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regelmatig mijn designers de stad in om zelf te gaan kijken, om foto’s 
te maken waarop te zien is hoe mensen hun auto’s gebruiken. In de 
praktijk is dat namelijk altijd anders dan zoals je het achter je bureau 
bedenkt.” In het vakgebied van Leenarts is er nog een wereld te 
 winnen, vertelt hij. “Vroeger stelde het interieur niet zoveel voor, dat 
was een soort troostprijs voor als je de buitenkant niet mocht ont
werpen”, vertelt Leenarts. “Dat is pas de laatste jaren aan het ver

anderen. Toen ik in 2000 bij 
Peugeot werd aangenomen, 
was ik daar de allereerste 
interieurdesigner.” Leenarts 
was onder meer de man ach
ter de zeer herkenbare 
iCockpit van de Peugeot 208. 
Maar wat nou als klanten de 
stap naar een vernieuwd 
model te groot vinden? Van 
Roij: “Als klanten een auto 
lelijk vinden, kun je natuurlijk 
niet zeggen dat het aan hen 
ligt – maar ze zijn vaak wél 
conservatief.” Tegelijkertijd: 
als je wilt groeien, gaat het 
niet alleen om de klanten die 
je al hebt, maar ook om de 
klanten die je nog níet hebt. 
“Kijk naar BMW, dat een grote 
stap maakte met de 7 Serie, 
Jaguar met de XJ, Volvo met 
de 90serie – als je het goed 
doet, levert zo’n vernieuwing 

je veel op, zelfs als je huidige klanten het niet direct mooi vinden. Het 
blijft altijd balanceren tussen de vraag uit de markt en de push vanuit 
de industrie”, aldus Van Roij. “Autodesign is complex omdat je ver 
vooruit moet kijken; je hebt de ontwikkelingstijd van het model plus 
de levenscyclus. Wat je vandaag tekent, moet over vijf jaar nog 
 actueel zijn. Zo ziet een autonome, elektrische auto er anders uit dan 
een auto met verbrandingsmotor die je zelf bestuurt.”
En hoe moet je dan als relatieve leek naar een autoontwerp  kijken? 
Van Roij: “Koplampen en achterlichten maken het gezicht, ze vormen 
de ogen en het karakter van de auto, maar eigenlijk krijgen ze veel te 
veel aandacht. Proportie en surfacing, de manier waarop de ‘huid’ 
van de auto is vormgegeven en behandeld zijn minimaal even belang
rijk, of eigenlijk nog veel belangrijker dan de jewelry waar  lampen en 
andere glimmertjes onder vallen. Die twee zaken zijn ook veel com
plexer goed te krijgen, maar ze vormen de basis van een  ontwerp — 
en die basis moet goed zijn.” //

 ‘Er is veel te veel 
aandacht voor koplampen  
en achterlichten.’

Niet smaak maar data bepalen uiterlijk van de auto

verder kijken 
dan wat mooi is

de jong
stop het  
marge
verbranden

Geld verdienen wordt voor merkdealers alsmaar lastiger. 
Eerst door de hoge kosten om je pand de laatste merkidenti-
teit te geven. Dan door investeringen in representatieve, goed 
getrainde medewerkers. Alles moet voldoen aan de hoge ver-
wachtingen van klanten. En importeurs controleren permanent 
of je als dealer wel aan de hoogste normen voldoet. 
Wil je als dealer nog een beetje rendement maken, ben je aan-
gewezen op je kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Zelfs 
als je je volumetarget voor de volle honderd procent haalt, is 
een redelijk rendement van 2 procent over je netto omzet onze-
ker. Alleen de uitverkorenen hebben dat gehaald en de eerste 
fase van de grote sanering in de autodistributie overleefd. En 
nu het net weer beter gaat, steekt het fenomeen intermediair 
de kop op. Ze noemen zichzelf “inkoopcombinaties” of “gemiste 
order jagers”. Hoe ze zich ook noemen, vast staat dat ze geen 
geautoriseerde wederverkopers zijn, geen deel uitmaken van 
het ge selecteerde dealernetwerk en geen additioneel volume 
opleveren. Maar hun werkwijze holt elke merkdealerorganisa-
tie financieel snel uit. Want kortingen waar een dealer slechts 
van kan dromen zijn voor deze uitnemers 
de gewoonste zaak van de wereld. Boven-
dien worden importeurs op termijn steeds 
afhankelijker van de willekeur van deze 
margeverbranders. Hun bestaansrecht is 
een brevet van onvermogen voor de eigen 
verkooporganisatie. Kennelijk is het goed 
gemotiveerd verkopen van je eigen merk 
voor sommige importeurs verworden tot 
alleen maar korting geven. Wellicht omdat 
ze door toenemende druk van hun fabri-
kanten door de knieën gaan voor lokroep van de intermediairs. 
Lachende derden zijn leasemaatschappijen, autoverhuurders en 
fleetowners, want zij hoeven niet meer te onderhandelen met 
importeurs. Ze zetten gewoon zo’n “leaseadviseur” in die met 
nauwelijks kosten of medewerkers en een vette lease-bak flink 
wat brood rooft van de dealer. En wie niet meespeelt in deze 
heilloze kortingsspiraal zet zichzelf buiten spel.
Onbegrijpelijk dat zelfs national sales & marketing companies 
van gerenommeerde merken met deze nieuwe kortingboeren in 
zee gaan. Welke dealerverenging heeft het lef om zijn importeur 
tot de orde te roepen? Wie heeft de koopcontracten van deze 
handelaren al tegen het licht gehouden? Allemaal om dat ver-
vloekte margeverbranden te stoppen, want zo sterk is de selec-
tieve distributie nog nooit eerder uitgehold. 
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hun werkwijze 
holt elke dealer 
financieel uit.

>  volgens amko leenarts baseren 
designers zich steeds meer op data.


