de jong
 ottelberghs op. “Daar is al veel meer geïnvesteerd in goede voorraadmaB
nagementsystemen. Ook daar was behoorlijke koudwatervrees, maar
inmiddels worden er grote stappen gezet.”

Boodschappentas vol onderdelen
De online verkoop van onderdelen en accessoires zal de aftersalesketen
opnieuw opschudden, denkt Bottelberghs. “Het traditionele model van
fabrikant-distributeur-grossier-autobedrijf-consument staat zwaar onder
druk. Bedrijven kopen allang niet meer alleen bij hun grossier, maar zoeken online. En consumenten doen dat ook. Je ziet het gebeuren met Euromaster voor banden en Mister Auto (recentelijk gekocht door PSA, red)
voor onderdelen.” De ontwikkeling wordt nu nog afgeremd door de loyaliteit die de verschillende
schakels in de keten voor
elkaar hebben, zegt
Bottelberghs. “Wij merken
terughoudendheid bij
fabrikanten en distributeurs om bij ons de voorraad te plaatsen. Tegelijkertijd is er zoveel
geïnvesteerd in slimme
logistiek dat een bedrijf in
principe geen voorraad
hoeft te houden en toch
binnen een dag een bestelling kan uitleveren.” En dat
is de ideale voedingsgrond
> Bottelberghs: een miljoen consumenten
voor online verkoop. Autoheeft nog geen keuze gemaakt.
bedrijven zijn nu nog vooral
huiverig voor consumenten die met een boodschappentas vol onderdelen
naar hun werkplaats komen met de vraag om ze “even te monteren”, maar
volgens Marktplaats zijn er juist vooral kansen. “Uit ons onderzoek naar
carparts blijkt dat er jaarlijks bijna een miljoen autobezitters zijn die nog
geen keuze gemaakt hebben voor een autobedrijf. Deze groep kun je aan
je binden, juist via online verkoop. Een groot deel van de consumenten die
onderdelen kopen, hebben uiteindelijk toch een autobedrijf nodig.” Marktplaats richt zich vooral op jongere consumenten, tot 45 jaar. //

datamanager bij de dealerholding. “De primaire doelstelling
is het opruimen van onze voorraden. We hebben voor veel
kapitaal in de magazijnen liggen, dat willen we vrijmaken.
Daarnaast willen we ervaren of er behoefte is aan aan
vullende diensten, zoals advies over de onderdelen en het
controleren van de montage.”
Van der Vies (26) denkt dat onderdelenverkoop aan parti
culieren op termijn een belangrijkere inkomstenbron kan
worden. “Er wordt online veel gezocht naar onderdelen.
Door onze voorraad via internet te ontsluiten, laten we zien
wat we hebben aan iedereen die het zoekt en komen we in
contact met een nieuwe doelgroep.”

Einde
kortings
tijdperk nabij
“Het DNA van merkdealers evolueert snel van sales naar after
sales. Ze gaan hun maatpakken verruilen voor overalls. En ze
zullen wel moeten, want hun salesrol is uitgespeeld. Met steun
van de fabrikanten is er voor dealers al een servicegerichter
businessmodel in ontwikkeling. Overigens, de serviceconcepten
van vele universele garages zijn tegenwoordig zoveel beter, dat ik
daar de kopers van mijn merk wel naar toe durf te sturen.” Dat
beweerde onlangs een importeur met grote s telligheid.
Ik ben bang dat dit soort huilebalken gewoonweg de kostprijs
van hun producten niet onder controle weten te krijgen. En
daarom maar al te graag de oplossing elders te zoeken, langs de
weg van de minste weerstand. Intern rationaliseren in de top
zware producentenorganisaties is naar mijn overtuiging de juiste
oplossing. De dappere beslissing van PSA Benelux om in de eigen
organisatie 96 van de 470 arbeidsplaatsen te schrappen dwingt
respect af. Het betreft waarschijnlijk de medewerkers die dea
lers alleen maar van hun werk
houden. En naar verwachting
wordt er geen Peugeot of Cit
roën minder door verkocht.
De sales force van de
dealer herstructureren met

‘prospect
aangevers’ en ‘pro
ductafleveraars’ is een juiste,
toekomstgerichte beslissing.
Want het wordt steeds meer
de kunst om bij een prospect
begeerte te creëren voor jouw merk, het passende model en de
opties waaraan hij echt behoefte heeft. Dan gaat de prospect
zichzèlf zo’n auto verkopen. Dat komt omdat de prospectaange
ver uitsluitend zijn of haar enthousiasme overdraagt en voorlich
ting geeft zonder enige verkoopdruk. En interactief alle product
features toont en desgewenst diepgaande uitleg geeft over de
zin van sommige opties. Als kroon op het salesproces worden de
sleuteltjes aan de klant overhandigd door een afleveringsspecia
list die alle tijd heeft voor de klant - en niet steeds wegloopt met
z’n mobieltje. Deze nieuwe werkwijze maakt een flink aantal van
die kortinggevers die zich Verkoopadviseur noemen volstrekt
overbodig. De verkoopkosten mogen door deze aanpak natuur
lijk niet omhoog. Dus kan een flinke saneringsslag onder de old
school kortingskampioenen niet uitblijven.
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Een flinke sanering
onder de kortingskampioenen blijft
niet uit.
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