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AUTOMATERIALENGROSSIER SERGOYNE COACHT ZIJN KLANTEN 

Sergoyne: ondernemen 
met ambitie 
“Als het goed gaat met onze 
klanten, gaat het goed met 
ons”, zeggen Dini Broothaerts 
en Jeroen Vertongen. Zeven 
jaar geleden namen zij Ser-
goyne over. Inmiddels floreert 
de automaterialengrossier 
als nooit tevoren, lezen we 
maandelijks hun diagnosetips 
in AMT en staat er nog veel 
meer op stapel. Wat kun je als 
auto-ondernemer leren van 
Sergoyne?
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Humbeek, kwart voor acht, donderdagavond. Voor de 
ingang van Feestzaal El Dorado ligt een rode loper. Bij het 
binnenlopen ontmoeten we Dini Broothaerts en Jeroen 
Vertongen. Ze zien er stralend uit en hebben zin in deze 
avond. Ze hebben hun coach, topondernemer Carl van de 
Velde, bereid gevonden op te treden voor hun klanten en 
die van Cloots Ruitersport uit het naburige Tisselt. Doel van 
de avond: betere ondernemers maken van de klanten van 
Sergoyne en die van Cloots. “Ze infecteren met goesting”, 
zoals Van de Velde het zelf uitdrukt.
Om acht uur zit El Dorado afgeladen vol met auto- en 
ruitersportondernemers. De ondernemerscoach steekt van 
wal. Zijn presentatie ademt energie en al snel zitten de paar 
honderd ondernemers op het puntje van hun stoel. Van de 
Velde heeft het ondernemen niet op school geleerd: “Toen 
ik 17 was besloot de school de samenwerking met mij te 
beëindigen”. Hij werd verkoper, bleek daar goed in en begon 
voor zichzelf. Maar Van de Velde wist: “50% van de onderne-
mers die vandaag opstarten is over vijf jaar out of business. 
En van de ondernemers die 10 jaar geleden begonnen zijn, 
doet nu 70% iets anders”.
Daarom besloot hij de denk- en doe-patronen van topon-
dernemers te bestuderen. Hoe? Door ze op te bellen, of 
meestal hun secretaresses en aan te kondigen dat hij een 
rapport schreef over succesvolle Vlaamse ondernemers:  
“Als je dan voorstelt het interview af te nemen in een restau-
rant met twee Michelin-sterren voelen ze daar meestal wel 
wat voor. En als je zorgt voor een menu met veel wijn, hoor 
en leer je veel”.

Wat zoal? Van de Velde leerde dat er zes pijlers zijn, waar je 
als ondernemer continu aan moet werken. Met veel voor-
beelden, humor en overtuigingskracht legt hij uit welke.

Je productaanbod
“Je aanbod moet aansluiten op de behoefte van de markt. 
Het moet voldoen aan de noden van de mensen”, zegt Van 
de Velde. “Logisch”, denken de ondernemers in de zaal. Maar 
niet vanzelfsprekend. Van de Velde noemt het voorbeeld 
van de videotheekhouder die tegen hem zei: “Mensen zullen 
altijd naar de videotheek komen”. Inmiddels weten we beter: 
“Hele industrieën veranderen compleet. We gingen van LP 
naar CD naar iTunes en nu naar Spotify. De Free Record Shop 
is out of business. Je moet continu blijven innoveren. En dat 
geldt ook voor kleine bedrijven”. Als voorbeeld beschrijft hij 
de twee bakkers in zijn eigen omgeving: “Bij de een staat 
een rij tot buiten. Hij vernieuwt zijn winkel regelmatig, er 
is koffie en een proevertje. Achter de toonbank staan 18 
meisjes die gescreend zijn op klantvriendelijkheid. Je kan in 
de bakkerij kijken en daar staan de bakkers te zwoegen. De 
zaak is sexy en trendy. Deze bakker heeft een onderschei-
dend concept en dat is de reden dat de mensen bij hem 
komen. De andere bakker zit er tegenover, bakt ook goed 
brood en toch zie je daar niemand”.

Je winstmodel
“Pijler twee is je winstmodel.” Van de Velde tekent een cirkel: 
“Je winst”. Hij neemt een grote hap uit de cirkel: “Je lifestyle”. 
De rest van de cirkel is beschikbaar voor investeringen. Maar 
vaak is de rest te klein. Dat kan komen omdat de cirkel te 
klein is. “In mijn industrie kun je geen winst maken”, zeggen 

Een winnend team: de mensen  
achter Sergoyne. Links: onder-
nemers Jeroen Vertongen en  
Dini Broothaerts.

‘DE GUNFACTOR 
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EIGEN BELANG 
DIENT, ZIET DE 
DEALS VAN ‘M 
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Carl van de Velde, succesvol ondernemer en coach van Sergoyne-ondernemers Dini en Jeroen, inspireert de klanten van Sergoyne en die van streekgenoot 
Cloots Ruitersport.

ondernemers weleens. Van de Velde maakt daar korte met-
ten mee: “Waarom zit je er dan nog?” Het kan ook komen 
omdat het lifestyledeel te groot is: “Zelfverrijking moet niet 
je primaire doel zijn. Door terug in je bedrijf te investeren, 
moet het op een gegeven moment zoveel waard worden 
dat je vanzelf rijk wordt”.

Je marketingstrategie
“De meeste ondernemers zijn zelf geen experts in marke-
ting”, zegt Van de Velde over de derde pijler. “Belangrijk is dat 
je actief luistert en openstaat voor goede raad. Toponder-
nemer Richard Branson van Virgin had altijd een aanteke-
ningenboekje bij zich. Tot op een dag zijn huis afbrandde en 
al zijn aantekenboekjes verloren gingen. Daarna stopte hij 
ermee. Maar hij ontdekte dat hij zijn scherpte en zijn innova-
tiviteit verloor omdat hij geen aantekeningen meer maakte. 
En dus begon hij er weer mee. Ik nodig u uit vanavond 
ook aantekeningen te maken. Ik spreek 220 woorden per 
minuut, dat kunt u nooit allemaal onthouden.”
Wat de ondernemers in de zaal over de marketingstrategie 
noteren? Bijvoorbeeld dat die de laatste jaren compleet is 
veranderd: “Van offline naar online. Je website moet gericht 
zijn op meer business. Onderzoek wijst uit dat kinderen 
meer YouTube kijken dan tv. Dus gebruik ook video op je 

website. Geef klanten iets cadeau voor hun profielgegevens. 
Gebruik social media en wees continu op zoek naar nieuwe 
klanten. Tegen het overgrote deel van de ondernemers zeg 
ik: ‘Scherp je marketing aan’”.

Je verkoopstrategie
En zo komt Van de Velde aan Pijler 4: “Sales is veranderd. 
Vroeger kocht de consument zijn auto bij zijn lokale 
autobedrijf. Nu rijdt hij rustig een heel eind verder omdat 
de auto daar net ietsje goedkoper is”. En dus gaat het om 
de gunfactor: “Die komt vanzelf als de verkoper een goede 
helper is. Wie alleen zijn eigen belang dient, ziet de deals 
van ‘m weglopen”.
Belangrijke tip: “Stop met verkopen, ga helpen! Daarmee 
maak je ambassadeurs van je klanten. Dan gaan ze op social 
media uitspreken dat jij ze goed geholpen hebt”.

Je werkwijze
Bij pijler 5 begint Van de Velde met opnieuw een tip: “Begin 
vanaf maandagmorgen met tijdschrijven. Noteer iedere 
activiteit met de tijd erbij. Houd dat vier weken vol en ga 
dan analyseren. Bij welke activiteiten ben ik operationeel 
actief? Stop daar mee. Huur daar mensen voor in. Wat jij kan, 
kan een ander ook. En als hij dat niet kan, kun je hem ervoor 

‘STEL JE GEEN 
DUIDELIJKE 
DOELEN, DAN ZIE 
JE DE KANSEN 
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“Ik nodig u uit aantekeningen te 
maken. Ik spreek 220 woorden per 
minuut, dat kunt u nooit allemaal 
onthouden.”

Terwijl ondernemerscoach Carl van de Velde hun klan-
ten ‘infecteert met goesting’, zien Sergoyne-onderne-
mers Dini en Jeroen dat het goed is.

opleiden”. En wat doe je met de vrijgekomen tijd? “Geloof 
in je concept, neem berekende risico’s. Die geven je het 
doorzettingsvermogen om uitdagingen te overwinnen. En 
dat geeft weer zelfvertrouwen.”
Dat brengt Van de Velde bij de drie niveaus van onderne-
men: “De eerste is werken. Ik werkte jarenlang 16 uur per 
dag. Tot op een dag de koffers klaar stonden in de gang. ‘Ik 
vertrek met ons kind’, zei mijn vrouw. ‘Ik zie je misschien nog 
wel’ “.
Vanaf dat moment paste Van de Velde zijn werkwijze aan. 
Hij ging inderdaad delegeren, maakte zelf minder uren en 
liet visitekaartjes drukken met ‘General Manager’ erop. “Tot 
ik een ondernemer ontmoette met ‘Managing Director’ op 
zijn kaartje. Dat vond ik nog mooier. Mijn vrouw en kind 
kwamen terug en alles leek oké. ‘Maar Carl je bent nog altijd 
niet goed bezig’, zei toen een topondernemer. ‘Want wat 
als je vijf maanden weg bent? Draait je bedrijf dan gewoon 
door? Pas als dat zo is, krijgt het marktwaarde’ .” Vanaf dat 
moment kwam Van de Velde op het derde niveau van 
ondernemen. Hij maakte van zijn bedrijf een zelfwerkend 
systeem met vaste procedures, systemen en strategieën: “Ik 
heb mezelf positief overbodig gemaakt”, zegt hij daarover. 
Die overbodigheid gaf hem de tijd en de gelegenheid om 
nog een bedrijf op te starten, en nog een, en nog een...: “Ik 
heb nu niks meer op mijn kaartje staan. Sterker nog, ik heb 
niet eens meer een kaartje. Ik ben positief overbodig”.

Je mensen
Zo komt Van de Velde automatisch bij de zesde pijler waar je 
als ondernemer continu aan moet werken: je team: “Bouw 
aan een winnend team. Ga samenwerken met andere 
bedrijven en ga mensen aanwerven. Maar test ze niet alleen 
op de juiste vaardigheden, test ze ook op de juiste persoon-

lijkheid”. Van de Velde legt uit dat er drie typen medewerkers 
zijn. “Je hebt mensen die klagen, zuchten en puffen. Ze 
hebben altijd kritiek en zelf kunnen ze niet tegen kritiek. 
Ongeveer 20% van de mensen is zo. Hebben deze mensen 
de knowhow, dan gijzelen ze je bedrijf. Zorg daarom dat je 
de knowhow in je procedures verwerkt. Dan is iedereen ver-
vangbaar en kun je zorgen dat je van deze mensen afkomt.”
In plaats daarvan moet je mensen werven met een win-
nende attitude: “Die groep omvat ook ongeveer 20%. Dat 
zijn mensen met drive. Ze werken met je samen. Ze zijn 
emotioneel aandeelhouder van je bedrijf en ze gunnen jou 
het succes”.
En de overige 60%? “Die hebben een beïnvloedbare attitude. 
Ze gaan mee klagen of ze gaan mee in het enthousiasme. 
Als ondernemer moet je natuurlijk dat laatste zien te berei-
ken. Jij moet de drive hebben om mensen aan te zetten tot 
actie, jij trekt de kar op gang.”

Ondernemerseigenschappen
Helder. Uit al zijn gesprekken met topondernemers leerde 
Carl van de Velde dat er 6 pijlers zijn waar zij voortdurend 
aan werken. Maar hij herkende ook de eigenschappen die 
je als ondernemer nodig hebt om dat goed te doen. En dat 
zijn er vijf.

Positief voordenken
Als jonge twintigers kregen Van de Velde en zijn vrouw 
de vernietigende mededeling dat hun pasgeboren eerste 
kindje een hersentumor had. Korte tijd later overleed hun 
baby’tje. De wereld van het jonge paar stortte in: “Een 
verschrikkelijk drama, we zaten helemaal stuk en we konden 
niets meer. Dat heeft een hele tijd geduurd. Tot we tegen el-
kaar zeiden: ‘Wat kunnen we hier nu mee?’  We trokken twee 

‘OMRING JE MET 
MENSEN DIE JE 
CHALLENGEN. 
MENSEN DIE 
KRITIEK OP JE 
DURVEN TE GEVEN, 
MENSEN DIE JE 
FEEDBACK GEVEN, 
MENSEN DIE 
DINGEN BETER 
KUNNEN DAN JIJ’
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Leren van topondernemers. Deze AMT-redacteur doet het.

conclusies. Eén: iedere dag dat we ooit een gezond kind 
mogen hebben, hebben we de plicht om gelukkig te zijn. En 
twee: we moeten beter relativeren. Daar zijn we nu experts 
in. We hebben geleerd een positieve betekenis te geven aan 
wat geweest is. We hebben alleen maar leerervaringen. Die 
houding moet je hebben als ondernemer. Want onthoud: 
succesvolle mensen hebben meer problemen op hun pad 
dan minder succesvolle mensen. Maar je moet die proble-
men niet negatief benaderen. Je moet mentaal anticiperen 
op wat komen gaat. Positief voordenken noem ik dat”.

Het grotere plaatje zien
Als tweede belangrijke ondernemerseigenschap noemt 
Van de Velde: ‘Het grotere plaatje zien’. “Van thuis uit heb ik 
meegekregen maar gewoon met beide voetjes op de grond 
te blijven. Maar dat helpt je niet vooruit. Er is geen tax op 
groots denken”.
Van de Velde geeft de ondernemers in de zaal een oefening: 
“Beschrijf voor jezelf je bedrijf over vijf jaar, als je weet dat 
gegarandeerd alles wat je doet, lukt. Als je nu zegt: ‘Hetzelfde 
als nu’, dan mis je deze eigenschap”.

Heldere aantrekkelijke doelen stellen
Van de Velde geeft de ondernemers in zaal El Dorado nog 
een oefening: “Schrijf drie doelen op die u met uw onderne-
ming wilt bereiken”. Hij geeft ze hooguit een minuutje de tijd 
en zegt dan: “Er waren twee mogelijkheden. Eén: het was al 
duidelijk, u hoefde niks te bedenken, want die doelen kende 
u al lang. Is dat zo dan mag u zichzelf een schouderklopje 
geven. Twee: u begon te denken en u blokkeerde. Ook goed 
nieuws, want dan is er nog veel mogelijk in uw bedrijf”.
Dat brengt Van de Velde bij een onderzoek van de Yale-
universiteit: “In 1957 vroegen de onderzoekers aan een grote 
groep laatstejaars studenten naar hun doelen na hun studie. 
3% had een helder doel voor ogen, 97% niet. Tien jaar later 
had die 3% meer kapitaal verzameld dan de andere 97% 
bij elkaar. Interessant, maar het probleem met die studie is, 
dat er niets meer van terug te vinden is. Is het alleen maar 
een gerucht, of is die studie echt uitgevoerd? Om dat te 
achterhalen deden onderzoekers aan de Harvard-universiteit 
in 1976 de studie nog eens over. Ook zij vonden dat 3% van 
de laatstejaars een helder doel voor ogen had en de rest niet. 
Maar na tien jaar had dat groepje niet alleen meer kapitaal 
verzameld dan de overige 97%, maar zelfs tien keer zoveel!”
Waarmee Van de Velde maar wil aangeven hoe belangrijk 
het stellen van doelen is. Hij heeft er ook een verklaring voor: 
“Stel je bent in een onbekende stad en je hebt barstende 
hoofdpijn. Je moet een aspirientje hebben, dus je bent 
gefocust op een apotheek. Je bent dan op zoek naar groene 
kruizen. En als je daarnaar zoekt, dan zie je ze ook. Maar stel 
je bent in diezelfde stad en je hebt ongelooflijke honger. Je 
wilt een snack. Zie je dan ook die groene kruizen? Nee! Je 
waarneming is waar je focus is. Zo werken je hersenen. Als je 
duidelijke doelen hebt, dan prikkel je je hersenen daarnaar 
te kijken. Stel je geen duidelijke doelen dan zie je de kansen 
niet”.

Bouwen aan topteams
“Topondernemers bouwen een team”, zegt Van de Velde. 
“Niet alleen de mensen waar ze mee samenwerken, maar 

ook de mensen waar ze mee samenleven. Omring je met 
mensen die je challengen. Mensen die kritiek op je durven 
te geven, mensen die je feedback geven, mensen die dingen 
beter kunnen dan jij. Spar met ondernemers die verder zijn 
dan jij. Vroeger moest ik daar hemel en aarde voor bewegen, 
inmiddels komen ze ook naar mij toe.”

Durven investeren in succes
Ten slotte, de vijfde belangrijke eigenschap waarover 
topondernemers beschikken: “Ze durven te investeren in 
succes. Schrijf even op: ‘De kwantiteit van onzekerheid die 
gij als mens kunt dragen, staat in directe verbinding met 
de levenskwaliteit die ge moogt ervaren.’ Zekerheid is een 
illusie. Je bent zeker van je relatie? Morgen kan je schatje 
verliefd worden op een ander en je relatie is weg. Zeker van 
je gezondheid? Morgen heeft de dokter slecht nieuws voor 
je en weg is je zekerheid. Financiële zekerheid? Je kan heel 
wat geld op de rekening hebben, maar morgen bega je 
een stommiteit en heel je financiële zekerheid is weg. Veel 
mensen zijn verslaafd aan zekerheid. Daarom komen ze niet 
verder. Je moet berekende risico’s durven te nemen. Dat kun 
je doen als je gelooft in je eigen concept. En als je dat doet, 
ontwikkel je ook de drive en het doorzettingsvermogen om 
van het risico een succes te maken”.
Humbeek, kwart voor twee, vrijdagmorgen. De laatste 
ondernemers hebben Feestzaal El Dorado verlaten. Zonder 
uitzondering zijn ze zwaar geïnfecteerd met goesting. 
Jeroen Vertongen en Dini Broothaerts kijken met een goed 
gevoel terug op de avond. Ze gaan genieten van een korte 
nachtrust want morgenvroeg, of eigenlijk straks, openen ze 
de deur van Sergoyne en gaan ze daar weer de kar trekken.
 

‘STOP DAAR 
MEE. HUUR DAAR 
MENSEN VOOR 
IN. WAT JIJ KAN, 
KAN EEN ANDER 
OOK. EN ALS HIJ 
DAT NIET KAN, KUN 
JE HEM ERVOOR 
OPLEIDEN’
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Het was al laat toen de laatste on-
dernemers ‘geïnfecteerd met goes-
ting’ Feestzaal El Dorado verlieten. 
Maar de volgende morgen bouwen 
Jeroen en Dini al weer vroeg verder 
aan hun onderneming.

Voor zijn ‘3 Sterren Klanten’ ontwikkelde Sergoyne een 
werkplaatstrolley met tablet PC. Dankzij die uitrusting 
kan Sergoyne de klant, het autobedrijf, op afstand 
helpen bij diagnose.

De training 
in praktijk: 
Sergoyne
Wolvertem acht uur, vrijdagmorgen. Ondernemers-
echtpaar Dini en Jeroen zijn al aan het werk. Dus rijst 
de vraag: zijn ze dan niet positief overbodig?

Dini: “Ik heb bij het trainingsinstituut van Carl van 
de Velde een coachingscyclus gevolgd. Die heet 
MIR (Master In Results), wordt ondersteund door de 
Vlaamse overheid en bestaat uit zes een- en twee-
daagse seminars, verspreid over een jaar. En ik ben 
inderdaad bij gaan houden wat ik deed. Ik was dag 
en nacht met de boekhouding bezig. Die heb ik nu 
uitbesteed. Zo heb ik tijd vrij gemaakt om meer 
aandacht aan de medewerkers te geven, naar ze te 
luisteren, ze te coachen en te helpen”.
Zo is een andere omgang met elkaar ontstaan binnen 
het bedrijf. En binnen die sfeer helpen de medewer-
kers bij het bouwen aan een winnend team. “Mensen 
aannemen hebben we moeten leren”, zegt Jeroen. Als 
we denken dat iemand geschikt is, vragen we hem 
een week mee te werken. Daarna evolueren we met 
het hele team. Met een goede groep is het makkelij-
ker goede mensen aan te nemen.”
Dini heeft nu ook meer tijd voor de klanten: “Ik kan 
het uithangbord van het bedrijf zijn”. En voor de 
marketing: “Ik bedenk week- en maandacties en zoals 
je weet maken we nu video’s om te laten zien hoe we 
onze klanten kunnen helpen met Sergoyne Diagnos-
tics”.
Dini schoolt zichzelf continu bij en dat wil ze ook voor 
haar klanten: “Vergeet niet dat universele bedrijven 
hier in België vaak kleiner zijn dan in Nederland. Vele 
van hen moeten echt professioneler gaan werken. 
Na deze avond met Carl van de Velde starten we een 
traject voor onze klanten met trainingen die er op 
gericht zijn beter te leren communiceren met hun 
klanten”. Concreet: “Hoe ontvang je de klant? Hoe 
praat je met hem of haar over techniek? Wat moet er 
op de factuur staan en hoe leg je dat uit? Hoe doe je 
aan klantenwerving en hoe bereik je je doelgroep?”

Heldere doelen
“We hebben doelen gesteld en keuzes gemaakt”, zegt 
Jeroen. Om uit te leggen welke, gaat hij even terug in 
de tijd. In 2007 namen hij en Dini Broothaerts grossier 
Sergoyne Car Parts over.
In de jaren daarna ging het personeelsbestand van 
zes naar twaalf en steeg de omzet nog veel scherper. 
Wie maandelijks Diagnosetips in de Praktijk leest 
in AMT, weet dat het ondernemersechtpaar inmid-

dels ook Sergoyne Diagnostics runt om klanten te 
helpen bij lastige storingen. Voor hun allerbeste 
klanten, de ‘3 Sterren Klanten’ ontwikkelden ze 
SSW, de Selected Sergoyne Workshop. Die klanten 
krijgen een gratis diagnosetrolley, met daarop een 
tablet PC met ATIS van GMTO en de Hella HGS-data. 
Dankzij die uitrusting en de geïnstalleerde software 
kan Sergoyne Diagnostics bij een lastige storing 

“Stop met verkopen, ga helpen!”, zegt Carl Van de Velde. 
Met Sergoyne Diagnostics helpt Sergoyne Car-Parts zijn 
klanten diagnosestellen.

‘IK HEB VAN MIJN 
BEDRIJF EEN 
ZELFWERKEND 
SYSTEEM 
GEMAAKT. IK HEB 
MEZELF POSITIEF 
OVERBODIG 
GEMAAKT’
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Meer hulp: Sergoyne geeft technische trainingen en 
ontwikkelt daarvoor lesborden.

Sergoynes 
jongste project. 
Onder de naam 

Autotronics 
elektronische 

units uit de 
autodemon-

tage geschikt 
maken voor 
hergebruik.

?meer weten
Benieuwd naar de video’s 
waarop Sergoyne Diagnostics 
lastige storingen oplost? Ga 
snel naar
www.amt.nl/3-2014

de computer van het autobedrijf overnemen. Zo lost 
Segoyne storingen op zonder dat een rit naar de 
werkplaats in Wolvertem nodig is.

Gebruikte elektronische units 
weer bruikbaar
Het nieuwste project van de twee innovatieve 
ondernemers heet Autotronics. Sergoyne werkt 
daarin samen met diagnosepartner 2ndBit en de 
demontagebedrijven Rhenoy en De Jonghe Recu-
parts. Jeroen: “Demontagebedrijven gooien ECU’s en 
andere elektronische regelunits vaak weg. Je kunt ze 
namelijk niet hergebruiken. Ze zijn softwarematig 
gebonden aan de auto waarin ze zaten. Autotronics 
brengt nu voor een hele reeks populaire auto’s voor 
de vijf belangrijkste elektronische units in kaart hoe 
je die softwarematige binding ongedaan kunt maken. 
Uitleren of virginizen noemen we dat. Is dat gebeurd 
dan is het onderdeel geschikt om in een andere auto 
ingebouwd te worden.We leveren het onderdeel met 
een QR-code. Als je die scant vind je alles wat je nodig 
hebt om het onderdeel in te leren op de auto waarin 
het komt. We beginnen nu met Peugeot en Opel. 
Andere merken volgen later”.

Grossier wordt importeur
En dan is er nog één keuze van Dini Broothaerts en 
Jeroen Vertongen ongenoemd gebleven: “Behalve 
grossier, zijn we ook importeur geworden. Met zes 
grossiers, verdeeld over de Belgische provincies, 
vormen we BCC. Dat is de Benelux Carparts Corpo-
ration. Met die zes leden hebben we ongeveer een 
kwart van de Belgische aftersales onderdelenmarkt 
in handen. Dat is meer dan Doyen. Daarom kan 
BCC rechtstreeks zaken doen met de grote auto-
onderdelenleveranciers als Bosch, Valeo, Hengst, 
Spidan en tal van anderen. Dat is belangrijk, want 
op die manier krijgen we betere marges en condi-
ties. En die hebben we nodig om onze klanten de 
ondersteuning te bieden die we bieden. Daarom 
hebben we een eigen BCC-bestelsysteem voor 
onze klanten opgezet. We kunnen zo’n 85% van 
alle onderdelen uit onze eigen voorraad leveren en 
voor het overige deel hebben we met de BCC-leden 
een systeem van onderlinge onderdelenuitwis-
seling opgezet. Dat werkt goed, maar toch moet 
eind van dit jaar het centrale BCC-magazijn voor 
slowmovers klaar zijn”.

Sergoyne is een van de 
zes grossiers die samen de 
Benelux Carparts Corporation 
vormen. BCC heeft een kwart 
van de Belgische aftersales 
onderdelenmarkt in handen 
en heeft een eigen bestelsys-
teem bij de autobedrijven.

De Jonghe Autoparts
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Druant

Theuwissen
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Henrard
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