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REPORTAGE
Forddealer AIA in Amsterdam

Eigenaar van AIA is de Stern
Groep die in 1987 ontstond door
de verzelfstandiging van een aantal
Mercedes vestigingen. In ‘93 is
daar de Riva club bijgekomen en
de laatste overname, in 1997, was
Entam, Ford dealer in Amsterdam.
Omdat dat bedrijf niet zo’n goede
reputatie had is er voor gekozen
om de naam AIA te gaan gebrui-
ken. Geen probleem want dat was
in feite een slapende bv van Entam
en dus onderdeel van de overname.
In totaal omvat de Stern Groep
zo’n 18 bedrijven, allemaal gericht
op automotive, waaronder dealer-
bedrijven en schadeherstelbedrij-
ven. Er werken ongeveer 550 men-
sen en de omzet bedraagt in totaal
circa een half miljard gulden.

Service-organisatie
Directeur John Zwarts zit zelf nu
zo’n drie jaar bij Ford en heeft een
eigen, bijzondere visie over de ma-
nier waarop een autobedrijf gerund
moet worden. Zo noemt hij AIA
een service-organisatie en niet een
verkooporganisatie. “Wij exploite-
ren werkplaatsuren. Verkoop is dus
een noodzaak om de kernactiviteit
gaande te houden”, aldus Zwarts.
Het imago wordt volgens hem be-
paald door de manier waarop met
de klanten wordt omgegaan, daar-
uit ontstaat het bestaansrecht.
Daarom wordt er in alle geledin-
gen van het bedrijf enorm veel

aandacht aan besteed. En dat komt
ook tot uitdrukking in de opzet en
inrichting van het nieuwe bedrijfs-
pand dat op 1 november van het
vorig jaar officieel in gebruik werd
genomen en door Ford wordt aan-
gemerkt als voorbeeld voor alle
Europese Ford-dealers. Het geeft
de filosofie van Ford weer over de
uitstraling van het merk.

Wat het verlenen van service be-
treft, daarbij hoeft het niet altijd
om grote tot de verbeelding spre-
kende activiteiten te gaan. Het zijn
vaak de kleine dingen die het hem
doen, details die een klant waar-
schijnlijk niet eens bewust merkt,
maar die wel doorwerken in zijn
beleving. Bijvoorbeeld het feit dat
een auto na een bezoek aan de
werkplaats altijd wordt gewassen,
dus schoon wordt afgeleverd. Dat
de monteur die er aan gewerkt
heeft zijn naam en handtekening
op een kaartje zet dat in de auto
wordt gehangen. De klant wordt
daarbij geadviseerd de kaart goed
te bewaren, want die geeft recht op
een gratis doorgang in de wasstraat
van AIA. Ander detail is dat altijd
genoteerd wordt waar de auto na
een reparatie of beurt geparkeerd
staat, zodat er niet naar gezocht
hoeft te worden. En altijd gepar-
keerd met de neus in de rijrichting
waardoor de klant niet hoeft te
manoeuvreren bij het wegrijden.
Al deze zaken zorgen er voor dat

er mond tot mond reclame wordt
gemaakt, nog steeds de beste ma-
nier om je als bedrijf te profileren.

Een geheel ander punt is dat een
klant in feite zelf bepaalt wanneer
zijn auto onder handen wordt ge-
nomen en dat kan nu zelfs via de
elektronische snelweg, internet
dus. In feite maken de klanten de
planning voor de werkplaats.
Zwarts: “Het is eigenlijk te gek
voor woorden dat een autobedrijf
bepaalt wanneer een klant langs

mag komen voor een onderhouds-
beurt. Wij vinden dat ze dat zelf
mogen bepalen. Wij zeggen nooit
nee, wij zeggen komt u maar. Het
gekke is dat er toch een redelijke
spreiding in het werkaanbod blijft
bestaan. Is het toch op een gegeven
moment extra druk, dan is dat ons
probleem en lossen wij dat op.”

AIA maakt ook van internet ge-
bruik om het Ford programma te
tonen en het occasionaanbod onder
de aandacht te brengen.

Nieuwbouw noodzaak
Dit hele concept van dienstverle-
ning was in het oude bedrijfspand
eigenlijk niet meer uitvoerbaar en

Directeur John Zwarts:

”Wij leveren dienstverlening”

Alles in en om het nieuwe pand van AIA (Automobiel

Industrie Amsterdam) is er op gericht dat de klanten

zich er thuis voelen. Gevolg van de bedrijfsfilosofie

waarin de mens heel nadrukkelijk centraal staat. Het

is daarbij het eerste pand in Europa dat geheel is uit-

gevoerd op de manier zoals Ford zich wil profileren en

heeft daarmee een voorbeeldfunctie.

Directeur John Zwarts:“Wij zijn
een service-organisatie en exploi-
teren werkplaatsuren.Verkoop is
daarom noodzaak om deze kern-
taak te kunnen blijven uitvoeren”.

De centrale receptie is in de
showroom gerealiseerd.Onge-
acht waarvoor men bij AIA komt,
een auto kopen,onderhoud of re-
paratie, iedereen kan daar terecht.
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daarom werd besloten tot nieuw-
bouw. Dat gebeurde aan de Klok-
kenbergweg in Amsterdam, een
zichtlocatie langs de A2 Utrecht-
Amsterdam. Zoals al eerder ge-
zegd heeft het pand de uitstraling
zoals Ford dat in de toekomst
graag doorgevoerd wil zien in haar
dealerorganisatie. Wat meteen op-
valt is een blauwe muur die buiten
naast de hoofdingang begint en

doorloopt in de showroom. Wie
door de opening in de muur loopt,
komt binnen in de wereld van
Ford. De showroom is groot, licht
en het valt op dat er niet al te veel
auto’s staan. Dat is bewust gedaan
om de klanten een gevoel van
ruimte te geven. Alles is open, er
zijn geen afgesloten kantoorruim-
tes. De verkopers hebben wel
werkplekken waar ze hun admini-
stratieve taken kunnen vervullen.

In de showroom bevindt zich
ook het ‘Ford café’. Daar kunnen
de klanten als ze even moeten
wachten terecht voor een kopje
koffie, het lezen van een tijdschrift
of een krant. Volgens John Zwarts

is het een ‘goedlopend café’ waar
de hele dag door wel mensen zit-
ten. Het is ook de plek waar steeds
vaker met de klanten zaken worden
gedaan en afgehandeld. En dat past

precies in zijn bedrijfsfilosofie.
Verder is er een ruimte ingericht
waar klanten als ze dat willen kun-
nen werken tijdens het wachten.
Ze vinden er alle faciliteiten, zelfs

Het nieuwe pand voldoet in alle opzich-
ten aan de nieuwe normen die Ford han-
teert en geeft als het ware Fords visie op
de toekomst weer.

Deze blauwe wand begint buiten naast de hoofdingang en loopt in de
showroom door.Het idee er achter is dat degene die door de opening loopt de
wereld van Ford binnengaat.

In de showroom staan zo weinig
mogelijk auto’s.Dat is bewust ge-
daan om zoveel mogelijk ruimte te
creëren.Belangrijke functie heeft
het ‘fordcafe’,niet alleen voor een
kopje koffie want er worden ook de
meeste zaken gedaan.

Aan de buitenzijde van de grote
werkplaats is heel duidelijk aange-
geven waar de klanten voor de
verschillende zaken moeten zijn.
Zoeken is absoluut niet nodig.

De bedrijfswagenafdeling is be-
reikbaar via vier grote roldeuren.
Meteen daarachter zijn de werk-
plekken voor de monteurs inge-
richt.Rangeren in de werkplaats
hoeft dus niet met deze voertuigen.
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een internetaansluiting.
Voor alles waarvoor de klanten

bij AIA binnenkomen moeten ze
zich melden bij de centrale recep-
tie die in de showroom is onderge-
bracht. Ook de werkplaatsreceptie
is daar gerealiseerd. Voor de verko-
pers natuurlijk een prima moge-
lijkheid om contact te houden  met
‘hun klanten’, die ze anders na de
verkoop van een nieuwe auto niet
vaak meer te zien krijgen.

Uitgebreide dienstverlening
Meteen achter de receptie bevindt
zich een werkplaats die Service
Advies Centrum wordt genoemd.
Daar zijn twee werkplekken inge-
richt, speciaal om samen met de
klant, als die daar prijs op stelt, de
auto te bekijken voordat die de
werkplaats ingaat. Duidelijkheid
vooraf over eventuele reparaties
die noodzakelijk zijn of onderde-
len als uitlaat en banden die aan
vervanging toe zijn. Zo’n inspectie
neemt ongeveer 20 minuten in be-
slag en hiervoor wordt met een
klant wel tijdgebonden een af-
spraak gemaakt.

Voor kleine reparaties, als norm
hanteert AIA reparaties die binnen
een uurtje uitgevoerd kunnen wor-
den, zijn de drie Rapid Service
werkplekken bedoeld. Uiteraard
geldt hier dat er geen afspraak voor
hoeft te worden gemaakt.

Wat de werkplaatsen betreft, dat
zijn er verder in totaal drie. Eén
grote werkplaats voor personen-
auto’s, een werkplaats voor be-
drijfsauto’s en de interne werk-

plaats. Deze laatste wordt onder
meer benut voor het afleverings-
klaar maken van nieuwe en ge-
bruikte auto’s en dergelijke. In to-
taal zijn er 25 werkplekken,
uiteraard voorzien van alles wat
nodig is om de monteurs  op een
efficiënte en plezierige manier hun
werk te kunnen laten doen.

Goede dienstverlening kun je al-
leen realiseren als je ook de juiste
mensen hebt om het uit te voeren.
Zwarts: “De mensen die wij aanne-
men moeten vooral aardig zijn, ze
moeten met klanten om kunnen
gaan. Wij bieden ze een goede
werkomgeving en zorgen dat ze te-
vreden zijn. Dat gaat dan net zo
werken als de mond tot mond re-
clame bij klanten. Ze praten over
‘hun bedrijf’ en maken als het
ware reclame. Daarnaast houdt ik
zelf overal, ook buiten de normale
werktijden bijvoorbeeld, de ogen
en oren open en dat werkt. Wij
hebben dan ook geen problemen
om nieuw personeel te krijgen. Dat

het werkt blijkt wel uit het feit dat
we het laatste anderhalf jaar twaalf
nieuwe medewerkers hebben aan-
genomen, adverteren was daarvoor
niet eens nodig.

Filosofie werkt
Al met al blijkt uit de resultaten
dat de bedrijfsfilosofie van John
Zwarts werkt. Van midden 1998 tot
midden 1999 kon AIA gemiddeld
5 nieuwe klanten per dag binnen-
halen en het aantal groeit nog
steeds. Per jaar worden 1500 nieu-
we auto’s verkocht, waarvan zo’n
150 bedrijfsauto’s. Daarnaast ver-
laten per jaar circa 500 gebruikte
Fords met een nieuwe eigenaar
achter het stuur het terrein. Niet
voor altijd, want wie bij AIA een
auto koopt, nieuw of een gebruikt
exemplaar, moet ook gebruik ma-
ken van de after sales anders gaat
de koop niet door. Verkoop van
dienstverlening dus ten voeten uit.

H.P. Brinks
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Het Service Advies Centrum wordt
onder meer benut om samen met
de klant de auto te bekijken voor-
dat die de werkplaats ingaat voor
onderhoud. Dat verschaft vooraf
duidelijkheid over de noodzakelij-
ke werkzaamheden.

De grote werkplaats is ruim en licht en biedt de monteurs prettige werk-
plekken.Omdat gekozen is voor stempelhefbruggen kon er in vergelij-
king met twee- of vierkoloms bruggen één brug meer geplaatst worden.

De voorraad nieuwe auto’s staat op een
parkeerdek op het pand.Dat is bereik-
baar via een oprijhelling.Ook voor deze
ruimte is dus een uitstekende bestem-
ming gevonden.

Op het ruime buitenterrein is een groot
aantal parkeerplaatsen voor bezoekers
gerealiseerd.Ook de occasions worden
er op een keurige.overzichtelijke manier
gepresenteerd.De verkopers gebruikte
auto’s en voor bedrijfsauto’s hebben
hun werkplekken in het gebouwtje naast
de hoofdingang van het terrein.
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