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REPORTAGE
Mobility Centre Citroën in Rotterdam

Een aantal merkdealers in het Rijn-
mond gebied, behorende tot de De
Jong Automotive Groep, presen-
teert zich sinds kort onder de naam
Mobility Centre. Daarmee willen
de bedenkers van deze formule
aangeven dat men de klant een
pakket diensten en producten aan-
biedt waarmee aan alles wat met
mobiliteit te maken heeft invulling
kan worden gegeven. De filosofie
daarbij is dat de klant in alles cen-
traal staat, dat er in feite vanuit zijn
optiek wordt gedacht en gehan-
deld. “Het omgekeerde dus van de
manier waarop traditioneel in de
autobranche zaken worden ge-
daan”, aldus de heer J.M. van
Vugt, directeur van de Groep.

Om dat waar te kunnen maken
moet je natuurlijk goed weten wat
bij de klanten leeft en wat die wil-
len. “Een consument wil op de eer-
ste plaats gemak, comfort en ge-
moedsrust. Een klant moet verder
het gevoel krijgen dat hij echt wel-
kom is en dat het autobedrijf er
voor hem is en niet omgekeerd. Ui-
teraard heeft dat alles te maken
met het gedrag van de medewer-
kers. Maar het betekent ook dat
daar bij de uitstraling en de aankle-
ding van een bedrijf rekening mee
gehouden moet worden”, aldus
Van Vugt. Hij vult dat meteen aan
met het volgende: “Je moet een ei-
gen identiteit creëren en zorgen dat
de klant zich bij het merk thuis
voelt. Dat is volgens ons ook de
manier om de afnemende loyaliteit
van de klanten te stoppen.”

En dat is bij het eerste Mobility
Centre dat geopend werd ook dui-
delijk het geval. Het gaat hier ove-
rigens om Mobility Centre Citroën
dat onder leiding staat van direc-
teur Bert van Es. Hij vertelt dat het
niet altijd om grote ingrijpende za-
ken gaat. Als voorbeeld noemt Van
Es de bereikbaarheid. “Als een
klant belt, dan moet de telefoon zo
snel mogelijk opgenomen worden.

Het mag niet voorkomen dat een
klant te lang moet wachten of dat
hij in het ergste geval helemaal
geen contact krijgt. Om de bereik-
baarheid verder te verhogen heb-
ben we alle medewerkers voor ge-
bruik op de zaak voorzien van een
mobiele telefoon.”

Inmiddels is ook Mobility Cent-
re Peugeot geopend en in de nabije
toekomst zullen meerdere merken
volgen, allemaal gevestigd in het
Rijnmond gebied. Mobility Centre
moet een begrip worden dat niet
staat voor een bepaald automerk
maar voor mobiliteit in de ruimste
zin van het woord.

Mobiel houden
De klanten onder alle omstandig-
heden mobiel houden, daar gaat

het dus om. Ieder Mobility Centre
biedt om dat waar te maken een
breed pakket diensten aan. Auto-
matisch zorgen voor vervangend
vervoer, halen en brengen als de
auto voor onderhoud of reparatie
in de werkplaats moet zijn en tijde-
lijk een ruimer model auto be-
schikbaar stellen, zijn daar voor-
beelden van. Nieuwe banden,
uitlaat of ruitenservice, het wordt
snel geregeld, de klanten kunnen
er voor terecht zonder afspraak.
Een persoonlijk financieringsvoor-
stel of een op de individuele situ-
atie afgestemde leaseconstructie,
het maakt allemaal deel uit van de
formule.

In de autobranche hoor je op dit
moment vaak de kreet ‘toegevoeg-
de waarde leveren’. Dat is volgens
Van Vugt niet van toepassing, je
moet gewoon ‘waarde’ leveren,
daar hebben de klanten recht op.
Dan is er nog het begrip ‘klanten-
tevredenheid’, dat door veel im-
porteurs en autobedrijven door
middel van enquêtes wordt geme-
ten. Meestal gebeurt dat één maal
per jaar en dan heb je dus te maken
met een achterhaald verhaal. Bij
een Mobility Centre moet een

Niet alleen auto’s verkopen

Complete invulling geven 
aan mobiliteit
De filosofie achter Mobility Centre kan het beste worden omschreven als ‘een

nieuwe mentaliteit in mobiliteit’. De formule, ontwikkeld door een multi-merk

automotive holding, kenmerkt zich door de manier waarop met de klant wordt

meegedacht over  zijn vervoerswensen en hoe daar invulling aan wordt gegeven.

Mobility Centre Citroën is geves-
tigd in een bestaand,maar wel to-
taal aan de mobiliteitsformule aan-
gepast pand aan de Albert
Plesmanweg in Rotterdam.Het is
het eerste autobedrijf binnen de
Japhet De Jong Holding dat onder
deze vlag opereert.

G.van Es,vestigingsdirecteur
(links),en J.M.van Vugt,directeur
De Jong Automotive,verwachten
veel van de nieuwe formule.Van
Vugt:“Het gaat niet om toegevoeg-
de waarde, je moet gewoon waar-
de leveren,daar heeft de klant
recht op.”
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klant meer krijgen dan hij ver-
wacht en dan is hij dus automa-
tisch tevreden.

Om dat te kunnen blijven waar-
maken moet je wel de vinger aan
de pols houden en weten wat er
binnen de bedrijven gebeurt. Daar-
voor wordt veel gemeten en wor-
den de bij de groep behorende au-
tobedrijven ook maandelijks
bezocht door een zogenoemde
mistery shopper. Hierdoor heb je
de mogelijkheid om snel bij te stu-
ren als dat nodig is. Dat is mede
belangrijk omdat klanten voortdu-
rend veranderen, als het ware in
een continu proces. Het betekent
dat je daar constant mee bezig
moet zijn, er voor moet zorgen dat

de organisatie de veranderende
omstandigheden aan kan”, aldus
Van Vugt. Hij voegt daar nog aan
toe dat respect het sleutelwoord
achter de hele Mobility Centre for-
mule is. Je moet de bereidheid
hebben om mensen te respecteren,
niet alleen in theorie maar vooral
in de praktijk.

Beheerst groeien
De De Jong Automotive Groep is
voortgekomen uit drie Volvo-be-
drijven en omvat op dit moment de
merken Peugeot, Citroën en Volvo.
Verder horen er drie schadeherstel-
bedrijven bij en biedt de groep
werk aan in totaal zo’n 175 mede-
werkers. Wat betreft het leverings-

programma nieuwe auto’s gaat het
om een gamma in prijsklassen van
zeg maar vijftienduizend gulden
tot twee ton. En dat in concepten
die een groot deel van de vraag af-
dekken.

Van Vugt geeft aan dat in de toe-
komst ook andere merken binnen
de formule zullen opereren. Hij
heeft het in verband met uitbrei-
ding over schaalgrootte met een
groei in segmenten. De invulling
daarvan moet stap voor stap plaats
vinden en de verschillende merken
zullen complementerende activi-
teiten ontplooien, elkaar aanvullen.
In 1999 verkocht men 2.000 nieu-
we auto’s en binnen drie jaar moe-
ten dat er tussen de 5.500 en 6.000

worden.
Zaken waar men op dit moment

mee bezig is, zijn onder meer het
vertalen van het Mobility concept
naar gebruikte auto’s, internet in-
passen in de bedrijfsactiviteiten en
er voor zorgen dat het personeel op
het niveau blijft dat nodig is om in-
vulling aan de formule te kunnen
geven. Er is voor dit laatste zelfs
een speciale training in ontwikke-
ling, 3-lagen training genoemd.

Van Vugt besluit met de opmer-
king over de Mobility Centre for-
mule, dat het pas volledig tot zijn
recht komt als alle betrokkenen
hem voor 200 procent praktiseren.

De showroom is licht,open en zodanig ingericht dat je je er snel op je ge-
mak voelt.Ook de manier waarop de klanten worden ontvangen en be-
handeld moet daaraan bijdragen.

Belangrijk onderdeel van de formule is dat de klant het gevoel moet krijgen dat
hij echt welkom is.Daarnaast moet je een eigen identiteit genereren en zorgen
dat hij zich thuisvoelt bij het merk,merkbinding opbouwen dus.

De werkplaats is niet overdreven groot,maar wel heel efficiënt opgezet.Men
kan er wel voor veel zaken terecht zonder afspraak en er wordt door middel van
totaalprijzen vooraf altijd duidelijkheid geboden.
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