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zich continu.” Het model van OSVehicle biedt ook kansen voor dealers,
vertelde de Micheli. “Ieder bedrijf dat onze auto’s gaat bouwen, kan zijn
eigen verdienmodel ontwikkelen. Het platform is te koop vanaf tweeduizend
euro. Dealers zouden het kunnen gebruiken om daar met een eigen ontwerp
een auto op te bouwen en onder het eigen merk te verkopen, te verhuren of
op een andere manier in te zetten. Elke schakel in de keten die waarde
toevoegt, verdient eraan. Het is niet zoals in het traditionele model dat de
fabrikant het grootste deel van de profit pakt. Het geld wordt eerlijker
verdeeld in de keten.” //

> Nog lang niet versleten:
Jac van Dorst en HJ Dekker

> Clem Dickmann ondervraagt
Steven Bakker.

Optimistisch en realistisch

De AutoRAI 2015 gaat door. En krijgt een nieuwe uitstraling. Dat vertelde
beursmanager Roelant Groen tijdens het vijfde Automotive Dealer
holdingseminar. Groen hoopt een lichte plus te realiseren ten opzichte
van de 270 duizend bezoekers in 2011. De beurs draait meer dan ooit om
beleving en interactie; zo komt er een verkeersplein van de toekomst.
“Voor veel consumenten is een auto die zelfstandig kan inparkeren iets
nieuws. Binnen laten we de innovatie zien, buiten kan de bezoeker die
meteen ondervinden.” Groen liet schetsen zien van de nieuwe opzet en
meldde dat 80 procent van de merken zich heeft ingeschreven.
De overige 20 procent heeft zich nog niet definitief afgemeld, aldus
Groen. “Wij maken de stands, waardoor we schaalvoordeel kunnen
behalen. Dat maakt het goedkoper voor de importeurs, maar we zorgen
wel dat de uitstraling van de stands optimaal blijft. In dit concept krijgt
iedereen een gelijk aantal meters en een maximumbudget, zodat er geen
ratrace ontstaat tussen importeurs.” Die laatste opmerking verleidde een
directeur van een dealerholding tot de uitspraak dat “het opvallend is
dat de importeurs voor zichzelf wel tot dit inzicht komen” en dat dit
ruimte zou moeten bieden voor onderhandelingen over standards.

Laat je niet
wegpesten
Wil je als trouwe dealer in Nederland een beetje geld verdienen,
dan zijn er twee mogelijkheden: óf je rukt dat ene merkembleem
van je gevel, óf je zet er een paar logo’s naast. Alleen dan kun je
nog zélf op rendement aansturen. Als single brand ben je zo
kwetsbaar als de pest. Allereerst door aanhoudende onkunde
van de overheid. Neem zo’n Wiebes, die bij zijn aanstelling nog
zegt dat hij ‘eerst gaat nadenken, en dan pas doen’, om de vol
gende dag de markt vrolijk verder te verstoren.
Met een multibrandstrategie is de pijn goed te verdelen: heeft de
staatssecretaris opeens de pik op Merk X met 107 gram CO2/km,
dan zet je merk Y met 106 gram CO2/km toch vooraan in je show
room? Want morgen kan het weer anders zijn.
Die bedreiging voor je continuïteit kan ook van binnenuit komen.
Bijvoorbeeld als je leverancier een te grote voorraad heeft – of
bezwijkt onder de volumedruk van de fabrikant. Om vervolgens
een heel weitje courante modellen aan een geldschieter of een
supermarkt te verpieren. De loyale single brand dealers staan
volledig buitenspel. Alleen
als er lastige klussen zijn die
Beun de Haas niet op kan
lossen, mag de merkdealer
even van de reservebank
komen. De prijskoper hoeft
alleen maar aan te tonen
dat zijn auto is onderhouden
met onderdelen ‘di qualità
corrispondente’. En dan
moet je met al je technische
trainingen en al je dure spe
ciaal gereedschap tegen
kostprijs gaan repareren. Lekker als je dealer bent van een merk
dat respectloos zijn handel dumpt, zijn zakken vult en zijn eigen
contract ‘partners’ laat opdraaien voor alle shit.
Maar er is gelukkig keuze. Dus stop met janken dat in Nederland
de ene onbekwame bestuurder de andere aflost. En niet langer
zeuren dat importeurs doen waar ze zin in hebben. Zorg er
gewoon voor dat jouw autobedrijf zodanig wordt opgezet, dat
deze risico’s tot een minimum worden gereduceerd. Zo blijf je in
business. De autobranche is te leuk om je weg te laten pesten.
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Lekker als je
dealer bent van
een merk dat
respectloos zijn
handel dumpt.

Artist’s impression van de AutoRAI nieuwe stijl.

Het Automotive Dealerholdingseminar 2014 is mede mogelijk gemaakt door

Arjen de Jong, voormalig CEO BMW Group nederland,
senior advisor boyden global executive search
Arjenwdejong@gmail.com
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