Andre, inkooporganisatie
Andre werkt bij een garage van een Duits topmerk. Als leerling-monteur en uiteindelijk
als meewerkend voorman. Hij heeft het prima naar zijn zin, maar begint zich te ergeren
aan de organisatie: Klanten worden met smoesjes afgepoeierd als er intern iets verkeerd
gaat en dat soort zaken. Bovendien gaan accountmanagers om voorrang voor hun
klanten in de werkplaats vragen.
Andre vindt dat de klanten niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan het systeem
van de organisatie. Niet de logistiek, het proces of de lievelingetjes van de showroom zijn
bepalend, maar de ‘mobilieitswensen van alle klanten’ moeten het systeem aansturen.
Andre is geen verbaal talent, maar zijn zin als: ‘Het moet rijden,” is best helder.
Hij begint uiteindelijk voor zichzelf met een merkloze garage. Bij hem staat niet het
merk, de dealerorganisatie of de importeur centraal, maar de klant. Of ‘ie nu met een
Lada of met een BMW langskomt. Andre merkt in de praktijk echter al snel dat hij toch
een aantal dingen mist: zoals die toch wel goed geoliede dealerorganisatie met die toch
wel een stipte levering van onderdelen. Als hij een merkonderdeel bestelt, dan zit hij
vaak letterlijk aan het eind van de pijplijn….
Andre belt een collega merkloze: Ja, die heeft hetzelfde probleem. Samen bellen ze nog
meer collega’s en wat later richten ze een inkooporganisatie op. Er is een joint-venture,
maar de vergaderingen beperken zich tot twee keer per jaar en ze worden steevast
afgesloten met een dineetje met de eega’s. De volume-gedachte werkt:niet Andre, maar
elf Andre’s bestellen opeens bij onderdelenleveranciers. De merkgarages van VW of
Volvo gaan weliswaar nog steeds voor, maar Andre is direct daarna aan de beurt. De
samenwerkers melden verrassend positieve omzetresultaten. Ze helpen elkaar nu ook
met speciaal gereedschap, ruilen onderdelen en bestellen samen winterbanden voor hun
klanten.
Andre heeft zich van kleine speler opnieuw gepositioneerd tot middelgrote speler. Zonder
een tweede Bovag’je te willen spelen, zonder overhead van een franchise- of
ketenorganisatie, maar nu wél met de aandacht van leveranciers in zijn markt en in zijn
regio.

