De Smart Repair Hersteller van het jaar 2018

Inleiding
Duurzaam Repareren organiseert een wedstrijd “Smart Repair Hersteller” van het jaar 2018. De kandidaten
doen een proeve van bekwaamheid. Zij zullen drie opdrachten op gebied van SmartRepair uitvoeren te
weten:
Push & Paint:

(Geprepareerde) deuk ter grootte van een 2 euro muntstuk verwijderen
(voordrukken), waar bij voorkeur geen spuitwerk meer nodig is.

Polijsten:

(Geprepareerde) schampschade die door bewerking en polijsten reparabel is
zonder te spuiten.

Kunststofherstel:

Reparatie van een schade aan een kunststofbumper. Het lassen van de scheur,
verstevigen (mat) en uitvullen, zodat de bumper spuitklaar is.

De drie opdrachten dienen binnen 2,5 uur zijn gerealiseerd.
Locatie
Dit jaar is de locatie in het opleidingscentrum van het VOC:
VOC – Opleidingscentrum Boxtel
De Tijvert 2
5282 RL Boxtel
Dag en tijdstip
De wedstrijd vindt plaats op donderdag 14 juni 2018 en het programma ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•

08.00 uur Ontvangst en voorbereiding
09:00 uur Start wedstrijd
10.15 uur Korte pauze
12:00 uur Einde wedstrijd
12.30 uur Lunch

Werkstuk
De organisatie zorgt i.s.m. Smart Repair International en het VOC Opleidingscentrum voor de werkstukken.
Men zal hierbij zoveel als mogelijk identieke werkstukken beschikbaar stellen, om de opdrachten uit te
voeren.
Gereedschap
Men werkt met hun eigen set gereedschappen en middelen. Er mag gewerkt worden bij Push en Paint met
een mobiele lamp.
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De wedstrijd
Van de proeve van bekwaamheid wordt een video opname gemaakt op deze locatie. De opname wordt op
de wedstrijddag gemaakt en getoond tijdens de bekendmaking en prijsuitreiking.
Vakjury
De werkstukken worden beoordeeld door een vakjury die bestaat uit:
• Wil Koot – Smart Repair International
• Wouter Tacke – Dekra Automotive
• Martijn v.d. Berg – Turien Assuradeuren
Ieder jurylid kent de werkstukken een cijfer tussen de één en tien toe, waarbij tien de hoogste beoordeling
is. De kwaliteit van de reparatie bepaalt in beginsel de winnaar, waarbij tevens zal worden gelet op de orde
en netheid tijdens de werkzaakheden. Deze zaken tellen met een wegingsfactor voor het eind gemiddelde
mee. De deelnemer die het hoogste aantal punten in het eindgemiddelde scoort is de winnaar.
Prijs
Uiteraard is de eer en de bokaal de belangrijkste prijs die men kan winnen. Hiernaast is het ook goede
reclame voor het bedrijf en/ of de keten waar de deelnemer werkt. Maar wij verwachten dat de
deelnemers in de regel monteurs zijn die bij een schadehersteller dan wel bij een specialistisch bedrijf
werken. Daarom is een persoonlijke prijs van € 400,Prijsuitreiking
Deze vindt plaats tijdens het Schadeseminar georganiseerd door Automotive Insiders. Het seminar vindt
plaats op 20 juni 2018 (Fort Wierickerschans in Nieuwerbrug) vanaf ongeveer 15.30 uur. Het definitieve
programma volgt zo spoedig mogelijk.
Niet alleen krijgen de deelnemers aan de wedstrijd gratis toegang tot het seminar maar zij mogen ook 2
collega’s meenemen. Traditioneel zijn alle belangrijke stakeholders, zoals branchegenoten, verzekeraars en
leasemaatschappijen aanwezig. Een mooier moment om de prijsuitreiking te doen is bijna niet denkbaar.
Deelname
In beginsel kan iedere vakman/ vrouw zich opgeven. Maar er kunnen maar een beperkt aantal deelnemers
(6) meedoen, vanwege de logistieke beperkingen. Gegarandeerde deelname volgt op datum en tijdstip
inschrijving. Inschrijven is kosteloos.

