de jong
koper weg mag geven. Maar iedere
verkoper moet overleggen met een
‘hogere’ collega. Zo gaat het ook met
taxaties. Gebruikt doen we zo’n 
850 auto’s op jaarbasis en in principe
verkopen we alles p
 articulier. Alleen
auto’s van minder dan duizend euro
gaan naar de handel. Dat zijn er
maximaal honderd. Een auto van duizend euro verkoop ik met een goede
marge. Daar verdien ik meer mee dan
aan een nieuwe auto. Ik koop weinig in;
door de inruil in alle dealerschappen
heb ik nu mijn eigen aanbod. Door
schaarste op de markt zijn de inkoopprijzen bovendien niet interessant. Ik
denk wel na over private lease, in die
zin dat die auto’s op eindecontract niet
als inruil binnenkomen. Met het succes van p
 rivate lease droogt de inruil dus
op. Een occasionmanager heb ik niet nodig, we doen het gewoon met elkaar.
De term dead stock gebruik ik niet; je kunt de klant niet forceren en omdat
mijn voorraad niet bancair gefinancierd is, vind ik het niet erg als een auto
lang staat. Incidenteel twee jaar, dat komt wel eens voor. We hebben zo’n
250 auto’s op voorraad en aan het einde van het jaar herwaarderen we ze. Ik
ben niet bang om dat rigoureus te doen, dat is fiscaal gunstig.”

Aftersales
“Toen de nieuwverkoop in 2011 en 2012 steeds minder werd, ben ik veel
gebruikt gaan doen. Met dat wagenpark draait de aftersales goed. Maar
anderzijds, onze werkplaatsen zijn niet zo groot; Aziatische auto’s zijn niet
onderhoudsgevoelig. Daarom maak ik me niet zo druk over een teruglopend
absorptievermogen. De grote aantallen EV’s - die ook gerepareerd moeten
worden - compenseren de slinkende olieplas. Reparaties aan elektrische
auto’s zijn vaak kostbaar. Ons schadebedrijf is niet aangesloten bij een keten.
Dat hoeft niet omdat we sturing hebben uit onze eigen bedrijven en de
Peter-Ursem-Verzekeringspolissen, een private label van Carmeleon.
Ik wil kwaliteit leveren voor een eerlijke prijs. Bij ketensturing gaat dat niet.
Qua ICT is het zo ingericht dat er na een verkoop onder onze naam auto
matisch een verzekeringsofferte wordt uitgebracht door Carmeleon.
Daar scoren we op.”

Management Team
“Ik werk zonder directeuren en managementlagen. De belangrijkste beslissingen in het bedrijf neem ik met Sandor Peet en verder werk ik met drie
verkoopleiders en vier mensen die als meewerkend voorman leiding geven
aan de werkplaatsen. Iedereen doet er wat bij; de verkoopleiders onderhandelen over de taakstellingen en de boekhouding neemt personeelszaken
voor zijn rekening. Zo blijft het voor mij te behappen en verantwoordelijkheid
motiveert. De praktijk is dat mijn mensen altijd de goede beslissing nemen.
Je kunt dus over een MT praten, maar zo voelt het niet echt. Mijn mensen
vormen zelfsturende teams en beslissen heel veel zelf. Zo verdienen we hier
geld. Ik heb ook geen commissarissen of adviseurs of zo. Ik probeer van
iedereen te leren en soms overleg met mijn accountant. Ik werk hard, maar
niet alles draait om mij; van de zomer heb ik een aantal weken gevaren, met
een laptop en telefoon aan boord gaat dat prima. Ik zeg wel eens: ‘zolang ik
nog blij over de kermis van Hoorn kan lopen, doe ik het goed’.” //

Kerend tij
Onze business trekt over de hele wereld flink aan. Sinds de
laatste economische crisis scoort de automobielindustrie in
Europa, de Verenigde Staten en China het ene verkooprecord na
het andere. En het zijn vooral de grote Duitse merken die daar
behoorlijk aan bijdragen. Daimler AG bijvoorbeeld verkoopt nu
25 procent van al haar personenwagens in China. VAG haalt een
substantieel deel van de volumegroei uit de Chinese markt. En
ook qua winstbijdrage hebben de premiumproducenten daar
goed geboerd. Dat lijkt natuurlijk prima, maar het is niet zonder
risico als een aanzienlijk deel van het volume en de winst uit één
markt komt.
De laatste twaalf maanden vonden er een viertal gebeurtenissen
met een enorme impact op de autobranche plaats. Allereerst
de uitkomst van de Klimaat Conferentie Parijs, eind 2015. In juni
dit jaar zet Brexit de wereldeconomie onder druk. In september
wordt duidelijk dat per 2018 in China 8 procent van de lokale
verkoop en het productievolume van iedere autoproducent zero
emission moet zijn. Deze maand kozen de Amerikanen Donald
Trump tot nieuwe president. Niemand kan de gevolgen daarvan
voor de wereldeconomie inschatten.
De uitkomst van de Klimaat Conferentie
betekent dat autoproducenten versneld en
fors moeten investeren in alternatieve technologieën om de NOx/CO2-uitstoot te verminderen. Brexit brengt in de UK de groei
tot stilstand, het pond Sterling verloor al
een vijfde van zijn waarde. De Chinezen
gaan productie en verkoop van zero emission auto’s afdwingen. En of Trump zijn
plannen gaat uitvoeren, is nog maar de
vraag. Zeker lijkt dat Trump geen vriend is
van fabrikanten die auto’s in Mexico produceren om die vervolgens goedkoop in de
Amerikaanse markt te zetten. Bovendien is
het uitstaande bedrag van alle autofinancieringen in de USA nu
al weer hoger dan in 2008 – deze automarkt is verzadigd en de
vooruitzichten zijn bepaald niet rooskleurig.
Deze recente ontwikkelingen in de wereld zullen een grote
impact op onze branche hebben. Het zou mij niet verbazen als
de volumedruk van de autoproducenten binnen afzienbare tijd
ongekende hoogten bereikt. Ergens moeten fabrikanten hun
blik kwijt. Zoals altijd is de dealer het eerste slachtoffer, gevolgd
door de rental. En als private lease stunts en eigen registraties
geen soelaas meer bieden, wordt internet de laatste strohalm.
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vriend van
fabrikanten
die in Mexico
produceren.
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