de jong
epareert hij de auto zelf. Zo niet, wordt de
auto doorgestuurd naar een collega-lid die
wel over de juiste merkerkenning beschikt.
“De leden concurreren niet met elkaar, maar
proberen juist gezamenlijk meer schades uit
de markt te plukken”, zegt projectmanager
Bert Noteboom. Er worden wel eisen gesteld
aan de deelnemers; die moeten een merkerkenning hebben en aan de kwaliteitseisen
voldoen. “Deze eisen worden streng gehandhaafd. Maar verder gunnen we de leden veel
vrijheden. Inkoop van onderdelen gebeurt
zelfstandig, maar daar zouden op termijn
afspraken over gemaakt kunnen worden.”

Minder ondernemer
Bovag ziet een belangrijke rol weggelegd
voor de importeurs. Soms is het simpelweg het beste om binnen de keten
kosten te reduceren. Goed ondernemerschap staat dan wel gelijk aan minder ondernemerschap. Pon heeft met marketingconcept De Onderdelendienst een tussenweg gezocht. Het is weliswaar een concept, maar de
leden hebben veel van hun individuele vrijheid behouden. “Het is primair
een concept bedoeld voor centrale verkoop van merkonderdelen van de
Pon-merken (VW, VW Bedrijfswagens, Audi, Seat en Skoda, red) aan de
garagist en schadebedrijven”, zegt Brian Verhagen, mede-verantwoordelijk
voor de aftersales bij Autohaas Groep. Om in de regio ook Skoda-onderdelen te kunnen leveren, is een samenwerking aangegaan met Skoda-dealer
Ab Mulder. “We doen gezamenlijk de logistiek en hebben samen een buitendienstmedewerker.” Binnen De Onderdelendienst is concurrentie
mogelijk. “Maar we werven niet in elkaars rayon klanten, al staat het een
koper vrij om zelf te bepalen waar hij zijn onderdelen koopt.” Het is volgens
Bert de Kroon, eigenaar van Vallei Auto Groep en de nieuwe voorzitter van
Bovag Autodealers, van belang dat een dealer de controle deels uit handen
durft te geven. “De centrale vraag is: waar kunnen we samenwerken.
Waarom zou ik geen D-reizen in mijn showroom plaatsen of data delen met
de Toyota-dealer? Denk buiten je eigen kaders. Zoek naar kansen om beleving en traffic te generen, zowel online als offline. Durf ook samenwerking
te zoeken met branchevreemde partiijen. Kortom, denk ‘out of the box’.
Het is misschien eng, maar er is zoveel meer mogelijk samen. Nee zeggen
kan altijd nog, denk er in ieder geval over na.” Hij ziet daarin ook voor zichzelf een rol weggelegd. “Als Bovag willen we de goede ideeën ook graag
gaan delen, als inspiratie voor andere ondernemers.” //

In het model van distributie-retail zijn relaties eenzijdiger.
De klantervaring is veel unieker, omdat het draait om de
lokale uitstraling. Importeur en dealer
stellen samen de targets vast, daarna
bepaalt de dealer vooral zelf zijn koers.
De diversiteit aan activiteiten is veel
groter. De concurrentie is groot. Samenwerking moet via vertrouwde partijen,
zoals bijvoorbeeld dealerverenigingen.

AUM04_Pag28_Samenwerken_DeJong.indd 29

Standaard
onbetrouwbaar
Het is alweer 18 jaar geleden dat Louwman & Parqui onze toenmalige milieuminister Margreet de Boer in een Toyota Prius
tilde. Die eerste in serie geproduceerde hybride auto werd op
de Nederlandse markt amper serieus genomen. Die brave Prius
had zeker 70 duizend gulden moeten kosten, maar de Nederlandse regering hield hem betaalbaar. Vandaag de dag hebben
de meeste hybride auto’s, net als die eerste Prius, nog steeds
een conventionele verbrandingsmotor aan boord, gecombineerd met een elektromotor en een zwaar accupakket: een
complexe en dure tussenoplossing. Want de aandrijving van
personenauto’s ontwikkelt zich de komende decennia gestaag
richting de brandstofcel als energieleverancier voor de elektromotor. De automobielindustrie investeert veel geld in deze technisch perfecte oplossing. Tegelijkertijd moet een aantal vraagstukken rond waterstof worden opgelost. Zoals milieuvriendelijk
opwekken, veilig opslaan en commerciële distributie van waterstof. De huidige elektrische auto’s
hebben een beperkte actieradius, een relatief lange oplaadtijd
en zijn zwaar. De industrie moet
milieuvriendelijkere, lichtere en
vooral goedkopere accu’s ontwikkelen voor accupakketten met een
aanzienlijk grotere energiecapaciteit. Want pas bij een acceptabel prijsniveau, zonder overheidssubsidie, stappen grotere groepen
autokopers over op deze aandrijfvorm. Maar Nederlandse
politici zitten de autobranche, die werkt aan milieuvriendelijke
langetermijnoplossingen, al decennia stevig dwars. Onder het
mom van ‘goed voor het milieu’ zijn overhaaste, ondeskundige
en zogenaamd budgetneutrale belastingmaatregelen door het
parlement geloodst. En als klap op de vuurpijl kwam de PvdA –
wie anders – onlangs met een verfrissende energievisie. Socialistische partijpropaganda en een schoolvoorbeeld van politieke
incompetentie. Eerst publiciteit pakken met een verbod op de
verbrandingsmotor, en dan schikken met een min of meer vrijblijvend ‘streven naar’ de verkoop van louter emissieloze auto’s.
Een vette verschrotingspremie voor oude, sterk vervuilende
diesels zou direct een gunstig effect hebben op het milieu - en in
goede aarde vallen bij de PvdA-achterban, de gehele volksvertegenwoordiging én de Nederlandse autobranche. Hoe dom kun je
zijn om met zo’n losse flodder het onbetrouwbare imago van de
politiek te versterken?
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De PvdA-motie is
het toonbeeld
van Haagse
incompetentie.
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