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“Chevrolet vertrekt uit Europa”, maakte Steve Girsky, vice 
chairman van GM, afgelopen 4 december bekend. “Een betere 
Sinterklaas hebben we nog nooit gehad”, moeten de Kia-, 
Hyundai-, Skoda- en Dacia-dealers wel hebben gedacht. Niet 
dat Chevrolet een serieuze speler op de Nederlandse markt 
is, maar toch: elke concurrent minder is mooi meegenomen.
Ooit startte mijn carrière in de autobranche als duvelstoe-
jager bij ‘Mighty GM’ in Antwerpen. Herinner me als de dag 
van gisteren hoe ik blozend de boardroom op de bovenste 
verdieping binnenstrompelde om de Goden uit Detroit iets 
aan te reiken. Met diep respect – hoe naïef kun je in je jonge 
jaren zijn ...
Toegegeven, het heeft even geduurd, maar inmiddels weet ik 
beter waar autoproducenten te vinden zijn met een perfecte 
productkwaliteit en een heldere langetermijn strategie – met 
evenveel aandacht voor dealerrendement als voor klantte-
vredenheid. En dat is zeker niet in de USA, Frankrijk of Italië, 
om maar een paar autoproducerende naties te noemen. 
Wat GM nu flikt met Chevrolet in Europa is te danken aan het 
ontbreken van alle eigenschappen die ik hierboven noem. Na 
het Kroymans/Cadillac-drama en het Saab-debacle is dit bin-
nen vijf jaar het derde trieste 
voorbeeld van falend GM 
management. Niet geplaagd 
door enige kennis van de Euro-
pese markt en zonder enig res-
pect voor Chevrolet medewer-
kers en klanten. Daarbij is het 
GM-idee dat alle blijde Chevro-
letrijders nu overstappen naar Opel natuurlijk een natte 
droom van Girsky. Deze klanten kopen uit ongenoegen nooit 
meer een GM-product, maar een leuke Kia, Hyundai, Skoda of 
Dacia.
Nu maar hopen dat die GM-cowboys de deur van hun geldver-
slindende European HQ voorgoed achter zich dichttrekken en 
met elkaar een enkeltje Frankfurt-Detroit nemen. Dan kan 
Karl-Thomas Neumann – een professional uit de VAG-school 
– rustig zijn werk doen en Opel/Vauxhall weer op de kaart 
gaan zetten.
Valt het dealernet van Chevrolet ten prooi aan Chinese toe-
treders op de Europese markt? Want deze organisatie is zeker 
sterker dan die van Daihatsu. Of kunnen de Chinezen nog 
beter even wachten op wat Honda in Europa gaat doen?

Wie volgt?

Hopen dat die 
GM cowboys een 
enkeltje Detroit 
nemen.
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“LKQ heeft een goed gevulde oorlogskas, wij willen graag een 
goede tweede zijn op de revisiemarkt.”
Oudshoorn ziet overigens nog een ontwikkeling: “Als Google en 
Bol.com zich serieus mengen op onze markt, is de kans dat de 
autobranche de regie kwijtraakt zeker aanwezig.”
Pit: “Wij moeten zorgen dat we in contact blijven met die partijen.” 
Internetaanbieders zijn ook voor Profile een issue. “De online 
 bandenshops groeien. Dat is een feit. Hoe ga je daar mee om? 
We gaan ze in ieder geval niet helpen”, stelt Ledegang.

Reorganisaties, verharding en nieuwe technie-
ken vragen ook om veranderingen in de compe-
tenties van medewerkers. De branche staat 
bekend om slecht gastheerschap, merkt gast-
heer Johan Lammers op.
Deze kritiek is volgens Visscher niet helemaal terecht. “Iedereen 
wijst naar de verkoper, maar een slechte verkoper ontstaat door 
slecht beleid en slechte sturing van een leidinggevende. Wij gaan 
acquisitie scheiden van beheer. Dat is steeds minder te combine-
ren. Eén iemand beheert straks pakweg 600 contacten.”
Oudshoorn had jarenlang een werving- en selectiebureau. “Had 
iemand als opleiding Hotelschool op zijn cv, dan leverde dat bijna 
altijd een succesvolle plaatsing op. Maar ik vraag me af waarom ik 
in de mediamarkt vaak beter word geholpen dan in een autobe-
drijf.”
Kwaad: “Onze klanten weten alles al van de auto. Dat ligt bij was-
machines toch echt anders.”
Oudshoorn: “Maar wat verkopen ze nu: sales en aftersales. Er is 
nog veel winst te boeken in andere producten zoals financiering, 
leasing en onderhoudscontracten.”
Kwaad: “Wij proberen daar wel op te sturen bij onze dealers. 
 Zorgen dat je de juiste mix van mensen met andere verkoopskills 
hebt, maar dat is lastig.”
Voor de receptionist wil Pit nog wel een lans breken: “Ik heb enorm 
veel respect voor die mensen. Wat zij op hun bordje krijgen is 
enorm. Ze weten vaak echt alles op technisch vlak. Maar dat is iets 
anders dan omgang met klanten.”

De crisis, ook wel populair de nieuwe werkelijk-
heid genoemd, is nog lang niet voorbij. Maar de 
meesten denken dat de bodem is bereikt.
Visscher, Ledegang en Story zien voor komend jaar toch nog wel 
beren op de weg. Story: “Ik denk dat de crisis nu pas begint. Één 

>  Robert Story (rechts) en Gert Pater bespreken de occasionhandel.


