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de jong
Extenso-fusie, een halfjaar. “Ik werkte er met veel plezier. Maar in een
klein papa-en-mamabedrijf moet je in alle facetten een beetje thuis zijn.
Het is ook een kleine wereld. Je moet gewoon heel hard werken, en goed
kunnen verkopen. Er is weinig ruimte voor het ontwikkelen van een strategie. En dat paste niet bij mij, ik ben echt een bedrijfskundige. Ik mis ook
het hands-on verkooptalent dat bijvoorbeeld mijn broer wel heeft.”

Groeien over de grens
Vandaar dat Renses op zijn 28ste terugkeerde bij Extenso, als directeur.
“Ik gaf leiding aan mensen van wie ik een paar jaar daarvoor nog voor een
knaak de auto waste”, lacht hij. Via Bartok en later Dekra bleef hij zo vijftien jaar in de wereld van claims en expertise, tot dat telefoontje van Ton
Vestering, de grondleggger van VWE. “Toen besefte ik pas dat ik toe was
aan iets nieuws. Het mooie van VWE is dat het bedrijf veel potentie heeft
om te groeien. Het bedient de autobranche met informatie en data, een
groeimarkt. Steeds meer mensenwerk wordt vervangen door systemen en
programma’s. Autobedrijven zullen hun processen steeds verder moeten
optimaliseren en hun klanten en prospects beter moeten leren kennen,
en daar zijn informatie en it-ondersteuning voor nodig.” De opdracht van
Renses is om de kennis die bij VWE zit, te vertalen naar verkoopbare producten en diensten. “Er is in het bedrijf heel veel kennis en innovatiekracht en er heerst een goede ondernemersgeest. Mijn sterke punt is dat
ik die constante stroom van innovatieve ideeën kan organiseren en kan
vertalen naar oplossingen voor onze klanten.”

‘Het zou mooi zijn als
we de Google van de
autobranche worden.’
Beleving
De organisatie (die bestaat uit 150 mensen, red) is volgens de nieuwe
directeur groot genoeg om in te spelen op de ontwikkelingen en te
groeien, maar ook klein genoeg om het gezamenlijk te doen, als één team.
“Dat doe ik het liefste. Daar kwam ik achter toen ik bij Dekra verantwoordelijk werd voor 18 landen. Dan ben je bestuurder; je bent te kort op een
locatie om mee te werken. Die afstanden werden me letterlijk en figuurlijk
te groot. Ik wil een directe invloed hebben op het resultaat. Als bestuurder mis ik beleving. Daarmee bedoel ik: samen dingen bedenken, verbeteren, discussiëren. En beleving is ook: ‘s nachts zwetend wakker schrikken over iets dat niet goed gaat.” Voorspellen tot welke omzetstijging de
groei uiteindelijk moet leiden, doet Renses niet. “Dat zou wel erg bijdehand zijn hè, na vier weken. Ik kan wel zeggen dat het onze ambitie is om
de grootste onafhankelijke dienstverlener te worden in de autobranche en
voor iedereen die zaken doet met de autobranche. Deze groei moet
komen door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die aansluiten op de informatiebehoefte. Het zou toch mooi zijn als wij de Google
van de autobranche kunnen worden.” //

Change or Die
Tegen het einde van de garantieperiode lopen de klanten
massaal weg bij de merkdealers. De een naar de fastfitter, de
ander naar een merkspecialist of een universele garage: wèg
onderhoud, reparatie, banden en schadeherstel. Wèg winst. En
daarmee staat de continuïteit van het dealerbedrijf op losse
schroeven. Merkdealers en importeurs kunnen prima uitleggen
waarom je na afloop van de fabrieksgarantie maar beter bij je
dealer kunt blijven. En dan zetten ze allemaal dezelfde krakende
plaat op: goed opgeleide monteurs met de meeste product
kennis en de laatste technische informatie. Plus originele onder
delen en alle hightech-testapparatuur. Oja, merkdealers door
staan alle kwaliteitscontroles en ze voldoen aan de standards of
performance van de fabriek. Ontegenzeggelijk allemaal waar,
alleen de klant heeft er geen boodschap meer aan.
Nu weten merkdealers donders goed dat zij zich - als het om
regulier onderhoud gaat - helemaal uit de markt hebben
geprijsd. En samen met hun importeurs - die ook hun omzet
aftersales zien smelten als sneeuw voor de zon - zijn ze niet in
staat om deze levensbedreigende ontwikkeling te keren. Het
blijft bij praten, praten en nog
eens praten - zonder oog voor
elkaars pijn. Importeurs zijn
door hun fabrikanten steeds
verder afgeslankt - veel minder
medewerkers moeten nu veel
meer doen. Dus wordt er steeds
meer werk doorgeschoven naar
de dealers. Factureren en garantieafwikkeling is daardoor
inmiddels werk op HBO-niveau. Bovendien zijn de dealers
opgezadeld met torenhoge kosten voor technische en com
merciële trainingen. En als klap op de vuurpijl zijn de dealer
management- en rappor
tagesystemen zodanig complex
geworden dat de improductieve uren en de loonkosten van
werkplaatsmedewerkers de pan uit rijzen.
Toch blijven merkdealers tegen beter weten in hun dure
imago versterken. En sturen daarmee steeds meer klanten
naar fastfitters, merkspecialisten en vrije garagehouders.
Want niet de interne kostprijs is bepalend voor de uiteinde
lijke consumentenprijs, maar de bereidheid van de klant om
te betalen. Daarom moet het merkkanaal nu snel keuzes
maken. Anders doen de klanten dat wel. Het is een kwestie
van marktconforme onderhoudsprijzen gaan hanteren Anders
zal het aantal dealerfaillissementen explosief toenemen. De
oplossing voor uw aftersales-winstgevendheid ligt buiten uw
dealerbedrijf. Mark my Words!
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Het blijft bij 
praten, zonder oog
voor elkaars pijn.

Arjen de Jong, executive search NMC Nijsse en ex alg.
directeur BMW Group NL, arjenwdejong@gmail.com
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