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de jong

Musk’s final 
countdown

Knap hoe Tesla met de modellen S, X en 3 het merk in korte tijd 
een eigen gezicht heeft gegeven. Ook knap hoe Tesla de distri-
butie strak in eigen hand houdt, waardoor intra-brand concur-
rentie en kortingspiralen geen kans krijgen. De combinatie van 
premium brand, fraai design en een unieke propositie in een 
nichemarkt is meestal voldoende voor commercieel succes. 
Zeker als er geen concurrentie van betekenis is. Maar Tesla is 
volgens grootaandeelhouder Musk nog éven een investerings-
project met aantoonbaar perspectief op ongekend rendement. 
Verbluffend om te zien hoe deze man binnen 14 jaar Tesla als 
elektrisch merk op de kaart heeft gezet en daarmee de automo-
bielindustrie over de hele wereld gek maakt. Daarbij is de beurs-
waarde van Tesla al hoger dan die van Ford en bijna gelijk aan 
GM – dat vorig jaar 10 miljoen auto’s produceerde tegen Tesla ‘s 
80 duizend… 
Elektrisch rijden heeft de toekomst. Tesla neemt bovendien het 
voortouw met zelfrijdende auto’s en werpt zich op als milieuvoor-
vechter in een wereld waarin nationale overheden uit milieuoog-
punt elektrisch rijden van harte ondersteunen. En in de rol van 
David tegen Goliath kan Tesla rekenen op 
de sympathie van het grote publiek. Alle-
maal omstandigheden waardoor dit merk 
de wind lekker in de rug had.
Maar wat in alle euforie vaak wordt verge-
ten, is dat Tesla tot op de dag van vandaag 
nog geen kwartje winst heeft gemaakt: 
Musk presenteert jaar-in jaar-uit toren-
hoge verliezen. De middelen om Model 3 
in grote aantallen te bouwen, moesten bij 
gebrek aan eigen geld onlangs nog uit de 
markt worden gehaald. Ook hebben cruci-
ale kopstukken op het gebied van technolo-
gie en research & development de onderneming in de laatste 12 
maanden verlaten. De productiekennis is door overname van het 
Duitse Grohman voor de hoofdprijs ingekocht. En de productie 
moet nu binnen 7 maanden vertienvoudigen, van duizend naar 
tienduizend eenheden per week.
Premiummerken als Audi, BMW, Jaguar, Porsche en Volvo betre-
den nog vóór 2020 het elektrische autosegment. Daarmee krijgt 
Tesla voor het eerst serieuze concurrentie, want verwende pros-
pects vinden topkwaliteit vanzelfsprekend. Of Tesla in de weinige 
tijd die nog resteert voor al deze uitdagingen passende oplossin-
gen heeft? Het is niet langer de vraag óf Musk de handdoek in de 
ring werpt - alleen nog maar wanneer.

Arjen de jong,  voormalig CEo BmW group nEdErland, 
sEnior advisor BoydEn gloBal ExECutivE sEarCh,
arjEnWdEjong@gmail.Com 

de productie-
kennis is voor 
de hoofdprijs 
ingekocht.

met veel grotere kortingen 
dan een dealer kan geven. 
Dat is al het geval, maar 
wanneer MaaS de stan-
daard is, dan worden er 
rechtstreeks zaken gedaan 
met de OEM. Een dealer is 
niet meer nodig voor advies 
bij het personaliseren van 
een auto, want de MaaS- 
rijder wil gewoon een 
goede auto met vijf deuren 
en airco, merk en model 
doen er niet toe.” En op de 
verkoop van nieuwe auto’s 
zit geen marge meer, op 
occasions wel en daar-om 
leggen veel dealers in 

Frankrijk de nadruk op gebruikt, concludeert ook Dirk Marco Adams, 
global sales director bij dataleverancier Autovista (voorheen Euro-
taxglass’s). “In de toekomst verkopen we sowieso geen auto’s meer, 
maar service. Misschien geven we de auto wel gratis weg en verkopen 
we de service en het gebruik. Deutsche Telekom heeft op dit moment 
een actie waarbij je een auto kunt meehuren met je telefoonabonne-
ment. Twee jaar voor honderd euro per maand. Dat gaat niet via een 
dealer maar via verhuurder Sixt.” 

Liever schaalgrootte dan winst
Kwaad kreeg vanuit het publiek nog wel de vraag of hij dan succes-
volle, winstgevende MaaS-bedrijven kent. “Er wordt nu zoveel 
 geïnvesteerd door de bedrijven – iedereen wil de winnaar worden – 
dat dit de winstgevendheid remt. Het gaat nu vooral om schaal.  
Wij kunnen met Snappcar geld verdienen, maar we investeren liever. 
Iedereen wil de nieuwe Google worden. Waar wij altijd gewend waren 
aan lineaire groei, moeten we nu rekening houden met exponentiele 
groei. En dan kan het hard gaan.”
De fabrikant lijkt weliswaar veroordeeld tot een rol van hardware-
leverancier met een softwareplatform, toch is de uitgangspositie 
goed. Van Rosmalen: “Ze hebben veel data en een ongelofelijk sterke 
maatschappelijke positie. Maar het spel wordt anders gespeeld. 
 Consolidatie ligt voor de hand, want het verdienmodel van een 
 fabrikant ligt zwaar onder vuur: de ontwikkelingskosten van auto’s, 
connected mobility en veiligheid zijn fenomenaal hoog en worden 
alleen maar hoger. En omdat er steeds grotere afnemers komen die 
auto’s bezitten en er zelf gebruikers bij zoeken, vervalt de rol van de 
dealer. Dat vereist een proactieve houding, want partijen als Auto-
binck  zoeken anders hun eigen weg.” //

Lees meer over het eng event op www.automotive- 
management.nl. daarin onder meer aandacht voor  
Paul de Vries (ebay) en de Suzuki-stempel.


