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Het is 1999. Net als andere impor-
teurs grijpt ook Toyota-importeur
Louwman & Parqui de komende
Monti-regelgeving aan om zijn dea-
lerkorps eens flink op te schudden.
Iedere Toyota-dealer moet een
enorm verzorgingsgebied en een
groot ‘paleis’ met veel glas hebben.
Alleen zo kan hij zich wapenen
tegen concurrenten die zich straks
in zijn nu nog beschermde rayon
vestigen. Het staat iedereen dan
immers vrij om bij hem om de
hoek als Erkende Toyota-
Reparateur aan de slag te gaan.
Vandaar dat kleinere dealers moe-
ten verdwijnen en dat de blijvers
worden gestimuleerd om hun
contracten met subdealers op te
zeggen. Zestien van die verstotene
verenigen zich in VETOS, de
VEreniging van TOyota
Specialisten.
“Monti vond dat we van die
gebiedsbescherming af moesten”,
zegt Jur Ooijman van Adviesgroep
ABC in een collegezaal van de
Hoge School Rotterdam voor een
gehoor van ATC-leden. “Alleen dan
kan de autoklant binnen zijn regio
uit meer aanbieders kiezen. Maar
dat mag dan niet ten koste gaan
van de kwaliteit. Vandaar de con-
structie met de Erkende
Reparateurs. De autofabrikant is
verplicht technische informatie
over onderhoud, reparatie en
terugroepacties ook buiten zijn

netwerk beschikbaar te stellen.
Maar daar staat wel wat tegenover,
hij mag eisen stellen aan de
Erkende Reparateurs.”

Koud en warm
En zo kan dus iedere universele
garagehouder Erkend Reparateur
worden. Voor auto’s, onderdelen

en informatie hoeft hij niet meer
naar de dealer, maar kan hij recht-
streeks bij de importeur of de
fabrikant terecht. Alhoewel: “Het

Monti: ABC-tje voor
dealer en universeel
Monti-specialist Jur Ooijman helpt dealers, ex-dealers en universelen hun strategie

aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Leerzaam, maar als de consultant van

Adviesgroep ABC de alledaagse omgang met de klant in het autobedrijf onder de

loep neemt, is hij op zijn best. Kortom een heerlijk avondje voor de Rotterdamse

ATC-leden.

“De Monti-regelgeving biedt tal van kansen, maar als groep kun je daar veel beter van profiteren dan als individueel
bedrijf”, legt Consultant Jur Ooijman zijn gehoor van Rotterdamse ATC-leden uit.
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officiële netwerk is niet altijd even
blij met de Erkende Reparateurs.
Er wordt wel gesproken van
‘warme’ en ‘koude’ Erkende
Reparateurs.”
Wat dat zijn, maakt Ooijman dui-
delijk met een voorbeeld: “Neem
Toyota-dealer Bakker. Voldoet mis-
schien ook niet helemaal aan de
eisen van de importeur, maar
heeft een fantastisch marktaan-
deel in Urk. Logisch, de heer
Bakker maakt deel uit van de ker-
kelijke gemeenschap in dat dorp.
Zou het bedrijf verdwijnen dan
vloeien zijn verkopen echt niet
naar de grote Toyota-dealer in de
regio. Een warme relatie dus, zoals
sommige Erkende Reparateurs die
ook hebben. Een koude Erkende
Reparateur is juist wel een recht-
streekse concurrent voor de dealer.
Vandaar dat de merkorganisatie
die vaak liever ziet gaan dan
komen.”
Om bij dat ‘gaan’ een handje te
helpen werpt de merkorganisatie
zo hier en daar wat drempels op
voor koude Erkende Reparateurs.
Dat begint al met de eisen waar-
aan de Erkende Reparateur moet
voldoen. Ooijman: “Die staan in
een keurig boekje. ‘Wilt u het heb-
ben? Dat is dan e 150,- meneer’.”
Dan de trainingen. “De technische
trainingen moeten openbaar zijn.
Maar de verkooptrainingen niet.
Dus nodigt men daar niet alleen

de verkopers, maar ook de chef
werkplaats van de dealer uit. En
natuurlijk komt die niet alleen
voor een verkooptraining. Ook bij
telefonische vragen kan de merkor-
ganisatie de koude Erkende
Reparateur eindeloos aan het lijn-
tje houden.”

Samen sterker
Kortom Monti heeft de regels
gemaakt, maar om ervan te kun-
nen profiteren moet het univer-
seelbedrijf de nodige drempels
nemen. En dat brengt Ooijman
terug op de samenwerkende ex-
Toyota-dealers: “VETOS had Monti
nodig, maar de VETOS-leden zijn
geen Erkend Reparateur geworden.
Voor individuele universelen,
Erkend Reparateur of niet, zijn de
drempels vaak te hoog. Maar een
groep kan ze wel nemen. VETOS is
zo’n groep. Een groep kan zich
bovendien onderscheiden met een
eigen uitstraling en een eigen
dienstenpakket. Natuurlijk moeten
de leden aan de groepseisen vol-
doen, maar ze hoeven niet over
een peperdure showroom te
beschikken, zoals de merkdealer.”
En dus: “Kunnen ze met een lager

werkplaatstarief uit.”
Als voorbeeld van de macht van
zo’n groep noemt Ooijman PCA,
een groep ex-Peugeot-dealers:
“Peugeot stelde voor hen alleen
een uitgeklede versie van zijn dia-
gnosetester beschikbaar. Daarop
heeft PCA voor de rechter afge-
dwongen dat zij, mits goed opge-
leid, ook over het dealertestappa-
raat kunnen beschikken.”
En zo zijn er nog meer rechtzaken:
“Cosis, een groep ex-Subaru-dea-
lers mag het Subaru-logo nu
gebruiken en in Duitsland mogen
de Erkende Reparateurs na een
gezamenlijke strijd nu het BMW-
logo voeren.”
Oké, met zijn dure showroom en
forse importeurseisen heeft de dea-
ler een hoger kostenniveau dan
groepen als VETOS en PCA, maar
hij heeft ook een voordeel: “De
technische trainingen zijn open-
baar, maar de verkooptrainingen
niet. De dealer moet daar gebruik

VETOS is een product van de Monti-
regelgeving. Het gaat om een groep
van zestien ex-Toyota-dealers die
onder eigen naam met eigen eisen
gebruik maken van hun kracht in
eigen regio, hun relatie met de klant.
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van maken. Tegen de klant zeggen:
‘Meneer / mevrouw, er komt een
nieuw model en ik, uw dealer, kan
u daar alles over vertellen’. Dat is
relatiebeheer.”

Relatie belangrijker
dan prijs
Al dat filosoferen over merkdealer,
groepsdealer of Erkende
Reparateur is natuurlijk prachtig,
maar aan de dagelijkse omgang
met de klant verandert het niet
veel. Ooijman: “Veel dealers den-
ken: ‘de mensen komen naar me
toe vanwege mijn merk’. Fout! De
mensen moeten komen voor jou.
Soms komt een klant bij de dealer
om te vertellen dat hij een auto
van een ander merk gekocht heeft.
Dat is geweldig! Een paar kleine
tegenvallers met die nieuwe auto
en hij is terug.”
Kortom het gaat om de relatie met
de klant. Voor de meeste klanten is
die veel belangrijker dan het merk
of zelfs: de laagste prijs. Voor het
autobedrijf is het de moeite waard
om in die relatie te investeren. Hoe
dat moet, daar heeft Ooijman wel
ideeën over: “’Meneer Ooijman, u
kunt uw auto om acht uur bren-
gen’. Kijk, daar heb ik zo’n hekel
aan, de auto komt voor een klein
beurtje van hooguit drie kwartier,
maar toch wil het autobedrijf mijn
auto de hele dag tot zijn beschik-
king hebben. ‘Lekker makkelijk,
laat alle auto’s maar om acht uur
komen, dan zien we daarna wel
met welke we beginnen’.”
Ooijman ziet het liever anders:
“‘Meneer Ooijman u kunt hem om
acht uur brengen en om elf uur
ophalen, maar u kunt hem ook om
één uur brengen en om vier uur
ophalen’. Zo kan het ook hè!”
Oké, Ooijman meldt zich om acht
uur op de receptie en iedereen is
druk, druk, druk. Niemand lijkt
Ooijman op te merken, en dat
maakt dat hij het wachten binnen
een minuut al beu is. “Als de recep-
tionist maar even laat merken dat
hij me gezien heeft, al is het maar
met oogcontact, dan is vijf minu-
ten wachten geen probleem.”
Aan het einde van de dag is
Ooijman terug bij het autobedrijf.

“Ik kom mijn auto ophalen voor
een klein beurtje”, zegt hij. “Ja dat
had u gedacht”, blaft de receptio-
nist, om vervolgens een uitgebrei-
de lijst met extra reparaties op te
sommen. “Bel altijd voor meer-
kosten, al gaat het maar om een
ruitenwissertje”, drukt Ooijman
zijn gehoor op het hart. “Als je belt
zijn meerkosten zelden een pro-
bleem. Wacht je ermee tot de fac-
tuur, dan zijn ze dat vrijwel altijd.”

Pré-sales
Met goede communicatie is trou-
wens nog veel meer te winnen:
“Sommige bedrijven sturen de
klant een SMS-je als hun auto
klaarstaat. Geweldig! De klant

Dealers, subdealers, erkend repa-
rateurs, specialisten, universelen;
de wereld van de autodistributie
en –reparatie is sinds Monti
volop in beweging. Met dank
aan Bovag en RAI werpen we
een blik op de cijfertjes.
Nederland telde eind 2005 2831
dealerpanden met een show-
room en een werkplaats. Dat zijn
er 108 meer dan een jaar eerder.
Het aantal Erkend Reparateurs
groeit sneller: van 314 naar 484.
Opvallend is dat 139 van hen lid
is van de NDA, en zich dus ver-
bonden voelt met een importeur,
terwijl de overige 345 lid is van
de ‘universele’ ABA (Auto
Bedrijven Associatie).
De merkspecialisten zijn in de
regel ook ABA-lid, maar zijn cij-
fermatig niet in kaart gebracht.
Wel kennen we een aantal vere-
nigingen van samenwerkende
merkspecialisten. Bekend zijn bij-
voorbeeld: Cosis (Subaru) met 36
leden, PCA (Peugeot, 17 leden),
VSR (Renault, 14 leden), VerVolG
(Volvo 10 leden) en als genoemd
VETOS, met 16 leden.
Daarnaast zijn er nog tal van
merkspecialisten die niet in ver-
enigingsverband met elkaar

samenwerken. Saab is een mooi
voorbeeld. Dat merk telt 32 spe-
cialisten op maar 23 dealers.
Blijft over de universele autobe-
drijven. Hoeveel dat er zijn hangt
van de definitie af. De kamer van
Koophandel telt 6000 ingeschre-
ven universele garagebedrijven,
de ABA 3380 leden. Zeker is dat
een steeds groter deel van die
bedrijven is aangesloten bij een
aftersales-formule. Met circa 300
leden is Bosch Car Service de
grootste. AD volgt met 130 aan-

Sinds Monti kan alles in Autoland. Toyota-dea... eh specialist Müskens in
Groesbeek doet ook Daihatsu.

Alles kan in
autoland

maakt goede sier op kantoor of op
de golfbaan: ‘Kijk, van mijn dea-
ler’. Betere reclame is nauwelijks
denkbaar.”
Ook betrouwbaarheid kan gecom-
municeerd worden: “Zullen we de
vervangen onderdelen voor u
bewaren?’ Bijna geen klant zegt ja,
maar het is wel gevraagd!”, geeft
Ooijman als voorbeeld. Of: “’Als u
dat wilt, doen we dat natuurlijk
graag. Maar in uw geval is het nog
niet nodig.’ Zo’n opmerking mag
in eerste instantie omzet kosten,
maar hij levert ook wat op. De
klant heeft het gevoel dat er naar
hem geluisterd wordt, dat de
medewerkers van het autobedrijf
weten wat ze doen, goed advies

geven en streven naar minimalisa-
tie van zijn kosten. Kortom hij
voelt dat hij klant is, en dat vertelt
hij door aan anderen.”
“‘Jur ik heb een probleem, de
markt is slecht. Ik verkoop te wei-
nig auto’s’”, hoort Ooijman vaak.
Als hij zich in de cijfers verdiept
blijkt het echte probleem de bezet-
ting van de werkplaats te zijn.
“Niet alleen is het rendement op
after-sales veel beter dan dat op
sales, bovendien win je in de werk-
plaats het vertrouwen voor de vol-
gende verkoop. After-sales is dus
eigenlijk pré-sales!” ●

Erwin den Hoed

gesloten bedrijven. Andere for-
mules zijn, Vakgarage, AutoFit,
1,2,3//Autoservice en CarXpert.
Overigens maken niet alleen uni-
verselen deel uit van aftersales-
formules, maar ook dealers. Zo is
Opel-dealer Nedam in Weert,
Roermond en Venlo sinds kort
ook Bosch Car Service-bedrijf en
is Toyota-, Honda- en Kia-dealer
Almere Motors tevens Profile
Tyrecenter. U ziet, sinds Monti
kan alles in Autoland. ●
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