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Introductie 

De Winstgevendheid en liquiditeit van het dealerbedrijf staat al enige jaren onder druk als gevolg van 

structureel dalende verkopen en aftersales.  

De algemene verwachting is dat als gevolg van de onderliggende factoren deze dalende trend van structurele 

aard is. Reden waarom fabrikanten/importeurs bezig zijn met het herstructureren van haar distributie 

netwerken (schaalvergroting).  

Daarnaast zijn er vanuit BOVAG een aantal initiatieven gestart om i.s.m. overige stakeholders de autoretail 

sector weer gezond te maken. (visie document Automotive retail in 2020). Het uitgangspunt hierbij is het 

bestaande business model van de dealer te migreren van Autoretailer naar One Stop Full Mobiliteit Service 

provider.  

Deze  ontwikkelingen  in de Auto Retail Sector vragen om een nieuw Business Model voor het dealerbedrijf 

met alle  nieuwe uitdagingen van dien. 

 “Op de zelfde wijze doorgaan met ondernemen is geen optie. Immers, als gevolg van een reeks 

van externe factoren is er een nieuwe werkelijkheid in de Auto Retail Sector ontstaan!  

Voor u als dealer ondernemer is het daarom belangrijk om nu de juiste keuzes voor de toekomst te maken. 

Daarbij  is een goed financieel- en operationeel inzicht in uw huidige bedrijfsvoering noodzakelijk. 

Ter ondersteuning van het bepalen van de juiste ondernemerskoers heeft Rolin Automotive Support een 

“Performance Scan” voor het dealerbedrijf ontwikkeld. Met behulp van deze “Performance Scan” krijgt u een 

volledig beeld van de huidige financiële- en operationele prestaties van uw dealerbedrijf, welke worden 

gebenchmarkt met de markt. Dit vergezeld van een aantal conclusies & aanbevelingen.  

De “Performance Scan”  wordt uitgevoerd door consultants met veel relevante kennis & ervaring in de Auto 

Retail Sector en bestaat o.a. uit; 

http://www.rolin-automotivesupport.nl/
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- Een uitgebreide algemeen, operationeel en financiële bedrijfsanalyse  

- Het valideren /  invoeren van een budgettering- en kostprijscalculatie model (incl. benchmarking) 

- Het valideren / invoeren van een financiële maandrapportage, incl. een liquiditeitsprognose model 

- De oplevering van een (dashboard) eindrapportage inclusief conclusies & aanbevelingen    

Plan van Aanpak: 

Ten behoeve van een efficiënt en effectieve uitvoering van de “Performance Scan” worden inclusief alle 

voorbereidingen de volgende  activiteiten gepland;  

- Verzending van een e-mail bevestiging aan de dealer ondernemer  incl. een in te vullen vragenlijst en 

verdere instructie ten behoeve van een  goede voorbereiding op de uit te voeren “Performance Scan”  

- Op locatie van het schadeherstelbedrijf een inventarisatie, beoordeling en afstemming van; 

o Algemene Bedrijfsgegevens van de onderneming 

o Missie, doelstellingen en strategie van de onderneming voor de komende 3 jaar 

o Operationele performance 

o Algemeen- & Personeelsbeleid 

o (lokale en regionale) concurrentie positie (incl. lokale marktbewerking) 

o Klantperformance 

o Financiële performance (incl. administratieve organisatie) 

Eindrapportage: 

Op basis van de uitkomsten van de gehouden interviews en ter beschikking gestelde data wordt een 

eindrapport  opgesteld incl. dashboard en vergezeld van een aantal conclusies & aanbevelingen. De inhoud 

van dit eindrapport wordt aan u als dealer ondernemer verder mondeling toegelicht. Hierbij worden 

eveneens de eventuele vervolgstappen c.q. acties vastgesteld. 

Planning & Kosten:  

Voor de  uitvoering van de “Performance Scan” zijn minimaal 6 dagdelen begroot ad. €340,- excl. BTW per 

dagdeel.   

http://www.rolin-automotivesupport.nl/

