment (de online tool) kunt invullen. Daarnaast roep ik u graag op om even op
mijnfocwa.nl te kijken. Dan ziet u alle nieuwe diensten waar u nu of binnenkort gebruik van kunt maken. In 2016 krijgt u
meer voor minder!
Mocht u nog vragen hebben, schroom niet om te bellen of te mailen. We staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet en namens Algemeen Bestuur
Denis Maessen
Algemeen Voorzitter a.i. FOCWA Schadeherstel

1. Hoe past de FOCWA Standaard in FOCWA Nieuwe Stijl?
FOCWA Nieuwe Stijl staat voor vier kernwaarden: veiligheid, ondernemerschap,
vakmanschap en innovatiekracht. Met de FOCWA Standaard geven wij een gedegen
invulling aan de kernwaarden veiligheid en vakmanschap waar. En daarmee
versterken wij onze kwaliteitspositie in de markt.
Context
FOCWA Nieuwe Stijl is een herpositionering van FOCWA. In goed overleg met FOCWA
Specialisten wordt stap voor stap toegewerkt aan een moderne en sterke vereniging
met:






Een hernieuwde richting, opdracht en doelstellingen
Nieuwe diensten en optionele modules
Een branchemonitor met betrouwbare branchegegevens
Samenwerking in de automotive
Een stevige verenigingsstructuur

SAMENWERKEN en PROFESSIONALISEREN

2. Wat gebeurt er om ons heen en hoe acteren we daarop?
Wat gebeurt er in de
markt?

De FOCWA Kwaliteitsstandaard…

De consument moet kunnen
vertrouwen op het
vakmanschap van de
schadehersteller én de
kwaliteit en veiligheid van
het schadeherstel.

…zorgt voor veilig en deskundig schadeherstel door:
• gebruik te maken van kwaliteitsonderdelen (OEM, OES)
• te herstellen volgens fabrikantsrichtlijnen
• door (een hoog) het kennis en equipment niveau van de
hersteller te borgen
• altijd vier jaar garantie te bieden.

De auto wordt steeds
complexer door meer
technologie en neemt steeds
meer taken van de berijder
over.

..sluit aan en anticipeert op huidige en toekomstige
ontwikkelingen in de branche en is futureproof. Indien er
(weer) aanvullende eisen nodig zijn door nieuwe
technologieën, dan voegt FOCWA die toe aan het bestaande
eisenpakket.

Fabrikanten sturen op
specialisatie in
schadeherstel.

..vraagt van de schadehersteller om te kiezen. De
ondernemer kiest voor één van de twee categorieën of een
specialisatie.

Er is (een) behoefte aan een
kwaliteitsnorm die borgt dat
er altijd sprake is van
kwalitatief goed en veilig
schadeherstel.

..wordt door externe partijen geaudit en er volgt een streng
sanctiebeleid met zogenaamde rode kaarten. Niet voldoen
aan de norm betekent vanaf 2017 exit FOCWA
Schadeherstel.

3. Waarom een nieuwe FOCWA Kwaliteitsstandaard? (1)

1. De consument verwacht een veilig en goed herstelde
auto.

+
2. De technologie in auto’s wordt steeds complexer.

3. Waarom een nieuwe FOCWA kwaliteitsstandaard? (2)
Zowel de fabrikant als zakelijke opdrachtgevers (en consument) zijn gebaat bij een kwalitatief
goed herstelde auto. Eén heldere kwaliteitsstandaard is wenselijk. Op dit moment is er
onduidelijkheid over wat de huidige standaard exact inhoudt. Met een nieuwe, eenduidige
FOCWA kwaliteitsstandaard maken we daaraan een einde en wordt de kwaliteitspositie van
de gehele branche versterkt.

Verzekeraar

Fabrikant

Hersteller

-> aansprakelijkheids- en reputatierisico’s voor zakelijke opdrachtgevers worden
aanzienlijk gereduceerd door één branche-brede kwaliteitsstandaard

4. De beloften en basis van de FOCWA Standaard
De veiligheid van het voertuig wordt geborgd door goed en
kwalitatief schadeherstel
Herstel geschiedt op basis van
fabrikantsrichtlijnen of
onderzoekcentra aangesloten bij
RCAR

Gebruik maken van OEM en OES
onderdelen

Gegarandeerde kwaliteit

Dynamische standaard die
anticipeert op
marktontwikkelingen

Wat is de basis van de FOCWA Standaard?
• Sluit aan op bestaande- en toekomstige ontwikkelingen in de
schadeherstelsector
• Gebaseerd op best practices

5. Hoe is de standaard opgebouwd?

1. Algemene FOCWA lidmaatschapseisen (gelden voor
alle FOCWA Schadeherstel leden)
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2. Specifieke lidmaatschapseisen (afhankelijk van welke
categorie u kiest)
A. Kennis en vaardigheden

B. Uitrusting/inrichting
gereedschappen

C. Activiteit gebonden

D. Kwaliteitsborging

6. Waarvoor kunt u zich als ondernemer kwalificeren?
Start

Aan de slag met de
FOCWA Standaard

Mijn bedrijf past bij één van
de twee categorieën (zie pag.
9 en 10)

of

Ja

Mijn bedrijf past bij de
categorie Cosmetisch schadeherstel (zie pag. 9 en 10)
Ja
Kies in het Self Assessment bij
Categorieën en Specialisaties
voor categorie 1

Mijn bedrijf is gespecialiseerd in
Spotrepair, Uitdeuken zonder
Spuiten of Autoruitreparatie en –
vervanging (zie slide 12)
Ja

Nee
Mijn bedrijf past bij de categorie
Complex Schadeherstel (zie pag.
9 en 10)
Ja
Kies in het Self Assessment bij
Categorieën en Specialisaties voor
categorie 2

Kies dan in het Self
Assessment (zie pag 14)
voor de vragenlijst 2 en vink
uw specialisme aan

7. Welke categorie past het beste bij uw bedrijf? (1)
Voor de consument zijn er straks twee FOCWA-labels: Cosmetisch
Schadeherstel en Complex Schadeherstel. Voor beide categorieën borgen
wij de kwaliteit en veiligheid van het Schadeherstel.
Cosmetisch
Schadeherstel

Complex
Schadeherstel

U kiest
en ukwalificeert
zich
voor
een aan de
Heeft
een beperkte
plaatschade
gedefinieerd
cluster
of auto
clusters
buitenzijde
van uw
? Gavan
dan naar een FOCWA
Cosmetisch
bedrijf!
activiteiten
die uSchadeherstel
wilt uitvoeren.
De
activiteiten zijn opgedeeld in drie
categorieën. U kiest dan voor één of
Heeft ucategorieën.*
een flinke schade aan de buitenzijde of body
meerdere
van uw auto? Moeten er gelaste onderdelen
vervangen worden? Is de basis van uw auto ontzet?
Ga dan naar een FOCWA Schadeherstel bedrijf!

NB. In het boekje dat we voor de kerst stuurde, gaven we aan dat er drie categorieën zijn. Een aantal
stakeholders heeft echter in achterliggende weken benadrukt dat zij de drie voorgestelde categorieën
als verwarrend ervaren en dat het niet aansluit bij de toekomstige marktomstandigheden. Onder meer
op basis hiervan hebben wij besloten om het model terug te brengen naar twee categorieën.
Tegelijkertijd is het nu mogelijk om meer uit te besteden waardoor uw ondernemersvrijheid is
toegenomen.

Categorie-indeling en allocatie van activiteiten
Schadeherstel Cosmetisch

Definitie

Activiteiten

“Cosmetisch”
Schadeherstel (Cat. 1.)

•
•
•
•

De- en montage,
herstellen- , vervangen en
spuiten van de delen aan
de buitenzijde van de
auto. Hier valt niet het
vervangen van gelaste en
of gelijmde
plaatwerkdelen onder.

“Complex” Schadeherstel
(Cat. 2.)

Schadeherstel

De basis is Categorie 1;
aangevuld met alle
voorkomende
Schadeherstel
werkzaamheden en of
verbindingstechnieken
aan alle onderdelen van
een voertuig.

Het herstellen van carrosseriedelen
Het vervangen van aangeschroefde carrosseriedelen
Het herstellen en vervangen van bumpers
De- en montage of vervanging van elektrische componenten. Bijvoorbeeld,
verlichting, spiegel, e.d.
• Diagnose mechanisch
----------• Airco werkzaamheden*
• Autoruitreparatie en vervanging*
• Elektronica / diagnose stelling / inleren van elektronische componenten*
• Het spanningsvrij maken van e-voertuigen*
• UZS / Spotrepair / interieur herstel / re-conditionering / kunststofherstel*
Naast alle activiteiten van Cosmetisch Schadeherstel aangevuld met:
• Het de- en monteren of repareren /vervangen van alle onderdelen van een
voertuig.
• Alle van toepassing zijnde schroef en lasverbindingstechnieken.
--------• Meet- en richt werkzaamheden (incl. verbindingswerkzaamheden)*
• Uitlijnen*
• Lijmen & Hybride verbindingstechnieken*
• Herstel / vervanging van aluminium onderdelen*
• Werkzaamheden aan aandrijflijn en wielophanging*
• Het uitvoeren van alle werkzaamheden aan e-voertuigen*

* Deze activiteiten kan de ondernemer, indien wenselijk, uitbesteden aan een gekwalificeerde specialist. De ondernemer blijft zelf
eindverantwoordelijk voor het Schadeherstel.

8. Wat mag u uitbesteden?

Een aantal activiteiten* kan u uitbesteden aan een daartoe gekwalificeerde en/of
gecertificeerde specialist. Wat u kan uitbesteden hangt af van of u voor categorie 1 of 2
bent gekwalificeerd.
Wie is voor wat verantwoordelijk?
Hoofdaannemer:

Uitvoerder (ingehuurd of uitbesteed):

Compleet eindverantwoordelijk
Daarnaast verantwoordelijk voor

Verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van
Schadeherstel:

•

 Borgen van uitbestedingsproces
 Selectie van juiste specialist
 Uitvoeren van eindcontrole
Geeft FOCWA Automotive Garantiebewijs
(met vier jaar garantie) uit.

 Beschikt over vereiste Inrichting en Equipment
 Beschikt over vereiste kennis en vaardigheden
Indien het een FOCWA lid betreft;
 Voldoet aan Activiteit gebonden eisen en Q-borgingseisen
 Voldoet aan Algemene lidmaatschapseisen

* De activiteiten die de ondernemer mag uitbesteden verschilt per categorie. Als u
gaat ondernemen in categorie 1, dan mag u niet de activiteiten uit categorie 2
aanbieden en/of uitbesteden.
Een categorie 2 bedrijf mag uitbesteden:
• Airco werkzaamheden
• Autoruitreparatie en vervanging
• Elektronica / diagnose stelling / inleren van
elektronische componenten
• Het spanningsvrij maken van e-voertuigen
• UZS / Spotrepair / interieur herstel / reconditionering / kunststofherstel
• Meet- en richt werkzaamheden (incl.
verbindingswerkzaamheden)
• Uitlijnen
• Lijmen & Hybride verbindingstechnieken
• Herstel / vervanging van aluminium
onderdelen
• Werkzaamheden aan aandrijflijn en
wielophanging
• Het uitvoeren van alle werkzaamheden aan
e-voertuigen

Een categorie 1 bedrijf mag uitbesteden:
• Airco werkzaamheden
• Autoruitreparatie en vervanging
• Elektronica / diagnose stelling / inleren van
elektronische componenten
• Het spanningsvrij maken van e-voertuigen
• UZS / Spotrepair / interieur herstel / reconditionering / kunststofherstel

9. Kan ik me ook kwalificeren voor één specialisme zonder voor een
gehele categorie te kiezen?
Voor een drietal specialisaties is het mogelijk dat u zich specifiek en
alleen voor deze specialisaties kwalificeert. U hoeft dan niet te voldoen
aan alle eisen van categorie 1 of 2, maar alleen voor de eisen die
gelden voor dit specialismeblok.

Voor een drietal specialisaties is het mogelijk dat u zich specifiek en alleen voor deze
specialisaties kwalificeert. U hoeft dan niet te voldoen aan alle eisen van categorie 1 of 2,
maar alleen voor de eisen die gelden voor dit specialisme. Het gaat om:
• Spotrepair
• Uitdeuken zonder Spuiten
• Autoruitreparatie en –vervanging.
Als u ervoor kiest om zich te kwalificeren voor een specialisme, vink dan in de online tool
bij Categorieën en Specialisaties voor het specialisme dat voor u van toepassing is.

10. Hoe gebruik ik het Self Assessment (online tool)?
Stap 1: Ga naar www.focwa.nl/selfassessment
Stap 2: Klik op ‘Account aanmaken’
Stap 3: Vul de gegevens in en registreer uw account. Vink bij categorieën en specialisatie

uw categorie aan. In het geval dat u zich alleen voor een specialisme wilt kwalificeren, vink
dan dat specialisme aan.
Stap 4: Log in met het zojuist aangemaakte gebruikersnaam én wachtwoord
Stap 5: Vul uw gegevens in en voeg minimaal één locatie toe. Als u meerdere vestingen
heeft, dient u voor elke vestiging een locatie toe te voegen.
Stap 6: Ga door naar de beschikbare vragenlijsten
Stap 7: Selecteer bij vragenlijsten de ‘FOCWA Standaard Checklist’ en ga door naar
het Self Assessment
Stap 8: U kunt alle vragen van het Self Assessment gaan beantwoorden. Waar nodig kunt u
online al bewijslast uploaden.

11. Handige weetjes voor het Self Assessment Tool
•

Bij alle vragen kunt u op

klikken. Dan ziet u meer informatie over de vraag.

Daarnaast kunt u altijd een vraag stellen, mocht iets niet duidelijk zijn.
•

Als u alle vragen hebt beantwoord (en indien nodig) de bewijslast hebt geüpload, kunt

u het Self Assessment afronden.
•

U krijgt dan een helder overzicht van uw scores per categorie

•

U kunt uw scores vergelijken met de scores van andere bedrijven die in dezelfde
categorie en/of specialismes opereren.

•

Als u klaar bent voor de auditeer klik dan op ‘Afronden’. Daarvoor kunt u nog voor uw
eigen administratie een rapportage in Excel downloaden.

12. Wat moet ik doen bij eventuele tekortkomingen?
Tijdens de uitvoering van de Self Assessment stuit u waarschijnlijk op mogelijke
tekortkomingen. U kunt dan twee dingen doen:
1. Ons advies is om tekortkomingen te herstellen. Als de tekortkomingen zijn hersteld,
kunt u het Self Assessment afronden en een auditor uitnodigen voor een inspectie.
2. U kunt nagaan of uw bedrijf op dit moment beter past bij een andere categorie
en/of andere specialismen.

Kunt u hulp of advies gebruiken?

088 5011000;

schadeherstel@focwa.nl

U kunt vanaf 1 mei 2016 een afspraak maken met de auditor indien:



U voldoet aan alle eisen.
Wij maken daarbij een onderscheid tussen kritische en niet-kritische tekortkomingen. U
dient in elk geval kritische tekortkomingen te herstellen. Voor niet-kritische
tekortkomingen volstaat in veel gevallen een goed plan van aanpak.

Een lijst van de kritische en niet-kritische tekortkomingen zullen wij naar verwachting
begin maart communiceren.

Geslaagd voor de audit? Gefeliciteerd, u ontvangt het ‘FOCWA
Standaard’ certificaat!

13. Hoe ziet het komende jaar eruit?
Overgangsjaar 2016
• Tot 1 mei 2016 kan u zich certificeren voor uw huidige normeringen
• Vanaf 1 mei 2016 kunt u zich alleen nog certificeren voor de FOCWA Standaard
• Voor de nieuwe standaard geldt een overgangstermijn van 12 maanden
Wanneer krijg ik het FOCWA certificaat?
• Vul het Self Assessment in
• Herstel eventuele tekortkomingen in het Self Assessment
• Maak een afspraak met een externe, onafhankelijke auditor

Auditor inspecteert het
schade-herstelbedrijf en
geeft FOCWA
Schadeherstel advies.
Dan zijn er twee opties:
Jaarlijkse auditing

1. Bij kritische tekortkomingen (wel of niet veiligheidsgerelateerd) ontvangt u géén FOCWA Certificaat
2. Bij geen tekortkomingen ontvangt u het FOCWA
certificaat

14. Het komende jaar in een notendop
Lancering tool
(17 februari)

Start certificering voor
FOCWA Standaard.

feb

maart

april

1

Bepaal in welke
categorie of voor welk
specialisme u zich wilt
kwalificeren .

2

Vul het Self
Assessment in.

3

Maak uw bedrijf
toekomst-proof, herstel
de tekortkomingen en
ontvang het certificaat.

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

Loopt (tussen mei –dec 2016) uw huidige certificering af? U kunt
dan overstappen op het FOCWA Certificaat:
• U krijgt een auditor op bezoek om het ingevulde Self
Assessment te beoordelen.
• Indien u voldoet aan de criteria van de FOCWA Standaard krijgt
u het FOCWA Certificaat. Indien u niet voldoet, kunt u
verlenging krijgen voor uw huidige norm en zo krijgt u meer tijd
om alsnog te voldoen aan de FOCWA Standaard.
•
•

Herstel de kritische tekortkomingen
Herstel of maak een plan van aanpak voor de niet-kritische
tekortkomingen

dec

16. Hoe is de FOCWA Standaard tot stand gekomen?
Definiëring
van uitgangspunten

Toetsing
uitgangspunten

•
•
•

Waar moet de Standaard
aan voldoen?
Waar moet de Standaard
op aansluiten?

•

Toetsing bij Opdrachtgevers, College van
Deskundigen, FOCWA Klankbordgroep en
overige interne- en externe stakeholders
(w.o FOCWA Secties & Vakgroepen)

Uitwerking in
detail

Invulling van algemene
lidmaatschapseisen
Invulling van specifieke
lidmaatschapseisen

Validatie

Introductie
en implementatie

Introductie van
norm bij leden in
feb 2016 en
implementatie in
feb – dec 2016

Validatie bij Opdrachtgevers, College van
Deskundigen, FOCWA Klankbordgroep en
overige interne- en externe stakeholders
(w.o. FOCWA Secties & Vakgroepen)

Zoals u in bovenstaand schema kunt zien hebben wij bij het opstellen van de standaard
de stakeholders vanaf de start intensief betrokken. Wij vinden het belangrijk dat zij zich
kunnen vinden in de nieuwe Standaard voor het Schadeherstel.

De nieuwe en bestaande diensten staan op www.mijnfocwa.nl. Kijk
nu waar u gebruik van wilt maken! En de contributie gaat dalen.

• Kwaliteit van
dienstverlening
• Meer diensten:
• Branchemonitor
• Smartphone-app
• Etc.
• Sterk merk
Contributie

16. Nieuwe en bestaande diensten staan online

17. FOCWA Nieuwe Stijl – meer voor minder
FOCWA Nieuwe Stijl, Wat kunt u van ons verwachten?

U kunt vanaf nu zelf kiezen op welke punten u extra
ondersteuning wenst

Door deze flexibele indeling heeft u altijd het FOCWA-pakket
dat bij u past

Het basispakket bevat alle diensten waar u nu al over beschikt
en waarvoor u betaalt via uw standaardcontributie

Daarnaast kunt u kiezen uit aanvullende diensten waar u los
voor betaalt

18. Maak uw interesse kenbaar!

19. Deel uw ideeën met ons!
• Door het interesseformulier in te vullen, maakt u uw
interesses kenbaar bij FOCWA.
• In het veld 'opmerkingen' kunt u aangeven welke diensten u
nog mist of welke wensen u verder nog heeft

• Op basis van uw input kunnen wij onze diensten nog beter
maken, denk aan een studiereis, masterclasses, advies op
maat

20. Het nieuwe FOCWA Automotive garantiefonds

• Sinds 1 januari 2016 bent u als FOCWA lid automatisch,
zonder dat dit u iets extra's kost, deelnemer van het nieuwe
FOCWA Automotive Garantiefonds.
• Inmiddels kunt eenvoudig en snel via uw backofficesysteem
digitaal de garantiebewijzen genereren.
• Tevens kunt u via https://garantiebewijzen.focwa.nl uw
garantiebewijzen genereren (NB. voor het openen van deze
website heeft u wel een Digitaal Paspoort van ABZ nodig).

Heeft u vragen?
Heeft u suggesties of tips?
Deel die dan met ons.

088 5011000
schadeherstel@focwa.nl

