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De eigenaren Martin en Ronald van Eck van MSR Consulting Group helpen fabrikanten, importeurs en 
dealerbedrijven hun potentieel te benutten en de marge te verbeteren. Met toekomstscenario’s laten ze 

zien waar de kansen liggen en hoe daar als bedrijf op te acteren. “Maar we vergeten de business van 
vandaag natuurlijk niet.”
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loyaliteit in de aftersales? Hoe zet je de ideaal-
structuur neer en hoe ga je om met herstructu-
reringen? Martin: “Wij ontwikkelen operatione-
le verbeterprogramma’s en helpen bij de transitie. 
Bij die operationele programma’s horen ook ge-
reedschappen, zoals geïntegreerde software-
oplossingen, analyses en data. Zo beschikt MSR 
over diverse Marketing & Salesplatformen en 
heeft het zelf een uniek Fleetdatabestand met 
daarin alle wagenparken van Nederland. MSR 
heeft daarnaast een eigen telemarketingbureau, 
dat ter beschikking van de klantprojecten staat. 
Ronald: “We maken bijvoorbeeld bezoekafspra-
ken voor buitendienstmedewerkers, zodat zij een 
groot gedeelte van hun tijd buiten kunnen zijn.”

Toekomst MSR 
Hoe ziet MSR de toekomst voor zichzelf?           
Ronald: “De visie van MSR is heel duidelijk. We 
streven naar langdurige relaties en continue in-
novaties met een volledige focus op ‘automo-
tive’. Het betekent dat MSR resultaat zal blijven 
behalen met haar klanten en aan de noodzake-
lijke groei werkt om te kunnen investeren in haar 
dienstverlening. Martin: “MSR staat bekend om 
haar toewijding aan haar klanten en laat jaar-
lijks groei zien met een verbreding en verdieping 
van het dienstenpakket.”Dat deze strategie    
succesvol is, blijkt wel uit de opening van het 
nieuwe kantoor in Brussel met lokale MSR-         
adviseurs en -coaches. [JM]

Achteloos schetsen de broers de ontwik-
kelingen in de branche. Deelauto’s, 
NEDC, WLTP, BPM, de Autobrief van 

juni, milieu- en wetgeving, technologische ont-
wikkelingen, nieuwe toetreders en de opkomst 
van platformen. Ronald: “En dan haperen in-
eens de bewezen organisatiemodellen en is de 
toekomst minder voorspelbaar. Om te weten 
wat de consequenties in de werkplaats zijn als 
de elektrische auto’s twintig of dertig procent 
marktaandeel hebben, maken we toekomst-
scenario’s.” Die scenario’s vertellen of dealers 
met mobilityconcepten aan de gang kunnen en 

waar bedrijven in zouden moeten investeren        
en/of flexibiliseren. Martin: “We draaien con-
tinu aan de knoppen als de ontwikkelingen ver-
snellen of vertragen.” Het is goed om te weten 
hoe de toekomst eruit zal zien en hoe je daarop 
in kunt spelen op de wat middellangere termijn. 
Ronald: “Maar uiteindelijk draait het om het be-
halen van het marktaandeel met een efficiënte 
bedrijfsvoering en een gezond rendement.”

Geloofwaardig
Hoe kun je omzet vergroten bij bestaande klan-
ten? Hoe bespaar je op kosten of verhoog je de 

“De door ons uitgewerkte 
toekomstscenario’s vertel-

len of dealers met mobility-
concepten aan de gang             

kunnen.”
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