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Familiebedrijf Ginion Group vervult verlangens

Van MINI tot McLaren
Freddy Ginion begon in de jaren zestig als kleine garage- en 

pompstationhouder. Tegenwoordig is de Ginion Group, met 

aan het hoofd schoonzoon en CEO Stéphane Sertang, een 

dominante speler op de Belgische en Luxemburgse markt van 

premium en luxemerken met in de portefeuille BMW, MINI, 

Volvo, Maserati, Ferrari, Rolls-Royce én… McLaren.

Onze ontmoeting met CEO Stéphane Sertang 
vindt plaats in de ‘McLaren Flagship Store’ op de 
Louizalaan in Brussel. Dit is de meest mondaine 
winkelstraat in België. Elk prestigemerk, uit welke 
branche ook, wil een vestiging hier. Het stekje van 
McLaren misstaat hier niet en bezorgt de ‘Avenue’ 
zelfs een extra trekpleister, want de nieuwe sport-
wagen uit Woking brengt ook de hoofden van de 
‘beau monde’ uit de hoofdstad stevig op hol.
“Deze locatie is ideaal voor een exclusief sportwa-
genmerk als McLaren”, verduidelijkt Sertang. “Naar 
het voorbeeld van de toplocaties in de bekende 
shoppingstraten in Londen en Parijs is deze show-
room aan de Louizalaan een perfecte vitrine om 
het merk te promoten.”

Complementair aanbod
De Ginion Group profileert zich als verdeler van 
premium en luxemerken in België en zelfs de 
Benelux. Daarachter zit een strategie die het 
bedrijf geen windeieren legt. Ondanks de crisis 
gaan de exclusieve auto’s als warme broodjes 
over de toonbank bij Ginion. “We mogen niet 
klagen”, merkt Sertang op. “Sinds de lancering 
van McLaren in 2011 leverden we al ruim veertig 
auto’s. Daarmee zijn de objectieven zeker behaald. 
Momenteel stabiliseert de verkoop zich, maar er 
zit nog veel nieuws in de pijplijn. Volgend jaar 
staat de exotische P1 in de showroom en in 2015 
verwachten we de ‘P15’. Dat wordt een kleiner 
model onder de MP4-12C, waarmee een ander 

publiek wordt geviseerd. Toch wel belangrijk om 
het momentum in de verkoop te houden, want 
we zijn een jong merk en ook als invoerder bracht 
die opstart belangrijke investeringen met zich 
mee.” Naast McLaren is de Ginion Group eveneens 
verdeler van Ferrari en Maserati in de Belux. Doet 
het bedrijf daarmee zichzelf geen onnodige con-
currentie aan op de markt van exclusieve sportwa-
gens? Sertang vindt van niet: “Elk merk is anders 
gepositioneerd en spreekt zo zijn eigen publiek 
aan. Ferrari is er voor de gepassioneerde sport-
wagenliefhebber, terwijl McLaren eerder teert op 
zijn high tech imago en de zuivere prestaties en 
veel minder op het ‘show off’ effect. Daarom zijn 
de merken complementair en daarmee spreken 
we een zo breed mogelijk publiek aan. Niet alleen 
in het segment van de sportwagens, maar in ons 
hele aanbod. Een klant gebruikt misschien zijn 
Ferrari voor sportieve uitstapjes op een circuit, 
maar verkiest daarnaast zijn Rolls-Royce voor de 
luxe en verfijning. En zijn gezin vindt zijn gading 
bij BMW of MINI. Dat is de strategie van de Ginion 
Group: een breed en coherent aanbod verzekeren 
in de markt van premium en luxe merken”.

Geen supermarkt
De Ginion Group telt 8 merken (McLaren, Rolls-
Royce, Ferrari, Maserati, BMW, MINI, Volvo, BMW 

De McLaren-showroom in 
Brussel is ingericht volgens 
de corporate identity en 
heeft als blikvanger een 
‘opengewerkte’ MP4-12C 
om alle technische details 
te tonen.
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Motorrad) verdeeld over elf vestigingen, vooral 
in de regio Brussel en een antenne voor Ferrari in 
Luxemburg. Is daarom een unieke, centrale locatie 
niet het overwegen waard? Een autosupermarkt à 
la Cardoen is zeker uitgesloten volgens Stéphane 
Sertang: “We zijn gespecialiseerde merkverdelers, 
en dat moet ook tot uiting komen in de service en 
de infrastructuur. Alles onder één dak lijkt me niet 
het goede plan. Bovendien is het ook historisch 
gegroeid dat we op verschillende locaties in de 
Brusselse regio actief zijn. Aanvankelijk lieten de 
meeste merken geen multisite-verdelers toe, zo-
dat je voor een groei van de activiteiten wel met 
verschillende entiteiten moest werken. Dat heeft 
ook zijn voordelen. Zo heeft onze BMW-vestiging 
in Overijse vooral fl eetklanten die door de car po-
licy van hun bedrijf veelal naar een standaardpro-
duct gedreven worden, terwijl we in Waver vooral 
particulieren over de vloer krijgen, die vaak hun 
BMW volledig naar hun smaak uitdossen en dus 
voor meer opties kiezen, die ons als verdeler meer 
opbrengen. Beide klanten zijn voor ons belangrijk 
om een evenwichtige mix in de verkoopporte-
feuille te krijgen”. 

 Gescheiden maar toch samen 
 Deze aanpak sluit niet uit dat in sommige vesti-
gingen verscheidene merken gegroepeerd wer-
den, en ook in het back offi  ce en in de werkplaat-
sen worden synergiën doorgevoerd. “Het spreekt 
voor zich dat vooral de commerciële aanpak van 
de verschillende merken een onderscheid vereist”, 
stelt Sertang. “Voor de luxemerken als Rolls-Royce 
en McLaren hebben we een apart verkoopteam 
dat de juiste contacten heeft in dit marktsegment. 
En eigenlijk geldt dat ook voor de andere merken. 
Vandaar dat er een fysieke scheiding is tussen de 
showrooms van de verschillende merken, ook 
al bevinden die zich soms in hetzelfde gebouw. 
Dat vinden alle klanten belangrijk. Zo wil een 
MINI-koper, die vaak ook emotioneel erg betrok-
ken is bij zijn auto, niet de indruk krijgen dat hij 
minder aandacht verdient dan een BMW-rijder. 
Daarom heeft MINI in Waver een volwaardige 
showroom, naast die van BMW. Op vlak van back 
offi  ce gebeurt een groot deel van de administratie 
uiteraard gemeenschappelijk. Wel zijn de CRM 
en DMS meestal gescheiden, omdat de systemen 
van de merken niet altijd compatibel zijn. Ook 
de werkplaatsen worden gedeeld. Zo gebeurt 
het onderhoud van Rolls-Royce en McLaren in 
de werkplaats waar ook BMW’s een servicebeurt 
krijgen. Met de relatief kleine volumes van deze 
luxemerken valt dat perfect in te plannen. Uiter-
aard zijn er wel gespecialiseerde technici voorzien 
die een specifi eke opleiding kregen bij de con-
structeurs. Dat maakt dat we ook in staat zijn de 
meeste herstellingen aan Rolls-Royce en McLaren 
zelf uit te voeren.” 

 Ginion Academy 
 Een gedegen opleiding is erg belangrijk. Op elk 
vlak wordt de lat steeds hoger gelegd, zowel 

voor technici als commerciële en administratieve 
medewerkers. Precies daarom besteedt de Ginion 
Group erg veel aandacht aan de opleiding en 
bijscholing van personeel. “We zijn een familiebe-
drijf met een lange traditie. Maar tegelijk werken 
we hard aan de toekomst”, stelt Sertang. “Dan doel 
ik niet alleen op de vernieuwing van de infrastruc-
tuur of de acquisitie van nieuwe merken, maar we 
investeren ook veel in de motivatie en de capaci-
teiten van onze werknemers. We willen het liefst 
dat iedereen zich goed voelt in ons bedrijf en zo 
optimaal kan functioneren. Jong én oud. Weet je 
dat er al verscheidene mensen zijn die hier meer 
dan dertig jaren dienst hebben en dus zowat 
hun hele carrière bij Ginion hebben gewerkt? 

Om elke werknemer gemotiveerd te houden en 
in zijn job te laten evolueren, voorzien we een 
intensief opleidingsprogramma onder de koepel 
van de ‘Ginion Academy’. Gemiddeld spendeert 
ons personeel zeven dagen per jaar aan opleiding. 
Voor sommige technici kan dat zelfs tot meer dan 
22 dagen oplopen.” 
 Stéphane Sertang wil graag de jeugd een kans 
geven om hun passie voor de auto in zijn bedrijf 
te beleven. “Daarom gaan we regelmatig een 
partnership aan met scholen om jongeren met 
een opleiding autotechniek of marketing ervaring 
in ons bedrijf te laten opdoen”, vertelt de CEO. 
“In die richting zijn we trouwens voortdurend op 
zoek naar nieuwe ideeën om jongeren de passie 

Een exclusief merk als 
McLaren vergt een specifi eke 
aanpak bij de verkoop, waar-
bij de klant zijn keuze kan 
maken uit een assortiment 
edele materialen die in 
een speciale koff er worden 
gepresenteerd.

Ginion staat ook in voor het 
onderhoud en de herstellin-
gen van McLaren, waarvoor 
de technici specifi eke 
opleidingen kregen.

De McLaren-mecanicien 
heeft een speciale toolset 

voor de MP4-12C.

AMT BELGIË
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Ginion biedt via het 
‘Provenance’-programma  
ook jonge tweedehands 
Rolls-Royces aan, die nog 
verder gepersonaliseerd 
kunnen worden.

voor de auto mee te geven. Ik denk er bijvoor-
beeld aan om studenten uit het hoger onderwijs 
als jobstudent met de functie van ‘informant’ in 
onze showrooms in te schakelen. Zij kunnen de 
klanten de eerste informatie geven en ze warm 
maken voor onze producten. Een ideale job voor 
studenten met een passie voor auto’s en mis-
schien een eerste stap naar een mooie loopbaan 
binnen ons bedrijf.”

Stapje in Nederland
Het hoofdkwartier van de Ginion Group is ge-
vestigd in Overijse, aan de rand van Brussel, met 
directe uitvalswegen naar Wallonië, Vlaanderen 
en Luxemburg, terwijl ook de Nederlandse grens 
op amper een goed uur rijden ligt: “Die centrale 
ligging is cruciaal voor de uitbouw van onze 
activiteiten in België en Luxemburg, waar we ook 
Rolls-Royce en Ferrari vertegenwoordigen. Onze 
mensen kunnen zo makkelijk pendelen tussen de 
verschillende vestigingen om de klanten optimaal 
van dienst te zijn”.

Met de distributie van McLaren in de Benelux 
kreeg de bedrijfsvoering een nieuwe dimensie, 
want voor het eerst bestrijkt de Ginion Group ook 
Nederland. Is dit het begin van een expansie naar 
het noorden? “Neen, ons territorium blijft België 
en Luxemburg. Enkel McLaren is een uitzondering. 
Het merk kleurde de Benelux in als één sector”, 
licht Sertang de situatie toe. “We hebben geen 
vestiging of showroom in Nederland en geven 
daarom de prospecten en klanten daar een heel 
persoonlijke service. Zo wordt op verzoek de 
wagen bij de eigenaar opgehaald voor een on-
derhoudsbeurt in onze werkplaats in Overijse en 
leveren we hem achteraf weer netjes bij hem thuis 
af. Momenteel loopt dat zo prima.”

Televisie en racen
Voor Rolls-Royce en McLaren neemt de Ginion 
Group het invoerderschap waar en dat schept 
verplichtingen, op vlak van marketing en com-
municatie: “Als invoerder moet je ook aan het 
imago en de zichtbaarheid van je merk werken;  

evenementen voor klanten organiseren en de 
relaties met de media onderhouden. Dat is veel 
werk, waarvoor we een ervaren pers en PR mana-
ger engageerden. Het is ook van belang voor deze 
luxemerken de gepaste acties te ondernemen. Zo 
dook de Rolls-Royce Phantom op in de VTM-tv-
serie ‘De Rodenburgs’, een saga van een steenrijke 
industriële familie, waarin de pater familias, 
vertolkt door de bekende acteur Mike Verdrengh, 
zich met deze wagen verplaatste. Dat optreden 
hebben we goed overwogen. Het profiel van deze 
ondernemer stemde goed overeen met ons doel-
publiek, dus was dit zeker een geslaagd ‘product 
placement’ te noemen”.
Voor de promotie van het sportieve McLaren 
werd een gepaste activiteit in een andere context 
verkozen. Onder de vlag van ‘Boutsen Ginion 
Racing’ nemen twee McLarens 12 GT3 deel aan de 
Blancpain Endurance Series, het bekende Euro-
pese GT-kampioenschap. “Hier zijn we partner van 
Boutsen Racing, dat de raceversie van de MP4-12C 
inzet. Een logische keuze gezien de background 
van McLaren in de autosport en een bijzonder 
leuk kader om klanten uit te nodigen die zo ‘hun 
model’ op een racecircuit aan het werk zien.”
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Profiel Ginion Group
Hoofdkantoor:  Brusselsesteenweg 403,
  Overijse – www.giniongroup.com
Management:  Chairman & CEO Stéphane Sertang
Oprichting:  1964
Invoerder:  McLaren (Benelux), Rolls-Royce (Belux)
Verdeler:  Ferrari, Maserati, BMW, MINI, Volvo,
 BMW Motorrad
Omzetcijfer: 130 miljoen euro in 2012
Volume: 3.600 verkochte nieuwe
 en tweedehandswagens in 2012
Aantal vestigingen: 11
Werknemers:  200

Rolls-Royce ook tweedehands
Je zou het misschien niet bij Rolls-Royce verwachten, maar ook voor dit merk bestaat een markt 
voor jonge occasions. Ze is zelfs officieel door de constructeur georganiseerd door middel van het 
‘Provenance’-programma. Dat biedt geselecteerde auto’s mét de nodige garanties aan via officiële ver-
delers, zoals Ginion: “Een ideaal concept om nieuwe klanten aan te trekken die de mogelijkheid niet, of 
nog niet, hebben om de investering voor een nieuwe Rolls-Royce te doen. Hiermee proeven zij van de 
geneugten van het rijden in een Rolls en kopen later misschien wel een nieuw exemplaar”. Uniek aan 
het ‘Provenance’-programma is dat ook deze tweedehands auto’s gepersonaliseerd kunnen worden. In 
navolging van het ‘Bespoke’ personaliseringsprogramma voor de nieuwe modellen is er een gelijkaar-
dige ‘After Bespoke’-behandeling voor de ‘Provenance’-wagens voorzien. “Zo kan de klant zijn gebruikte 
Rolls toch naar eigen smaak aankleden en uitrusten. Een service die je bij geen ander luxemerk vindt en 
waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. De aanschaf van een Rolls-Royce blijft immers een unieke 
ervaring. Het is veel meer dan de verkooptransactie. Het is zowaar het vervullen van een verlangen, te 
vergelijken met een kunstwerk dat je al lang wilt en dat eindelijk in je bezit komt”, zegt Sertang.

Het onderhoud en de her-
stellingen voor Rolls-Royce 

gebeurt in de werkplaats in 
Overijse, waar ook BMW’s 
een opknapbeurt krijgen.

13AMT008z036   36 14-08-13   14:51

3


