De
auto
van
2016
is complexer
dan een
Boeing
747.
over de Focwa Standaard

Over FOCWA

Over de FOCWA Standaard

FOCWA Schadeherstel is de branchevereniging van

In februari 2016 heeft FOCWA een nieuwe kwali-

autoschadeherstellers. Ze behartigt de belangen

teitsnorm geïntroduceerd: de FOCWA Standaard.

van 1.150 leden en ondersteunt deze bedrijven bij de

Hiermee waarborgt de FOCWA kwalitatief en veilig

verdere professionalisering en vernieuwing van de

schadeherstel, en maakt een einde aan onduidelijk-

bedrijfsvoering en het vakmanschap.

heid rondom de diverse normen in onze branche.
Alle leden van FOCWA moeten voldoen aan deze

Bij de branchevereniging wordt keihard gewerkt aan

nieuwe norm, de FOCWA Standaard.

de meerwaarde van het lidmaatschap. Dit betekent
natuurlijk het leveren van relevante diensten aan de

Via een handige online tool kan de ondernemer zelf

leden, maar ook het zichtbaar zijn voor consumen-

uitzoeken wat hij nog moet doen om aan de FOCWA

ten, verzekeraars, leasemaatschappijen en dealer-

Standaard te voldoen. Dit heet de Self Assessment

organisaties. Als er zaken gedaan moeten worden,

Tool. Als uit het self-assessment blijkt dat alles goed

hebben FOCWA bedrijven een streepje voor.

is, kan de ondernemer een afspraak maken met een
certificerende instantie (DEKRA of KIWA) om een

Leden van FOCWA zijn automatisch deelnemer van

controle te laten uitvoeren. Bij een goed resultaat

het FOCWA Automotive Garantiefonds. Het mes van

ontvangt de ondernemer het certificaat FOCWA

deze formule snijdt aan twee kanten: leden hoeven

Standaard. Dit is een jaar geldig.

zich dus nergens anders aan te melden of extra
te betalen, en klanten van een FOCWA bedrijf zijn
zeker van vier jaar garantie!
Aan het lidmaatschap worden wel eisen gesteld.
Zo moeten alle leden voldoen aan de FOCWA
Standaard. Dat is een kwaliteitsstandaard ontwikkeld door FOCWA en afgestemd met partijen in de
branche. De FOCWA Standaard wordt door externe
partijen getoetst en staat garant voor kwaliteit en
vakmanschap. Alle leden moeten voor 1 mei 2017
volgens de nieuwe norm gecertificeerd zijn.
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Veiligheid door vakmanschap

Veiligheid door vakmanschap
Waa r o m d e F O C WA S ta n daa r d?

De Focwa Standaard...
Wat nu?

Onze klanten verwachten een

vier jaar schriftelijke FOCWA

kwalitatief herstelde auto. Nie-

garantie geeft zekerheid aan

mand wil veiligheid op het spel

onze klanten en versterkt de

zetten door slecht schadeher-

positie van onze branche.

stel. Goed schadeherstel is niet
zomaar gerealiseerd, zeker nu

Alle leden van de FOCWA moe-

de technologie in auto’s steeds

ten voldoen aan de standaard.

complexer wordt. Er is echt vak-

Voor 1 mei 2017 moeten alle

manschap nodig om een auto

FOCWA bedrijven gecertificeerd

goed te herstellen. Een heldere

zijn voor deze nieuwe norm.

kwaliteitsstandaard met

start
Heeft u al een certificaat gebaseerd op de
nieuwe FOCWA Standaard?

Jazeker wel!

Ik weet het eigenlijk
niet zeker

Nee, nog niet
Beoordeel zelf of u al aan de FOCWA Standaard
voldoet. Ga naar selfassessment.focwa.nl
Let op: het invullen van die vragenlijst kost
ongeveer een halve dag. U kunt die tijd aanzienlijk verkorten door de benodigde documenten vooraf al te verzamelen.

Uitslag nog niet goed
Score < 95%

Komt u er niet uit? Vraag
hulp, advies en tips aan het
team van FOCWA. Daarmee
kunt u uw zelfonderzoek
verder aanvullen.

Uitslag voldoende
Score > 95%
Neem dan even contact
op met het team van
FOCWA via schadeherstel@focwa.nl.
U kunt de audit aanvragen bij KIWA
(088-9983084) of
DEKRA (088-9683017).

Goed gedaan,
gefeliciteerd!
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Heeft u nog twijfels
of vragen? Bel het
team van FOCWA, wij
helpen u verder.

Inspecteur voert in
opdracht van FOCWA een
audit uit en geeft advies

U ontvangt
het certificaat!
finish

