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verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s. “Ik ben verbaasd hoeveel mensen dat willen ervaren. Dat heeft toekomst, maar concrete cijfers wil ik nog niet noemen.”
Mobiliteitsdiensten passen goed bij de transformatie die de
organisatie doormaakt. Zo heeft het mobiliteitskaartenleverancier Wego in huis en biedt het flexlease als antwoord op het
traditionele captive leasing. Met de overname van de Brabantse
dealergroep Rüttchen (Mercedes-Benz) en in Rijnmond Blauwendaal (voorheen Davo) met Peugeot, kreeg Louwman meer grip op
de retailmarkt voor bedrijfswagens, maar kan het ook groeien in
de ombouw en aanpassing daarvan. In Cornelisland in Rotterdam-Zuid/Ridderkerk wordt gebouwd aan een nieuwe megastore. Het moet het duurzaamste dealerpand van ons land
worden. “Daar investeren we in de toekomst, met vier innovatieve showrooms onder één dak voor, onder andere, Toyota,
Suzuki en Peugeot. We bieden de traditionele services, zoals de
nieuw- en occasionverkoop en aftersales, maar zijn er ook volop
bezig met onze online activiteiten.”

Voortrekkersrol
Wat is het toekomstperspectief volgens Heller? “Verbreding door
innovatie en krachtenbundeling binnen de groep, met een groeiende rol als dienstverlener. We schakelen snel, door op dag-totdag-basis processen en producten te verbeteren, maar wel altijd
met een langere termijnvisie. Daarvoor werken we onder meer
samen met universiteiten en de Automotive campus.” Een goed
voorbeeld vindt hij de door de Toyota toegekende Digital Maturity
Award 2018. “Louwman & Parqui (de Toyota importdivisie, red)
heeft een grondig digitaal gefocuste organisatie opgebouwd die als
rolmodel dient voor andere markten,” aldus een juryoordeel. Die
voortrekkersrol wil Louwman blijven vervullen, besluit Heller. //

Waaruit bestaat Louwman?

De wholesale activiteiten – import en distributie van
onder andere Toyota, Lexus, Suzuki, maar ook Yokohamabanden in Nederland, en Suzuki in Zweden – groeide vorig
jaar met 20 procent. Er werden in totaal 41 duizend auto’s
verkocht, goed voor 41 procent van de totale concernomzet. In Nederland noteerde Toyota vorig jaar een vijfde
plaats in de verkoopstatistieken.
De verkoop via de eigen 61 dealervestigingen steeg met 12
procent tot 33 duizend eenheden – nieuw en gebruikt,
goed voor 44 procent van de concernomzet. De overige
bijdragen aan de omzet kwamen voor 7 procent uit de
zorgsector en 8 procent overige activiteiten. Bij de groep
werken inmiddels 2.950 mensen, waarvan 1.990 in de
automotive sector. De overige 960 vinden werk met
andere activiteiten - van Welzorg tot financieringsmaatschappij Alcredis, maar ook bij het Louwman Museum.

Omzetverdeling Louwman Group
Wholesale
Retail
Zorg
Overig
BRON: LOUWMAN GROUP

41 procent
44 procent
7 procent
8 procent

Krentenpikkerij
De conservatieve Engelse kiezer waande zich nog in de historische droomwereld van het grote British Empire, toen hij op
23 juni 2016 voor een Brexit stemde. Het is een grote mentale
stap van het British Empire van 1918 naar slechts één van de
28 EU lidstaten. Uit die goede oude tijd stamt de Engelse uitdrukking: There is fog in the Channel, ooh dear the European
continent is isolated.
De argumenten van de Engelse kiezer om voor de Brexit te
kiezen, zijn ook bij ons te horen: 1. Lidstaten willen meer
autonome beslissingen kunnen nemen, 2. De regeldruk van
de EU moet verminderen om de concurrentie te bevorderen,
3. Uitsluiting migranten van het sociale stelsel.
Maar hoe je er ook over denkt: de Europese landen zijn tot
elkaar veroordeeld. Alleen kan niemand opboksen tegen economische grootmachten zoals China en USA, waar president
Trump zich keihard opstelt in onderhandelingen.
Ook Great Britain kan niet zonder de EU. Autofabrikanten
produceerden in de UK in 2017 meer dan 1,8 miljoen auto’s,
waarvan 80 procent bestemd voor export: meer dan 10 procent van de totale Engelse export. 830 duizend arbeidsplaatsen zijn er afhankelijk van de auto-industrie. Een harde Brexit
betekent minder soepele im- en exportregels en voor de UK
een flinke toename van de werkloosheid, een rem op industriële
investeringen en een ‘engineering
brain drain’.
Om een harde Brexit te voorkomen moeten alle economische
afspraken tussen de EU en de UK
voor 29 maart 2019 ‘sealed and
dealed’ zijn. Dan wordt het een zachte Brexit, die de EU niet
moet willen: een dergelijke economische krentenpikkerij past
niet in een samenwerking. Laat deze Brexit discussie een
voorbeeld zijn voor alle overige 27 EU leden.
Wat nu? Ik denk dat de trotse Engelsen nog een kans krijgen.
De conservatieve partij van Theresa May is intern verdeeld,
de economische nadelen van een Brexit tekenen zich af en de
Conservatives hebben geen meerderheid in het parlement.
Dat neigt naar een nieuw referendum, waarbij de EU-sympathisanten zullen winnen.
Mocht het toch van een harde Brexit komen, dan moet
Nederland de deur wagenwijd open zetten voor asielzoekende Engelse hoogwaardige arbeid, productie en logistiek.
De één zijn dood is de ander zijn brood.
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De EU moet
geen zachte
Brexit willen.
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