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TERUGBLIK OP AFGELOPEN VIJF JAAR

Sterkere positionering door
economische time-out
De verkoop binnendienst van
Rainbowsol: van links naar
rechts Mariska Schaay, Marco
Groeneveld, Elvira Lopulalan
en Jan de Vos.

2014 is voor Marcel van der Gun en Robert Bosch van Rainbowsol een belangrijk
ijkpunt. De twee hebben immers een aantal jaren geleden enkele belangrijke strategische keuzes gemaakt. De conclusie? Rainbowsol heeft een stevigere positie in de
markt verworven. “Maar zoals altijd geldt: we zijn er nog niet. Het is een voortdurend
proces van aansturen en bijsturen”, zegt het duo. “Feit is wel dat we een goede
nieuwe basis hebben gelegd.”
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dealers naar een verhaal. Rainbowsol had dat
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vinden Marcel en Robert lastig te beantwoorden.
“Het is net als een marathonloper. Die weet in
principe in welke tijd hij ongeveer de finish zal
halen. Maar als hij halverwege ineens tegenwind
krijgt of het gaat keihard regenen, dan zal hij
zijn strategie moeten aanpassen. Dat geldt ook
voor ons. Je weet gewoon niet wat je allemaal
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de beperkingen. De mindset van de consument
is veranderd. Ook al heeft hij genoeg euro’s te
besteden, dan nog zal hij zich meer dan voorheen afvragen welke waarde hij krijgt voor elke
euro die hij uitgeeft. Er is een nieuwe realiteit
ontstaan.”
Volgens Marcel is er nog een reden waarom
Rainbowsol in de afgelopen jaren zijn positie
heeft kunnen verstevigen. “Wij hebben veel
geïnvesteerd in de wijze waarop wij met klanten
willen communiceren. Dan heb je het onder
andere over de binnendienst, bijvoorbeeld over
een goede follow-up. Men kent ons en weet dat
we plat georganiseerd zijn. In tijden waarin de
markt zo dynamisch is en consument en grilligheid hand in hand lijken te gaan, kun je het
jezelf als organisatie niet veroorloven om een
traag, stroperig, bureaucratisch geheel te zijn.
Je moet snel beslissingen nemen en uiteraard
hebben de eigen medewerkers daarin een verantwoordelijkheid.”
Ook telt de duidelijke doelgroepformulering
van Rainbowsol. “We weten goed wie we
graag aan ons willen binden”, legt Robert uit.
“Sterker nog: we zijn kritisch op elke aanvraag
die we ontvangen. Natuurlijk zeggen we nooit
meteen ‘nee’, maar een dealer dient wel aantoonbare ervaring te hebben in de branche.
Van kennis, advies en montage tot aan de

Robert Bosch en Marcel van der Gun in geanimeerd gesprek met Jerry Helmers van Z&R.
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