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ADVERTENTIE

“U VERKOOPT GEEN AUTO’S, U VERKOOPT MOBILITEIT”

Bovag-dealers tanken 
inspiratie

Er komen grote veranderingen op 
de autodealers af. In zijn congres 
probeert Bovag ze te inspireren 
daar proactief mee om te gaan. 

Bovag greep het dealercon-
gres aan om de jongste cijfers 
uit zijn branchebarometer 
bekend te maken: het gemid-
deld financieel rendement 
van autodealers is -0,3% en 
70% van de dealers maakt 
verlies. Hoorden de dealers 
op het congres hoe ze daar 
verbetering in kunnen bren-
gen? AMT luisterde mee.

Onder economen worden de laatste 
drie maanden van vorig jaar wel ‘het 
plug-in kwartaal’ genoemd. De helft 
van het beetje economische groei 
dat Nederland toen eindelijk weer 
beleefde, kwam namelijk van de 
verkoopexplosie onder stekkerhy-
brides aan het einde van 2013. “Heel 
mooi, want goede verkopen op de 
korte termijn geven lucht om plannen 
te maken voor de lange termijn”, zegt 
econoom Mathijs Bouman. “Carsha-
ring is van deze tijd”, zegt hij, “Van 
bezit naar gebruik”. En dan in echte 
economentaal: “Consumptie gaat 
altijd om een dienst. Het gaat niet om 
het product auto, het gaat erom dat 
je van A naar B komt. Tot nu toe was 
carsharing gericht op geld besparen, 
maar dat hoeft helemaal niet”.
Als voorbeeld noemt hij Uber Cab 

Service, dat begon in San Francisco. 
Dat bedrijf maakt het inmiddels in 
veel meer steden mogelijk om via een 
app binnen drie minuten in een dikke 
auto te stappen. “Neem je geen tijd om 
na te denken over veranderingen en 
daarop een strategie te ontwikkelen, 
dan gaat je markt naar nieuwe par-
tijen, die daar wel tijd voor hebben”, 
waarschuwt Bouman.

Dinosaurussen vallen om
Filosoof en voormalig beheerder van 
het vermogen van de familie Fentener 
van Vlissingen, Ruud Veltenaar is het 
met hem eens. Op zijn vraag wie van 
de dealers denkt dat de wereld de ko-

mende tien jaar echt radicaal verandert 
gaan maar een paar handen omhoog. 
Hij toont een foto van het merk Kodak: 
“In de jaren negentig nog een groot-
macht. Nu verdwenen. En waarom? Ze 
dachten dat ze in de fotografie zaten. 
Dat was niet zo, ze zaten in de emoties”.
Voor de dealers is het ook oppassen: 
“U verkoopt geen auto’s, u verkoopt 
mobiliteit”. En dat is maar goed ook, 
want de filosoof denkt dat de auto 
in de toekomst weleens een negatief 
statussymbool kan worden: “Dat wil je 
wel gebruiken, maar niet hebben”.
En dat is de gedachte van meer spre-
kers op het congres: “Het eigendom 
van auto’s komt meer bij financieel 
georganiseerde partijen”. Ondertus-
sen hoeven dealers niet te wanhopen 
want: “Onderhoud, financiering, 
verzekering, mobiliteitsgarantie, daar 
is de dealer nu het centrale aanspreek-
punt. Je moet denken in kansen en die 
positie benutten”.

Plannen maken?
Goed, plannen maken dus? Nou nee, 
dat ook weer niet, want: “Plannen ma- 
ken, daar loopt je accu op leeg”, zegt 
spreker Mario Bierkens. “Dingen realise-
ren, daar laadt ie weer van op.” Hij geeft 
de tip om toch vooral naar voren te 

kijken: “Als een medewerker een doel 
niet haalt ga je met hem bespreken 
wat hij heeft gedaan en waarom het 
niet gelukt is. Fout! Niet doen! Vraag 
hem wat hij nu gaat doen om het wel 
te halen, en hoe jij daarbij kan helpen”.
En nog een tip: “Verklein de actie, ver-
groot de frequentie. Beste voorbeeld 
is Shell dat jaren tevergeefs probeerde 
de omzet in zijn tankshops te vergro-
ten. Nu vraagt de medewerker bij het 
afrekenen of je nog gebruik wil maken 
van de speciale aanbieding en lukt 
het wel”.
Niels Roemer ten slotte brengt de 
dealers op het congres de wet van 
Sinterklaas bij: “Wat je niet vraagt krijg 
je zeker niet”. Hij noemt het voorbeeld 
van Estland. “In een dag verlosten 
50.000 mensen in 5 uur tijd dat land 
van al zijn zwerfvuil. Alleen maar 
dankzij sociale media en een app. Als 
de overheid het had moeten doen 
had het jaren en tientallen miljoenen 
gekost. Jullie dealers hebben bijna 
2 miljoen klanten. Daarmee kun je 
bergen verzetten.”
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