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Sergio Marchionne (61) is sinds 2004 ceo van Fiat S.p.A. Nog 
geen jaar na zijn aantreden flikte hij al zijn eerste kunstje voor 
Fiat: GM had een koopoptie op Fiat, maar geen trek om de 
failliete boedel te kopen. De Canadese Italiaan Marchionne 
dwong toen Rick Wagoneer, zijn collega bij het Mighty GM, een 
slordige 2 miljard dollar op te hoesten om van zijn koopver-
plichting af te komen. Daarmee had het armlastige Fiat 
 voldoende in kas om de bakens te verzetten en het weer even 
uit te zingen. Vervolgens versleet Fiat in hoog tempo topma-
nagers. Mannen die hun sporen in de branche echt hadden 
verdiend werden aan de Via Nizza als helden binnengehaald 
en even later met wat zakgeld weer buiten gezet.
Het volgende wapenfeit van Sergio vond plaats in 2009, toen 
Fiat 20 procent van de aandelen van het failliete Chrysler 
Group LLC verwierf en Marchionne bestuursvoorzitter werd. 
Een gouden greep, want al snel gingen de resultaten van 
 Chrysler bergopwaarts: niet in de laatste plaats door het aan-
trekken van de Noord-Amerikaanse markt. Chrysler werd 
ineens de kurk waar Fiat op drijft 
en de Amerikanen genereren het 
overgrote deel van de knikkers, 
nodig om de R&D van de hele 
Group te financieren.
De tot nog toe beste zet van Mar-
chionne is de 100 procent controle van Fiat over Chrysler. 
Deze deal is een onvervalste sigaar uit eigen doos, want de 
resterende 41,5 procent van de aandelen wordt vrijwel geheel 
betaald uit de financiële reserves van Chrysler aan de verko-
per - het pensioenfonds van de vakbond.
Met voldoende eigen geld is de tijd nu rijp voor de ontwikke-
ling van brand builders, zoals de nieuwe Alfa Romeo 4C. Snel 
gevolgd door een offensief van modellen met echte merkge-
nen. Geen afschuwelijke badge engineering meer, zoals de 
huidige Lancia Thema of Lancia Voyager. Nieuwe grote mark-
ten aanboren voor Jeep, zoals Rusland en China, waardoor het 
jaarvolume van 1 miljoen eenheden snel gerealiseerd zal zijn. 
Dat genereert weer verdere groei - en winst.
Sergio, nu je de centen en de productvisie op orde hebt, is het 
de hoogste tijd voor een consistente wholesale- en retailstra-
tegie. Zodat je organisatie weet waar ze aan toe is. En klanten 
de weg terug kunnen vinden. Anders komt je uiterste houd-
baarheidsdatum heel snel in beeld.

The Italian Job

‘t Is tijd voor een 
consistente retail-
strategie, Sergio.
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schadeservice is zonde van het geld voor internationale leasemaatschappijen. 
En als ketens landelijk een formule op kunnen tuigen, waarom dan niet interna-
tionaal?”
Ook in Engeland is de markt inmiddels in een stadium gekomen waarbij er 
wordt gekeken naar het ‘opknippen’ van schades in complex en snel. “We moe-
ten meer de focus leggen op kleine reparaties. Door die in aparte werkplaatsen 
af te handelen, hebben we in de hoofdvestiging meer aandacht voor de com-
plexe schades”, aldus Phil Ewbank, eigenaar van een schadebedrijf dat lid is van 
Fix Auto. Nederlandse schadeketens die over de landsgrenzen kijken, zoals 
Care, ABS en ASN, hebben soortgelijke concepten, zoals Quickrepair, Onedayre-
pair of juist speciale vestigingen voor complexe schades zoals CareTech.

Haat-liefde
Het fenomeen van mobiele reparaties lijkt in Engeland al wel een vaste voet aan 
de grond te hebben, getuige de samenwerking tussen Fix Auto en 
AutoRestore, een groep van 150 mobiele schadeherstellers. In Nederland loopt 
dit proces moeizamer; het in 2012 gestarte Deukland.nl maakte eind vorig jaar 
een herstart met zijn mobiele reparatieformule, die nog maar een handvol 
franchisenemers kent.
In Engeland geldt overigens, net als in andere Europese landen en Nederland, 
dat de relatie tussen herstellers en verzekeraars een haat-liefdeverhouding is. 
Waarbij in Engeland de advocaten, tussenpersonen en accidentmanagement-
agency’s de belangrijkste rol vervullen. Ook loopt er een onderzoek naar moge-
lijke fraudepraktijken, prijsafspraken tussen lakkenleveranciers en herstel-
bedrijven. Al met al is de Engelse schadebranche toe aan verandering, vooral 
aan meer transparantie en internationalisering. Dat laatste biedt kansen voor 
Europese formules. //

Peter Lammerts (CRE): Conservatieve markt
“De Engelse markt is erg conservatief”, zegt Peter Lammerts, scheidend 
directeur van  CR. CRE is de moedermaatschappij van ASN en rolt deze 
Nederlandse schadeformule in andere Europese landen uit. “Opdracht-
gevers hebben de schadeherstellers behoorlijk uitgeknepen, maar 
gericht op de techniek”, aldus Lammerts. “En dat je moet je juist bij de 
herstellers laten. We begrijpen de noodzaak tot schadelastbeheersing 
maar vinden dat er aan de proceskant voor beide partijen iets te winnen 
valt. Daar richten wij ons nu op.”

Derde partij
In Engeland zijn er verschillende belanghebbenden die nog tussen de 
schadebedrijven en opdrachtgevers inhangen, weet ook Lammerts. 
“Er zijn schadeclaimbureaus, verhaalbureaus en advocaten die hun 
dienstverlening aanbieden aan de opdrachtgevers. Zelfs het vervangend 
vervoer wordt via een derde partij geregeld. In Nederland is dat allemaal 
bij de ketens neergelegd en dat werkt prima.” 
Over de internationalisering zegt Lammerts: “Wij merken inderdaad dat 
steeds meer leasemaatschappijen een uniforme afhandeling willen voor 
de landen waarin ze actief zijn.”


