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Premium ben 
je niet zomaar

Massaproducenten blijven maar proberen om een graantje mee 
te pikken van de groei van het premiumsegment, terwijl daar 
de laatste tien jaar niemand in is geslaagd. Menig ondernemer 
wordt nog badend in het zweet wakker van nachtmerries over 
Saab of Rover/MG. En na drie decennia zijn Cadillac en Lexus in 
Europa bepaald geen succesvolle businesscases. Alleen Land 
Rover kreeg vaste grond onder de voeten.
De groei van de drie Duitse premiumbrands wordt met enorme 
jaloezie gadegeslagen. En nu willen massaproducenten ook 
een deel van de koek. Denk aan Nissan met de Infinity QX30, 
Fiat Chrysler Automotive met de Alfa Romeo Guilia en PSA met 
de DS. Daarnaast heb je nog Geely met de Volvo XC90 en Tata 
Motors met de Jaguar XE. Met enorme investeringen, goed opge-
voede dealerorganisaties en een herkenbaar merkgezicht laten 
ze zien dat het menens is. Maar of er voor allen ruimte is? Ik 
meen van niet.
Er is namelijk meer nodig om pre-
mium te zijn. Allereerste productie-
faciliteiten op alle continenten, een 
captive en economy of scale. Boven-
dien is een breed modelportfolio met 
flagship en sterke dealerorganisatie 
onontbeerlijk. En wellicht het belang-
rijkste: historische merkwaarden en 
innovatiekracht. Welke van deze pun-
ten kunt u bij Infinity, Alfa Romeo en 
DS afvinken als in orde? Volvo mist een 
gespierd flagship en een juiste mix van volume en marge. Maar 
daar is iets aan te doen, mits moeder Geely voldoende manage-
rial afstand houdt, knikkers en vooral tijd heeft. Ook Jaguar lijkt 
goed bezig, maar synergie met Land Rover in r&d en distributie is 
een must. De heren in Coventry moeten werken aan een breder 
modellenprogramma voor Jaguar en meer oog hebben voor his-
torische stijlkenmerken van hun flagship, de XJ.
Tja, en toen stond er opeens weer een Borgward op de IAA. 
Onbegrijpelijk. Er zijn kennelijk investeerders die brood zien in 
‘accessible premium’. De naamsbekendheid ligt al jaren op het 
autokerkhof. Zonder gedegen marktonderzoek koerst Borg-
ward jr. af op een drama. Iets begrijpelijker zijn de inspanningen 
van Hyundai om het premiummerk Genesis op de kaart te zet-
ten. De naam van de designer belooft echter weinig goeds: Luc 
 Donckerwolke. Zonder geluk vaart niemand wel - ik zie het don-
ker in.

de groei van de 
duitse premium 
merken wekt 
jaloezie.

te sturen”, vult vaneman aan. “Wij waren steeds 
meer gefocust op processen en die rol moet wel 
bij je passen. de continu veranderende klant en 
omgeving, de verschuiving van bezit naar gebruik 
en uiteraard de online ontwikkelingen vragen ech
ter een heel flexibele organisatie, een andere 
instelling en andere competenties van de mensen 
maar ook van onszelf. schaalvergroting bracht ons 
niet dichter bij de klant.” Een voorbeeld daarvan is 
het centrale magazijn. van Kouwen: “Wij liepen 
daarmee voorop. op papier was het prima, maar 
het is een ingewikkeld logistiek proces dat makke
lijk verstoord kan raken als niet iedereen exact 
doet wat hij moet doen en er minder persoonlijk 
contact is waardoor fouten hersteld kunnen wor
den. nu was er geen sprake meer van probleem
loos samenwerken en de motivatie daalde, met 
als gevolg een lagere klanttevredenheid. normaal 
gesproken waren we blijven fijnslijpen, maar nu 
we los verder gaan, keren we terug naar de basis. 
We maken onze mensen weer verantwoordelijk. 
daardoor kunnen ze weer handelen van kracht in 
plaats vanuit processen.”

vrienden
importeurs en financiers staan positief tegenover het plan. van Kouwen 
snapt dat wel: “Zij zien dat er door de scheiding weer veel meer ruimte is 
voor merkfocus. ook is een wat kleiner bedrijf beter te managen en zien zij 
dat we door te scheiden iedereen, onszelf incluis, weer dat laten doen waar 
ze goed in zijn.” in de nieuwe situatie ‘zakt’ iedereen een plek terug in de 
operatie, zo komt het management weer op de werkvloer. “We zetten men
sen terug in hun kracht. Er is minder management nodig waardoor de 
nadruk weer ligt op het perfectioneren van de operatie.” de hele operatie 
moet er toe leiden dat er volgend jaar meer auto’s verkocht worden. naast 
een gezonde businesscase staat er nog meer op het verlanglijstje. “ik wil het 
gevoel hebben dat wij als team weer het verschil kunnen maken”, zegt van 
Kouwen. “Een bedrijf met alleen maar tevreden klanten, dat wil ik eind 
 volgend jaar bereikt hebben”, stelt vaneman. groei is daarbij zeker niet uit
gesloten. “als er zich kansen voordoen binnen de merkportefeuilles willen 
we best weer gaan groeien. Er ontstaan door deze transitie weer allemaal 
mogelijkheden. het is bijzonder hoeveel energie er vrij komt, bij al onze 
medewerkers en bij onszelf. van Kouwen en vaneman zijn al vele jaren 
 vrienden. En blijven dat. “doordat wij nu allebei ons eigen bedrijf gaan 
 runnen, maar toch blijven samenwerken ontstaat er een heel andere 
 dynamiek.  Wij komen daardoor juist dichter bij elkaar te staan. de afge
lopen jaren hebben bewezen dat theo en ik prima met elkaar kunnen 
samenwerken en wij elkaar prima aanvullen”, zegt vaneman. “Wij gunnen 
elkaar alles”, zegt van Kouwen. “Zeker, we zullen soms concurrenten zijn van 
elkaar, maar laat de beste maar winnen.” //

Schaalvergroting was jarenlang het toverwoord in dealerholdingland.  
De eigenaren van dealerholding Van Kouwen besloten het bedrijf juist te splitsen. 
Dat heeft best wat voeten in de aarde. ‘Maar we krijgen er energie van.’
tEKst: Bart KuijpErs

‘Wij gunnen elkaar alles.’

Hoe zien de nieuwe bedrijven eruit?
Frank Vaneman Automotive gaat werken vanuit de twee sales/aftersales 
 vestigingen (in Amsterdam-Zuidoost en in Hoofddorp). Vaneman is nog met 
de importeurs van Kia en Fiat in gesprek, maar het is al zo goed als zeker dat 
Fiat, Alfa en Abarth gaan verhuizen naar een zichtvestiging aan de A2. Van 
Kouwen Opel heeft in totaal vijf vestigingen: drie sales/aftersales (Amster-
dam Zuidoost, Hoofddorp en Aalsmeer), een occasionoutlet/service 
(Mijdrecht) en een servicevestiging (Amsterdam West). Beide bedrijven 
 blijven gebruik maken van een gezamenlijke backoffice (voor hr en admini-
stratie), verder blijven beide mannen samen de verzekerings- en finan-
cieringstak en het schadebedrijf runnen. Inmiddels zitten alle medewerkers 
al op de juiste plek. Van de in totaal 160 medewerkers van Van Kouwen 
(omzet 2014: 72 miljoen euro, nettowinst: circa twee ton)  is voor het 
 grootste deel plaats bij een van de twee bedrijven, van ongeveer tien 
 medewerkers is het contract niet verlengd of ontslag aangevraagd.  
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