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Bovag en Rabobank adviseren dealers om zich heen te kijken

Mazda-dealer Dijkgraaf zet  
fietsen in de showroom
In de autobranche staat de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s onder 

druk en glijdt de aftersalesomzet weg. Volgens Bovag en Rabobank vormen 

de megatrends die op ons af komen een fundament voor een veranderende 

wereld. Samenwerking met andere partijen kan verfrissend zijn. Merkdealer 

Antonie Dijkgraaf in Uddel maakte zijn keuze en zette fietsen in de showroom.

Antonie Dijkgraaf nam op 1 januari 2009 Auto 
Dijkgraaf van zijn ouders over. Achteraf had hij 
zich een beter moment kunnen wensen om 
het Mazda- en Kia-dealerschap in Uddel over te 
nemen, want twee maanden later ging Kroymans 
failliet. Door het faillissement van de Kia-impor-
teur verviel ook het dealercontract. De nieuwe 
Kia-importeur maakte een doorstart (dit keer als 
dochteronderneming van de fabriek), maar deed 
dat met 33 Kia-dealers minder. Slechts tien daar-
van kregen een sub-dealercontract. Extra wrang 
was dat de directie, die verantwoordelijk was voor 
het faillissement, gewoon bleef zitten. Voor hen 
was het faillissement een uitgelezen kans om 
zonder enige verplichtingen het dealerpark op te 
schonen. De benadeelde Kia-dealers vonden het 
schandalig en vroegen hun gelijk bij de rechter, 
maar kregen het niet. Auto Dijkgraaf was één van 
de Kia-dealers die met lege handen achterbleven. 
Antonie Dijkgraaf: “Als we een opzegtermijn had-
den gehad van twee jaar, of desnoods slechts één 
jaar, dan hadden veel dealers netjes met Kia kun-
nen stoppen. Maar we konden zelfs geen erkend 
reparateur worden, waardoor we geen garantie-
zaken konden afwikkelen en niet rechtstreeks 
onderdelen konden bestellen. Het was een zwaar 
jaar en ik heb snel moeten schakelen”.

Mazda en Tamoil draaien door
Auto Dijkgraaf ontkwam in 2009 en 2010 niet aan 
stevige kostenreducties en moest zelfs afscheid 
nemen van personeel. Maar dankzij die ingreep 
kwam de exploitatie van het bedrijf in 2010 en 
2011 wel weer boven water te staan. Dijkgraaf: 
“Maar je wilt ook wat verdienen”. Het Mazda-dea-
lerschap en het Tamoil tankstation (benzine, diesel 
en LPG) draaien gewoon door. Het tankstation 
is jaren geleden van bemand naar onbemand 
gegaan, omdat het anders niet winstgevend was 

te exploiteren. Vorig jaar werd de LPG-installatie 
afgekeurd, zodat Dijkgraaf gedwongen was een 
nieuwe installatie te monteren. Dit jaar zijn de 
benzine- en dieseltanks aan de beurt, die welis-
waar niet vervangen hoeven te worden, maar de 
straat moet wel open om de tanks aan een inwen-
dige inspectie te onderwerpen. Dit ‘groot onder-
houd’ moet eens in de vijftien jaar gebeuren en 
vormt, samen met het reguliere onderhoud, een 
forse onkostenpost. Dijkgraaf: “De regelgeving 
om een tankstation te exploiteren is best pittig. 
Ik zou op dit moment zo’n tankstation niet meer 

bouwen, omdat er andere investeringen zijn te 
bedenken die beter renderen. Maar de installatie 
ligt er nu eenmaal, is grotendeels afgeschreven, 
de klanten waarderen het en dan is de exploitatie 
ervan best aantrekkelijk”.

Alsjeblieft geen formule
Het tankstation en het Mazda-dealerschap laten 
echter onverlet dat de leeggekomen Kia-show-
room sinds 2009 niet efficiënt werd gebruikt. 
Dijkgraaf besloot daarom om meer werk te maken 
van de handel in occasions. In 2009 lukte het 
hem prima om occasions te vinden, die hij met 
de juiste marges kon verkopen. In 2010 ging het 
bijkopen weliswaar ook nog prima, maar het werd 
wel steeds moeilijker om goede marges te blijven 
maken. Dijkgraaf: “En dan hoeft er met een auto 
niet veel mis te gaan of de garantiekosten zorgen 
ervoor dat de transactiewinst verdwijnt. Het alter-
natief – geen occasions op voorraad nemen – is 
geen optie. Ik dacht net als iedereen dat 2012 een 
beter jaar zou worden, maar de crisis hield aan. 
De particulieren hebben nog steeds geen geld 
voor auto’s over. Ik moest dus iets anders zoeken”. 
Dijkgraaf bekeek de mogelijkheden. Garagefor-
mules zijn er in de omgeving van Uddel genoeg, 

Iedereen die binnenkomt, 
ziet zowel de fietsen als 
de Mazda’s staan. De witte 
verhogingen waar de fietsen 
op staan, zijn voorzien 
van wielen. Als Dijkgraaf 
de showroom anders wil 
inrichten, kan hij de bakken 
zo verplaatsen. 

Van de voormalige Kia-zuil zijn de Kia-stickers verwijderd 
en vervangen door het beeldmerk en de naam van Fietscity. 
Antonie Dijkgraaf ontwierp het zelf.
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net als bandenspecialisten. Theoretisch zou een 
tweede dealerschap te overwegen zijn, maar 
volgens Dijkgraaf is dat in een dorp van 3.500 
inwoners aanzienlijk moeilijker dan in een forse 
gemeente of stad. Dijkgraaf: “Ik weet ook niet of 
een tweede merk wel zo’n verstandige keuze zou 
zijn. Als je vroeger als merkdealer een mooie auto 
in de showroom had staan, verkocht je ‘m ook. Nu 
kan jouw merk prachtige auto’s maken, maar als 
die niet gunstig in de bijtelling vallen, verkoop er 
je er maar weinig van. Als dealer kun je daar niet 
op sturen. Wellicht dat multi-merkdealers zoveel 
auto’s in de showroom hebben staan dat er altijd 
wel een type tussen zit dat goed verkoopt, maar ik 
moet het in andere dingen zoeken”.

Fietscity ontzorgt
Op de website www.verplaatsjezelf.nl van de 
Bovag kan iedereen de Toekomsttest doen. 
Dijkgraaf deed het ook, en las dat Fietscity de 
samenwerking met autodealers zocht. Hij hoorde 
op een Bovag-bijeenkomst bevestigingen van 
zijn eigen ideeën over de samenwerking tussen 
fiets- en autodealers. Dijkgraaf: “De groei is uit de 
autobranche, dus we moeten andere opties afwe-
gen. Als merkdealer op een autoboulevard zou 

ik nooit fietsen kunnen verkopen, maar we zitten 
hier in een dorp, waar andere dingen belangrijk 
zijn”. Antonie en Christine Dijkgraaf hebben veel 
fietsenzaken bekeken. Meestal staan er op een 
beperkt aantal vierkante meters een enorme 
hoeveelheid fietsen en accessoires. Zo’n hok vol 
fietsen heeft geen uitstraling. Dijkgraaf: “Wij zoch-
ten een moderne en frisse uitstraling. Sommige 
concepten waren eigenlijk gewoon inkoopformu-
les, maar wij kozen voor het franchiseconcept van 
Fietscity. Bij ons ontbrak het aan ervaring en ken-
nis over de fietsbranche; het is een andere manier 
van inkopen en verkopen en dan is het belangrijk 

dat je kunt leunen op een ervaren organisatie”. 
Fietscity maakt met fabrikanten afspraken over 
de inkoop, levering en garantie van fietsen, acces-
soires en onderdelen. Samen met de elf andere 
Fietscity-dealers – Dijkgraaf was de negende – is 
een kerncollectie fietsen samengesteld, die Fiets-
city vanuit een eigen distributiecentrum snel aan 
de dealers kan uitleveren. Fietscity claimt dat haar 
dealers in 2012 twintig procent beter verkochten 
dan de markt en dat de omloopsnelheid van de 
voorraad drie keer hoger is. Dijkgraaf: “Fietscity 
verzorgt de marketing, maakt een folder voor alle 
dealers, gaat heel actief met social media om en is 

Walter Bronkhorst (rechts) nadert het einde van zijn opleiding 
als eerste monteur. Hij wil die opleiding eerst afronden, voordat 
hij ook fietsen gaat repareren. Op de achtergrond repareert 
werkplaatschef Henk van de Kolk een fiets.

Twee keer per jaar worden de brandstoftanks van het Tamoil-
tankstation gecontroleerd en onderhouden. De diesel/benzi-
netank bestaat uit drie compartimenten. Vink in Barneveld, die 
de installatie ook nieuw leverde, heeft de deksels op de tank 
gedemonteerd. Vervolgens is iemand in de tank afgedaald om 
alles schoon te maken en te inspecteren. Deze verplichte grote 
onderhoudsbeurt wordt eens in de vijftien jaar uitgevoerd.
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Het achterste gedeelte van de Mazda-showroom (de tegels van de Mazda-vloer zijn rechts nog 
net zichtbaar) is ingericht als fietsshowroom. Achterin is de ingang naar het andere deel van de 
fietsshowroom en de occasionshowroom.

actiematig sterk. Fietscity ontzorgt ons. Wij krijgen 
één factuur per week, waarin alle fietsen, acces-
soires en onderdelen staan, ongeacht het merk – 
we leveren Batavus, Cortina, Gazelle, Ghost, Giant, 
Koga en Sparta – en dat scheelt onze boekhouder 
veel werk. Fietscity voert ook de nulbeurt uit, 
zodat wij alleen de trappers monteren, het stuur 
rechtzetten en de nacontrole doen”.

De visie van Bovag en Rabobank
Autobedrijf Dijkgraaf werd opgestart in januari 
1970 in een schuur bij het huis, aan de rand van 
Uddel. Een ongelukje met een lasapparaat zette 
de schuur in vuur en vlam. Achteraf was dat een 
signaal om uit te wijken naar een serieus pand. 
De keus viel op het pand van een voormalige ei-
erhandelaar, ook in Uddel. In 1975 werd Dijkgraaf 
Mazda-dealer. In december 2012 – 42 jaar na de 
start van het bedrijf – werd Dijkgraaf franchise-
nemer van Fietscity. Dijkgraaf: “Wat me al die tijd 
heeft tegengehouden, is dat we al zo lang in de 
auto’s zitten. Ik zocht de oplossing dan ook in 
auto’s. Mijn vader moest er ook aan wennen. Hij is 
bijna 68 en heeft natuurlijk ook beslissingen moe-
ten nemen op basis van veranderende marktom-
standigheden. Ik heb het verhaal als businessplan 
op papier gezet en ben er mee naar de Rabobank 
gestapt. De bank heeft dezelfde visie, dus de 
gesprekken verliepen vlot”. De Rabobank stelt 
sectorrapporten samen, onder andere over de au-
tobranche, en vindt dat er een bredere blik moet 
komen op de trends en ontwikkelingen binnen en 
buiten de branche om vervolgens een toekomst-
bestendige strategie te ontwikkelen. Volgens de 
Rabobank en Bovag zijn de megatrends (zie het 
kader op de laatste pagina) het beste tegemoet 
te treden door andere partijen bij het bedrijf te 
betrekken. Dat levert verfrissende hulp, inspiratie 
en kennis en zorgt ervoor dat autobedrijven de 
komende jaren, in welke vorm dan ook, beter 
kunnen doorstaan. Dijkgraaf: “Toen ik eenmaal het 
bedrijfsplan klaar had, vond mijn vader het ook 
goed. Hij is nu heel trots. Voordat ik met Fietscity 

in zee ging, heb ik eerst aan alle medewerkers 
gevraagd wat zij ervan vonden en ik heb er ook 
met klanten over gesproken. De oudere generatie 
krabt zich op het hoofd en vraagt waarom het 
nodig is, maar de jonge generatie begrijpt de 
noodzaak van de risicospreiding”.

Winst auto bv weer op niveau
Dijkgraaf begon de fietswinkel in december: niet 
de meest logische periode voor een feestelijke 
opening, want fietsen worden vooral in het 

voorjaar verkocht. Dijkgraaf: “En toch heb ik de 
zaak juist in de winter geopend, omdat het ons 
de tijd gaf om bekend te worden met de fietsen, 
het computersysteem, de bestellingen en al die 
andere dingen die we nog moesten leren. Liever 
in een rustige tijd, dan in het voorjaar. Ik heb daar 
geen spijt van, want ondanks het koude voorjaar 
haalden we onze doelstelling al in maart en april. 
Die drukte zouden we nooit hebben aange-
kund, als we niet al ingewerkt waren”. Dijkgraaf 
heeft een omzetdoelstelling neergelegd voor 

Samen met een interieurarchitect is gekeken hoe auto’s en fietsen het best bij elkaar gebracht konden worden. Het uitgangspunt 
was dat de fietsen een aanvulling op de auto’s moeten zijn. Klanten mogen niet het idee krijgen dat de auto’s de deur uit gaan ten 
gunste van de fietsen.
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De wanden van de showroom zijn zoveel mogelijk vrijgemaakt van leidingen en schrootjes. Het 
geeft ruimte aan de autoshop met poetsmiddelen en Mazda-accessoires.
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De receptiebalie is gefotografeerd met de rug naar de zij-
ingang. Van hier gaat het rechtsaf naar de Mazda-showroom 
en rechtdoor naar de fietsshowroom en occasionshowroom. De 
paarse muur is een idee van de interieurarchitect.

Aan de Simson-accessoiremuur vinden klanten sloten, snelbinders, bellen, verlichting, kettingen, 
handvatten, pedalen en standaards. Deze producten zorgen voor veel aanloop en gezellige drukte 
in de zaak.

Achter de receptiebalie is een doorkijkje gemaakt naar de 
werkplaats. Daar worden zowel auto’s als fietsen gerepareerd.

Dijkgraaf koos vanwege de uitstraling voor een ruime opzet. De fietsen zijn per segment neerge-
zet. Ook is er ruimte voor diverse accessoires, zoals fietskleding.

Om maximaal te profiteren 
van de wisselwerking met 
de autowerkplaats wil 
Dijkgraaf autotechnici ook 
als fietsmonteurs inzetten. 
Werkplaatschef Van de Kolk 
doet het met veel gemak. 
Hij was in februari jl. veertig 
jaar bij Dijkgraaf in dienst.

de komende drie jaren, maar die omzet is geen 
doel op zich. Dijkgraaf: “Wat ik voor ogen had, 
was een kostenbesparing voor het autobedrijf. 
Ik huur het pand van mijn vader en heb Fietscity 

in een aparte bv ondergebracht om de risico’s te 
spreiden. Door de langere onderhoudsinterval-
len van de auto’s liep het onderhoudswerk in de 
werkplaats terug, waardoor de monteurs regelma-
tig uren over hadden. In de afgelopen maanden 
zijn er al veel uren in de fietsafdeling gemaakt, 
waardoor een deel van de salariskosten van de 
monteurs en een deel van mijn eigen uren niet 
meer op het autobedrijf drukken. Hetzelfde geldt 
voor gas, water en licht en andere kosten, die ik 
nu kan spreiden. De winstgevendheid van de auto 
bv is daardoor in de afgelopen maanden ook weer 
op niveau gekomen”.

Hoe passen fietsen bij auto’s?
Samen met een interieurarchitect is gekeken hoe 
auto’s en fietsen het best bij elkaar gebracht kon-
den worden. Uitgangspunt was dat de fietsen een 
aanvulling op de auto’s zijn en dat de klanten dus 
niet het idee moeten krijgen dat de auto’s de deur 
uit gaan ten gunste van de fietsen. Het voorste 
deel van de showroom bleef de Mazda-show-
room, maar er kwam wel een nieuwe vloer in. Een 
oud verkoopkantoortje halverwege de showroom 

werd afgebroken en van het achterste gedeelte 
van de showroom (bij de receptie) werd het eerste 
deel van de fietsshowroom gemaakt. Het tweede 
deel (de oude Kia-showroom) werd omgetoverd 
tot fietsshowroom. Het achterste gedeelte werd 
de occasionruimte en dat sluit prima aan bij de 
parkeerruimte, waar ook occasions staan. Het 
pand heeft een zij-ingang en een hoofdingang 
en via beide ingangen zijn zowel de auto’s als de 
fietsen te zien. Dijkgraaf: “Het gebouw is verou-
derd, dus de leidingen, de schrootjes, de kastjes, 
de drukke steen en leidingen van de pomp zijn 
allemaal afgetimmerd, weggewerkt en alles is 
strak gemaakt. Een paar witte muren hebben we 
paars gemaakt, omdat die kleur een Mazda ac-
centkleur is en tegelijkertijd ook bij Fietscity past. 
De receptiebalie stond er al vijftien jaar, maar door 
de paarse kleur erachter lijkt het wel nieuw. Een 
interieurarchitect ziet dat soort dingen. De hele 

13AMT006z029   29 10-06-13   17:06

4



AMT | 2013 www.amt.nl
30 AMT | 2013 www.amt.nl/juni2013

De APK-straat is onderdeel van de Stop ‘n Go Service van Mazda: binnenrijden zonder afspraak en 
direct geholpen worden volgens het ‘klaar terwijl u wacht’-principe.

Achter de wasplaats bevindt zich de showroom met de oc-
casions. Een deel van de occasions staat ook buiten (helemaal 
links). Veel occasions worden nu nog via internet gekocht, 
vaak buiten de regio. Wellicht gaan ze straks allemaal naar 
dorpsgenoten.

verbouwing duurde vier weken. We hebben alles 
in de avonduren zelf geschilderd”.

Autotechnici springen bij
In een hoek van de (auto-)werkplaats is een nieu-
we werkbank neergezet om een werkplaats voor 
de fietsen te creëren. Via een schuifdeur is er di-
rect toegang tot de fietsshowroom. In de routing 
zijn inmiddels al een paar kleine aanpassingen 
gemaakt. Het bandenrek stond iets te ver weg, de 
testapparatuur lag op de verkeerde plaats; het zijn 
kleine, maar niet onbelangrijke dingen. Om maxi-
maal te profiteren van de wisselwerking met de 
autowerkplaats wil Dijkgraaf dat de autotechnici 
ook als fietsmonteurs worden ingezet. Zo is eerste 
monteur, APK-meester en bijna ‘Mazda Master’ 
Richard de Ruiter ook fietsmonteur. De zaterdag 
is zijn vaste fietsreparatiedag. Ook de vrijdag – als 
veel nieuwe fietsen voor het weekend afleverings-
klaar gemaakt moeten worden – is een drukke 
dag in de fietswerkplaats. Indien nodig springen 
de autotechnici en zelfs werkplaatschef Henk 
van de Kolk in de fietsenreparatie bij. Maximale 
flexibiliteit dus. Het uurloon ligt op 50 euro inclu-
sief 6 procent BTW; voor de auto’s is dat 60 euro 
exclusief 21 procent BTW. Dijkgraaf: “Ik hoop op 
den duur zoveel werk te krijgen dat er een extra 
man bij kan. Of dat een volwaardige fietsmonteur 
wordt, weet ik nog niet. Er is in ieder geval weer 
een gezonde druk in de werkplaats; het zoeken 
naar werk is voorbij”. Dijkgraaf staat tegenwoor-
dig vaker in de showroom en is veel meer met 
klanten bezig. Dat bevalt hem goed. Dijkgraaf: “De 
fietswinkel levert veel aanloop op, waardoor het 
drukker in de showroom is geworden, en ik waar-
deer de gezelligheid die dat met zich meebrengt. 
Iedereen heeft meer plezier in het werk”.
Nu Dijkgraaf eenmaal de stap heeft gezet om van 
zijn autobedrijf een mobiliteitsbedrijf te maken 
en hij ‘Auto Dijkgraaf’ veranderde in ‘Dijkgraaf 
Uddel’, kan er ook nagedacht worden over een 
volgende stap. Dijkgraaf: “Ik zou in de toekomst 

bijvoorbeeld aanhangwagens kunnen verkopen, 
repareren en verhuren. Ik wil echter voorkomen 
dat ik het overzicht kwijt raak en daarom maak 
ik – na Fietscity – eerst werk van de occasions als 
tweede merk”.
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Megatrends die de wereld veranderen
De Bovag maakt zich zorgen over de dealers. Behalve het rendement is het absorptievermogen bij 
dealerbedrijven een belangrijke indicator voor het aftersales-succes. Het absorptievermogen is de 
mate waarin de winst op aftersales de totale overheadkosten dekt. Voor de autobranche lag dit in 
2009 net onder de 80 procent, in 2010 klom het in het eerste kwartaal tot 93 procent, maar daarna 
daalde het elk kwartaal opnieuw: in 2011 naar 85 procent en in 2012 zelfs tot onder de 80 procent, 
dus nog beneden het niveau van rampjaar 2009. Bovag heeft elf megatrends geïdentificeerd als 
fundament voor een veranderende wereld: recessie, generatie Y, duurzaamheid, technische ontwik-
kelingen, het nieuwe werken, invloed van de overheid, digitalisering, brandstofkosten, megacities, 
demografie en globalisering. Deze ontwikkelingen hebben ook hun gevolgen voor autobedrijven 
en grosso modo ziet Bovag vier nieuwe typen ondernemingen ontstaan: hypermarkt (een mega-
mobiliteitsstore aan de rand van de stad met auto’s, scooters, caravans en fietsen, alles uit voorraad 
leverbaar tegen scherpe prijzen), niche expert (biedt producten op maat aan), mobility serviceprovi-
der (maakt het de klant makkelijk, regelt vervoersabonnementen tegen een vast bedrag per maand 
en zorgt voor ondersteuning via een 24-uurs callcentre) en de local hero. Dijkgraaf: “Dat ben ik: een 
local hero. Wat mensen in het dorp vragen, wil ik verkopen”. De local hero maakt volgens Bovag ge-
bruik van een groot netwerk van leveranciers en collega’s uit het hele land. Local hero’s hebben een 
langlopende relatie met de klanten in de regio.

Rabobank en Bovag maken zich zorgen over het absorptievermogen van dealerbedrijven. Het is de 
mate waarin de winst op aftersales de totale overheadkosten dekt. Voor de Nederlandse dealers 
lag het gemiddelde in 2012 onder de 80 procent; dat is beneden het niveau van rampjaar 2009.
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