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Martin van Eck van MSR Consulting Group 

Martin van Eck van MSR Consulting 
Group denkt altijd in kansen, in 
mogelijkheden. “Ik zie een enorme 
energie in de automotive. Vele jaren 

bleef de keten ongeveer stabiel. En nu is verande-
ring de enige zekere factor. In de coronapandemie 
schakelden de creatievere bedrijven heel snel over 

naar online verkoopgesprekken en het thuisbezor-
gen van auto’s. Wij hebben veel van die dealerbe-
drijven kunnen adviseren om hun eigen concur-
rentievoordeel op te bouwen en van deze unieke 
situatie een kans te maken.” 

Agenturenmodel
De storm is nog lang niet gaan liggen. De 
schaarste aan auto’s en bepaalde onderdelen is 
nog steeds groot. Ondertussen zit het elektrisch 
rijden middenin de grote doorbraak, constateert 
Van Eck. “Sommige merken introduceren elk jaar 
een nieuwe EV. Ongekend is dat. Daarnaast gaan 
steeds meer merken over op het agenturenmodel. 
Sommige bedrijven schieten dan in de weerstand, 
maar wij helpen ondernemers om er vooral ook de 
positieve kanten van te zien. Voor dealers is het 
een goed moment om hun strategie te herijken en 
zich nog sterker te focussen op hun unieke positie 
in de lokale markt en de klantkennis die zij heb-
ben. Data van klant en prospect, in combinatie 
met de juiste vervolgacties, worden dus nog essen-
tiëler om je als dealer te onderscheiden.” 

Complexe vraagstukken
Het dealerbedrijf wordt wel steeds complexer, ziet 
Martin van Eck. “De vroegere autoverkoper wordt 
steeds meer een mobiliteitsadviseur. Die moet 
zich verdiepen in totaal andere dienstverlenings-
concepten. Het gaat dan om advies over elektrisch 
rijden, laadinfrastructuur en nieuwe mobiliteits-
concepten. Dat soort diensten moet je wel goed 
positioneren om daar het juiste rendement uit te 
halen. Een goede adviseur is hierbij onmisbaar. 
Iemand die het hele plaatje kent en de klant een 
op zijn situatie toegesneden oplossing kan aanbie-
den. De accountmanagers van de dealerbedrijven 
zijn als mobiliteitsadviseurs ideaal gepositioneerd 
om die rol in te nemen.” MSR Consulting Group be-
geleidt de dealerbedrijven in de transitie, waarbij 
de unieke MSR markt- en klantdata cruciaal zijn. 
Daarnaast is het trainen en begeleiden van het 
management en de accountmanagers een belang-
rijk onderdeel van het begeleidingstraject. 
Wat je ook doet, het ondernemen is ook komend 
jaar een enorme uitdaging. “Maar ondernemingen 
die focus houden en op een positieve en flexibele 
manier blijven ondernemen komen er wel”, stelt 
Van Eck tot slot. 

MSR Consulting Group legt de focus op kansen

Transitie of storm voor de dealers? 

De vele veranderingen en crises – eerst de 
pandemie, nu de schaarste – stellen hoge 
eisen aan de flexibiliteit van dealerbedrijven. 
Ondertussen dendert de mobiliteitstransitie 
voort. Of is het een storm? Waar liggen 
bij het agenturenmodel de kansen en 
uitdagingen voor dealers en welke nieuwe 
verdienmodellen dienen zich aan?
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