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1 Inleiding 

 De autoschadeherstelmarkt staat onder druk. De afgelopen jaren daalt het werkaanbod als gevolg van 

veiligere auto`s, minder gereden kilometers en de trend naar kleinere auto's en zuinigere motoren. Verder 

rijden steeds meer automobilisten met (kleinere) schades langer door. Deze trends betekenen voor het 

gemiddelde schadeherstelbedrijf minder opdrachten en een dalend rendement. De vergrijzing zal ook in de 

autoschadeherstelbranche over een aantal jaar toeslaan. Dit hoeft geen probleem te zijn, mits er voldoende 

aanwas is van gekwalificeerd personeel. De instroom van jong en gekwalificeerd personeel is echter zeer 

laag. De opleidingen hebben te maken met een teruglopend aantal studenten. Het aantal beschikbare 

leerwerkplekken daalt. Dit terwijl er door ingrijpende technologische veranderingen in auto's (o.a. elektronica) 

steeds meer gevraagd wordt (en zal worden) van een schadehersteller. De projectpartners van het 

Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland verwachten daarom dat de omvang van (werkgelegenheid 

in) de autoschadeherstelmarkt verder zal dalen en de complexiteit en vraag naar specialisatie op met name 

elektronica, maar ook nieuwe technieken en materialen, verder zal toenemen. Dit betekent dat de 

autoschadeherstelmarkt op termijn ruimte zal bieden aan een beperkt aantal hoogwaardige opleidingen in 

Nederland. Summa College, Koning Willem 1 College, VOC en OOC zijn van mening dat zij gezamenlijk de 

capaciteit, kennis en kunde hebben om hét kenniscentrum van Zuid-Nederland te worden op het gebied van 

Autoschadeherstel. Summa College, Koning Willem 1 College, VOC en OOC hebben daarom in 

samenwerking met de autoschadeherstel sector en haar toeleveranciers het initiatief genomen voor de opzet 

van het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland. Uniek aan het Topcentrum is dat Koning Willem 1 

College, Summa College en VOC hun autoschadeherstel opleidingen samenvoegen en op één centrale 

locatie in Zuid-Nederland gaan aanbieden. Ook andere onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland kunnen 

aansluiten. Het Topcentrum Autoschadeherstel start met een focus op de bedrijven uit de autoschadeherstel- 

en carrosseriebouw (en automotive industrie) sector in Zuid(oost)-Nederland. Deze regiovisie concentreert 

zich daarom op Zuid(oost)-Nederland.  
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2  Zuidoost-Nederland 

Zuidoost-Nederland is één van de belangrijkste economische motoren van Nederland en Europa. De unieke 

positie van de regio blijkt uit onderstaand figuur. De topsectoren zijn goed vertegenwoordigd in Zuidoost-

Nederland, met name de topsector High Tech Systems & Materialen (waaronder ook Automotive), Life 

Sciences (Homecare & Lifetec), Agro-Food (Food&Technology), Creatieve Industrie (Industrieel ontwerp en 

design) en Energy (Solar en herwinbare energie).  

 

 

Figuur 1.  

Bron: Brainport 2020: visie, strategie en uitvoering 

 

Zuidoost-Nederland is een belangrijke pijler voor de BV Nederland. Het kabinet heeft de ambitie om in 2020 

een plaats in de top 5 van meest concurrerende economieën te heroveren. Zuidoost-Nederland draagt hier 

aan bij door een plaats in de top 3 van Europa en een top 10 positie in de wereld te bereiken van regio's met 

een vergelijkbaar business profiel. Voor het bedrijfsleven in Zuidoost-Nederland is een goed opgeleide 

beroepsbevolking, met name ook op MBO-niveau, van groot belang. Nu al hebben bedrijven tekorten aan 

vakbekwaam technisch personeel, met name ook op MBO-niveau. De beschikbaarheid van voldoende goed 

opgeleid technisch personeel is dan ook hét vraagstuk voor alle technische bedrijven in de regio. Zuidoost-

Nederland vraagt om investeringen in de hele technische sector. Waaronder ook in de automotive- en 

daarmee ook in de autoschadeherstelsector.  

 

Om de ambities te realiseren zijn voor Zuidoost-Nederland de ambities gekwantificeerd in onderstaande 

doelstellingen1
: 

 

Indicator  2011 Ambitie 2015 Ambitie 2020 

Jaarlijkse instroom bèta techniek: 

- MBO 

- HBO 

- WO bachelor 

- WO master 

 

10.340 

2.111 

1.124 

382 

 

Ntb 

 

15.000 

3.000 

2.000 

700 

Schoolverlaters zonder startkwalificatie vo 7.340 6.250 5.000 

Instroom internationale kenniswerkers  12.000 Ntb Ntb 

Flexibel arbeidsmarktinstrumentarium: ranking NL  

op arbeidsmarktefficiëntie in Global Comp. Index 

23e Top 15 Top 10 

Leven lang leren 16,5% 20% 35% 

                                                           
1
 Bron Brainport 2020. Deze gegevens gelden voor Zuidoost-Nederland. De gegevens zullen op maat worden gemaakt  voor de 

regio Zuidoost-Brabant en jaarlijks worden geactualiseerd in het kader van TOA\Werken in Brainport.  

Tabel 1. 
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Daarbij worden ook de eisen die aan kennis en vaardigheden van werknemers worden gesteld steeds hoger. 

De instroom in technische opleidingen is momenteel op alle niveaus te laag om aan de huidige en 

toekomstige vraag te kunnen voldoen. Zie onderstaande tabel. 

 

Verwacht jaarlijks tekort 

(vervangingsvraag + banengroei) 

Score ZON monitor 2012 Ambitie 2020 

MBO 2300 (1000+1300) Geen tekorten 

HBO 450 (300+150)  

WO 650 (200 + 450)  

Tabel 2. 

Bron: Midterm Review Brainport 2020 (april 2014) 

 

2.1 Automotive sector 
De Nederlandse en West-Europese automotive markt loopt al jaren terug. Wereldwijd wordt er echter een 

groei verwacht naar 75 miljoen stuks. Autofabrieken maken zelf nog maar weinig onderdelen. De 

Nederlandse automotive sector groeit nog steeds. De branche zet jaarlijks 17 miljard euro om en biedt banen 

aan 45.000 werknemers. Er heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden in de automotive 

sector van mechanica naar elektronica. Ruim 65% in een auto heeft te maken met elektronica. In de 

toekomst is er behoefte aan schonere, slimmere en veiligere voertuigen. Belangrijke ontwikkelingen tot 

2025
[2]

 zijn onder andere: 

 verschuiving van verkoop en productie capaciteit naar Azië; 

 een sterke groei in het A/B segment (de kleine auto’s), toenemende wereldwijde trend naar transport 

zonder franje;  

 demotorisatie, afname van behoefte aan automobiliteit onder jongere stadsbewoners; 

 in 2025 is nog steeds de helft van de motoren traditioneel. 40% is Hybride en 10% elektrisch; 

 in 2025 zijn veel auto’s altijd online. Connectivity is belangrijk met bijbehorende intelligente 

verkeersoplossingen; 

 nieuwe business modellen gebaseerd op lage kosten, technology en het delen van auto’s; 

 tekort aan gekwalificeerd personeel in vergrijzende Westerse landen;  

 crossovers vanuit de automotive sector naar ICT, energie, logistiek en design. 

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gehele automotive sector, niet alleen de automotive industrie 

(ontwikkeling en productie), maar ook de retail en autoschadeherstel en carrosseriebranche.  

 

 

                                                           

[2]
  bron: Roland Berger Consultancy 2011, Automotive Landscape 2025. En Automotive Campus, Driven to move the future, visie 2014-

2018. 
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3  Carrosserie- en 
autoschadeherstelmarkt 

In 2013 telde de carrosseriebranche (waar autoschadeherstelbedrijven onder vallen) in Nederland 2.091 

ondernemingen. Hiervan zijn er 413 gevestigd in de regio Zuid(oost)-Nederland. Dit aantal ligt al een aantal 

jaren ongeveer gelijk. Wel is de trend zichtbaar dat grote bedrijven steeds kleiner worden en dat er steeds 

meer gespecialiseerde bedrijven zijn die een speciale niche in de markt bedienen. In de carrosseriebranche 

werken in Nederland ongeveer 17.000 personen. In Zuidoost-Nederland zijn circa 4.000 personen actief. Van 

de schadeherstelbedrijven in Nederland is ca. 60% onafhankelijk, 20% dealer gelieerd en 20% is 

aangesloten bij een (franchise) keten. Het aantal schadecalculaties en het gemiddelde schadebedrag neemt 

al jaren af. De totale omzet in de branche daalt en bedraagt circa 1 miljard euro. In 2013 is de omzet 

gemiddeld 5% gedaald ten opzichte van 2012. In 2014 wordt opnieuw een daling verwacht van ca. 2%. 

 

Deze daling in de omzet heeft te maken met een aantal structurele trends in de markt. Zo is er voor het eerst 

in jaren sprake van een krimp in het aantal auto`s in Nederland. Dit wordt versterkt door initiatieven op het 

gebied van autodelen en door jongeren die minder snel een auto aanschaffen. Belangrijker nog voor de 

omzetdaling in de branche is dat het aantal gereden kilometers per auto daalt. Ontwikkelingen zoals het 

‘nieuwe werken’ zullen dit proces versterken. Daarnaast worden steeds meer technologische innovaties in de 

auto's en verkeersmaatregelen op de weg doorgevoerd die de veiligheid in het verkeer vergroten en tot 

minder schades leiden. 

 

De markt voor autoschadeherstel wordt grotendeels door verzekeraars gestuurd (naar schatting circa 60%2). 

Naar verwachting zullen de verzekeraars de sturing steeds meer neerleggen bij autodealers. Binnen 

autoschadeherstelbedrijven staat steeds meer druk op het verkorten van doorlooptijden in de werkplaats en 

kostenreductie.  

 

De consument is vanwege de dalende koopkracht van de afgelopen jaren zelf terughoudend met (preventief) 

onderhoud. Internet heeft de markt transparanter gemaakt. In een krimpende en meer transparante markt 

wordt het gevecht om de consument heviger.  

 

Naast deze ontwikkelingen staat ook de technologie in auto’s niet stil. Door de opkomst van technisch betere 

auto’s is er minder onderhoud nodig. Maar ook door bijvoorbeeld de toepassing van (parkeer)sensoren wordt 

er minder schade gereden. Daarnaast kunnen eigenaren van grote wagenparken via sensoren in de auto de 

onderhoudsbehoefte van elke specifieke auto heel nauwkeurig bepalen. Door datastromen op afstand te 

analyseren kan veel exacter worden vastgesteld wanneer onderdelen daadwerkelijk vervangen dienen te 

worden. Dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen op reparatie- en onderhoudskosten. Verder hebben plug-

in hybride personenauto’s en volledig elektrische auto’s een lagere behoefte aan onderhoud en reparatie dan 

auto’s met enkel een verbrandingsmotor. De veranderingen in de techniek in combinatie met zwakke 

economische omstandigheden en een in toenemende mate prijs kritische klant leidt tot een dalende omzet in 

de werkplaats. 

 

Deze trends hebben verregaande gevolgen. De omzet is de afgelopen jaren fors gedaald. Een derde van de 

schadebedrijven gaf in 2012 aan verlieslatend te zijn. Verder is het aantal dienstverbanden in de branche in 

de afgelopen vijf jaar met bijna een zesde gedaald. Deze daling is niet gelijkmatig verdeeld over alle 

leeftijdsgroepen. In economisch laag conjunctuur zijn het vaak de jongere werknemers die bij krimp als 

eerste het bedrijf moeten verlaten.  

 
  

                                                           

2  Bron: interviews 
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Een ander belangrijk knelpunt in de schadeherstelbranche is de in- en uitstroom van goed gekwalificeerd 

personeel. 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. 

Daartegenover staat de huidige uitstroom van zo’n 2.200 ervaren medewerkers. De verwachting is dat deze 

trend de komende jaren alleen maar zal versnellen. De vergrijzing is in de regio Zuidoost-Nederland niet 

anders. In 2012 stroomden er 251 nieuwe monteurs in terwijl de uitstroom 657 monteurs bedroeg. Door de 

snelle uitstroom stijgt de gemiddelde leeftijd binnen de branche. Dit blijkt ook uit de cijfers van VOC. Zij 

geven aan dat de gemiddelde leeftijd in het afgelopen decennium met gemiddeld ongeveer 3 à 4 maanden 

per jaar toeneemt. Was de verhouding jongeren (tot 35 jaar) tegenover ouderen (vanaf 45 jaar) in 2004 nog 

50% tegenover 24%, tegenwoordig is dit 39% tegenover 33%.  

 
Verwachtingen 

Het afgelopen jaar is het aantal arbeidsplaatsen voor het merendeel van functies gelijk gebleven aan het 

voorgaande jaar. De functies Autoschadehersteller, Autoschadetechnicus en Bedrijfsmanager 

carrosseriebouwbedrijf vormen hierop een uitzondering in positieve zin.  

Voor de meeste functies geldt dat bedrijven een evenwicht of stijging van het aantal arbeidsplaatsen 

verwachten, zie figuur 1. Verder geldt dat de uitbreidings- en vervangingsvraag over het algemeen ongeveer 

gelijk is aan het percentage van de voorgaande jaren.  

 

Door de vergrijzing neemt niet alleen de innovatiekracht van de branche af, ook neemt de productiviteit af en 

stijgen de loonkosten. Bij veel bedrijven is er sprake van een ongezonde mix van jonge en oude 

medewerkers. Enerzijds zorgen jonge medewerkers voor een betere beheersing van de loonkosten, 

anderzijds zorgen zij voor continuïteit van kennis en kunde binnen het bedrijf.  

 

Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan goed opgeleide werknemers met specialistische kennis. 

Werkgevers willen jongeren die van de opleiding komen direct inzetten, aangezien er weinig tijd en geld is 

voor begeleiding op de werkvloer. VOC geeft aan dat nieuwe werknemers weinig tijd krijgen om rustig aan 

opdrachten te werken en zo het vak te leren. Aan de andere kant zorgen de technologische innovaties in 

auto`s er voor dat er juist steeds meer gevraagd wordt van schadeherstel monteurs. Het repareren en 

herstellen van autoschade is de afgelopen jaren aanzienlijk complexer geworden. Tegenwoordig bestaat 

vrijwel elke nieuwe auto uit een totaal van computergestuurde en samenwerkende delen. Autoschadeherstel- 

en carrosseriebouwbedrijven (o.a. autospuiters) geven aan grote moeilijkheden te ondervinden bij het vinden 

van geschikt en gemotiveerd personeel
3
.  

 

                                                           
3
  Bron: Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie, VOC 2013-2014 
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4  Technisch onderwijs in 
carrosseriebranche 

Ondanks dat veel bedrijven behoefte hebben aan instroom van jongeren daalt het aanbod van de 

opleidingen al jaren op rij. Voor de carrosseriebranche zijn in Nederland momenteel nog 17 

onderwijsinstellingen actief, waaronder Koning Willem 1 College en Summa College. Binnen de 

carrosseriebranche zijn er kwalificaties op vier opleidingsniveaus. De opleidingsniveaus zijn:  

1. Assistentopleidingen, duur ½ tot 1 jaar. 

2. Basisberoepsopleidingen, duur 2 tot 3 jaar.  

3. Vakopleidingen, duur 3 tot 4 jaar. 

4. Middenkader/specialistenopleidingen, duur 3 tot 4 jaar.  

 

Het totale aantal leerlingen in het schooljaar 2012–2013 bedroeg 1.323. Dat is ruim 14% minder dan het jaar 

daarvoor. Voor de meeste opleidingen geldt dat het aantal leerlingen daalt. Alleen bij een aantal kleine 

opleidingen zien we een stijging. In Zuidoost-Nederland was er sprake van een daling in dezelfde periode 

van 292 studenten naar 253 studenten. 

 

Aantal leerlingen naar schooljaar 

Landelijk schooljaar   Aantal leerlingen  Procentuele toe-/afname  

2005–2006   1.592   

2006–2007   1.687  6,0%  

2007–2008   1.892  12,2%  

2008–2009   2.049  8,3%  

2009–2010   1.929  -5,9%  

2010–2011   1.727  -10,5%  

2011–2012   1.546  -10,5%  

2012–2013   1.323  -14,4%  

Tabel 3. 

Bron: Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie, VOC 2013-2014 

 

Een groot knelpunt is het aantal beschikbare arbeids- en leerwerkplekken. Door de krimpende markt is er bij 

bedrijven onvoldoende budget beschikbaar voor het opleiden van leerlingen waardoor het aantal 

leerwerkplekken al jaren op rij daalt. Circa 88% van de leerlingen volgt een opleiding in autoschadeherstel in 

de BBL-variant. In recessietijd is het moeilijk voor zowel scholen als bedrijven om leerlingen voldoende 

gelegenheid te bieden om praktijkkennis en geschikte werkervaring op te doen. Binnen bedrijven is steeds 

minder budget beschikbaar om leerlingen op te leiden (of om medewerkers bij te scholen), waardoor steeds 

minder leerwerkplekken beschikbaar komen. Uit een onderzoek van VOC in 2013 bleek dat 50% van de 400 

geïnteresseerde leerlingen afviel vanwege een gebrek aan beschikbare arbeidsplekken. Daarnaast hebben 

bedrijven steeds meer behoefte aan 'kant-en-klare' werknemers. Werkgevers willen leerlingen direct kunnen 

inzetten. Er is weinig tijd voor begeleiding op de werkvloer.  

 

Summa College 

Summa College biedt voor de sector Autoschadeherstel een aantal opleidingen BBL, niveau 2 en 3. 

Daarnaast biedt Summa College een BBL-opleiding werkplaatsmanager (niveau 4) en BBL assistent 

mobiliteitsbranche op niveau 1. Summa College biedt alleen opleidingen in BBL-variant. Mede vanuit het 

oogpunt van het arbeidsmarktrelevantie kunnen alleen studenten met een leerwerkplek een opleiding volgen 

binnen Summa College. 

  



 

 Pagina 7 

 

  2010 2011 2012 2013 2014* 

Autospuiter BBL2 27 30 30 11 11 

Eerste Autospuiter BBL3    20 21 

Autoschadehersteller BBL2     20 

Eerste Autoschadehersteller BBL3 1   33 32 

Autoschadetechnicus BBL3   14 9  

Extraneus      7 

Totaal      91 

Tabel 4. 

Bron: DUO, *data van Summa College 

 

Koning Willem I College 

Koning Willem I College biedt voor de sector Autoschadeherstel een aantal opleidingen niveau 2 en 3 in 

BBL, maar ook in BOL variant. Ook Koning Willem I College biedt een BBL-assistent mobiliteitsbranche op 

niveau 1 en werkplaatsmanager niveau 4. Zie onderstaande tabel: 

 

  2010 2011 2012 2013 2014* 

Autospuiter BBL2 30 22 12 17 10 

Eerste Autospuiter BBL3 9 15 16 13 6 

Autoschadehersteller BBL2 30 23 20 13 19 

Eerste Autoschadehersteller BBL3 14 24 18 17 13 

Autoschadehersteltechniek BOLVT2 26 18 16 17 19 

Totaal      67 

Tabel 5. 

Bron: DUO, *data van Koning Willem 1 College 

 

ROC West-Brabant 

ROC West-Brabant biedt voor de sector Autoschadeherstel een aantal opleidingen niveau 2 en 3 in BBL, 

maar ook in BOL variant. Zie onderstaande tabel: 

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Autospuiter BBL2 26 23 10 9 4 

Eerste Autospuiter BBL3 14 10 14 16 10 

Autoschadehersteltechniek BBL2 17 28 32 21 19 

Autoschadehersteltechniek BOLVT2 8 6 6 5 9 

Totaal   94 75 62 51 42 

Tabel 6. 

Bron: DUO 

 

ROC Arcus College 

ROC Arcus College biedt voor de sector Autoschadeherstel een aantal opleidingen niveau 2 en 3 in BBL. Zie 

onderstaande tabel: 

 

   2009 2010 2011 2012 2013 

Autospuiter BBL2 29 3 30 13 8 

Eerste Autospuiter BBL3     4 16 11 

Totaal   29 3 34 29 19 

Tabel 7. 

Bron: DUO 
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ROC Gilde Opleidingen 

Zie onderstaande tabel voor de situatie bij ROC Gilde opleidingen: 

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Autoschadehersteller BBL2 7         

Autoschadehersteltechniek BBL2 11 15 12 1   

Eerste Autoschadehersteller BBL3 17 4       

Autoschadehersteltechniek BOLVT2   6       

Totaal   35 25 12 1 0 

Tabel 8. 

Bron: DUO 

 

Het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland biedt een open structuur. Ook de bovengenoemde 

ROC-instellingen worden in het kader van doelmatigheid uitgenodigd om aan te sluiten bij Koning Willem 1 

College, Summa College en VOC.  

 

Aanpassingen opleiding noodzakelijk 

De opleidingen van Koning Willem 1 College en van Summa College (voorafgaand aan de pilot in 2013-

2014) zijn nog theoretisch georiënteerd. Daarnaast bieden zij onvoldoende lesstof met betrekking tot nieuwe 

technieken, materialen en elektronica. Het bedrijfsleven heeft juist behoefte aan begeleiding en training van 

praktische vaardigheden en kennis, omdat zij hier in het bedrijf niet aan toe komen en/of niet de juiste kennis 

voor hebben. Dit betekent dat in de huidige curricula de praktijkcomponent moet worden vergroot. Daarnaast 

is in de scholen op dit moment te weinig kennis aanwezig over (en daarmee ook te weinig aandacht in de 

opleidingen voor) nieuwe innovatieve reparatietechnieken, materialen en elektronica. Hier zal in 

samenwerking met het bedrijfsleven in de opleidingen geïnvesteerd moeten worden.  

 

Vergrijzing in het personeelsbestand binnen het techniek onderwijs 

Voor vakbekwaam personeel zijn vakbekwame en inspirerende docenten een vereiste. Door de vergrijzing 

zal in het techniek onderwijs bij Koning Willem I College en Summa College een tekort aan docenten gaan 

ontstaan. Binnen enkele jaren zal een grote uitstroom onder docenten plaatsvinden.  
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5  Track record 

De projectpartners van het Topcentrum Autoschadeherstel Zuid(oost)-Nederland hebben de capaciteit, 

kennis, kunde en ambitie om hét kenniscentrum van (Zuid-)Nederland te worden op het gebied van 

Autoschadeherstel. Summa College en Koning Willem 1 College zijn innovatieve instellingen en hebben 

eerder met succes publiek-private samenwerking gerealiseerd (onder andere het Teclab voor de High Tech 

sector). VOC en OOC hebben sterke samenwerkingsrelaties met de autoschadeherstelsector en veel kunde 

en expertise voor versterking van het praktijkleren in de opleidingen:  

 VOC heeft een opleidingslocatie in Best en wil deze locatie en faciliteiten graag verplaatsen naar het 

Topcentrum in Boxtel.  

 Summa College heeft in samenwerking met VOC in het schooljaar 2013-2014 met succes een pilot 

uitgevoerd, waarin binnen de opleiding het praktijkonderwijs is versterkt. In dit pilotproject is de 

opleidingslocatie van de BBL-opleidingen autoschadeherstel van Summa College verplaatst naar de 

werkplaats van het VOC in Best. Binnen de opleiding is veel meer aandacht gegeven aan de 

praktijkcomponent (in plaats van theorie). De praktijklessen worden verzorgd in samenwerking met de 

vakdocenten van VOC. Alleen op basis van OC&W bekostiging is dit praktijkonderwijs met goede 

praktijkfaciliteiten niet bekostigen. Daarom hebben de bedrijven per student € 1.600 extra bijgedragen 

aan de opleiding. Ook het fonds OOC heeft eenzelfde bedrag bijgedragen. In totaal hebben 18 studenten 

deelgenomen aan de pilot, waarvan 3 studenten al na 1 jaar hun diploma hebben behaald en geen uitval 

heeft plaatsgevonden. De deelnemende bedrijven zijn enthousiast over de resultaten en zijn allemaal 

doorgegaan. Inmiddels hebben in 2014-2015 daarom 60 autoschadeherstelbedrijven zich aangesloten. 

Voor de komende 4 jaar hebben reeds 45 bedrijven zich gecommitteerd.  

 Zowel Noordoost-Brabant alsook Zuidoost-Brabant investeren stevig in de instroom van leerlingen in 

techniek, onder andere in het kader van Toptechniek in Bedrijf (Toptechniek doorlopende leerlijnen 

Noordoost-Brabant en Focus en Passie voor Techniek). Er worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld 

naar het mbo, waaronder naar dit Topcentrum.  

 In verband met de bereikbaarheid, haar verzorgingsgebied en beschikbare voorzieningen/ 

investeringslasten is gekozen voor een centrale locatie in Boxtel. De gemeente Boxtel investeert al enige 

tijd stevig in technisch onderwijs en maakt verbindingen mogelijk tussen (onder andere) 's-

Hertogenbosch en Eindhoven. De gemeente draagt door middel van huurkorting bij aan de ontwikkeling 

van dit topcentrum voor autoschadeherstel.  

 Het Topcentrum Autoschadeherstel werkt uiteraard samen met de Automotive Campus in Helmond. De 

Automotive Campus biedt een leer- en werkomgeving, technologische (test)faciliteiten en flexibele 

huisvestingsconcepten voor meer dan 500 engineers en onderzoekers, 100 studenten, en 30 bedrijven 

en instellingen. Het MAC, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap gericht op de automotive- en 

carrosseriebouw, en de Automotive campus zijn primair gericht op de Automotive industrie. De 

autoschadeherstelsector is een andere sector met andere (arbeidsmarkt)vraagstukken en spelers. Het 

Topcentrum Autoschadeherstel is daarmee complementair aan de campus. Het Topcentrum is 

verbonden en werkt samen met het MAC.  

 Het Topcentrum past binnen de Human Capital Agenda die is ontwikkeld voor Zuid-Nederland in het 

kader van Brainport 2020 en de afspraken die zijn gemaakt tussen bedrijven, onderwijs en overheden in 

het kader van het Techniekpact. De provincie Noord-Brabant biedt een subsidieregeling voor de 

cofinanciering van initiatieven in het kader van het Regionaal Investeringsfonds MBO. Het budget van 

deze regeling is op dit moment uitgeput.  
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