‘Je moet je eigen
kracht kennen’

Doordacht concept
of Franse slag?

Hans Gerrits (43) zoekt de kracht van
Diesel Büchli vooral in samenwerking: ‘Besteed die diagnoseklus nou
uit aan ons!’

Renaults eerste driecilinder blijkt
beter doordacht dan het simpelweg
amputeren van een cilinder.
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Nieuwe ontsteking
voor oude auto
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Demontagebranche
in opbouw

Albertronic heeft zich gespecialiseerd
in het toepassen van nieuwe technologie op oude auto’s. “Het kon anders
en beter.”
Zie pagina 17 en 18

Kijkje onder de kap
van de Jaguar XF
Sportbrake

Vijf jaar na de introductie van de XF
komt Jaguar met een stationcarversie, de Sportbrake. Zo soepel en verfijnd reden we nog maar zelden.
Zie pagina 21

MARIEKE OOSTEROM • De keuze voor een gebruikt onderdeel is vaak nog een ‘dan maar-optie’.

Voor de reparatie van een auto die anders total loss is, worden gebruikte onderdelen geopperd.
Stiba, de branchevereniging van demontagebedrijven, wil juist dat gebruikte onderdelen boven
aan het verlanglijstje komen te staan en werkt aan een plan om het imago van de demontagebranche te verbeteren.
Het aantal gebruikte onderdelen dat
verkocht wordt, neemt al jaren toe.
Hier bestaan helaas geen cijfers van,
“maar we horen dit van onze leden”,
zegt Stefan Cabri, algemeen secretaris van Stiba. Toch zijn er nog veel
mogelijkheden voor demontagebedrijven om zichzelf beter op de kaart
te zetten. Tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst deed Stiba uit de doeken
hoe de branchevereniging zijn leden
daarbij gaat helpen. De bijeenkomst
werd toepasselijk gehouden bij Burton Car Company, de fabrikant die
auto’s bouwt die naar eigen zeggen
voor 96% uit hergebruikte onderdelen bestaan en een bedrijf dat goed
weet hoe marketing werkt.

Onderdeelnummers
Gebruikte onderdelen raken steeds
meer in schwung bij consumenten en
zakelijke opdrachtgevers vanwege de
lage aanschafprijs en omdat ze passen in een mvo-strategie. “Daarnaast

zien we dat ook de export van
gebruikte onderdelen sterk toeneemt. Steeds meer demontagebedrijven weten de weg naar klanten
over de grens te vinden.” Onderdelenexport vindt voornamelijk plaats
via de websites van de demontagebedrijven, maar om gebruikte onderdelen goed online aan te kunnen bieden, is de branche afhankelijk van de
beschikbaarheid van de originele
partsnummers. “En die laat nog wel
eens te wensen over”, zegt Cabri. “We
gaan binnenkort in gesprek met de
RAI Vereniging over hoe dit verbeterd
kan worden.” Verder onderzoekt
Stiba de mogelijkheden van het ontwikkelen van een online verkoopplatform voor haar leden.
In de tussentijd is het belangrijk dat
demontagebedrijven hun websites
klaar maken om buitenlandse klanten te kunnen bedienen, aldus Geert
Nijkamp van adviesbureau Alcius.
“Nederland is redelijk vroeg begon-

nen met het online aanbieden van
gebruikte delen, maar die positie
staat onder druk. De voorsprong
wordt ingehaald door andere landen
die ook steeds meer meertalig en
multicultureel worden en technische
internetkennis ontwikkelen.”

Groene boodschap
Een verkoopplatform is een eerste
stap, maar dan moet er ook vraag naar
gebruikte onderdelen zijn. Volgens
Stiba zijn nog niet voldoende bedrijven en consumenten op de hoogte van
de mogelijkheden van gebruikte
onderdelen, bijvoorbeeld als duurzaam alternatief. “Wij hoeven als
branche niet veel te doen, wij zijn van
oudsher al duurzaam en groen bezig.
Nu moeten we die boodschap alleen
nog zien over te brengen”, aldus Cabri.
“Gebruikte onderdelen zijn nog vaak
een laatste optie, maar het moet juist
eerste keuze worden en nieuwe onderdelen juist het alternatief. Gebruikte

delen zijn namelijk groener en beter.”
Om dit voor elkaar te krijgen stelt
Stiba een communicatieplan en
nieuwe huisstijl op samen met communicatiebureau Vandermeer Visuele Communicatie. De eerste opzet
werd tijdens de ledenbijeenkomst
gepresenteerd. “De eerste reacties zijn
positief. Een aantal leden heeft het
nieuwe Stiba-logo al opgevraagd om
te gebruiken in hun communicatie.”
Naast een nieuw Stiba-logo en advertentiesjabloon, wordt er informatiemateriaal ontwikkeld dat bij autobedrijven op de balie moet worden
verstrekt. Hierin worden consumenten gewezen op de voordelen en
mogelijkheden van gebruikte onderdelen. “Verder komt er een hanger
die na onderhoud aan de achteruitkijkspiegel wordt gehangen om de
berijder te feliciteren met de aankoop
van een duurzaam onderdeel. Dit als
extra bevestiging dat hij de juiste
keuze heeft gemaakt.”
De komende maanden wordt het
communicatieplan verder uitgewerkt. Ook gaat Stiba sterker samenwerken met het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), onder meer
aan een duurzaamheidslabel voor
gebruikte onderdelen.
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Vroegop
krijgt het warm!
Volg een AST’er in de praktijk
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Hét klantencontactsysteem
voor de autobranche!
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