
67december 2017 | Automobiel Management

2018
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Martin van Eck 
(l) met Linda 

Sinjou (marke-
ting) en Ronald 

van Eck 
“Lang niet iedere 

trend is een blijvertje.”

Het Automotive adviesbureau heeft met Forecast 
2025 permanent een vinger aan de pols om via een 
veelvoud aan scenario’s de geëigende antwoor-

den te bieden aan de verschillende partijen in de branche. 
Martin van Eck hierover: “In de laatste jaren zien we 
 veranderingen en innovaties die de sector substantieel 
veranderen. En die hebben soms nu al effect op de dage-
lijkse operatie, terwijl andere ontwikkelingen de komen-
de jaren pas een fundamentele impact zullen hebben”. 

Goede forecasting
Er is behoefte aan goede forecasting van de markt, en 
daarbij zijn belangrijke factoren de richting, snelheid en 
impact van de ontwikkelingen. De onzekerheden en daar-
mee ook risico’s van de gehele automotive keten is in te 
delen in korte en lange termijn forecastperiodes. “Lang 
niet iedere trend is een blijvertje en hoe lang gaat het du-
ren voordat het weer een achterhaald fenomeen is, is iets 
waar wij antwoord op geven. Is het überhaupt de moeite 
waard om er op in te spelen?” Volgens Van Eck is het las-
tig voor zowel fabrikant, importeur en dealer om met alle 
gegevens een goede investerings- en ontwikkelingskeu-
ze te maken. Een goede inschatting van de toekomst is 
echter heel belangrijk om op korte termijn een efficiënte 
operatie en rentabiliteit te blijven realiseren. Maar op lan-
ge termijn dien je behendig in te kunnen spelen op de toe-
komstige ontwikkelingen, geen te hoge kostenstructuur 
te hebben in de totale waardeketen en op het juiste 
 moment een transformatie te maken. 

Elektrificatie
Het ontbreken van een duidelijke roadmap levert veel on-
rust in de organisatie op. “Wij halen onze informatie van 
over de hele wereld en leggen daar een aantal scenario’s 
achter hoe te handelen. Maar dat handelen staat niet in 
steen gegraveerd. Iedere afwijking van een trend of 

welke externe factor dan ook heeft invloed op het te voe-
ren beleid. Alle denkbare variabelen hebben we geïnte-
greerd in Forecast 2025. Impact op sales, after sales en 
 organisatie vangen we op met verschillende scenario’s.” 
Eén van de vele trends waar de branche mee te maken 
heeft is de elektrificatie van het wagenpark. Een andere is 
het steeds minder in eigendom hebben van een auto. 
 Levert dat een uniforme uitkomst op? “Nee. Variaties in 
ontwikkelingssnelheid kunnen verschillende scenario’s 
veroorzaken. Het inschatten van risico’s en gevolgen 
doorvertaald naar de juiste roadmap zit in Forecast 2025 
en voorspelt continue wat dit voor impact heeft op uw or-
ganisatie”. Deze dienst ligt in lijn met de verdere ontwik-
keling van MSR als kennis- en adviesbureau. (PB)

Met goed gevoel kijkt MSR Consulting Group terug op 2017. “Een jaar waarin we ook nog eens enkele 
nieuwe diensten hebben ontwikkeld. Met name Forecast 2025 is een antwoord op veel vragen uit een 

zich razendsnel veranderende markt.” 
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