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Het is een kwestie van tijd dat de aan-
koop van een auto via internet gemeen-
goed is zonder dat de fysieke showroom-
functie verloren gaat, verwachten ze bij 
MSR Consulting Group. Directeur 
 Martin van Eck: “Na een lange tijd van 
pure online nieuwkomers, zie je nu dat 
online shops gecombineerd met fysieke 
winkels meer in trek raken, het zoge-
naamde clicks n’ bricks principe. Neem 
Coolblue, dat winkels opent. En Bol.com, 
dat samenwerkt met de AH winkels, en 
vele andere online shops met een fysiek 
adres of showroom. De aantrekkings-
kracht van online kopen zit hem voor de 
klant in een aantal zaken. Van oudsher 
vooral prijs, maar de laatste tijd zien we 

een verschuiving naar zaken als gemak, 
keuzemogelijkheid en anonimiteit.” De 
koper geeft er de voorkeur aan om zon-
der druk van een verkoper een beslissing 
te nemen, denkt Van Eck. Ook de hoge 
mate van ‘proces excellence’ en de ver-
gaande kwaliteitsgarantie worden steeds 
meer beschouwd als voordeel van online 
winkelen. Begrippen zoals “niet goed, 
geld terug” of “14 dagen retour zonder 
verdere vragen” winnen snel aan popu-
lariteit bij het online kopende publiek.

‘Omni channel’
In Nederland oriënteert ruim 90 procent 
van de autokopers zich online, maar daar 
blijft het dan ook bij. Slechts een beperkt 

T E K S T  P E T E R  VA D E R  F O T O ’ S  S T U D I O  K A S T E R M A N S

 E-commerce is de term die gebruikt wordt om het verkopen van goederen en diensten via internet 
te omschrijven. Een ontwikkeling die in betrekkelijk korte tijd een enorme vlucht heeft genomen, 
maar een auto kopen via internet is nog nauwelijks van toepassing. Toch zijn E-commerce en online 
winkelen niet meer weg te denken. 

21%
biedt daadwerkelijk

 aan om een auto 
online te kopen.

aantal consumenten wil nu al volledig 
zelf online een auto kopen; de meerder-
heid lijkt daar nu nog niet aan toe te zijn. 
Tegelijkertijd wordt het ze ook niet mak-
kelijk gemaakt. Hoewel vrijwel alle au-
tomerken veel tijd en moeite stoppen in 
het maken van mooie configuratiemo-
dules, blijven andere essentiële onder-
delen meestal nog achterwege. Voor veel 
consumenten eindigt de oriëntatie daar-
om vaak abrupt met een invulformulier 
waar zij hun gegevens achter kunnen la-
ten.
Een ‘omni-channel’ aanpak, waarbij de 
consument beweegt tussen online en 
offline oriëntatie, zal echter voor een 
grote groep consumenten een ideale 

E-commerce in de kinderschoenen

Ronald van Eck: 

“De eerste tekenen 

dat het aankoop-

proces verandert zijn 

al zichtbaar in de 

showroom.”

Overgrote meerderheid Nederlandse merkdealers is nog niet gestart
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E-commerce geanalyseerd

MSR Consulting Group heeft een model 
ontwikkeld waarmee de e-commerce oplossing 
wordt geanalyseerd. Het model bevat vier 
hoofdpijlers, met twintig sub-elementen. Enkele 
voorbeelden zijn:

Transactie mogelijkheden
•  Mogelijkheid om daadwerkelijk 100 procent 

online te kunnen verkopen.
•  Financiering afsluitbaar in deal.
•  Mogelijkheid om inruilauto mee te nemen in deal.

Product range online beschikbaar
•  Kopen van voorraad of ook zelf configureer-

baar.
•  Modellen en opties beschikbaar bij online 

aanschaf.

Oriëntatie mogelijkheden
•  Vergelijkingsmogelijkheden.
•  Mogelijkheid tot maken van proefrit.

Customer journey
•  Customer journey integratie.
•  Complexiteit van proces.

oplossing bieden, legt mede-directeur 
Ronald van Eck uit. “De klant kiest zelf 
of hij online bestelt of zich laat helpen 
door een verkoper. Er zijn inmiddels al 
veel initiatieven in Nederland, maar ook 
in het buitenland, rondom de nieuwe 
manier van autoverkoop. Auto’s worden 
in de supermarkt verkocht, via Amazon 
of Alibaba of zelfs per sms. Ook van on-
line verkoop zijn inmiddels veel voor-
beelden te vinden, zowel van nieuwe au-
to’s als van gebruikte auto’s.”
Het dogma dat auto’s niet online ver-
kocht kunnen worden, is achterhaald 
denken de beide directeuren. Er zijn im-
mers genoeg voorbeelden van succesvol-
le initiatieven en campagnes. Wel is de 
vraag hoe dit het beste kan gebeuren. 
Martin van Eck: “De juiste propositie en 
het juiste proces bepalen hierbij of een 
initiatief succesvol wordt of niet. Voor-
beelden buiten de branche zijn er vol-
doende te vinden, zoals het bestellen van 
verswaren online, bijvoorbeeld bij albert.
nl, of het bestellen van op maat gemaak-
te kostuums bij ‘Articles of Style’. Auto-
merken lijken echter te worstelen met 

het juiste concept en de juiste uitvoering. 
Ook het op de juiste manier afstemmen 
van online en offline - dus met de dea-
lernetwerken - blijft nog een uitdaging 
voor veel merken.”

Onderzoek
Daarom heeft MSR Consulting Group 
onderzoek gedaan naar de status quo van 
e-commerce bij de verschillende auto-
merken en heeft een model ontwikkeld 
waarmee de e-commerce oplossing 
wordt geanalyseerd. Het model bevat 
vier hoofdpijlers, met twintig verschil-
lende sub-elementen. Deze sub-ele-
menten dekken de verschillende aspec-
ten voor de beoordeling van de 
status-quo van e-commerce (zie kader).
Uit het onderzoek blijkt dat bijna elk 
merk een car configurator heeft, waarin 
de ideale auto samengesteld kan worden. 
Maar een beperkt aantal merken (21 pro-
cent) biedt daadwerkelijk aan om een 
auto online te kopen. Hierbij is geen on-
derscheid gemaakt tussen werkelijke 
koop, financiering of lease. Ook het doen 
van een forse aanbetaling, wordt 

Martin van Eck: 

“ Het op de juiste 

manier afstemmen 

van online en   offline 

blijft een uitdaging 

voor veel merken.”
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Het dogma dat auto’s niet online 
verkocht kunnen worden is 

achterhaald

meegerekend als het gaat om online aan-
koop. Van de merken die e-commerce 
aanbieden doet 71 procent dit uitsluitend 
middels een consumenten leaseproduct. 
Slechts bij twee merken is het mogelijk 
om een auto online te kopen. Bij bijna 
alle merken loopt het proces volledig on-
line, bij slechts één merk bevat het aan-
schafproces een verplicht dealerbezoek 
om de koopovereenkomst te tekenen. De 
integratie tussen online en offline oriën-
tatie (bijvoorbeeld: consument start on-
line, maakt proefrit in showroom en sluit 
online overeenkomst) lijkt echter nog 
nergens goed geregeld. 

Benchmark
Gemiddeld scoort de top-5 van merken 
met online aanschafmogelijkheden een 
6,8 op een schaal van 10 punten. Het 
slechtst presterende bedrijf in de e-
commerce benchmark, scoort een 2,4. 
Merken die momenteel geen online aan-
schafmogelijkheid hebben, scoorden niet 
mee. 43 procent van de merken met e-
commerce faciliteiten biedt online alle 
modellen en opties aan. Voor de overige 
57 procent wordt slechts een selectie van 
modellen en configuratie-opties online 
aangeboden. Bij nog geen enkel merk is 
het mogelijk om online een auto in te rui-
len bij aanschaf. Wel bestaan er losse 
taxatiemodules, maar deze zijn niet ge-
integreerd in het online proces. 57 pro-
cent van de merken die aan e-commerce 
doen, hebben actief een keuzemogelijk-
heid van dealer en afleverlocatie. 
Voornamelijk oriëntatie-hulpmiddelen, 
zoals vergelijken van modellen, maar  
ook verkooptips en –uitleg, blijven 

grotendeels uit. Geen van de merken 
biedt bijvoorbeeld een vergelijkingsop-
tie en je kan nergens een proefrit boeken 
in het online aanschafproces. Het actief 
aanbieden van voorraadmodellen vindt 
bijna niet plaats. Slechts bij één merk is 
dit momenteel een optie.

Kinderschoenen
De ontwikkeling van e-commerce in de 
autowereld Nederland staat nog in de 
kinderschoenen en zal de komende jaren 
een groei gaan doormaken voorspelt 
 Ronald van Eck: “Dit is afhankelijk van 
de acceptatie door het publiek en van de 
wijze waarop de industrie er mee omgaat. 
De eerste tekenen dat het aankooppro-
ces voor een nieuwe auto verandert zijn 
al zichtbaar in de showroom. Waar de 
potentiele koper in het verleden twee tot 
drie keer een bezoekje aan de dealer 
bracht, voordat hij zijn beslissing nam, 
is dat anno 2017 al gereduceerd naar ge-
middeld slechts één showroombezoek.” 
Wordt het in de toekomst een kwestie 
van grote, regionale showrooms, waar 
de steeds groter wordende modellenpro-
gramma’s worden tentoongesteld? Waar 
de koper zijn vragen beantwoord krijgt 
door een soort productinformant, een 
persoon met veel productkennis die geen 
druk uitoefent op het aankoopproces zo-
als de traditionele autoverkoper deed? 
En waar je ook een proefrit kunt maken 
met het gewenste model? Om dan ver-
volgens de definitieve bestelling via in-
ternet te plaatsen? Volgens Martin van 
Eck zou het zomaar kunnen. “Het is al-
lemaal slechts een kwestie van tijd.” 

Conclusies

MSR Consulting Group deed onderzoek 
naar de status quo van e-commerce bij de 
verschillende automerken. 
Dit zijn de belangrijkste conclusies:

•  Bij de Nederlandse dealerorganisaties 
staat e-commerce nog in de kinderschoe-
nen. Hoewel enkele merken een 
voortrekkersrol hebben genomen, is het 
overgrote deel nog niet gestart. 

•  Bij de merken die wel al gestart zijn, 
blijken sommige uitdagingen van 
e-commerce nog niet volledig opgelost. 
Voorbeelden daarvan zijn de inruilauto, 
goede keuze uitleg ,proefrit, en daarbij 
integratie met offline oriëntatie bij de 
dealer. 

•  Desondanks is het nu al goed mogelijk 
om een auto online aan te schaffen. En 
dit is voor een groeiende groep consu-
menten interessant.
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