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Uitstervende 
soort?

Ooit waren succesvolle merkdealers papa-en-mamabedrijven. 
Dat kwam door de tomeloze inzet van de baas en zijn vrouw. 
Gesteund door loyale medewerkers die als leerling kwamen en 
tot hun pensioen doorbuffelden. De ondernemer bewaakte de 
kosten en zijn vrouw voerde een gedegen administratie. Samen 
hadden ze goed zicht op de geldstromen. Je verkoopdoel stelling 
halen was de gewoonste zaak van de wereld en de klant is 
koning. Zo was werkplaats- en magazijnomzet verzekerd en werd 
jaar in jaar uit prima rendement gedraaid.
Rond de eeuwwisseling beginnen zich donkere wolken samen 
te pakken boven kleine dealerbedrijven. De onderhouds-
behoefte neemt sterk af en fastfitters halen de krenten uit de 
pap,  waardoor de aftersalesomzet slinkt. En dat terwijl impor-
teurs consolidatieslagen maken en dealergroepen snel groeien. 
 Allemaal omwille van de efficiency. Leaseboeren knagen aan de 
marges en de opmars van private leasing holt de marges verder 
uit. Bovendien eisen importeurs forse investeringen in de laat-
ste CI-grillen en automatisering. Merkdealers moeten  lijdzaam 
toezien dat auto retailing via internet hen het gras voor de 
 voeten wegmaait en dat ze zonder klan-
tencontactcentrum niet meer mee kun-
nen doen. Importeurs worden op hun beurt 
geknipt en geschoren door fabri kanten. 
De opkomst van Benelux-structuren is een 
voorbode dat de distributieketen moet 
inklinken om competitief te blijven. En 
steeds meer importeurstaken worden weg-
geautomatiseerd. 
In het kort: dealermarges worden als-
maar dunner en de fabrikant krijgt meer 
en meer macht. Auto retailing is kapitaalintensief en de loy-
aliteit van de klant is lager dan ooit. Daarbij vindt de besluit-
vorming steeds meer plaats op de smartphone van de klant.  
En de levering wordt gegund aan de partij die zijn zaakjes 
 digitaal het beste voor elkaar heeft. Vast staat daarom dat de 
auto branche een totaal ander management nodig heeft: entre-
preneurs die al die narigheid bijtijds onderkennen en het als 
een uitdaging zien om er kansen van te maken. Dus kleine regio-
dealer: wees wijs en verkoop je toko - nu die nog iets waard is.  
En dealergroep: het gaat niet meer om de vent, de tent en de 
cent. Het gaat alleen nog maar om innovatief management, 
digitale slagvaardigheid en bovengemiddeld rendement. 
Voor managers en medewerkers die dat niet trekken is in onze 
 branche geen plaats meer.
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regiodealer, 
wees wijs en 
verkoop je 
toko.

de stap is voor hen ook klein, omdat 
het keurmerk inhoudelijk prima was. 
dat geldt ook voor diverse eigen keur-
merken van bijvoorbeeld schadeke-
tens. Eén van hen, aBs autoherstel, 
was niet voor niets de eerste keten die 
het Focwa Keurmerk binnenhaalde.” 
de mogelijkheid om de gehele keten 
te certificeren in plaats van elk lid 
afzonderlijk, is ook nieuw. “dat was 
een uitdrukkelijke wens van de ketens. 
We maken daar  duidelijke afspraken 
over, zodat de kwaliteit van alle leden 
is gewaarborgd en wij ons kunnen 
beperken tot een steekproefsgewijze 
keuring.” 

transparanter
het keurmerk kent een aantal smaken, afhankelijk van het 
soort bedrijf: richt het zich op complexe schades, reguliere of 
eenvoudigere – zoals spot repair? “daar hangen verschil-
lende eisen aan vast. ik denk ook niet dat alle schadeherstel-
lers alles moeten willen blijven doen. althans bij nieuwe 
auto’s is dat niet mogelijk. Er zijn herstelbedrijven die er nu 
heel nadrukkelijk voor kiezen om niet voor het Focwa- 
keurmerk te gaan. ik begrijp dat, je moet de investering wel 
willen en kunnen doen. “het keurmerk is veel transparanter 
geworden. Een voorbeeld: we leveren vier jaar garantie op 
herstel – voor alle reparaties. voorheen hadden we hier alle-
maal restricties ingebouwd die de klant helemaal niet 
begreep. sterker, het was voor de herstellers zelf al lastig. 
Wat blijft is dat het keurmerk door onafhankelijke, externe 
bedrijven wordt geaudit: Kiwa en dekra. dat lijkt logisch, 
maar niet elk branchekeurmerk wordt door onafhankelijke 
instanties gekeurd.” om de herstelbedrijven te ondersteunen 
om hun certificaat te behalen, en vooral om bij te blijven, is 
Focwa in overleg met opleidingsinstituut voC om de branche 
van de juiste cursussen en trainingen te voorzien. “sinds 1 

mei kunnen schadeherstellers een self assessment doen om te zien of ze 
kunnen opgaan voor de audit voor het keurmerk. samen met voC zorgen we 
ervoor dat we het trainingsprogramma optimaal kunnen afstellen op de 
wensen en eisen van de bedrijven zelf.”

saamhorigheid
teeling is nu bijna een half jaar actief in de schadeherstelbranche – ze 
werkte hiervoor bij een branchevereniging voor installatietechniek. “Echt 
grote verschillen zie ik niet. Bij elke branchevereniging is er een spannings-
veld tussen het belang van de individuele leden en het groepsbelang.” om 
dat goed te begeleiden zijn er denktanks opgezet waarin leden zitting 
nemen. “ook vragen we de leden via onze site regelmatig om feedback, 
zodat we weten wat er speelt en we tijdig kunnen bijsturen”, legt ze uit. Wat 
haar wel opvalt is de samenhorigheid. “Er is de wil om het vak gezamenlijk 
naar een hoger plan te tillen. misschien heeft het er wel mee te maken dat er 
zo weinig mensen deze branche verlaten. de autobranche heeft een aanzui-
gende werking op mensen, waar ze zich kennelijk niet meer los van kunnen 
maken. We zullen zien of de sector op mij hetzelfde effect heeft.” //

>  ‘het valt me op dat 
 weinig  mensen deze 
branche  verlaten.’

Allemaal verenigd
gaat u er even voor zitten: er is de Federatie Focwa, waarbinnen drie 
brancheverenigingen actief zijn: Focwa Schadeherstel, CarrosserienL 
en Focwa Specialisten (waaronder onder andere ruitschadeherstelbe-
drijven). CarrosserienL (de vereniging voor carrosseriebouwers) 
fuseert met rAI Vereniging Speciale Voertuigen, maar blijft juist wel 
aan de federatie verbonden. en sinds kort hebben we natuurlijk ook 
nog de Schadetak van de Bovag. Is dat niet erg veel, twee verenigingen 
voor een discipline? “We hebben een goede relatie met de andere 
brancheverenigingen, om te zien waar we kunnen samenwerken. Maar 
inderdaad, het is allemaal wel erg veel van het goede”, zegt Teeling. 


