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Het blijft een merkwaardige uitdrukking: aftersales. Het

komt ná de verkoop, het bungelt er een beetje bij; o ja,

we hadden ook nog wat onderhoud. En vervolgens wordt

die aftersales geclaimd door het merkkanaal omdat zij

ook de initiële verkoop van de auto deden, onderhoud

daarmee nu eenmaal direct is verbonden, en ook de klant

het wil. En daar krijgen ze nog gelijk in ook, wellicht.

Terug naar aftersales en de onafhankelijke markt. 

Alweer die schaalgrootte

Schaalvergroting is ook hier de standaard. Het single

point onafhankelijke bedrijf raakt op de achtergrond, ga-

rageformules groeien, althans de grote; denk aan Bosch

Carservice, Vakgarage en Autocrew. Veel formules opere-

ren nog op kleine schaal (de helft van de AUMACON Top

40) en groeien niet of nauwelijks. Het is daarbij de vraag

in hoeverre distributeurs/grossiers dergelijke relatief

kleine formules overeind willen blijven houden en onder-

steunen. Ambities zijn er wel. De Top-40 samen mikt op

een groei in aantal deelnemers met 18% in 2017. Formu-

les kennen een duidelijk verschil in focus. Er zijn formules

die zijn gericht op de importeur, op een bepaald merk,

op een bepaald marktsegment zoals leasing, op een be-

paald product zoals banden. Sommige dealerholdings

runnen een eigen formule (Stern). Verschillende formules

zijn vervolgens onderdeel van internationale concepten

zoals AD, Bosch, CarXpert en Euromaster

1. Hoezo onafhankelijk?

Onafhankelijkheid is ook in het geding door de grote ver-

anderingen in de onderdelenmarkt. Het zijn niet alleen de

onderdelenfabrikanten die groot en sterk zijn, maar het

met name de distributeurs/importeurs die hun positie ver-

sterken, denk aan Sator/LKQ en aan Brezan. Elke keten is op

enig moment toe aan optimalisatie met andere logistiek, an-

dere bestelprocessen, andere communicatielijnen et cetera.

Vaak sneuvelen er schakels in de keten omdat hun kosten te

hoog en de toegevoegde waarde te laag zijn. Hebben die

importeurs nog (internationale) inkoopcombinaties nodig ? Is

de grossier nog nodig in de uiteindelijke distributie richting

garage? Verkorting van de keten en concentratie van volume

en power kunnen zo hun invloed hebben op de positie van

het universele bedrijf.

De groei van formules bestaat uit zowel autobedrijven als

dealers. Voor autobedrijven gelden argumenten als schaal-

grootte, professionalisering, commerciële kracht e.d. Voor

dealers is vooral verbreding van de propositie belangrijk: bre-

der en dieper de markt bewerken d.w.z meer merken, oudere

bouwjaren, een ‘low cost’ formule.

2. Kennis en vakmanschap

De universele garagewereld kenmerkt zich door relatieve

kleinschaligheid, sterke klantenfocus en echt ondernemer-

schap. Mooi allemaal. Maar kennis is macht. Al jaren wordt er,

terecht, gestreden om de beschikbaarheid en toegankelijk-

kwartaalbericht april 2017

Samenstelling: Hans Groenhuijsen
Eindredactie: Clem Dickmann
Contact: carmonitor@aumacon.nl 

AUMACON CARmonitor Universeel autobedrijven kwartaalbericht april 2017

https://www.aumacon.nl/
mailto:carmonitor@aumacon.nl
mailto:c.dickmann@aumacon.nl
mailto:h.groenhijsen@aumacon.nl


heid van up-to-date informatie voor het garagebedrijf met

daarbij uiteraard een sleutelrol voor het merk-kanaal. Maar er

is meer. Auto’s zijn inmiddels generator geworden van grote

hoeveelheden data omtrent de auto, het gebruik, de gebrui-

ker et cetera.

De strijd over eigendom en beschikbaarheid van die data is

nog niet gestreden, maar het merkkanaal verkeert in een

goede uitgangspositie om auto en berijder met die data te

binden en optimaal te servicen. Het is maar de vraag of en

hoe de universeel zich staande zal weten te houden. Een stra-

tegische vraag is of de universeel dit alleen kan doen (via

Bovag en Brussel) of dat zij een natuurlijke bondgenoot vindt

in de merkdealer? Retailers verenigt u, is dan het motto. Dea-

lers hebben twee opties (en nog een derde: niet echt kiezen,

de middenweg): dealers en universelen nemen samen positie

in als retailers en verdedigen hun gemeenschappelijke belang

m.b.t data, óf de dealers blijven trouw aan het merkkanaal en

spijkeren samen met OEM’s het kanaal en dus toegang en ge-

bruik etc. van data dicht, waarbij het de vraag is of de OEM’s

zo’n trouwe bondgenoot voor de dealers zullen blijken te zijn. 

3. Meer van hetzelfde, of wat anders?

Een markt onder druk ? Dan gaat het over specialiseren, dif-

ferentiëren, innoveren, diversifiëren et cetera. Alle spelers

rondom de auto zijn hiermee bezig. Iedereen maakt (zoge-

naamd) logische combinaties van producten en diensten,

verkondigt het one-stop-shopping evangelie. Glasketens

gaan in cosmetisch herstel, schadebedrijven en fitters in

glas, bandenmannen doen onderhoud. Zinvol of niet, de

markt schudt op haar grondvesten en dat heeft impact op

de positie van universele bedrijven. Een one-size-fits-all op-

lossing is er niet. Een kleiner, zelfstandig bedrijf kan lokaal

net zo goed winnen als een bedrijf dat kiest voor de formule

en schaal, voor focus in product en marktsegment, of voor

nieuwe producten/nieuwe markten. Het inmiddels bekende

recept is van kracht: kijk naar de markt, naar (bestaande en

potentiele) klanten, kies en blijf bij die keuze, neem afscheid

van oude patronen en ‘hoe het was’, wees creatief.

4. De cijfers

Over 2016 geeft de Bovag Branche Barometer aan dat het

in de dealerwerkplaatsen terugliep met meer dan 5% (overi-

gens wel met personeels- en kostenreductie).

WESP (Werkplaats Service Provider) noemt in reparatie/on-

derhoud een groei van maar liefst 7% (uiteraard gebaseerd

op de bij WESP aangesloten bedrijven, universeel en dealer).

Stabilisatie/lichte krimp is naar onze mening de uitkomst.

2017 zal een vergelijkbaar beeld opleveren, mogelijk iets

positiever. Op de lange termijn verwacht RAI Vereniging

(“marktonderzoek in aftersales”) richting 2021 voor de hele

aftersalessector (incl. banden, schade, garantiewerk etc.) een

lichte krimp van 0,3% in onderhoudsmomenten (13,7 mil-

joen) en een daling in euro met 3,2% naar 4,4 miljard.

Een veelzeggend detail: in Q1 2017 groeide het aantal apk’s

(logisch overigens) met 2,4% naar 1,6 miljoen. En dan komt

ie: universelen en fitters eisen meer dan 95% van die groei

voor zich op. De strijd tussen merk en universeel is nog

volop gaande.

Nuttige informatie en bronnen:
AUMACON Garageformule Top-40
RDC: ontwikkeling apk
Rai: prognose aftersalesmarkt
RDC/AUMACON Verkoopteller

Aankondiging:
2 oktober: Nationaal Garageformule Event 2017
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