de jong
tjes hebben gevraagd, maar de advocaten van de verdediging trachten te bewijzen dat ook hun superieuren om deze voordeeltjes vroegen. De rechtbank wees het verzoek van de verdediging af om de
ministers Henk Kamp en Hans Hillen te verhoren, maar voormalig
minister Eimert van Middelkoop moet wel tekst en uitleg komen
geven. Kamp krijgt van het ministerie van defensie overigens wel een
intern onderzoek aan de broek.

Schikking Pon
Uit de autobranche bevinden zich onder de verdachten zowel importeurs als dealers. De Franse importeurs Renault en Peugeot schikten
voor 2 miljoen euro, Pon voor 12 miljoen. Daarmee voorkwam het
bedrijf een slepende rechtszaak en werd het bedrijf niet uitgesloten
van deelname aan tenderprocedures; in geval van een strafrechtelijk
onderzoek kunnen bedrijven voor bepaalde tenders niet inschrijven.
Voor het OM was de schikking met Pon het grootste wapenfeit. Maar
nu alle betrokken Pon-medewerkers een schikking kregen aangeboden (variërend van taakstraf tot een geldboete), is de kans op zware
veroordelingen van individuen heel klein.

Buiten toezicht
Verschillende autobedrijven creëerden potjes van waaruit allerlei
betalingen aan ambtenaren werden gedaan. Hiervoor werden kortingen gesplitst; een deel werd aan defensie doorberekend en met het
andere deel werd het potje gevuld. In het geval van Athlon en Multi
Tank Card, die een potje hadden van waaruit onder meer tankpasjes
voor H. werden betaald, werd geseponeerd of geschikt. Toenmalig
Athlon-ceo Hans Blink trof een schikking, naar eigen zeggen niet als
schuldbekentenis maar om een slepende procedure te voorkomen.
Ook de zaak tegen andere leasemaatschappijen, zoals die van Van
Mossel, moesten door het OM worden geseponeerd. De zaak tegen
Renault-dealer Van Kerkhof en Visscher (VKV) loopt nog. Bij Renault
staat een oud-manager terecht en de directie van VKV Groep moet –
net als een interimmanager die daar door Renault was geplaatst –
terechtstaan omdat er uit het ‘kortingspotje’ geld zou zijn betaald aan
Jacques H, volgens de verdediging omdat H. buiten officieel toezicht
om voor de MIVD zaken moest regelen. Opvallend is dat de aanklachten in de VKV-zaak allemaal zeer recent zijn en soms pas zijn geformuleerd nadat de zaken tegen anderen al geseponeerd of geschikt
waren. Ook opvallend is dat zowel bij het ministerie als bij importeur
Renault, de eindverantwoordelijken (ministers respectievelijk de
directeur) buiten schot blijven.

Veranderende mores
Het is heel lang de normaalste zaak van de wereld geweest om zakelijke klanten en andere stakeholders te fêteren, waarbij een wagenparkbeheerder van defensie niet wezenlijk anders werd benaderd dan
andere grote fleetowners. De grootste winst voor het OM schuilt er
wellicht in dat deze cultuur in de afgelopen jaren is uitgebannen en
bedrijven gedragscodes hebben opgesteld om herhaling te voorkomen. Welke straffen ook zullen worden uitgedeeld, de autobranche
moet hopen op een spoedig einde in deze slepende zaak, die het
imago van de gehele branche geen goed heeft gedaan. Het is een
open wond die maar langzaam heelt. //

Digibetisme
is dodelijk
‘Vandaag hot, morgen wordt de vis erin verpakt. Niets ver
oudert zo snel als een krant.’ Dat zei een reclamejongen eens
tegen me. Internet heeft die oude wijsheid versterkt. Zelfs
Beun de Haas heeft een dijk van een website en koopt bij
Google voorrang in – met het grootste gemak en tegen rela
tief lage k osten. Logisch, want meer dan 80 procent van de
mogelijke klanten oriënteert zich op internet. En dat maakt het
des te onbegrijpelijker dat er nog steeds merkdealers zijn die
hun nering aanprijzen in lokale sufferdjes. Zeker nu Amazon
zich gaat mengen in onze branche. Amazon heeft de ervaring,
de logi-stiek en de middelen om als aanbieder van auto’s en
onderdelen serieus te worden genomen. Op dit moment haalt
Amazon de beste automotive professionals uit de markt en
werkt het aan een Europese organisatie. Waarbij ze bestaande
contracten met autoproducenten ongetwijfeld nog verder zullen
uithollen. Fabrikanten hebben immers overcapaciteit en willen
flink besparen op distributiekosten.
De zwakste broeders in onze bran
che krijgen daar als eerste last van.
Reden om je af te vragen of je online
activiteiten wel Amazon-proof zijn.
Voor een dealer hangt het succes
van zijn digitale marketing- en sales
activiteiten af van de inzet van ervaren
in- of externe digitale marketingpro
fessionals, een haarscherpe concur
rentie- a nalyse en een state of the art
website. En vervolgens van opvallen
als je doelgroep online is. Passie, inlevingsvermogen en snelle
follow-up zijn daarbij belangrijker dan ooit. Het gaat om het
vasthouden van bestaande klanten (loyalty), het bekeren van
vreemdmerkrijders (brandswitch) en tenslotte het meten en
verbeteren van de resultaten van alle digitale inspanningen en
actief relatiebeheer. Om daarmee je éigen, geoliede database
stelselmatig te verrijken. Zo kan een kleine dealer het winnen
van grotere spelers. De oplossing zit beslist niet in een hbo-
stagiair of een projectje voor een medewerker die leuk kan face
booken. Er zijn gespecialiseerde marketingbureaus die digitale
dienstverlening op maat leveren. Want dealers die nog steeds
niet kunnen lezen en schrijven met alle digitale media zijn ten
dode opgeschreven. En wie nu denkt dat de gebraden duifjes
hem dan wel in de mond zullen vliegen, heeft het mis. Ook in
het digitale tijdperk gaan serieuze koopsignalen de mist in door
laksheid van verkopers.
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Amazon haalt
nu de beste
professionals uit
de markt.
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