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Trends en actualiteiten in de Automotive - 2020 
De coronacrisis en de daarmee samenhangende lockdownmaatregelen hebben negatieve gevolgen voor 
de verkoop van nieuwe auto’s en de toeleveringsketen. Maar ook vóór de crisis stond de branche al voor 
een enorme opgave: omgaan met meerdere ingrijpende veranderingen met onzekere gevolgen, bij krappe 
marges en personele uitdagingen. Op de SRA-BiZ Kennisdag zette expert Arjen de Jong, zelfstandig 
adviseur automotive, de belangrijkste trends, risico’s en succesfactoren op een rij. 
 

Structurele trend: elektrificatie en waterstof 

De huidige situatie op de automarkt is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Ten eerste verloopt 
de elektrificatie van de mobiliteit erg snel en neemt de acceptatie van Tesla grote sprongen. De elektrische auto 
is relatief goedkoop en eenvoudig in bouw en onderhoud. Het gaat bijvoorbeeld om circa tien bewegende delen, 
tegenover zo’n duizend in een gemiddelde brandstofmotor. Het verkoopsucces in Nederland wordt ook gedreven 
door de subsidie van de overheid (BPM en bijtelling), in het licht van de beoogde beperking van de CO2-uitstoot. 
Het is de vraag in hoeverre de elektrificatie doorzet als die overheidsimpuls wegvalt. Daar komt bij dat elektrische 
auto’s te maken hebben met uitdagingen op het gebied van infrastructuur. De verwachting is al met al dat in 2030 
slechts een derde van alle auto’s die in de Europese Unie worden verkocht, volledig elektrisch is. Het zuiden van 
Europa zal daarbij duidelijk achterlopen op het noorden. Overigens zal een unieke merkidentiteit steeds moeilijker 
worden als gevolg van de elektrificatie.  
 
Het maken van de juiste keuze in aandrijftechniek (brandstofcel, waterstof, elektrificatie, hybride oplossingen) is 
cruciaal. Volgens De Jong zal niet de elektrische mobiliteit, maar een auto met een brandstofcel in de toekomst 
een leidende positie innemen. Het tanken lijkt namelijk op hoe we dat nu doen en duurt minder lang dan opladen, 
de actieradius van een waterstofauto is veel groter en het zorgt voor minder afhankelijkheid van grondstoffen als 
lithium. Europa loopt achter met het ontwikkelen van accu’s; de leveranciers daarvan komen vooral uit het Verre 
Oosten. China domineert de lithiummarkt. Het land heeft overal in de wereld waar lithium wordt gedolven in een 
vroeg stadium gereageerd en de markt op die manier naar zich toegetrokken. Bovendien is de recycling van 
accu’s duur en milieuonvriendelijk. Daar staat tegenover dat waterstof eerst moet worden gewonnen met behulp 
van elektriciteit, nu nog opgewekt door kolen en gas. Het transport gebeurt nu nog met traditionele vrachtauto’s 
en ook na het tanken gaat veel energie verloren. Per saldo worden de gunstige milieueffecten zo weer (deels) 
tenietgedaan. Er zal dus nog wel het een en ander moeten gebeuren, wil de waterstofauto echt doorbreken. 
 

Structurele trend: connectiviteit en digitalisering 

Een tweede belangrijke trend is de oprukkende digitalisering in de autobranche. De auto verandert in hoog tempo 
in een computer (‘connected car’) die continu verbonden is met het internet en informatie verzamelt, bijvoorbeeld 
over de locatie, het verbruik en de technische staat van de auto. De analyse van de data biedt nieuwe kansen om 
te voorspellen wanneer er onderhoud nodig is en dus om proactief te zijn. Zo bezien heeft de digitaliseringstrend 
niet alleen invloed op de techniek in de auto zelf, maar ook op de relatie die bijvoorbeeld garagebedrijven hebben 
met hun klanten. Digitaal contact met klanten is een must, want dat zijn zij al gewend in andere branches. Dit 
vraagt wel om investeringen en medewerkers die verstand hebben van digitale marketing. De coronacrisis heeft 
vooral dit laatste een impuls gegeven. Tot slot zorgt digitalisering voor de snelle opkomst van een nieuwe groep 
spelers op de automarkt: ICT-bedrijven die kennis hebben van software en programmeren. Volgens De Jong zal 
de volledig autonoom rijdende auto er niet komen, omdat niemand de verantwoordelijkheid ervoor neemt; ook de 
verzekeringsmaatschappijen niet. 
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Ontwikkelingen in 2020 

De voorkeur van de consument schuift steeds verder op van bezit van een auto naar gebruik. Daarnaast komt de 
verkoop van nieuwe auto’s dit jaar verder onder druk te staan, ten gunste van jonge occasions. Deze trends 
waren ook vorig jaar al te zien. Verder komt er een persoonlijk vervoersbudget op, in de plaats van de leaseauto 
van de zaak. Het onderhoudswerk neemt verder af als gevolg van de coronacrisis (we rijden veel minder), de 
verbeterde kwaliteit van auto’s in het algemeen en de groei in elektrische auto’s. Ook bewegen de klassieke retail 
en online sales naar elkaar toe en verlengen fabrikanten (Original Equipment Manufacturers, OEM’s) de 
garantietermijn. 
 
De schadebranche heeft in 2020 tot nu toe een stevig omzetverlies geleden. Banken beginnen zich te roeren en 
de coronacrisis zal leiden tot een harde sanering. De winstmarge van de retailer komt nog verder onder druk te 
staan door de vele nieuwe toetreders. De dealermarge op nieuwe auto’s wordt een afleververgoeding. Verder 
gaan steeds meer werkzaamheden over van de OEM naar de dealer. De leasemaatschappij wordt een 
distributiekanaal en de groei van de leasemaatschappijen komt tot stilstand.  
 
Er treedt ketenverkorting in voor de handel in gebruikte auto’s. Veilinghuizen en leasemaatschappijen verkopen 
rechtstreeks aan de eindgebruiker. Alle hierboven genoemde veranderingen gaan sneller door de coronacrisis, 
de elektrificatie, de toename van de online sales en nieuwe toetreders.  

Ontwikkelingen in de komende vijf jaar 

Het hybride distributiemodel zal in de komende vijf jaar gaan domineren, met een mix van klassieke retail en 
online sales. Er is geen rol meer voor wholesale; deze kostenpost verdwijnt als gevolg van verdere digitalisering. 
Er zal sprake zijn van verregaande consolidatie bij OEM’s en een verdere afslanking in distributie. Zoals gezegd 
zal de brandstofmotor met een hybride aandrijftechniek volgens De Jong een dominante rol gaan spelen. Door al 
deze ontwikkelingen zal het vak van de autoverkoper een metamorfose ondergaan. De autoverkoper heeft kennis 
van en feeling met softwaresystemen en digitale marketing en communicatie, kan de klant online van dienst zijn 
en snel handelen.  
 
De OEM’s zullen de online verkoop stimuleren en de buikriem in het retailkanaal in de komende jaren nog 
steviger aanhalen. Er zullen grote investeringen worden gedaan in autonoom rijdende auto’s en er zal sprake zijn 
van een doorbraak van Chinese OEM’s in de Europese Unie. Zij worden op dit moment nog weerhouden door de 
enorm hoge kosten om Europa in te komen, maar dit zal gaan veranderen. Tot slot verdwijnen de kleine OEM’s; 
een productie van meer dan vier miljoen eenheden per jaar is noodzakelijk voor rendement. Ook de importeur zal 
verdwijnen. De importeur is kostenverhogend en de consolidatie van de distributie maakt hem overbodig. 

Trends in autoretailing 

Merkenconcentratie en groei staan tegenover downsizing en specialisatie. In Nederland verkopen vijftig 
dealergroepen 70% van de nieuwe auto’s. Verder groeien online sales aan de ene kant en de dealer aan de 
andere kant naar elkaar toe. De leasemaatschappijen beginnen in het geval van elektrische auto’s retailers te 
worden en mobility servicemaatschappijen proberen de klant van mobiliteit te voorzien. Voorlopig spelen ze mee, 
maar De Jong betwijfelt of hier echt toekomst in zit. De rol van de dealer is volgens hem cruciaal.  
 
Belangrijk is dat de cost of retail omlaag gaat. De cost of retail bij een merk dat moeilijk verkoopt, ligt tussen de 
35 en 40%. Bij een goed verkopend merk is dat 20 tot 30%. Beide niveaus zijn veel te hoog en moeten omlaag 
tot onder de 20%. De dealermarge staat onder druk en het rendement van de dealer is structureel te laag. Over 
vijf jaar verliest de retailer aftersales als gevolg van de groei van het elektrische wagenpark.  
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Om zijn bestaansrecht te houden, moet de dealer een strategische keuze maken. Volgens De Jong heeft hij vier 
opties: hij blijft een dealer, wordt een universeel autobedrijf, een specialist of handelaar. De volgende vraag luidt 
dan: moet hij gaan voor klein of groot, voor lokaal, regionaal of internationaal? En gaat hij voor één of meerdere 
merken? Voor personenauto’s of lichte of zware bedrijfswagens? Dit zijn stuk voor stuk keuzes die de retailer zal 
moeten gaan maken. Tot slot moet hij de balans zoeken tussen het rendement voor de ondernemer, het volume 
voor de producent, het tevreden houden van de klant en het bieden van toekomstperspectief voor het personeel. 
 

Acht tips voor de autoretailer: 
1. Zorg voor een heldere bedrijfsstrategie voor drie jaar. 
2. Zorg voor een sterke balans en een sterk rendement. 
3. Maak gebruik van een up-to-date financieel dashboard. 
4. Zorg voor een perfecte website. 
5. Maak gebruik van een klantendatabase. 
6. Doe onderzoek naar de tevredenheid van klanten en medewerkers. 
7. Zorg ervoor dat de uitstraling in lijn ligt met de strategie, positionering en verwachting van de 

klant. 
8. Zorg voor bekwaam personeel. 

 

Succesfactoren in de automotive 

Ter inspiratie volgen hieronder de succesfactoren die De Jong onderscheidt voor de spelers in de automotive. Te 
beginnen bij de retailgroep met meerdere merken: 

 Benut schaalvoordelen om de backoffice te bekostigen. 

 De winst zit in de inkoop, dus zorg voor inkoopkracht voor een sterke onderhandelingspositie. 

 Maak een keuze tussen personenauto’s, lichte bedrijfswagens of zware bedrijfswagens. 

 Zorg voor een combinatie van volumemerken en premiummerken. 

 Zorg ervoor dat je regionaal domineert. 

 Naast de retail (auto, verzekering en financiering) moet je ook het volgende in eigen huis hebben: 
schade, lease voor de aftersales, gebruikte auto’s en fysieke logistiek. 

 
Succesfactoren voor een retailgroep met één merk: 

 Zorg voor een premiummerk met een grote regionale afdekking, een verkoopvolume van meer dan 2.000 
nieuwe auto’s en een wagenpark van minimaal 5.000 eenheden. 

 Bied een eigen leaseoplossing en schadebedrijf. 

 Zorg voor een sterk eigen merk, een hoge klantenloyaliteit en merkentrouw.  
 
Succesfactoren voor een universeel autobedrijf:  

 Creëer een professioneel, klantvriendelijk en lokaal garage-imago. 

 Wees lokaal/regionaal goed ingevoerd, aanspreekbaar en zichtbaar. 

 Zoek aansluiting bij een garageformule die bij de eigen strategie en het eigen bedrijf past. 

 Kies voor specialisatie, qua merken, prijs, diensten en doelgroep, op basis van het regionale potentieel 
en de concurrentie. 

 Beperk de bedrijfsactiviteiten naar personele ervaring, opleiding en interesse. 

 Wees actief op alle sociale media.  
 
Succesfactoren voor handel in gebruikte auto’s: 

 Handel in occasions is specialistenwerk. Zorg voor strakke processen en digitale presentatie. 

 Maak gebruik van dataleveranciers en online professionals.  

 Het geïnvesteerd kapitaal moet in relatie staan tot de omzetsnelheid. 

 Maak een keuze in segment en merken en zorg voor correcte en complete productspecificaties. 

 Koop en verkoop internationaal.   



 

 

© SRA-BiZ  Pagina 4 
 

 
 
 
Succesfactoren voor de merkenspecialist: 

 Lever hoogwaardig onderhoud en hoogwaardige reparatie. 

 Zorg voor grote specialistische technische kennis. 

 Zorg voor een website met de uitstraling van een merkenspecialist. Wees regionaal actief op alle social 
media en creëer regionale free publicity.  

 Uitstraling en klantenbehandeling moeten in lijn zijn met merk en doelgroep. 

 Zoek aansluiting bij een passende garageformule. 

 Verzorg de levering van originele onderdelen. 
 
Tip!  
Help uw klant met het volledig automatiseren van de aftersales-administratie, geïntegreerd in de boekhouding en 
de klantendatabase, een up-to-date garantieclaiming bij de leverancier en een strakke bewaking van de 
debiteurenadministratie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 

SRA-BiZ Kennisdag i.s.m. Arjen de Jong, voormalig directeur van BMW Nederland en tegenwoordig zelfstandig 
gevestigd adviseur automotive. 
Datum: 7 oktober 2020 


