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Volvo bouwt flexibiliteit in auto’s 
én leasecontracten

www.trendsinautoleasing.nl

De Wagenparkbeheerders: er valt 
nog zoveel te winnen met slimme 
mobiliteit! 

Private Share: autodelen voor 
particulier, zakelijke rijder én 
fleetowner
Nederland is een deelconcept rijker: Private Share van 
KAV. Het systeem maakt van iedere auto, zakelijk of 
particulier, een deelauto. Zelfs complete wagenparken 
kunnen worden aangesloten. Het concept lijkt te worden 
omarmd door landelijke retailers en leasemaatschappijen.

RAI: verdubbeling verkopen 
elektrische auto’s in 2018
RAI Vereniging voorspelt dat de nieuwverkoop van 
volledig elektrische auto’s in 2018 verdubbelt ten 
opzichte van dit jaar. Komend jaar worden naar schatting 
15.000 nieuwe vol elektrische auto’s verkocht, bijna  
4 procent van het totaal (430.000).

76 procent gemeenten koopt 
wagenpark niet duurzaam in
Luchtkwaliteit en CO2-uitstoot zijn voor gemeenten 
nauwelijks van belang bij de inkoop van hun wagenpark, 
blijkt uit een benchmark van Natuur & Milieu. Bij 
aanbestedingen voor voertuigen vraagt slechts 24% 
van de gemeenten om minimale randvoorwaarden voor 
milieu.

‘Zwevende’ leaserijder vertoont 
uitstelgedrag
Frank van Klink, directeur van XLLease, neemt het op 
voor de ‘zwevende kiezer’ in mobiliteit: een grote groep 
leaserijders die de keus voor een nieuwe leaseauto wil 
uitstellen om straks te gaan voor een elektrisch variant. 
“De markt wil een soort tussenfase leasen.”
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Wie bedient de ‘zwevende’ leaserijder?
Zelden een nummer gedrukt waarin het 
woord ‘leuk’ zo vaak opduikt. En dan niet de 
oppervlakkige variant – alles en iedereen is 
tenslotte leuk – maar ‘leuk-want-uitdagend’. 
De mobiliteitsmarkt is de laatste jaren flink 
opgeschud, nieuwe technieken deden hun 
intrede, er kwamen flink want nieuwe toetreders 
en tenslotte laten klanten, de afnemers van de 
mobiliteitsproducten, zich ook niet onbetuigd. 
Dat heeft onder andere geleid tot co-creaties 
met leasemaatschappijen, u leest het verderop in 
dit nummer hoe dit is bevallen. Het nieuwe elan 
beperkt zich niet tot de leasebranche, ook de 
intermediairs of externe fleet- (of beter gezegd: 
mobiliteitsmanagers) hebben er lol in. Er valt 
voor hun ook veel te halen; mobiliteit kan in 
veel gevallen gewoon slimmer worden ingericht. 
Zelfs ‘oude vertrouwde’ tankpasleverancier 
laten zich gelden in dit spel. Waarbij veel 
fleetowners vooral duurzaamheid en goed 
werkgeverschap in het achterhoofd hebben 
en niet zozeer kostenbesparing. Hoewel dat 
laatste natuurlijk mooi meegenomen is. Een 

van de winnaars van dit dynamische spel lijkt 
de leaserijder: die krijgt meer keuze dan de 
standaard leaseauto-voor-vijf-jaar. Jaarlijks 
switchen tussen kleine of grotere auto, één 
dag in de week per e-bike naar het werk en, 
daartoe aangemoedigd, toch vooral ook de 
trein in als dat slimmer blijkt. Slimme techniek 
neemt de berijder aan het handje mee. Of 
alle leaserijders daarop zitten te wachten, 
is natuurlijk de vraag. Eerder concludeerde 
het Nationale Zakenauto Onderzoek een 
toenemende frictie tussen leaserijder en 
werkgever. Doorgaans ingegeven door de angst 
dat de leaseauto wordt afgepakt. Daar ziet 
het vooralsnog niet naar uit, ABN AMRO was 
bijvoorbeeld flink verrast hoeveel leaserijders 
vrijwillig hun auto bij wijze van proef wilden 
inleveren voor een (elektrische) deelauto met 
‘gegarandeerde mobiliteit’. Die elektrische auto 
is overigens populair onder zakelijke rijders, 
het heeft zelfs de term ‘zwevende leaserijders’ 
opgeleverd: leaserijders die eigenlijk nu al een 
‘batterij op wielen’ willen met de bijbehorende 

4 procent bijtelling, maar het aanbod EV’s is 
nog dermate klein dat het nog geen serieus 
alternatief is. Waarschijnlijk wel over twee jaar, 
maar als je leasecontract nu is uitgediend? 
Slimme ondernemers haken daarom in met een 
‘tussenoplossing’ voor 2 jaar. Leuk toch?

Bart Luteijn, uitgever/hoofdredacteur Fleet & 
Lease / TrendsinAutoleasing.nl
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Leasewijzer met best practices duurzame mobiliteit
In de nieuwe Leasewijzer, opgesteld door Fleet Support, 
Natuur & Milieu en Dutch, zijn best practices opgenomen 
van bedrijven die succesvol duurzame mobiliteit op de kaart 
hebben gezet binnen hun organisaties. Zoals de pilot van 
ABN AMRO met de ‘gegarandeerde’ deelauto van Amber 
Mobility. Daar is de les: doe het groots en mét ambitie!

De nieuwe Leasewijzer werd onlangs gepresenteerd tijdens 
een bijeenkomst van de Fleetlounge. Daar werd ook de case 
van ABNAMRO en Amber Mobility uitgelicht. In mei van dit 
jaar startte de proef van de bank met de startup uit Eindhoven. 
In eerste instantie alleen op het filiaal van ABN in Eindhoven, 
maar nu wordt het concept uitgerold. Lysbeth van Silfhout, 
verantwoordelijk voor het duurzaam vervoersbeleid bij ABN 
AMRO, heeft pilots gedraaid met meerdere deelauto-projecten. 
Ook die op de Amsterdamse Zuidas met Audi Shared Fleet, 
een soort ‘luxe’ Greenwheels. Maar dat werd geen succes; 
het heeft één boeking opgeleverd en die persoon kwam ook 
nog eens niet opdagen. “De auto’s stonden te ver weg, ook al 
was het maar 8 minuten lopen. Er moest bovendien betaald 

worden als de auto stilstond, bijvoorbeeld op het adres van de 
afspraak. En de auto, een Audi A1, was wellicht ook te duur.”

Deelauto mee naar huis
Maar in Eindhoven zijn de deelauto’s van Amber Mobility wel 
aangeslagen. Ook al omdat het wordt gedragen door meerdere 
bedrijven in de omgeving van het bankfiliaal. Maar ook omdat 
Amber een garantie geeft aan deelnemers dat er altijd een 
auto voorhanden is. Die garantie kwam er na een uitgebreide 
analyse van de vervoersbewegingen van de werknemers, 
vertelt Steven Nelemans van Amber. “Daaruit bleek dat de 
12 relatiemanagers genoeg hadden aan 3 deelauto’s om hun 
mobiliteit te garanderen. Een ander filiaal gaat straks zeven 
auto’s delen met 45 mensen. Waarbij ons uitgangspunt is: 
het gaat niet om het aantal deelauto’s, maar om het efficiënt 
gebruik daarvan.”

Van Silfhout erkent dat er tijdens de pilot geen werknemer is 
geweest die zonder auto kwam te zitten. Het concept wordt 
daarom nu ook uitgerold naar andere vestigingen en er wordt 
meer mogelijk. Zo mogen werknemers de auto’s straks mee 
naar huis nemen als dat beter voor hun uitkomt. Mochten ze 
de auto privé in de avond nog willen gebruiken, dat betalen ze 
die kilometers zelf. Daarvoor wordt een ‘commercieel’ tarief 
berekent zoals de belastingdienst eist. “Maar belangrijk in de 
uitrol wordt of we ook andere bedrijven vinden om mee te doen. 
Met meerdere bedrijven kan je gemakkelijker opschalen.”

Groots en met ambitie
Dat laatste is ook het advies dat Nelemans het gehoor 
meegeeft. Het succes van deelprojecten zit hem vooral in 
de omvang, zegt hij. “Ga niet allemaal je eigen deelconcept 
opzetten, er zijn in Nederland eigenlijk al teveel verschillende 
systemen. Het meest succesvol ben je als je autodelen groots 
en met ambitie binnen je organisatie opzet.” Dat laatste klinkt 
Koenraad Backers van Natuur & Milieu als muziek in de 
oren. Hij kwam die dag de nieuwe Fleetwijzer presenteren 
waarbij gebruik is gemaakt van de kennis en ervaringen van 
onder andere ABN AMRO, maar ook van Arcadis, Centric, 
Nationale Nederlanden, NS, Siemens, Stedin, Volksbank en 
Royal HaskoningDHV. Ofwel: organisaties die duurzame 
mobiliteit op de kaart willen zetten hoeven niet opnieuw het 
wiel uit te vinden. Het boekwerkje staat vol met concrete 
maatregelen, inzichten en tips. Bovendien is er een checklist.
De Leasewijzer is te downloaden op www.trendsinautoleasing.nl.

ALD, Friesland Lease, Athlon en Alphabet winnaars leaseverkiezing

ALD Automotive is de beste (grote) leasemaatschappij vol-
gens leaserijders, Friesland Lease is de beste in de catego-
rie middelgroot/klein. Ook fleetmanagers en private lease-
rijder hebben hun voorkeuren uitgesproken: goud was er 
voor respectievelijk Athlon en Alphabet.

Het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek heeft dit jaar meer win-
naars opgericht omdat er ook in de categorieën Wagenparkbe-
heerders en Private Lease een top drie is samengesteld. Het 
onderzoek, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Tevreden.nl 
in opdracht van VZR, werd voor de zevende keer uitgevoerd. 
Dit jaar met een verscherpte opzet en dus met twee nieuwe 
categorieën. Meer dan 8.000 respondenten gaven hun mening 
over tientallen leasemaatschappijen. De leasemaatschappij 
krijgt gemiddeld een rapportcijfer van 8,1 en heeft een NPS 
van 31. Op 12 december zijn de resultaten bekendgemaakt tij-
dens het VZR Lease Event 2017.

UPS bouwt 1500 voertuigen om 

naar elektrisch

Koeriersbedrijf UPS behoort met een wagenpark van 
108.000 voertuigen tot de grootste fleetowners ter wereld. 
Naast de al aanwezige 770 elektrische voertuigen, krijgen 
1500 bestaande voertuigen in de regio New York nu een 
elektrische aandrijflijn.

Die bestaande distributievoertuigen worden omgebouwd met 
een kit van Unique Electric Solutions. Deze elektromotor 
levert 225 kW vermogen en, volgens het persbericht, is de 
efficiency van deze motor, inclusief oplaadtijd en actieradius, 
20 procent groter dan andere bestaande elektrische voertuigen. 
Volgens de website van Unique Electric Solutions komen 
omgebouwde bedrijfsvoertuigen zo’n 200 kilometer ver. Het 
project wordt gesubsidieerd door de Energieraad van New 
York met een half miljoen dollar. In oktober kocht UPS ook al 
elektrische trucks van Daimler Fuso, de eCanter. De eCanter 
is met name bedoeld voor stadsdistributie. Hij heeft een 
bereik van 100 kilometer en, afhankelijk van het gebruik en de 
opbouw, een laadcapaciteit van 2 tot 3 ton.

De eerste prijs voor de Beste Leasemaatschappij 2017/2018 
in de categorie grote leasemaatschappijen is overhandigd aan 
ALD Automotive. Zij mogen zich dit jaar beste leasemaat-
schappij van Nederland noemen. De tweede plaats wordt in-
genomen door Alphabet en Arval is op de derde plaats geëin-
digd. In de categorie middelgroot/klein is Friesland Lease als 
winnaar uit de bus gekomen. WagenPlan is tweede geworden 
en Wittebrug Lease derde.

De wagenparkbeheerders zijn het meest tevreden over Athlon. 
WagenPlan is tweede geworden in deze categorie en Alphabet 
derde. De groeimarkt private lease is ook gewaardeerd. Bijna 
2.000 Private Lease rijders hebben aan het onderzoek deelge-
nomen. Alphabet komt als beste uit de bus in deze nieuwe ca-
tegorie. ALD Automotive is nummer twee geworden en IKRIJ.
NL is als derde geëindigd. VZR-Voorzitter Jan van Delft: “Wij 
zien positieve ontwikkelingen door de jaren heen. Zowel in 
de ontwikkeling van dit inmiddels befaamde onderzoek als 
in de manier waarop leasemaatschappijen continu bezig zijn 
hun klanttevredenheid en NPS te verhogen. Wij zijn zeer be-
nieuwd naar de ontwikkelingen van de komende jaren, met 
name op het onderdeel private lease. Het is zaak daar naast de 
mooie salesaantallen ook de tevredenheid op een hoog peil te 
houden. Tot nu toe lukt dit prima. Wij zijn zeer tevreden over 
de resultaten van het onderzoek en met de tevredenheid van de 
verschillende soorten berijders.”

Carel Bal (l) van ALD Automotive krijgt de eerste prijs uitgereikt van 

VZR-voorzitter Jan van Delft
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Athlon en Hulphond Nederland winnen ‘rally’ van Mazda

Mercedes elektrificeert bestelwagens – eVito in 2018

Leasemaatschappij Athlon levert de winnende equipe tij-
dens de bijzondere ‘rally’ tussen diverse leasemaatschap-
pijen georganiseerd door Mazda Motor Nederland. Het 
merk staat sterk in de huidige ‘user chooser’ leasemarkt, 
maar een goede relatie met de leasemaatschappij is even-
zo belangrijk. Die ‘vierhoek’ is nu versterkt. En het heeft 
Hulphond Nederland ook goed gedaan. 

De Prijzen waren voor het winnende team van Athlon – een 
weekend toeren in een Mazda naar keuze – en € 1.000 voor 
een goed doel. Athlon ontving de cheque van Geraldine 
Brouwers, algemeen directeur van Mazda Motor Nederland, 
en gaf deze direct door aan Rudolph Strickwold van stichting 
Hulphond Nederland. Goed voor de opleiding van één pup die 
uiteindelijk wordt ingezet als therapeutische hulphond voor 
kinderen die doorgaans zijn afgeschreven door de reguliere 
gezondheidszorg. Athlon steunt deze stichting al jaren.
De ‘rally’ die Mazda organiseerde tussen diverse 
leasemaatschappijen was een alternatief voor de gebruikelijke 
‘roadshow’ die importeurs normaliter organiseren voor 

Mercedes-Benz Vans gaat van al zijn modellen een variant 
met elektrische aandrijving aanbieden. Het eerste model 
wordt de eVito die volgend jaar in Duistland verschijnt. 
Nederland moet tot 2019 wachten.

Mercedes wil een snelle implementatie van de zogenaamde 
eDrive@VANs strategie, zoals het bedrijf eind november 
meldde. De focus ligt daarbij niet alleen op de elektrische 
bestelwagen, maar ook op een technologisch ecosysteem dat 
is toegespitst op de behoeften van de zakelijke gebruikers. 
Daarbij wordt ingezet op co-creatie met de klant. “We zijn 
ervan overtuigd dat elektrische aandrijflijnen een grote 
toegevoegde waarde hebben, met name bij inzet in de stad. 
De elektrificatie van onze bestelwagens is echter geen doel 
op zich. 

leasemaatschappijen. Dat betekent doorgaans een trailer met 
verschillende auto’s richting de leasemaatschappij sturen om 
vervolgens de werknemers uit te nodigen voor een korte testrit. 
Mazda wilde de zaken eens anders aanpakken. Het werd een 
‘rally’ waarin equipes van verschillende leasemaatschappijen 
tegen elkaar moesten strijden en waar er prijzen konden 
worden gewonnen. Spontaniteit en enthousiasme waren 
volgens Brouwers de ingrediënten. “Waarbij het uiteraard 
ook ging om de goede antwoorden op vragen en de snelheid 
waarmee die vragen werden beantwoord. Het duo van Athlon 
was daarbij de overtuigende winnaar.”

Portfolio
Commercieel directeur Niels van den Hoogen benadrukt 
tijdens de overhandiging van de prijs het belang van 
een goede samenwerking tussen leasemaatschappij en 
importeur. Helemaal in deze tijden waar er nog maar twee 
bijtellingscategorieën zijn. “Auto’s worden weer met emotie 
gekozen, al blijft value for money heel belangrijk. SUV’s en 
crossovers staan echt in de belangstelling bij onze leaserijders, 
welk merk daar een goed antwoord voor heeft, is spekkoper. 
Mazda heeft met de CX-3 en de CX-5 goede troeven; ze 
passen prima in ons portfolio.”
Bij Athlon draait het tegenwoordig vooral om een goede 
mix van modellen en merken. Dat komt onder andere de 
restwaarde ten goede. “Het draait om zaken als emotie 
maar ook om betrouwbaarheid en inzetbaarheid van auto’s. 
Waarbij duurzaamheid inmiddels een vaste waarde is. En het 
gaat ook om de samenwerking met importeurs. Want onze 
dienstverlening en de tevredenheid van onze leaserijders, valt 
of staat met de kwaliteit van het dealernetwerk.”

Prijssetting
Normaal is er altijd sprake van een samenwerkingsdriehoek: 
leasemaatschappij, importeur en dealer. Maar Van den 
Hoogen wil er graag een vierde aanplakken. Dat is de 
berijder. Die bepaalt immers weer in hoge mate welke auto 
of welk model populair wordt. Waarbij Athlon als universele 
leasemaatschappij uiteraard alle merken kan leveren. Van den 
Hoogen: “Mazda is als merk net even anders dan anderen. 
Alleen daarom al willen we ze er graag bij hebben. Prijssetting 
is natuurlijk ook belangrijk, dat is onder andere weer gebaseerd 
op betrouwbaarheid, ROB-cijfers en ROI. Als al die gegevens 
kloppen en je hebt de juiste modellen en de samenwerking met 
importeur en dealers is dan ook nog eens goed, dan staat niets 
in de weg om succesvol te zijn in de leasemarkt.”

Qua rentabiliteit moeten deze varianten aan dezelfde eisen 
voldoen als bestelwagens met een conventionele aandrijflijn. 
De eVito is het beginpunt en dit model krijgt navolging in de 
vorm van de nieuwe generatie Sprinter en de Citan”, aldus 
Volker Mornhinweg, directeur van Mercedes-Benz Vans. 
Met een batterijcapaciteit van 41,4 kWh komt de eVito zo’n 
150 km ver. Mercedes belooft dat zelfs onder ongunstige 
condities – lage buitentemperaturen en een volle belading – 
de eVito nog steeds een rijbereik heeft van 100 km. Daarmee 
nog altijd goed voor gebruik in de stad door bezorgdiensten, 
vertegenwoordigers en openbaarvervoerbedrijven. Het 
batterijpakket kan in ongeveer zes uur volledig worden 
opgeladen.

vlnr: Niels van den Hoogen van Athlon, Geraldine Brouwwers van 

Mazda en Rudolph Strickwold van stichting Hulphond Nederland

Blockchain: elektrische auto 

contractloos en pasloos opladen
Voor het eerst is er in Nederland een elektrische auto op-
geladen en direct betaald met een app op blockchaintech-
nologie. Deze technologie maakt het mogelijk om contract-
loos en pasloos de elektrische auto te laden.

Nu is er nog een pas nodig om een auto te laden bij een laad-
paal. Op basis van het afgenomen aantal kilowatturen wordt er 
vervolgens een factuur gestuurd door de serviceprovider naar 
de gebruiker of leasemaatschappij. Maar de blockchaintech-
nologie die in deze pilot wordt gebruikt, maakt het mogelijk 
om contractloos en pasloos te betalen aan de paal via een app 
met een digitale portemonnee. Zodra er geladen wordt, wordt 
dit direct aan de paal verrekend met het beschikbare tegoed 
in euro’s. De verwachting is zelfs dat in de toekomst de auto 
direct kan communiceren met de laadpaal, waardoor ook de 
app overbodig wordt. Omdat je rechtstreeks aan de paal be-
taalt en er geen tussenpartij nodig is, kan bij elke laadpaal die 
meedoet worden betaald onafhankelijk van waar deze staat. 
Dat betekent ook dat grenzen tussen landen niet relevant zijn. 
Juist dit gegeven maakt de verkenning van de technologie over 
6 landsgrenzen mogelijk.
Deze blockchainoplossing (de e-mobility wallet) is door de uit 
Innogy voortgekomen startup Motionwerk ontwikkeld en is 
sinds mei 2017 in Duitsland als product beschikbaar. Met een 
demonstratietour (Oslo2Rome) verkennen deelnemers, waar-
onder Enexis Netbeheer, ElaadNL en Innogy, wat de moge-
lijkheden zijn van het gebruik van blockchaintechnologie bij 
het laden van elektrische auto’s. Ook Fastned kwam in oktober 
met ‘laden zonder laadpas’. Autocharge heet de dienst en moet 
vooral een uitkomst zijn voor deelautoprojecten.

Als onderdeel van een Europese estafette-tour ‘Oslo2Rome’ laadde 

het Nederlandse team met de ‘e-mobility wallet’ op een laadpaal op 

het testplein van ElaadNL in Arnhem
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Private Share: autodelen voor particulier, 

zakelijke rijder én fleetowner

Nederland is een deelconcept rijker: Private Share van 
KAV. Het systeem maakt van iedere auto, zakelijk of parti-
culier, een deelauto. Zelfs complete wagenparken kunnen 
worden aangesloten. Het concept lijkt te worden omarmd 
door landelijke retailers en leasemaatschappijen. 

Wat dat laatste betreft: Hemmie Kerklingh van KAV zegt dat 
de samenwerking met een landelijke retailer momenteel wordt 
geformaliseerd en dat een grote leasemaatschappij de dienst 
binnenkort als optie meeneemt in haar propositie richting de 
eigen klanten. Wordt vervolgd dus. Bij Private Share worden 
alle auto’s voorzien van hardware waarmee KAV al jaren 
werkt ten behoeve van de andere huur- en deellabels. Bewezen 
techniek dus, niet onbelangrijk omdat juist die techniek het wel 
eens laat afweten. Die hardware wordt door KAV ingebouwd. 
Vervolgens kan de auto via een app worden verhuurd, al dan 
niet binnen een eigen, persoonlijk netwerk.

De oplossing is 100% turn key, wat een eerste grote stap 
vormt naar toepassing van een universeel MaaS systeem, 
benadrukt Thom Doorenbosch, commercieel manager bij 
KAV. “Private Share voorziet het onderling autodelen van een 

professionele basis. Het transformeert deze vorm naar brede 
toepasbaarheid. Deelnemende auto’s komen daarmee op 24/7 
basis beschikbaar voor gedeeld gebruik. In de combinatie met 
autolease wordt onderling autodelen bovendien commercieel 
zeer aantrekkelijk voor iedere leaserijder.” Die zakelijke rijder 
heeft natuurlijk een sluitende ritregistratie nodig voor de 
belastingdienst. Dat zit standaard in de telematicaoplossing 
van Private Share. Het autodelen wordt op die manier ‘fiscaal 
transparant’, benadrukt Doorenbosch.

Vervangende auto’s
Theoretisch is het dus mogelijk dat berijders geld verdienen 
aan hun auto. KAV rekent de eigenaar af op een percentage 
van de omzet, maar er zit een maximum op deze commissie. 
De omvang van verhuur bepaalt uiteraard de opbrengst voor 
de eigenaar, waarbij KAV bijvoorbeeld ook kan zorgen 
voor promotie en extra support. Bijzonder is ook de directe 
beschikbaarheid via Private Share van vervangende auto’s. 
De bestaande autodeel labels van KAV worden op Private 
Share geïntegreerd. Zo dienen ConnectCar en StudentCar 
(vaste standplaats) en Witkar en POP-UP-CAR (free floating) 
als ‘achtervang’ voor het nieuwe concept. Ook heeft KAV 
bestelwagens beschikbaar via KAV4GO.

Landelijk netwerk
Niet alleen voor huurders is deze directe toegang tot de 
gevestigde netwerken aantrekkelijk. Ook de verhuurder/
eigenaar kan zo op andere plaatsen in het land direct een 
deelauto gebruiken uit het landelijke netwerk van KAV. 
Hetzelfde geldt voor wie de eigen auto al had verhuurd en toch 
plotseling de deur uit moet. De ambitie van eigenaar Hemmie 
Kerklingh van KAV is om met Private Share het grootste 
professionele deelautobedrijf van Nederland te worden. 
Kerklingh: “Bij Private Share wordt de auto 24/7 volledig 
geautomatiseerd begeleid. Voor de eigenaar is Private Share 
de snelste en meest aantrekkelijke weg naar de deelmarkt.”

Hemmie Kerklingh: “Voor de eigenaar is Private Share de snelste en 

meest aantrekkelijke weg naar de deelmarkt”

ANWB Elektrisch Rijden Monitor: 

nog veel belemmeringen
ANWB heeft haar eerste Elektrisch Rijden Monitor  
gepubliceerd. Het moet de actuele stand van elektrisch  
rijden in Nederland weergeven. Conclusie vooralsnog:  
elektrisch rijden is duurder voor de particulier. En die 
laatste is nodig voor de transitie.
De ANWB kijkt in deze monitor naar het totaal van beschik-
bare volledig elektrische auto’s onder de € 50.000,- in 2017; 

het middensegment dus. Hierin zijn voor het eerst ook de ki-
lometerkosten en de prijsindex berekend voor elektrische au-
to’s. Dit wordt al jaren voor auto’s op fossiele brandstoffen 
gedaan maar nu dus ook voor elektrische auto’s. Om tot dit 
cijfer te komen is een ‘gemiddelde elektrische auto’ bepaald, 
op basis van alle – in 2017 – beschikbare modellen in dit mid-
densegment. Voor deze gemiddelde (virtuele) elektrische auto 
heeft de ANWB vervolgens de totale autokosten berekend (bij 
aanschaf (nieuw) en gedurende een gebruiksduur van 4 jaar 
en 15.000 km per jaar). Hieruit volgt een bedrag van 55,9 eu-
rocent (prijsindex 110), terwijl een gemiddelde kilometerprijs 
van een benzineauto 50,6 eurocent bedraagt (prijsindex 100).
Ook worden er een aantal belemmering voor elektrisch rij-
den benoemd. De belangrijkste zijn de hoge aanschafprijs, de 
beperkte actieradius en het tekort aan laadpunten. Om tot de 
gewenste doorbraak te komen – kabinet Rutte III wil dat er 
vanaf 2030 geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die op 
fossiele brandstof rijden – moet er volgens de ANWB nog veel 
gebeuren. Zo moet de elektrische auto financieel haalbaar zijn 
voor alle automobilisten. Daarvoor is het nodig dat zowel par-
ticuliere als zakelijke rijders gebruik kunnen maken van tijde-
lijke stimuleringsmaatregelen. Ook moeten er meer laadpalen 
in gemeenten en op het werk komen en voldoende snellaad-
punten onderweg. Tot slot adviseert de ANWB een maximale 
prijstransparantie ‘aan de paal’. Automobilisten die elektri-
sche rijden, moeten altijd weten wat de ‘getankte’ stroom kost.

International Car Lease Holding 

neemt Lease Performance over

International Car Lease Holding (ICLH) heeft per 1 de-
cember autoleasebedrijf Lease Performance overgeno-
men. Door deze overname breidt ICHL, bestaande uit Di-
rectLease, J&T Autolease en Van Mossel Autolease haar 
vloot uit tot ruim 60.000 voertuigen. Na de overname blij-
ven alle medewerkers in dienst.
Lease Performance zal in de loop van 2018 verdergaan onder 
de naam Van Mossel Autolease Amsterdam. Zij zullen vanuit 
de huidige locatie de werkzaamheden voortzetten. Die Am-
sterdamse locatie was een van de redenen van de overname, 
zegt Eric Berkhof, algemeen directeur Van Mossel Automo-
tive Groep. “Ons leasebedrijf was nog niet zo sterk vertegen-
woordigd in de regio Amsterdam als we graag zouden willen. 
Door de toevoeging van Lease Performance breiden we niet 
alleen onze bestaande vloot verder uit, maar zijn we nu ook op 
leasegebied sterk aanwezig in deze regio. Door de aanwezig-
heid van meerdere vestigingen van ons autobedrijf en schade-
herstelbedrijf in deze regio is de cirkel nu rond.” De vestiging 
Amsterdam-Lijnden is nu de achtste vestiging van het leasebe-
drijf Van Mossel Autolease. Lease Performance richt zich als 
universele leasemaatschappij met name op de MKB markt en 
is gespecialiseerd op het gebied van bedrijfswagens, koelwa-
gens en personenwagens. Het bedrijf is opgericht in 2008 door 
directeur Onno Dunn.
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NZO 2017: toenemende frictie tussen werkgever en leaserijder

Wagenpark PwC moet over acht jaar CO2-neutraal Shell gaat samenwerken met 

laadnetwerk Ionity
Shell gaat snellaadpunten bij tachtig geselecteerde 
Shell-stations installeren verspreid over tien Europese lan-
den. Daarvoor is een overeenkomst afgesloten met Ionity, 
de joint venture van Duitse autofabrikanten.
Ionity is opgericht om langs de belangrijkste Europese snel-
wegen een netwerk van oplaadpunten met een laadvermogen 
van 350 kilowatt te bouwen. Hiermee kunnen de nieuwste 
elektrische auto’s gemiddeld in vijf tot acht minuten wor-
den opgeladen, tot wel drie keer sneller dan bij de huidige 
beschikbare laadpalen. De bouw start eind 2017. Shell heeft 
nu besloten zich aan te sluiten bij de joint-venture. Hiermee is 
het in tien landen de grootste partner geworden van Ionity. De 
laatste tijd is het oliebedrijf flink in de weer met elektrische 
rijden: eerder nam het NewMotion over werkt het in onder 
meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan een netwerk 
van snellaadpunten op haar tankstations, onder de naam Shell 
Recharge. Gemiddeld zullen per Shell-station zes Ionity-laad-
palen beschikbaar zijn. Het gehele netwerk moet circa 400 
snellaadpunten omvatten.

Leaserijders hoeven niet zo nodig aan een mobiliteitsbud-
get of andere alternatieven voor de vertrouwde leaseauto. 
Het animo voor een budget is onder leaserijders dit jaar 
zelfs afgenomen. Terwijl werkgevers er juist meer op gaan 
inzetten. Aldus een van de conclusies uit het nieuwe Natio-
nale Zakenauto Onderzoek (NZO) 2017.

Tijdens de verkiezing van Zaken- en Bestelauto van het Jaar 
eind september werd traditiegetrouw een nieuw NZO gepre-
senteerd. Het jaarlijkse onderzoek is uitgevoerd door VMS 
| Insight in opdracht van drie partners: vakblad Automobiel 
Management, RDC en de Vereniging van Nederlandse Auto-
leasemaatschappijen (VNA). Eric Vousten van VMS | Insight 
presenteerde enkele highlights uit het omvangrijke onderzoek. 

Zoals dus de toenemende frictie tussen baas en leaserijder als 
het gaat om het meer flexibel maken van mobiliteit. Dat laatste 
is een wens van werkgevers: 34 procent van de bedrijven biedt 
al een budget aan; het zijn veelal grotere organisatie. Vous-
ten verwacht dat er dit jaar nog zo’n 15 procent bijkomen. 
Die overwegen het althans in te voeren. Maar de animo onder 
leaserijders zakt van 11 procent in 2016 tot een schamele 8 
procent nu. “We hebben het over bestaande leaserijders die 
het dus prima vinden hoe de zaken momenteel zijn geregeld. 
Er zijn twee groepen leaserijders die wel zijn geïnteresseerd: 
een relatief kleine groep die woont en werkt in de grote stad of 
berijders van een lage bijtellingauto die hopen dat een budget 
de mogelijkheid geeft om tegen lagere kosten een zakelijke 
auto te rijden”, aldus Vousten. Het mobiliteitsbudget is dus 

vooral populair onder bedrijven. Het onderzoek gaat ook in op 
succesfactoren van een budget, in wat voor een vorm dan ook. 
Waarbij wordt aangetekend dat een mobiliteitsbudget zeker 
geen oplossingen is voor alle problemen. En ook geen middel 
dient te zijn om kostenbesparingen door te voeren. “Bedrijven 
overschatten vaak de acceptatie van werknemers voor wat be-
treft een mobiliteitsbudget”, aldus Vousten.

Andere, opvallende conclusies uit het onderzoek:
•  De gemiddelde loyaliteit van alle merken tezamen is 38%. 

Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar (43%). Het feit 
dat andere keuzefactoren relatief belangrijker worden dan 
bijtellingsklasse heeft blijkbaar een sterk effect op loyaliteit. 
De berijder kiest wat hem past en niet (alleen) wat goed is 
voor de portemonnee;

•  De attractiviteit van merken, dus hoe aantrekkelijk is een 
merk voor alle zakelijke rijders, laat sterke verschuivingen 
zien ten opzichte van de meting in 2016. Tesla, Alfa Romeo 
en Jaguar hebben wederom de hoogste attractiviteit. Hyun-
dai en Kia zijn sterke stijgers, de premium merken BMW, 
Audi en Mercedes verliezen iets van hun glans maar blijven 
hoog scoren;

•  Minder auto’s van de zaak en meer aandacht voor medewer-
kerstevredenheid, representativiteit en milieubewustzijn;

•  Een serieus deel van de bedrijven (in totaal 37%) verwacht dat 
er in de nabije toekomst aan minder medewerkers een auto van 
de zaak ter beschikking wordt gesteld. Dit varieert van 22% bij 
de kleinste wagenparken met 2-5 auto’s tot 66% bij de groot-
ste wagenparken met meer dan 200 auto’s. Bij het inrichten 
van het mobiliteitsbeleid is het belang van drie factoren sterk 
toegenomen ten opzichte van 2016 en 2015: medewerkerte-
vredenheid, representativiteit en milieubewustzijn;

•  Verkeersveiligheid is met stip gestegen op de lijst van be-
langrijker thema’s voor werkgevers.

Ga naar www.trendsinautoleasing.nl voor het volledige onder-
zoek en alle conclusies

Met onder andere een bonussysteem en naheffingen voor 
leaserijders wil het accountantskantoor PwC in 2025 de 
gehele vloot van 3100 leaseauto’s CO2 neutraal hebben. 
Het volgt daarmee andere werkgevers met eenzelfde 
ambitie.

Van de 3100 leaseauto’s bij PwC rijdt nu ruim dertien procent 
volledig of deels op elektriciteit. In 2014 was dat nog geen 
procent. Van de auto’s die nu in bestelling zijn, is 44 procent 
volledig elektrisch. ‘De vraag naar elektrische auto’s neemt 
dus fors toe, mede door de stimuleringsmaatregelen die PwC 
heeft genomen’, zegt bestuurslid Michael de Ridder van 
PwC. Om de doelstelling te halen kunnen elk jaar honderd 
PwC’ers hun auto met fossiele brandstof boetevrij inruilen 
voor een volledig elektrische auto. Daarnaast hanteert PwC 
een bonussysteem waardoor volledig elektrische auto’s 
aantrekkelijker worden om te leasen.

Naheffing
PwC’ers met een leaseauto die op benzine of diesel rijdt, krijgen 
elk jaar bovendien een nacalculatie. De gereden kilometers 
worden dan afgezet tegen het nettobrandstofverbruik. Als 
daaruit volgt dat de berijder niet zuinig genoeg heeft gereden, 
krijgt hij of zij een naheffing. Rijders van hybride modellen 
krijgen een beperkte brandstofvergoeding, zodat zij worden 

gestimuleerd zoveel mogelijk op elektriciteit te rijden. Als 
zij dat te weinig doen, ontvangen ze ook een naheffing. 
Overige maatregelen zijn: een maximaal CO2-emissieniveau 
voor nieuwe leaseauto’s, een preferred supplier-contracten 
met elektrische taxi’s voor de kantoren in Amsterdam 
en Rotterdam, het stimuleren van treinreizen voor korte 
afstanden (ipv vliegen), het opzetten van een carpool-app 
in samenwerking met Toogether en een uitbreiding van het 
netwerk van laadpalen op de verschillende kantoorlocaties.

De afgelopen maanden maakten een keur van bedrijven bekend 
volledig over te gaan op elektrische voertuigen, zoals Stedin, 
LeasePlan, Essent en RoyalHaskoningDHV. In het onlangs 
gepresenteerde Nationale Zakenauto Onderzoek wordt de 
populariteit van EV’s bij bedrijven nog eens onderstreept. De 
populariteit van EV zorgt bij leaserijders ook uitstelgedrag bij 
het uitkiezen van een nieuwe leaseauto omdat ze liever één of 
twee jaar willen wachten op een breder aanbod van elektrische 
auto’s, stelde XLLease onlangs vast.
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Sixt Mobility Consulting beheert flexibele mobiliteit
Sixt knoopt flexibele mobiliteitsoplossingen aan elkaar

Mobiliteit flexibel inzetten, een gekoesterde 

wens van menig fleetowner. Het zorgt 

voor besparing, minder CO2-uitstoot en 

medewerkers krijgen meer keus in hun 

vorm van mobiliteit. Kortom, winnaars op 

alle fronten. Maar het thema blijkt voor 

werkgevers weerbarstig. Autoverhuurder 

Sixt reikt de helpende hand. Waarbij 

klanten ook hun gehele (flexibele) 

mobiliteit kunnen laten beheren door Sixt 

Mobility Consulting. 

In het recente (marketing)geweld rondom deelauto’s, 
mobiliteitsapps, private lease en andere flexauto’s was de 
autoverhuurbranche niet altijd top-of-mind. Het thema 
leek gekaapt door veelal nieuwe techbedrijven en enkele 
leasemaatschappijen. Ook autoverhuurder Sixt is zich hiervan 
bewust, moet de managing director Karen van den Boom 
toegeven. Dat laat onverlet dat het bedrijf de laatste jaren 
verder bouwde aan haar corebusiness, te weten: flexibele 

mobiliteit! “Sinds jaar en dag houden wij zakelijke rijders 
mobiel. Wij zijn al jaren de noodzakelijke flexibele schil 
rondom een wagenpark. Waarbij we het verschil tussen lease 
en autohuur ook al jaren zien afnemen; hebben daar ook 
specifieke producten voor. Autodelen doen we ook al jaren 
met DriveNow. Je ziet wel dat al die diensten en producten 
steeds meer samenkomen en aan elkaar worden geknoopt. En 
daar ligt weer onze kracht.”

Autohuur geeft flexibiliteit. Maar een goed mobiliteitsbeleid 
vormgeven behelst meer disciplines. Onder andere daarom is 
Sixt Mobility Consulting opgericht. Dit onderdeel adviseert niet 
alleen over bijvoorbeeld het ontwerp van auto- of mobiliteits-
regelingen, maar regelt ook de uitvoering en verzorgt het 
operationele beheer van het wagenpark van de klant. Senior 
productmanager Mobility Consulting, Jasper Vogelaar: “Omdat 

er op dit moment zoveel verandert in mobiliteitsland, weten 
veel bedrijven niet wat voor hen de beste oplossing is. Het 
grote aanbod van allerlei mobiliteitsdiensten maakt het er niet 
eenvoudiger op. Met Mobility Consulting ontzorgen we de klant 
en signaleren voor hen veranderingen in de markt. Bedrijven 
kunnen alle vraagstukken rond mobiliteit en operationele 
processen bij Sixt neerleggen. Via de software, die wij zelf 
ontwikkelen, heeft de klant heel snel inzicht in de mobiliteit en 
de kosten. Zo weet men snel waar eventuele sturing nodig is.”

Specifieke mobiliteitsbehoefte
Sixt is wereldwijd actief in 110 landen en behandelt 
huuraanvragen van 2 minuten tot 6 jaar. Vogelaar maakt bij 
een nieuwe klant altijd eerst de specifieke mobiliteitsbehoefte 
inzichtelijk. Vervolgens wordt, onafhankelijk, de juiste 
leveranciers en producten erbij geselecteerd. “Daardoor wordt 
het beleid ook toekomstbestendig”, aldus Vogelaar. “Daarbij 
is het een groot pluspunt is dat Sixt internationaal werkt. Op 
lokaal niveau ondersteunen wij onze klanten in grote delen 
van Europa. Daarnaast zijn we bezig zijn om ons netwerk 
verder uit te breiden zodat we onze internationale klanten nog 
beter bedienen.”

Flexibiliteit bij de klant vormgeven is een ding, je moet het 
als bedrijf wel kunnen waarmaken. Ook daarin ligt de kracht 
van een autoverhuurder; het operationele gedeelte vormt het 
hart van de organisatie. Sixt heeft vestigingen door het land 
waardoor het altijd snel bij een klant kan zijn. Die operatie 
ligt ook ten grondslag aan het product Fastlane, waarmee 
on-demand auto’s kunnen worden gehuurd via een app. De 
huurder krijgt daarbij gegarandeerd de auto waar hij zelf voor 
heeft gekozen. Tot op het type en de kleur nauwkeurig. “Alles 
gaat digitaal, van de reservering en het openen van de auto tot 
de facturering en het eventuele schadeproces”, aldus Van den 
Boom.

‘Huren op lange termijn’
Tegelijkertijd ziet Vogelaar een toenemende groep werknemers 
waarbij het leasen van een auto voor langere tijd geen optie is. 
Daarom wordt huren op lange termijn steeds vaker gevraagd. 
Geschikt bijvoorbeeld voor mensen die voor enkele maanden 
een auto nodig hebben. “De auto’s zijn nooit ouder dan 6 
maanden, boekingen kunnen gratis worden geannuleerd, 
contracten hebben geen minimum- of maximumlooptijd, 
de huurperiode kan helemaal aan de hand van individuele 
behoeften worden aangepast. Maar wellicht belangrijker: we 
werken met all-in prijzen, dus geen verrassingen achteraf.” 
Dat huren op lange termijn wordt, volgens Van den Boom, 
in sommige gevallen zelfs ingezet als alternatief voor 
private lease. Vooral nu er het besef is bij werkgevers en 
werknemers dat private leasecontracten vanwege de BKR-
registratie een grote impact kan hebben op bijvoorbeeld de 
hypotheekmogelijkheden van medewerkers.

Flexibiliteit is in alle producten en diensten van Sixt de rode 
draad. Mobility Consulting kan al die oplossingen samensmeden 
tot een geheel, waarbij diensten zoals een bestuurdershelpdesk, 
een online car configurator, een geautomatiseerd orderproces 
en een reporting tool de klant op alle fronten ontzorgd. 
Alle kosten van een wagenpark komen vervolgens op één 
verzamelrekening binnen. Sixt Global Reporting ondersteunt 
wagenparkbeheerders van internationale wagenparken met het 
beheer van verschillende leasemaatschappijen en leveranciers. 
Kortom, de mogelijkheden zijn divers. Juist die benadering 
van Sixt moet uiteindelijk het verschil maken. 

Karen van den Boom

Jasper Vogelaar: met Mobility Consulting ontzorgen we de klant en signaleren voor hen veranderingen in de markt
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Vertrouwd, vakkundig en snel

absautoherstel.nl

Schade?
Welke schade?

Autoschadeherstel BandenRuitherstel Caravan- en camperherstel

Marathon schaatsploeg Mialadies op zoek naar autosponsorConsumentenbond start 

Autolease-collectief: veiling 

voor private lease

De MKBasics oftewel de  Mialadies.com schaatsploeg is de 
top marathon schaatsploeg in Nederland en staan momenteel 
Nr 1 in het algemeen marathon-klassement , o.a. ook winnaar 
van de afgelopen alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.
Deze topatleten betekenen veel voor het schaatsen in 
Nederland en weten een schare aan fans aan zich te binden 
via o.a. social media en andere media-uitingen waarbij de 
sponsornaam zeer goed tot uiting zal komen, de dames kunnen 
ook op verschillende manieren worden ingezet voor marketing, 
reclamedoeleinden als zowel relatie/netwerkcontact-dagen of 
bezoek van wedstrijden met relaties of anderszins!
We zijn op zoek naar 2 sponsorauto s en bieden u volop 
reclame-uitingen op meerdere manieren.
Heeft u interesse om partner te worden van deze top marathon 
schaatsploeg en wilt u profiteren van een unieke innovatieve 

samenwerking en bovenal zeer professionele en enthousiaste 
rijders dan kunt u contact opnemen: info@deberkgroep.nl of  
www.mialadies.com. Fotograaf: Bert Kool

Private lease kan en moet beter, stelt de Consumentenbond 
naar aanleiding van hun nieuwste initiatief op het vlak van 
private lease: het Autolease-collectief. De bond bundelt 
hierbij aanvragen en houdt een veiling waarbij alleen ‘de 
beste’ leasemaatschappijen mee mogen doen.

Ook niet-leden kunnen zich aansluiten bij het collectief. In-
schrijven verplicht bovendien tot niets, stelt de Consumenten-
bond. Binnenkort start de eerste veiling waarbij de Consumen-
tenbond alleen leasemaatschappijen uitnodigt met Keurmerk 
Private Lease. De Bond selecteert in verschillende catego-
rieën auto’s met de duidelijkste voorwaarden 
en eerlijke prijzen. De leasemaatschappij met 
het gunstigste aanbod wint de veiling. Volgens 
de Consumentbond is dit initiatief ontstaan naar 
aanleiding van de vele vragen die er van consu-
menten binnen kwamen over private lease. “Con-
sumenten vinden het een ‘moeilijke’ en vaak niet 
transparantie markt. Ze worden overspoeld door 
aanbiedingen. Private lease is een ingewikkeld 
(financieel) product waarbij het moeilijk is om 
goed inzicht te krijgen wat je nu precies gaat 
betalen met al die kleine lettertjes”, aldus een 
woordvoerder van de Bond.
Keurmerk Private Lease
De Consumentbond ziet problemen ontstaan bij-
voorbeeld bij het (voortijdig) opzeggen van een 
leaseovereenkomst. Of het Keurmerk wat hen 
betreft niet genoeg waarborg is voor een ‘eerlijk’ 
contract? “Het Keurmerk biedt wel minimale ga-
ranties, maar wij zijn van mening dat het beter 
kan en moet. We hebben bij de deelnemers aan 
het Collectief daarom bedongen dat de consu-
ment of zijn nabestaanden kosteloos het contract 
kunnen opzeggen in geval van overlijden (zowel 
bij de eerste als tweede contractant), arbeidson-
geschiktheid, werkloosheid, echtscheiding, ont-
binden samenlevingscontract. In het keurmerk is 
dit alleen mogelijk bij overlijden van de eerste 
contractant. Afhankelijk van aanbieder bedraagt 
het eigen risico per schade maximaal 300 euro. 
Het keurmerk staat een eigen risico van 500 euro 
toe. Ook hebben we veel aandacht voor de ou-
dere consument. Deze kan ook kiezen voor een 
contract van maximaal 5.000 km per jaar. Ook 
een tachtigplusser komt bij ons in aanmerking 
voor een leaseauto”, aldus de woordvoeder.
3000 aanvragen
De Bond verwacht voor de eerste veiling zeker 
3000 aanvragen. Vanwege dit aantal mogen er 
ook alleen leasemaatschappijen meedoen die al 
minimaal 1000 private leasecontracten in porte-
feuille hebben. Zij moeten bovendien per week 
tussen de 40 en 100 aanvragen aankunnen. De 
Consumentbond verwacht dat er drie ‘winnaars’ 
uit de bus komen per autocategorie. “Het is een 
blijk van zorgzaamheid dat wij een verdubbeling 
van de portefeuille van een leasemaatschappij als 
maatstaf hebben genomen. Dit omdat een maat-
schappij zich anders kan vergalopperen. Het  
imago van de Consumentenbond zou daarnaast 
ernstig worden geschaad als onze klanten heel 
lang moeten wachten op contact of afhandeling 
van het contract doordat de lease maatschappij de 
grote hoeveelheid aanvragen niet aan kan. Ook is 
er bewust voor gekozen dat de lease maatschap-
pijen  ervaring hebben met private lease omdat 
zakelijke contracten wel degelijk een andere tak 
van sport zijn.”
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Het milieu sparen en stukken goedkoper 

rijden met behulp van je smartphone? 

Dat kan dankzij de nieuwe gadget 

DriveTag van Sycada.Green. Het bestaat 

uit een chip die samenwerkt met een 

bijbehorende app op de smartphone. Er 

hoeft geen privacygevoelige data te 

worden gedeeld, waardoor volop de 

positieve kant van brandstofbesparing 

kan worden benadrukt. Maar Sycada als 

‘gids in duurzame mobiliteit’ biedt meer, 

van deelplatform tot elektrisch rijden. 

“Duurzaamheid en winstgevendheid 

gaan tegenwoordig hand in hand.” 

Tientallen mvo- en mobiliteitsmanagers kwamen af op de 
kennisdag over duurzame mobiliteit georganiseerd door 
Sycada.Green op het hoofdkantoor van Vodafone. Op die 
middag in oktober stonden niet alleen de ‘harde’ cijfers 
centraal maar juist de ‘zachte’ factoren zoals: privacy rondom 
rijstijlanalyse en ritregistratie, belonen of sanctioneren van 
medewerkers en de rol van HR en ondernemingsraden hierbij. 
“De argwaan rondom het inzichtelijk maken van rijstijl en de 
daarbij behorende CO2-uitstoot moet je wegnemen”, sprak een 
van de aanwezige HR-managers die het preventieprogramma 
Rij Wijzer van Sycada succesvol op de kaart had gezet bij 
zijn organisatie. Zijn tip: de data moet vooral bij de berijder 
blijven, dan gebeurt het bijna als vanzelf…

Voor Sycada’s CEO Kristian Winge en business development 
manager Jesse Stuiver werd het een waardevolle middag. 
Mobiliteit verduurzamen vereist een brede aanpak waar diverse 
stakeholders binnen een organisatie mee te maken krijgen. 
Voortdurend een luisterend oor leggen bij al die stakeholders 
leert veel over een aanpak, of die wel of niet succesvol wordt. 
Geen organisatie is namelijk hetzelfde. Daar zit ook de kracht 
van Rij Wijzer. Het aanpakken als een partner en samen de 

Zuinig autorijden als sport: DriveTag van Sycada.Green populair
“Duurzaamheid en winstgevendheid gaan hand in hand”

doelstellingen realiseren. Maar je moet zaken vooral niet 
onnodig ingewikkeld maken, benadrukt Winge. “Je moet er 
een sport van maken om doelen te realiseren. Privacy-bezwaren 
hoeven helemaal geen showstopper te zijn. Als eenmaal de 
doelen van een organisatie zichtbaar en tastbaar worden, zie 
je het enthousiasme bij werknemers toenemen. Het gaming 
element is belangrijk, we ranken bedrijven waarmee ze zich 
onderling kunnen meten, je ziet facebookgroepen ontstaan, 
mensen twitteren over hoe een rotonde bij het kantoor het best 
te nemen.”

Park van elektrische auto’s
Belangrijk element bij deze aanpak is de zogenaamde 
DriveTag die Sycada eerder dit jaar groots uitrolde in de 
markt. Dit kleine apparaatje wordt op de voorruit van de 
auto geplakt, waarna het met de mobiele telefoon van de 
berijder wordt gepaird. Vervolgens plaats je de telefoon in je 
telefoonhouder en is het systeem gereed voor rijstijlanalyse en 
actieve feedback. Volgens Stuiver is het een laagdrempelige en 
goedkope manier om rijstijl inzichtelijk te maken en hierdoor 
ook vooral interessant voor het leaseautosegment. “Vergeleken 
met een blackbox zijn er minder functies maar het is dan ook 
veel goedkoper. En bovendien haalt de DriveTag de angel 
uit de privacy-discussie want de berijder kan zelf bepalen op 
welke manier rijstijldata wordt gedeeld.”

De DriveTag haalt de angel uit de 
privacy-discussie want de berijder 
kan zelf bepalen op welke manier 

rijstijldata wordt gedeeld

In theorie heeft Sycada.Green helemaal geen persoonsgebonden 
data (locatie, plaats, tijd etc) nodig om een rij- en risicoprofiel 
van iemand te maken. “Je kunt de verantwoordelijkheid 
volledig bij de berijder laten voor zijn of haar rijstijl, en het 
management alleen de collectieve voortgang in rijscores voor 
de gehele vloot inzichtelijk laten maken. Hierdoor worden 
de bezwaren van een OR meestal volledig weggenomen”, 
benadrukt Winge.

Maar soms ligt de oplossing voor duurzame mobiliteit meer 
bij het delen van al dan niet elektrische auto’s. Ook daarin 
voorziet Sycada. De Book ‘n Go applicatie bijvoorbeeld biedt 
een geïntegreerde oplossing voor bedrijven die onderling 
elektrische auto’s willen delen. Het stelt bijvoorbeeld 
rijschema’s op. “Ritten worden ingepland op basis van 
batterijniveau, geschatte reisduur en de geplande route. Ook 
ziet de berijder, waar nodig, beschikbare laadpunten op zijn 
of haar route. Met deze simpele plug & play aanpak heeft 
geen enkel bedrijf nog een excuus om niet over te stappen op 
elektrische bedrijfswagens”, aldus Stuiver.

‘Mindful driving’
Sycada.Green werkt voor uiteenlopende bedrijven door heel 
Europa. In Nederland hielp het bijvoorbeeld Connexxion de 
afgelopen 4 jaar meer dan 15 miljoen liter brandstof besparen. 
In 2016 werd er een miljoen euro aan de 5.000 chauffeurs 
uitgekeerd als ‘incentive’. Bij Nationale Nederlanden is een 
landelijke verduurzamings- en schadereductieprogramma 
opgezet. De verzekeraar tilde samen met Sycada ‘mindful 
driving’ van de grond dat het aantal ongelukken en schades 
vermindert, de benzinekosten drukt en de CO2-uitstoot 
verlaagt. Ook in smart grids wordt geïnvesteerd: Sycada 
heeft een app voor de bestuurder waarmee deze precies ziet 
met welke (duurzame) energiebron de auto wordt opgeladen. 
Kortom, een waaier van producten en diensten klaar voor 
gebruik. Want zoals Winge benadrukt: de technologie die 
dit soort zaken mogelijk maakt, staat al lang niet meer in de 
kinderschoenen. “Het is mogelijk om kosten te besparen en 
de uitstoot gelijktijdig te verminderen. Waarom niet hierin 
investeren? “De technologieën zijn er, het is goed voor ons 
milieu, de merknaam, portemonnee en alle stakeholders van 
het bedrijf.”

Jesse Stuiver (l) en Kristian Winge van Sycada.Green
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Het fleetmanagement softwareprogramma 

XPOfleet brengt een nieuwe release uit. Niet 

zomaar een update, blijkt uit het congres 

wat het gelijknamige bedrijf speciaal 

voor de lancering organiseerde. Volgens  

oprichter Arnoud Oortwijk wordt mobiliteits-

beheer ‘na jaren niet meer dan een  

buzzwoord’ nu eindelijk realiteit.

Het vertrouwen zit er goed in bij het van oorsprong Antwerpse 
ICT-bedrijf. Dat mag ook wel; XPOfleet groeit de laatste jaren 
onstuimig en maakte tijdens de XPOfleet Management Day 
onlangs bekend 95.000 voertuigen te beheren. Dat betekent 
375 procent groei in de afgelopen drie jaar. Dagelijks werken 
er 750 mensen met het programma en ruim 10.000 zakelijke 
(lease)rijders hebben de app XPOmobile gedownload.

Dit jaar moet het 100.000ste voertuig worden aangesloten, 
zingt het in de gangen rond van het enorme Antwerpse 
bioscoopcomplex Kinepolis waar XPOfleet haar relaties 
had uitgenodigd ter ere van de nieuwe release. Hoewel 
het eigenlijk niet meer om voertuigen gaat, benadrukt 
Oortwijk. In de nieuwste software is de ‘asset’ niet meer de 
auto, maar de werknemer. Daaronder vallen alle mogelijke 
mobiliteitsopties: van mobiliteitskaart, ov-abonnement, 
deelauto, fiets en in het geval van een mobiliteitsbudget, 

XPOfleet vernieuwt: 
“mobiliteitsbeheer wordt eindelijk realiteit”

ook andere employee benefits. “Klanten kunnen in XPOfleet 
nu zelf groepen definiëren en aanmaken. Bijvoorbeeld als 
een bedrijf e-scooters aanbiedt. Dat voertuig wordt dan 
meegenomen in de hele mobiliteitsmix. Die integratie is er om 
alles zo transparant mogelijk te maken. Een voorwaarde voor 
goed mobiliteitsbeheer”, aldus Oortwijk.

Minimale normen
Het succes van het softwarepakket schuilt hem volgens 
CEO Gert Vandersmissen in de ‘minimale normen’ die het 
modulaire systeem hanteert. Minimaal in de zin dat er op zijn 
minst overzicht en supervisie van de kosten is, een kosten-
batenanalyse kan worden gemaakt van alle mobiliteitsvormen 
en dat er een volledige integratie is van leveranciers en andere 
systemen. “Momenteel hebben we 272 interfaces gemaakt. 
Zo hebben we ook de koppeling met RDW, want zeven van 
de tien klanten zijn niet alleen actief in België of Nederland, 
maar in de hele Benelux. Sowieso groeit de omvang van de 
parken van onze klanten flink. De gemiddelde vlootomvang 
is nu 400. Maar we hebben een klant met 11.000 voertuigen.
Probleem met minimale normen is dat het veranderlijk is 
door voortschrijdend inzicht en nieuwe marktontwikkelingen. 
De nieuwe IFRS-boekhoudregels kunnen er bijvoorbeeld 
voor gaan zorgen dat bedrijven vaker overgaan op koop 
van voertuigen. Kilometerlease is ook zo’n wens van veel 
bedrijven; het kent nog wel haken en ogen, maar XPOfleet 
5.1 is erop voorbereid. Ook het mobiliteitsbudget, in 
populariteit groeiend, kan nu naadloos verwerkt worden in het 
softwareprogramma.

Mijn Mobiliteitsmix
En dan is er natuurlijk nog de wens van fleetowners naar 
ondersteuning van een meer duurzame mobiliteit. Waarbij 
ook de berijder niet mag worden vergeten. Die heeft zelfs een 
sleutelrol. Vandersmissen: “XPOmobile is speciaal ontwikkeld 
om zakelijke (lease)rijder bewust te maken van keuzes die ze 
maken. In de nieuwste versie zijn er nu ook pushmeldingen en 
is er een koppeling mogelijk met een track & trace-systeem. 
In de volgende versie introduceren we ‘Mijn Mobiliteitsmix’, 
waarin we bijvoorbeeld ook fietsen kunnen aansluiten.”
Inzetten op de (minimale) normen van 2020 is nu de inzet 
bij XPOfleet. Dat betekent een verdere uitbreiding van het 
cafetariamodel, het onder human resources bekende begrip 
waarin werknemers naar eigen inzicht en behoefte uit bepaalde 
benefits kunnen kiezen. Die grotere flexibiliteit in mobiliteit 
gaat er komen, denkt Oortwijk. “De mogelijkheden worden 
nog vaak beperkt door bijvoorbeeld fiscale regelgeving. 
Maar XPOfleet is er in ieder geval klaar voor. We zien brede 
mobiliteit u eindelijk realiteit worden.”

XPOfleet had een complete bioscoopzaal afgehuurd voor de 

XPOfleet Management Day
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x
RDC gaat ‘next step’ met succesvol New Car Ordering (NCO)
Datadiensten om de gunst van de (eind)klant

De eindklant strak in het vizier hebben 

(b2b2c). Dat is de uitdaging voor menig 

automotive bedrijf en vooral leasemaat-

schappij. Voor die laatste groep noodza-

kelijk vanwege de opkomst van private 

lease. Hoe regel je in de keten een goede  

toegang tot deze klantdata, ook al in het licht 

van de strenge Europese privacywetgeving? 

De kersverse directeur van RDC, gepokt en  

gemazeld in de ICT en telecombranche, 

heeft daar zo haar ideeën over. Hanneke 

Hoogweg over 100 ‘business relevante  

events’ en ‘paradepaardje’ NCO.

altijd instemmen met het gebruik van hun data – waarbij deze 
in alle softwarepakketten kunnen worden gebruikt. “Het is 
dus van groot belang om het privacy-stuk goed en slim in te 
regelen”, benadrukt Stolp.

Ook leasemaatschappijen die de zakelijke berijder in het 
vizier wil houden, ontkomen niet aan de strenge privacyregels. 
Helemaal niet als ze private lease aanbieden. Maar ook de 
zakelijke rijder is, al dan niet via de werkgever, klant. Al ervaart 
de berijder in de praktijk wellicht eerder dat hij klant is van de 
dealer die de auto levert en onderhoudt. Bij het bestellen van 
een auto worden afspraken met de berijder over het gebruik 
van zijn gegevens, uitgewisseld tussen leasemaatschappij 
en dealer. Hier wordt rekening mee gehouden in zowel het 
nieuwe CRM-platform als in New Car Ordering (NCO), het 
platform dat RDC een kleine twee jaar geleden presenteerde 
in de Nederlandse markt. Het programma automatiseert het 
complete communicatietraject van bestelling tot en met 
aflevering voor leasemaatschappijen en dealers. 

Al 42.600 uur werk  
bespaard
“NCO scheelt leasemaatschappijen vooral veel tijd”, zegt 
Hoogweg. De aangesloten leasemaatschappijen hebben 
alleen het afgelopen jaar al 42.600 uren werk bespaard, 
heeft de organisatie berekend op basis van gebruikservaring. 
“Gemiddeld wordt een auto om de vier jaar ingeruild. Als je 
dan een uur per auto bespaart kom je voor deze groep, met 
een gemiddeld uurloon van 65 euro, op een besparing van 
2,7 miljoen euro.” NCO wordt momenteel doorontwikkeld, 
binnenkort kunnen er tevens bedrijfswagens mee worden 
besteld en maakt ook elektronisch factureren onderdeel uit 
van het systeem. Hoogweg: “NCO wordt door gebruikers 
gewaardeerd met een 8. Het wordt daarmee beter gewaardeerd 
dan welk ander platform dan ook; het haakt ook perfect in 
op de wens om verbinding te leggen met de eindklant, ofwel 
b2b2c. Via het gebruikersplatform brengen we continu 
innovaties, er zit een ongehoorde dynamiek in waardoor we er 
in 2018 een ‘next step’ mee kunnen zetten.”

Een veelheid aan mooie partijen, een branche die aan het 
kantelen is, omzet die wegvloeit, maar vooral ook heel veel 
potentiële kansen in de markt. Vraag Hanneke Hoogweg 
naar haar eerste kennismaking met de mobiliteitsbranche, en 
ze veert op. Ze viel ook met haar neus in de boter. Bij haar 
aantreden als directeur van RDC afgelopen september, bestond 
de full service branche-informatiseerder en ICT-dienstverlener 
precies 50 jaar. Dat werd onder andere gevierd met een groot 
klantevenement in de Arena. Ze heeft dus al kennis gemaakt 
met een dwarsdoorsnede van de branche, van de universeel om 
de hoek tot leasemaatschappij, van bank tot autoportal. “Ook 
binnen RDC zie je een interessante combinatie van mensen die 
de branche van haver tot gort kennen en de nieuwe ICT-ers die 
volop bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve 
datadiensten. “Het is een mooie mix”, aldus Hoogweg.
Maar het zijn vooral de datadiensten waarop RDC de 

René Stolp, manager Productmanagement en Marketing van RDC Hanneke Hoogweg, directeur van RDC (foto's: Robin Britstra)

komende tijd gaat inzetten. Daartoe mede aangezet door het 
succes van het recent ingevoerde ‘voorspellend model’ voor 
dealerbedrijven. Daarmee kunnen ze een inschatting maken 
welke klant binnen een bepaalde periode toe is aan een 
bepaald type auto. René Stolp, manager Productmanagement 
en Marketing van RDC, geeft aan dat een proef bij een aantal 
dealers laat zien dat dit model een vijfmaal hogere conversie 
opleverde vergeleken met de eigen aanpak gebaseerd op de 
eigen klantgegevens. “De autobranche is een traditionele 
sector maar we zien een groeiend aantal bedrijven die big data 
serieus inzetten om dichter bij de klant te komen. Dat kunnen 
we op allerlei manier faciliteren, bijvoorbeeld met ons CRM-
systeem CaRe-Mail. Daar wordt momenteel een innovatieve 
nieuwe versie van gemaakt waarmee we straks een stap van 
10 jaar vooruit maken. Juist ook om de eindklant beter in het 
vizier te krijgen”, aldus Stolp.

Customer lifecycle
2018 gaat een belangrijk ‘CRM-jaar’ worden, benadrukt ook 
Hoogweg. Zo heeft de organisatie 100 ‘business relevante 
events’ gedefinieerd die feitelijk de gehele automotive 
customer lifecycle moet omvatten. Zo’n event kan bijvoorbeeld 
een APK zijn waarbij je het advies krijgt over een half jaar de 
remschoenen te vervangen. Of een automobilist strandt langs 
de kant van de weg. “Al die informatie komt binnen op ons 
platform. Het zijn allemaal zaken waarbij je als autobedrijf 
kansen creëert om in contact te treden met de klant. Want 
bedenk, het aantal contactmomenten wordt vanwege de grote 
onderhoudsintervallen steeds kleiner. Helemaal straks met 
elektrische auto’s, die nauwelijks fysiek onderhoud nodig 
hebben. Dit verlies van contactmomenten kan je compenseren 
door in te spelen op dergelijke events.”
Overigens wijst zowel Stolp als Hoogweg erop dat alles 
‘privacy proof’ gebeurt. Nieuwe wetgeving daaromtrent 
wordt volgend jaar van kracht. Van belang daarbij is dat van 
tevoren alles duidelijk wordt vastgelegd, dat de processen 
transparant zijn. RDC ontwikkelt hier in samenwerking 
met de branche standaards voor. Ons CRM-platform legt 
bijvoorbeeld permissies vast van de klant – klanten moeten 
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‘Slimmere auto’ met Transscope fleetmanagement

De mogelijkheden van voertuigtelematica 

en een fleetmanagementsysteem zijn talrijk. 

Van ‘simpele’ ritregistratie tot het opzetten 

van carsharing, van beveiligen tot het maken 

van onderhoudsplanningen. Bij het Neder-

landse Transscope doen ze het al jaren. Een 

bloemlezing.

Transscope beheert momenteel zo’n 75.000 assets. Dus niet 
alleen auto’s, maar ook werkmaterieel, trams, boten en zelfs 
vliegtuigen. Alle gegevens die daarvan afkomen, worden naar 
onze datacenters in Nederland gestuurd, zegt directeur Henk-
Jan Kienhuis. “Onze software zorgt ervoor dat de klant de data 
in een overzichtelijk dashboard te zien krijgt. Desgewenst kan 
hij die informatie tot op detailniveau bekijken. Onze dienstver-
lening is modulair opgebouwd, de prijs van de hardware staat 
vast en vervolgens bepaalt de klant zelf wat hij op maandbasis 
betaalt door zijn keuze voor de gewenste modules.”

De mogelijkheden van telematica voor bedrijven met 
wagenparken zijn talrijk. Zo helpt Transscope het 
snelgroeiende Cycloon Post & Fietskoeriers momenteel om de 
CO2-doelstellingen te realiseren. De koeriers moeten in 2025 
volledig CO2-neutraal werken. De 90 voertuigen waren allen 
al voorzien van het fleetmanagementsysteem van Transscope. 
Nu zet de organisatie het in om de chauffeurs op te leiden 
om de duurzaamheidsambitie verder vorm te geven. “Dat 
werkt verbluffend goed”, zegt algemeen directeur Marieke 
Snoek van Cycloon. “Het kastje in de auto dient niet om de 
bestuurders te begluren. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om 
mensen te laten zien dat sneller rijden niet de oplossingen is 
als je onder tijdsdruk staat. Het is een stuk bewustwording en 
uiteindelijk blijkt het een houvast voor onze koeriers.”

Carsharing
Of neem het populaire carsharing, ofwel zakelijk autodelen. 
Veel fleetowners (h)erkennen het probleem: de kosten van 
het wagenpark blijven groeien terwijl de auto’s overdag 
grotendeels stilstaan. Of dat het personeel graag af wil van 
alle administratieve rompslomp rondom ritregistraties en kilometerdeclaraties. Of dat men graag duurzamer wil 

omgaan met het wagenpark. “De integrale oplossing hiervoor 
is; corporate carsharing ofwel zakelijk autodelen”, benadrukt 
Kienhuis. “Want hoe meer medewerkers gebruik maken van 
één auto, hoe efficiënter uw wagenpark wordt benut, hoe meer 
u kunt besparen en u tegelijkertijd ook tegemoet kunt komen 
aan de wensen van uw personeel.”
De systemen van Transscope maken van carsharing een 
volledig geautomatiseerde oplossing. Bij de gemeente 
Haarlemmermeer kan met de bedrijfspas volledig sleutelloos 
een deelauto worden gereserveerd, geopend en gestart. Waarbij 
een sluitende ritregistratie automatisch wordt gecreëerd en er 
een goede beheerstool is. Is de reservering alleen voor een 
korte rit, dan staat er een e-bike ter beschikking. De gemeente 
heeft voor het personeel na een lange zoektocht de eerste 
sluitende carsharing oplossing gevonden bij Transscope.

Totaaloverzicht
Ook voor grotere fleetowners die met meerdere 
leasemaatschappijen werken – met allen een afzonderlijk 
bijbehorend softwarepakket – heeft Transscope een oplossing. 
Voor een paar euro extra per maand wordt de fleetowner 
aangesloten op een fleetmanagementpakket waardoor er een 
totaaloverzicht komt van iedere afzonderlijke auto en zijn 
of haar berijder(s). Niet alleen wat betreft kosten, maar ook 
of er apk nodig is, wanneer het leasecontract afloopt, of er 
meer-kilometers dreigen, een schaderapport, ect. Ook in 
te zetten om bijvoorbeeld het aantal deelauto’s te bepalen. 
“Bij een grote klant hebben we aangetoond dat van de 200 
voertuigen er 25 overbodig zijn. Puur omdat je met een goed 
fleetmanagementsysteem het deelproces veel beter kunt 
inrichten. Het systeem heeft een module poolbeheer die je 
gewoon kunt aanvinken. Het scheelt zomaar ook een FTE aan 
administratie”, aldus Kienhuis.

Afgelopen zomer heeft Transscope nog een ‘missing link’ 
ingevuld. Want inzicht in de locatie en prestatie van een (grijs) 
wagenpark was er al, maar nu wordt het gekoppeld aan het 
inzicht in de werkzaamheden van een werknemer/berijder. Dat 
betekent onder andere dat het ouderwetse, arbeidsintensieve 
werkbriefje de prullenbak in kan. Kienhuis: “Het aantal uren, 
eventuele gebruikte materialen, het moet allemaal worden 
opgemaakt uit de hanenpoten van de betreffende werknemer. 
Waarbij je er maar vanuit moet gaan dat het klopt. Wij 
hebben het hele traject, van het invoeren van de order (met 
digitaal werkbriefje) tot het factureren van declarabele uren 
en kilometers, nu gedekt. Wij bieden onze klant nu inzicht in 
reis- én werktijd.” 
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Fleet Knowledge ziet opleidingsbehoefte in leasebranche stijgen
Bruggen slaan tussen theorie en praktijk

Menigeen werkend in de leasebranche is bekend met het 
diploma VNA Leasing 1. Dit diploma is de afronding van een 
cursus die in vier dagen wordt gegeven en een drietal modules 
bestrijkt, basiskennis autoleasing, calculatie en fiscaliteit en 
contracten en beheer. De kandidaten maken oefentoetsen en 
uiteindelijk volgt een officieel examen. Opleidingsinstituut 
Fleet Knowledge verzorgd deze opleiding al jaren, in company 
of op de eigen trainingslocatie. Het niveau is een soort HBO-
light, licht Thijssen toe. “En vergeet niet dat het voor veel 
mensen heel wat jaren terug is dat ze in de schoolbanken 
zaten. De stof is ook best veel; leasing bestrijkt tegenwoordig 
een flink aantal thema’s.”

Zijn cursisten zijn zeker niet altijd de doorgewinterde 
autoverkopers cq -liefhebbers. In de leasebranche komt 
hij ook mensen met een horeca of hotel achtergrond tegen. 
Mensen waarbij de dienstverlening in het bloed zit. ‘Zorgzame 
types’, zoals Thijssen ze omschrijft, alleen de leasekennis 
moet er nog aan toegevoegd worden. “De kwaliteit van 
een leasemaatschappij onderscheidt zich vaak tijdens een 
calamiteit, van een ongeluk tot zoekgeraakte winterbanden. 
Dan gaat het erom zaken voor een berijder zo goed mogelijk 
op te lossen. Dat vereist empathisch vermogen, meedenken 
met de klant. Net even dat belletje naar een berijder na 
een ongeluk. Natuurlijk kan je dat vangen in service level 
agreements; grote leasebedrijven hebben dat dikwijls goed 
voor elkaar. Maar ook kleinere leasemaatschappijen kunnen 
dat prima doen mits ze de juiste mensen hebben.”

Regisseur
Een leasemaatschappij is een regisseur, houdt Thijssen zijn 
‘klas’ altijd voor. Een regisseur die alle partijen bij elkaar 
brengt om uiteindelijk de leaserijder en de wagenparkbeheerder 
optimaal te ontzorgen. Ga je te veel knijpen op kortingen bij 
aftersalesleveranciers, dan komt dat ongetwijfeld nadelig 

terug in de tevredenheidscijfers van de leaserijders. Dan wordt 
er bijvoorbeeld beknibbeld op service. “Tijd om de mobiele 
telefoon te koppelen bij de aflevering van de nieuwe leaseauto, 
is er dan niet. Misschien is het beter om een half procent op je 
inkoop in te leveren om de aflevering van de nieuwe leaseauto 
tot een feestje van de berijder te maken. Dat laatste hoort het 
natuurlijk ook te zijn.”

Zie alle recente ontwikkelingen in de mobiliteitsmarkt maar eens te verpakken in 

een goede lesstof waarop geëxamineerd wordt conform de richtlijnen van 

branchevereniging VNA. Voor die uitdaging staan de trainers van Fleet Knowledge. 

Private lease bijvoorbeeld, groot geworden in een ‘perfect storm’, zoals trainer 

Wendy Thijssen het omschrijft. Het leeft volop in zijn klaslokaal. Tegelijkertijd pleit hij 

voor meer verdieping.

Toch schuiven de laatste tijd ook veel 
‘autojongens’ aan bij Fleet Knowledge. 
Oorzaak: het succes van private lease. 
Thijssen heeft dit product zien opkomen 
en bloeien in wat hij als een ‘perfect 
storm’ omschrijft. Private lease lag 
namelijk al jaren op de plank bij menig 
leasemaatschappij. Thijssen, zelf twintig 
jaar in het vak werkzaam geweest, 
herinnert nog wel de tijd dat er af en toe 
vragen kwamen van klanten. Maar de 
btw, hoge rentes en koudwatervrees bij 
leasemaatschappijen speelden parten. 
Toen was er opeens de lage rente, de 
overproductie van autofabrikanten (lees: 
goede inkoopdeals), de banken die de 
hand op de knip hielden wat betreft 
leningen. “De VNA heeft toen ook haar 
verantwoordelijkheid genomen door 
bijvoorbeeld samen te werken aan de 
ontwikkeling van het keurmerk Private Lease. Nu is private 
lease in de branche veruit de belangrijkste trend. En met de 
lesstof van VNA Leasing 1 haken we daar volop in. Want 
bedenk, private lease is dan wel booming, het is een hele 
uitdaging om er als leasemaatschappij ook een goede boterham 
aan te verdienen. De processen richting consumenten zijn op 
sommige terreinen anders dan richting bedrijven. En dat maakt 
de discussies tijdens de lessen weer extra leuk en levend.”

Opleidingsbehoefte
Die levendige discussies in het klaslokaal zijn wat Thijssen 
betreft vaak de kers op de taart van een lesdag. Hij heeft als 
leasespecialist met zijn ‘voeten in de modder gestaan’, de 
meeste cursisten werken pas kort in de branche, en worden 
met deze ervaring bijgespijkerd op de belangrijke thema’s. De 
leasebranche is immers continu in beweging. Bruggen slaan 
tussen theorie en praktijk. Dat is feitelijk waar Fleet Knowledge 

voor staat. Thijssen: “De theorie sluit naadloos aan op de 
praktijk, dat krijgen we in veruit de meeste gevallen uit de 
evaluaties te horen. Dat geldt voor al onze trainingen. Waarbij 
we de laatste tijd merken dat er een grote opleidingsbehoefte 
is. Men zoekt naar een verdiepingsslag op meerdere of juist 
specifieke onderdelen. De branche heeft destijds, samen met 
de VNA, een opleidingspakket samen gesteld in de vorm van 
VNA Leasing I. Een nummer twee is er nooit gekomen. Echter 
met de opkomst van Private Lease, elektrisch vervoer en 
andere uitdagingen die boven de branche hangen, zouden dat 
zomaar eens kunnen veranderen Meer verdieping en opleiding 
kan nooit kwaad”. 

“Ga je teveel knijpen op kortingen bij 
aftersalesleveranciers, dan komt dat 

ongetwijfeld nadelig terug in de tevre-
denheidscijfers van de leaserijders”

Masterclass Leasing

Naast training voor het ‘leasediploma’ VNA Leasing 1 geeft Fleet Knowledge diverse andere training die het lease- en 
fleetspectrum bestrijken. Zo zijn er ook de zgn. “specials”, toegespitst op specifieke wensen uit de markt. Daarbij veel 
aandacht voor mobiliteitsbudgetten, het bewaken van kosten of fiscale implicaties, maar ook – heel actueel – over het 
inzetten van elektrische of hybride auto’s in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De thema’s staan 
allemaal volop in de belangstelling; mobiliteit is tenslotte één van de grootste kostenposten van bedrijven. Wendy Thijssen 
van Fleet Knowledge merkt dat bedrijven zich op dat vlak goed laten adviseren door hun mobiliteitspartner, meestal een 
leasemaatschappij. Thijssen: “Mobiliteit draait om veel geld, je mag verwachten dat bedrijven daar zelf veel grip op willen 
hebben. Maar het is natuurlijk niet hun core business; andere partijen kunnen dat prima – beter zelfs. Zo trainden we laatst 
een groep intermediairs die door de leasemaatschappij waarvoor ze klanten binnen halen op leasetraining werden gestuurd. 
Op die manier proberen de leasebedrijven kwaliteit in hun netwerk te krijgen.”

Wendy Thijssen: private lease is booming maar het is een hele 

uitdaging om er als leasemaatschappij ook een goede boterham 

aan te verdienen
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Prodrive maakt wegwijs in woud van rijhulpsystemen
Leasebranche, dealer en werkgever: investeer in rijhulpsystemen!

Zakelijke (lease)rijders rijden gemiddeld drie keer zoveel 
kilometers dan andere weggebruikers. Het is veruit het 
meest gevaarlijke deel van de werkdag, blijkt ook uit 
onderzoek. Dat het thema actueel is, moge duidelijk zijn. 
Het aantal verkeersslachtoffers neemt de laatste tijd weer toe. 
Afgelopen september werd er een verkeerveiligheidscoalitie 
opgericht waaronder ook de Vereniging van Nederlandse 
Autoleasemaatschappijen (VNA) zich heeft geschaard. 

Werkgevers maken zich in toenemende 

zorgen over de verkeersveiligheid van hun 

zakelijke (lease)rijders. Terecht, want de 

auto’s mogen dan wel veiliger worden, 

het verkeer wordt dat niet. Integendeel. 

Bedrijven kunnen hier zeker wat aan doen, 

net als dealers en leasemaatschappijen. 

Mark Maaskant van Prodrive Training over de 

stappen naar een brede veiligheidscultuur. 

Maar zorg er vooral voor dat leaserijders 

weten hoe ze alle rijhulpsystemen moeten 

gebruiken!

Een van de grote boosdoeners in dit verhaal is de smartphone. 
Vooral zakelijke rijders blijken massaal mails en appjes achter 
het stuur ‘even snel’ te beantwoorden. Vorige maand nog 
stelde onderzoek van TomTom Telematics dat twee derde 
van de werkgevers verontrust is over dit smartphonegebruik  
achter het stuur. Tegelijkertijd voert de helft hier geen 
actief beleid tegen. Mark Maaskant, directeur van Prodrive 
Training – sinds meer dan 20 jaar autoriteit op het gebied 
van verkeersveiligheid en de laatste jaren ook op het gebied 
van (semi) autonoom rijden– ziet wel degelijk de telefoon 

als boosdoener, maar benadrukt dat verkeersveiligheid een 
breder veld omvat. “Bovendien kan je in heel veel auto’s door 
spraaksturing of voicecommand mails of appjes versturen. 
Weinigen die het weten. Als je dat in de file doet terwijl je 
adaptive cruisecontrol aan hebt staan en lane keeping assist, 
dan ondervang je al een groot gedeelte van het gevaar. 
Investeren in dergelijke systemen levert het meest op voor de 
verkeersveiligheid.”

Onvoldoende instructies
Maar dan moet je wel weten wat de systemen, verzameld 

onder de naam Advanced Driver 
Assistance Systems (ADAS), 
precies doen en hoe je dit het 
beste gebruikt. Met die kennis 
valt het tegen, bleek onlangs 
weer uit ander onderzoek 
door verkeerspsycholoog 
Ilse Harms van Connecting 
Mobility in samenwerking met 
RAI Vereniging en Vereniging 
Zakelijke Rijders (VZR). 
Ondervraagde automobilisten 
weten vaak niet met welke 
technologie hun auto is 
uitgerust, hebben de technologie 

Standaard een aflevertraining bij MisterGreenLease
Voor elektrische auto’s die worden ingezet door leasemaatschappij MisterGreenLease geldt een 
standaard 1 op 1 rijtraining van twee uur, verzorgd door Prodrive. Het gaat daarbij om veiligheid 
maar ook om efficiënt rijden – een elektrische auto gedraagt zich immers heel anders dan een 
conventionele auto. Iedereen die de cursus met goed gevolg afsluit, kan 50 procent besparen op 
het eigen risico. Het werkt dus, stelt Maaskant, die ook de trainingen verzorgd voor de plug-in 
hybride rijders van Volvo. Bovendien: de klanttevredenheid stijgt en de leasemaatschappij of 
dealer kan hiermee meerwaarde bieden. En de werkgever investeert in verkeersveiligheid. Maas-
kant pleit voor een standaard aflevertraining voor auto’s voorzien van ADAS-systemen en/of met 
alternatieve aandrijving. “Leaseauto’s worden vaak thuis of op kantoor afgeleverd bij mensen en 
that’s it. Er is geen tijd om de auto goed uit te leggen. Binnen 5 of 10 dagen komen onze produc-
texperts dan langs voor een uitleg training op locatie. Hoe maak je zo efficiënt mogelijk gebruik 
van de auto en hoe leer je zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de rij-assistentiesystemen. 
Bedenk dat als een IPhone uitgelegd krijgt door een specialist je een veelheid van handigheden 
ervaart die je van tevoren niet had kunnen bedenken.”

niet bewust aangeschaft (de systemen zitten standaard in 
het pakket) of hebben onvoldoende instructies gehad. Het 
helpt ook niet dat verschillende automerken verschillende 
namen voor dezelfde functionaliteiten gebruiken. Ook is 
vaak niet duidelijk of een systeem alleen waarschuwt of ook 
daadwerkelijk ingrijpt.

Maaskant komt regelmatig dergelijke onwetendheid tegen. 
“Automobilisten die in mist de adaptive cruisecontrol 
uitschakelen omdat ze denken dat het dan niet werkt. Terwijl 
het systeem juist met mist zijn voordeel heeft – een radar 
kan immers prima door mist heen kijken, het menselijke 
oog niet. Je moet het daarentegen weer uitschakelen bij 
wegwerkzaamheden, net als lane assist, die de auto binnen de 
lijnen houdt. Als er tijdelijke belijning is aangebracht, werkt 
het systeem juist weer niet.”

Extra bijtelling
Kortom, Maaskant pleit voor een gedegen aflevertraining 
bij elke nieuwe auto. Auto’s die dan ook moeten zijn 
voorzien van dergelijke systemen. Sommige werkgevers 
en leasemaatschappijen betalen al mee aan dergelijke 
voorzieningen die soms nog als extra optie moet worden 
besteld. Dat doen ze om de extra bijtelling van berijders te 
compenseren – de auto wordt er immers duurder van. “De 
leasemaatschappij of werkgever verdient dit altijd terug – de 
systemen leiden tot een lagere tco van het leasecontract. Je 
hebt gewoon minder aanrijdingen waaronder bijvoorbeeld ook 
minder innameschades die een bedrijf vaak flink wat extra’s 
kosten. Maar leaserijders mogen natuurlijk ook wat voor hun 
eigen veiligheid over hebben.”

Een dergelijk besef is een van de onderdelen wat Maaskant 
schaart onder een veiligheidscultuur van een werkgever. Want 
het scheppen van een dergelijk cultuur is misschien wel het 
belangrijkste om (lease)rijders veilig op pad te sturen. Het begint 
om het thema binnen het bedrijf bespreekbaar te maken. Laat 
het voorkomen in de maandelijkse (interne) nieuwsbrieven, 
analyseer aanrijdingen die hebben plaatsgevonden, zet de 
veiligste rijders regelmatig in het zonnetje. Rijtrainingen zijn 
altijd zinvol, helemaal in combinatie met e-learning om het 
geleerde te borgen binnen een bedrijf. Maaskant: “Je ziet echt 
een substantieel verschil in kosten tussen bedrijven die er wel 
en geen aandacht aan schenken. Kosten wat betreft schade aan 
de auto, waarbij ook parkeer- en ruitschades horen.”

“Automobilisten die in mist de 
adaptive cruisecontrol uitschakelen 
omdat ze denken dat het dan niet 

werkt. Terwijl het systeem juist met 
mist zijn voordeel heeft!”

Mark Maaskant, directeur Prodrive Training
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Fleet Profile onderzoek naar LCV’s in Nederland
Bijna helft van bedrijven zweert bij één merk bestelauto

LeaseTrader: online interesse private lease stijgt enorm

Zo’n 49 procent van de fleetowners heeft wat hun bestelauto’s betreft één merk 

in het portfolio. Bij grotere bedrijven met meer dan 50 bestelauto’s neemt die 

merkentrouw af tot 37 procent. Volkswagen is favoriet; zowel bij klein als groot.

Interesse in private lease is in de afgelopen 5 

jaar enorm gestegen, blijkt uit analyse van de 

cijfers van LeaseVergelijker, een initiatief van 

LeaseTrader. In 2017 zijn er al ruim 400.000 

bezoeken gegenereerd. Door de prijsfocus 

blijken leasemaatschappijen bovendien 

hun prijzen bijna wekelijks aan te passen. 

Databasemarketingorganisatie Fleet Profile heeft voor Fleet & Lease een analyse 
gemaakt omtrent wagenparken met LCV’s in Nederland. De analyse is gebaseerd 
op ruim 5.000 interviews met beslissers op het gebied van zakelijke mobiliteit met 
een wagenpark van 5+ LCV’s.

De analyse richt zich zowel op kleine bedrijven met 5 tot 9 bestelauto’s als op 
grote met een park van meer 
dan 50. Het onderzoek richt 
zich tevens op verschillende 
branches: zo laten de cijfers 
zien dat overheidsinstellingen 
vooral multimerk zijn gericht 
(54%) terwijl in de bouw 
er vooral één merk actief is 
(53%). In bijna alle markten 
en grootte van wagenparken 
is Volkswagen het populairst. 
Behalve binnen de transport-
sector, daar is Mercedes 
favoriet.

Ander opmerkelijke trend: de verschuiving van de captive 
naar de universele leasemaatschappijen. Waar een paar jaar 
geleden voornamelijk de captive leasemaatschappijen met 
hun merken zoals Toyota, Peugeot, Nissan, etc online het 
meest aanwezig waren, zijn het dit jaar de universele lease-
maatschappijen zoals Athlon, Alphabet en Justlease. “Met de 
sterk toenemende vraag online zien we vanuit de activiteiten 
van onze zusteronderneming InfoTrade Digital marketing ook 
dat de online marketing budgetten van de leasemaatschappijen 
enorm toenemen”, zegt Shercinio Ware van LeaseTrader. 

De private lease-afnemer gaat voornamelijk voor de scherpste 
prijs, blijkt ook uit de analyse. Waarbij 5 euro al het verschil 
kan maken. De meeste leasemaatschappijen lijken dit door 
te hebben en besteden veel aandacht aan hun pricing. Ware: 
“Met ons nieuwe product Private Lease Benchmark (www.
privateleaseprijzen.nl) kunnen we alle online prijzen van het 
private lease aanbod in Nederland bekijken. We zien dat bij 
ruim 40% van het aanbod de prijzen wekelijks wijzigen.

“Ook dit jaar zien we een structurele stijging van de zoekopdrachten 

naar private lease”

Top10 van populaire leaseauto’s
Onderstaande auto’s domineren de private leasemarkt in 
2017. Waarbij de lijst flink wordt beïnvloed door grote 
radio of tv campagnes van vooral de captive maatschap-
pijen voor bepaalde merken en de acties van universele 
leasemaatschappijen die samen met een winkelketen een 
specifieke auto aanbieden.

Kia Picanto
Citroen C1
Mercedes A-klasse
Volkswagen Polo
Fiat 500
Hyundai i10
Opel Karl
Peugeot 108
Ford Fiesta
Peugeot 2008
(bron leasevergelijker)

Waar gaan de online 

marketingelden heen? 
In 2015 zaten er nog 6 captives in de top10, nu is dat 
alleen nog Opel. Volgens LeaseTrader spenderen captives 
hun euro’s vooral op radio en tv. “Universelen snappen 
steeds beter dat de private leaseklant online te vinden is.” 
LeaseVergelijker zelf is verreweg de grootste google-ad-
verteren mbt private lease. 

2015
LeaseVergelijker.nl
Peugeot.nl
Toyota.nl
Mijndomeinauto.nl
Leasen.nl
Nissanprivatelease.nl
Kia.com
Smilease.nl
Directprivelease.nl
citroen.nl
(bron Google)

2017
Leasevergelijker.nl
Groepsveilingen.nl
Athlon.com
Alphabetprivatelease.nl
Justlease.nl
Directleaseprivate.nl
maandprijs.nl
Opel.nl
Autoabonnement.nl
Leaseplan.nl
(bron Google)
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De ambassadeursrol van Kramer komt ook weer niet uit 
de lucht vallen: de CFO stond destijds mede aan de wieg 
van het product. ALD choice is in co-creatie met de klant 
ontwikkeld. In dit geval IT-bedrijf Conclusion van waaruit 
het huidige Future Group is voortgekomen. In 2004 waren 
de leaseauto’s van Conclusion ondergebracht bij zo’n 22 
leasemaatschappijen. “Gek werd ik ervan”, aldus Kramer. 
“Waarbij het adagium geldt: als je alleen voor de goedkoopste 
gaat, je ook het slechtste krijgt.” 

Het werd uiteindelijk een ‘gewoon’ single 
vendorship met ALD Automotive. Tot 
2012. Toen wilde Kramer een altijd up-
to-date concept dat hem garandeerde dat 
zowel de meest autogekke medewerker 
als de berekende leaserijder ermee uit de 
voeten kan. Bovendien waren er de nodige 
eisen rondom flexibiliteit (weg met die 
60-maanden contracten!), duurzaamheid 
en administratieve rompslomp. “Als je ziet 
hoeveel handelingen er nodig zijn om als 
medewerker een akkoord te krijgen voor een 
bepaalde leaseauto! Soms gaat er wel een 
maand overheen. Kan een deal nog afketsen 
omdat de auto, door een stijgende rente, plots 
2 euro buiten het budget komt te liggen. En 
dan hebben we het nog niet over de lange 
levertijden van menig auto.”

Kortom, het feestje van een nieuwe werknemer 
kan worden verpest door gedoe rondom het 
bestellen van een leaseauto. Kramer herinnert 
zich nog enkele jaren geleden toen een grote 
concurrent het leasebeleid drastisch wijzigde 
en een tweemerkenbeleid invoerde met 
standaard leasecontracten van 60 maanden. 
“Het heeft ons een stroom van sollicitanten 
opgeleverd.” 

Rokerspakket 
Hoe anders is de situatie nu. Een medewerker 
krijgt een inlogcode voor ALD choice, 
een soort virtuele showroom met tal van 
auto’s, nieuw en gebruikt, in diverse maten, 
types en uitvoeringen. Een aanbod dat 
gezamenlijk met de leasemaatschappij 
wordt afgestemd. Leasebudgetten zijn 
afgeschaft, een medewerker mag tot een 
bepaalde catalogusprijs een auto uitzoeken. 
“Een leaserijder heeft immers niets met 
leaseprijzen”, benadrukt ALD Automotive 
commercieel directeur Jeroen Kruisweg, die 
deze co-creatie destijds tegenover Fleet & 

Geen hercalculaties, geen gelimiteerde 

kilometers, geen lange leasecontracten, geen 

leasebudgetten die ‘op moeten’… Lars Kramer, 

CFO van Future Groep is een van de beste 

ambassadeurs van ALD choice, het leaseproduct 

dat ALD Automotive zo’n twee jaar geleden 

introduceerde. Nu er 12 andere fleetowners op 

zijn aangesloten, en auto’s straks kunnen worden 

‘uitgewisseld’, is de visie van Kramer van destijds 

uitgekomen. Een reconstructie van een ‘kleine 

revolutie’ in leaseland.

ALD - Jeroen Kruisweg

 Ambassadeur van ALD choice ziet zijn visie uitkomen Betalen per medewerker en leasebudgetten als verleden tijd…
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PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL

Heuvel 13, 4901 KB  Oosterhout  
T 0162-424995  M  06 2357 4612  E  info@freid.nl
www.freid.nl

Jarenlange ervaring én persoonlijke aandacht zijn 
de basis van ons handelen. Wij kijken verder dan 
het invullen van een opdracht en investeren in een 
langdurig partnerschap met bedrijven en kandidaten. 

Wij zijn altijd opzoek naar de perfecte match tussen 
de vraag van de opdrachtgever en het aanbod aan 
kandidaten. 

✓ Persoonlijk en professioneel
✓ Recruitment in een totaalpakket of in modules 
✓ No cure no pay, want onze aanpak werkt 
✓ 6 maanden garantie op elke geplaatste kandidaat

MEDEWERKERS ZIJN 
ALLESBEPALEND VOOR 
HET SUCCES VAN
DE ORGANISATIE

Future Group - Lars Kramer

 Ambassadeur van ALD choice ziet zijn visie uitkomen Betalen per medewerker en leasebudgetten als verleden tijd…

ALD choice eerste IFRS16-proof leaseproduct
De fiscalisten van PriceWaterhouseCoopers hebben zich erover gebogen, maar als er nog enkele zaken worden aangepast mag 
ALD choice worden betiteld als IFRS16-proof leaseconcept. Ofwel, ALD choice wordt dan gezien als service en niet als lease-
verplichting. Waardoor de auto’s dus niet op de balans van de ondernemingen hoeven te worden geactiveerd, het grootste pijn-
punt van deze nieuwe set boekhoudregels waarvan de ‘proefperiode’ al volgend jaar begint. IFRS 16 geldt vooral voor beurs-
genoteerde bedrijven. Dan moet ALD choice hier dan al langer op zijn ingericht, meldt Jeroen Kruisweg van ALD Automotive. 
“In ALD choice managen we feitelijk kilometers. Er is geen ander verdienmodel. Voorwaarde is wel dat ALD de auto’s tussen 
de klanten moet kunnen uitwisselen, maar daar zijn we dus al hard mee bezig. Als dat, en enkele kleine zaken rond zijn, wordt 
het puur gezien als service. Ik verwacht dat we begin volgend jaar op ALD choice een IFRS-proof stempel kunnen zetten.”

Lease als zijn mooiste deal ooit bestempelde. “De bijtelling is 
volledig gebaseerd op de catalogusprijs. Als er met budgetten 
wordt gewerkt, zie je bovendien gebeuren dat werknemers 
het volledige budget willen opsouperen. Dan wordt er 
bijvoorbeeld een rokerspakket bij de auto besteld ook al rookt 
de persoon in kwestie niet. Het afschaffen van leasebudgetten 
levert daarom alleen al besparing op.”

Maar meer revolutionair aan dit concept is vooral dat de 
leasemaatschappij feitelijk betaald krijgt per medewerker. 
Er zijn geen hercalculaties, geen eigen risico wat betreft 
innameschades en geen kilometerbeperkingen. 
“Als we vinden dat iemand wel erg veel 
kilometers maakt, dan mag die een andere auto 
uitzoeken. De werkgever krijgt dan alleen een 
melding dat de fiscale waarde in verband met 
een nieuwe auto wordt aangepast. That’s it. 
Er komt verder geen papier aan te pas”, aldus 
Kruisweg.

Leasekeurslijf 
De beperkingen die gelden bij dit concept 
– er moet gekozen worden uit een bestaand 
aanbod waarop ALD Automotive doorgaans 
de beste inkoopdeals op heeft kunnen krijgen 
– vallen in het niet bij de voordelen. Vooral 
de populariteit van occasions heeft Kramer 
verbaasd. Soms ingegeven vanwege de 
mogelijkheid in een grotere auto te rijden, 
maar meestal omdat de looptijd korter is. 
“Vooral hij twintigers geldt dat ze niet 
weten hoe hun leven er over een jaar uit ziet. 
Misschien zijn er dan wel kinderen? Die 
flexibiliteit willen ze houden; ze willen niet 
in een leasekeurslijf worden gedwongen”, 
aldus Kramer.

Uitdaging nu is om de pool van auto’s van 
waaruit de 12 aangesloten bedrijven op ALD 
choice nog flexibeler te maken. Dat moet 
gebeuren door auto’s onderling te kunnen 
uitwisselen. Dat gaat binnenkort gebeuren, 
zegt Kruisweg. Er moeten alleen nog enkele 
technische hobbels moeten worden genomen. 
Overigens geldt ALD choice voor de 
leasemaatschappij in de backoffice al als één 
vloot. Kruisweg: “Het is bijna een coöperatief 
model, waarbij je samen de lusten en lasten 
deelt. Het park draait momenteel dermate 
goed, waarbij er flink wat occasions werden 
besteld, dat we beter presteren dan verwacht. 
En dat heeft weer een positieve impact op de 
tarieven”



20 | Fleet & Lease

Bott bedrijfswageninrichtingen partner van importeurs en leasemaatschappijen
“Veiligheid is het thema waar het om draait”

Het gaat goed met de verkoop van 

bestelwagens in Nederland, met dank aan 

de aantrekkende economie. Met de verkoop 

van bedrijfswageninrichting gaat het wellicht 

nog beter; het besef dat een bestelauto veilig 

en efficiënt moet zijn dringt overal door. ‘Een 

bestelauto kopen of leasen is makkelijk, maar 

om er een veilige, rijdende gereedschapskist 

van te maken, is een andere zaak’, liet 

onlangs een leasemaatschappij weten. 

Frans van Diepeningen, directeur van Bott 

Nederland, vertelt waarom.

Amper een uur voor het interview is hij weer in Nederland 
aangekomen, nadat hij met een groep servicepartners bij 
het Duitse hoofdkantoor van Bott is geweest. Frans van 
Diepeningen maakt regelmatig deze trip, iedere monteur 
krijgt een opleiding bij de fabriek in Duitsland en moet over 
de nodige certificaten beschikken om te mogen inbouwen. 
Daarin is het bedrijf streng in de leer. “Veiligheid is het 
thema waar het om draait. Wij voegen daar nog maatwerk en 
lichtgewicht materialen aan toe als onze unique selling points. 
Hoe dan ook, je kan wel state-of-the-art producten hebben, 
als het slecht is gemonteerd, dan schiet je er weinig mee op.”

Voorbij is de tijd dat de bedrijfswageninrichting de sluitpost 
is van fleetowners. In het verleden kreeg de berijder nog 
wel eens alle vrijheid zijn bus zelf in te richten; complete 
zithoeken werden er aangetroffen, meldde onlangs een 
wagenparkbeheerder van een groot energiebedrijf tegenover 
Fleet & Lease. De vloer van de bus was niet zelden voorzien 
van een dikke houten plank. Levensgevaarlijk, was ook het 
oordeel van de betreffende wagenparkbeheerder. Dat soort 
zaken kunnen echt niet meer, benadrukt ook Van Diepeningen. 
“Alleen al vanuit goed werkgeverschap ben je verplicht de 
werknemer een goede en veilige werkplek te bieden, dat geldt 
al helemaal voor een bestelauto. Daarnaast heeft een goede 

bedrijfswageninrichting grote invloed op de tco van een 
wagenpark. Kijk alleen al naar verbruik, slijtage van banden 
en of de betreffende werknemer wel efficiënt kan werken. 
Want als bijvoorbeeld een servicemonteur voortdurend op en 
neer moet rijden omdat hij niet alle spullen bij zich geeft, dan 
gaat dat in de papieren lopen.”

Hoe lichter, hoe meer laadvermogen
Bott Nederland is voor flink wat importeurs preferred supplier 
voor wat betreft bedrijfswageninrichtingen. Zo is er de 
samenwerking met Opel. Bott levert laadruimte-inrichting voor 
de Combo, Vivaro en Movano. In de slim ingerichte laadruimte 
is alles veilig te vervoeren, met snelle toegang tot gereedschap 
en materiaal. Met de intelligente combinatie van hoogwaardig 
staal en aluminium biedt het Bott Vario programma veilige en 
sterke opbergsystemen, zonder dat het totaalgewicht van de 

wagens oploopt. Want gewicht is absoluut cruciaal voor een 
inrichting. “Hoe lichter wij het kunnen oplossen, hoe meer 
er mee kan. Dus meer laadvermogen. Gewicht heeft ook 
consequenties voor verbruik ROB-cijfers. Bott maakt gebruik 
van aluminium, high strenght steel en slagvast kunststof. 
Hierdoor is het een van de lichtste inrichtingssystemen die 
vandaag de dag wordt aangeboden.”
Naast Opel heeft Bott ook certificaten van Volkswagen, 
Renault en Mercedes. Maar ook met leasemaatschappijen 
werkt Bott Nederland in toenemende mate samen. Het 
leaseaandeel van bestelauto’s groeit, leasemaatschappijen 
investeren de laatste tijd in kennis op dit vlak. Want men komt 
er al snel achter dat een bestelauto inkopen iets heel anders 
is dan er een veilige, rijdende gereedschapskist van maken, 
zoals een leasemaatschappij dat onlangs tegenover Fleet & 
Lease omschreef. Zo is voor Terberg Leasing, die al jaren 
ervaring heeft met grijze kentekens, Bott de partij waarmee 
wordt samengewerkt. Veiligheid blijkt ook daar het thema te 
zijn waar het om draait. 

Crashtests
Waarbij Terberg erop wijst dat de inbouwspecialisten van Bott 
kwaliteit moeten leveren zodat een voertuig zonder problemen 
door een klant kan worden ingezet. Van Diepeningen: 
“We leveren standaardpakketten maar er is altijd wel iets 
specifieks waar een berijder om vraagt. Dat is voor ons 

geen probleem, de systemen zijn modulair op te bouwen 
waardoor er altijd maatwerk mogelijk is. Maar inbouw blijft 
een specialistische klus. Crashtests maken altijd onderdeel uit 
van onze producten, waarbij we over de meest strenge Duitse 
certificaten beschikken. Als je de beelden hiervan ziet, waarbij 
zelfs bij matige snelheden van 50 km/h er enorme G-krachten 
vrijkomen bij een ongeluk, dat weet je dat je geen steken mag 
laten vallen bij de inbouw.”

Overigens kan de bedrijfswageninrichting van Bott doorgaans 
gemakkelijk worden overgezet in andere voertuigen. Als 
het leasecontract is uitgediend, kan de inrichting meestal 
nog jaren mee. Bij operationele leasecontracten zorgt de 
leasemaatschappij hier vaak voor, bij financial lease, dus als 
de bus eigendom is van een bedrijf, kan het servicenetwerk 
van Bott hiervoor zorgen. Het is voor Van Diepeningen ook 
een vorm van maatwerk. “Onze servicepartners zijn tegelijk 
ook ondernemers. Die gáán voor iedere klant!”

“Hoe lichter wij het kunnen 
oplossen, hoe meer er mee kan. 

Dus meer laadvermogen.”

Frans van Diepeningen: “je kan wel state-of-the-art producten heb-

ben, als het slecht is gemonteerd, dan schiet je er weinig mee op”

De komst van de elektrische 
bestelauto
Elektrisch rijden is hot, niet alleen onder (lease)auto’s 
maar ook bestelwagens ontkomen er niet aan. Sterker 
nog, voor stadsdistributie is het door alle milieumaat-
regelen in binnensteden straks onmogelijk werken 
voor een conventionele ‘dieselbus’. Bott anticipeert 
op deze trend. Het heeft momenteel een proef met 
elektrische transportfietsen. Ook heeft Bott eerder een 
elektrische smart forfour voorzien van een inrichting. 
Gewicht is de grote ‘issue’ bij elektrische bestelauto’s; 
de accu’s maken het voertuig al zwaarder, dat gaat ten 
koste van de beladingscapaciteit. Ook al gaat volgend 
jaar zomer de regeling van kracht waarbij met een 
gewoon B-rijbewijs in bestelauto’s tot 4250 kg mag 
worden gereden (i.p.v. 3500 kg). Maar gewicht van 
een inrichting gaat dan nog belangrijker worden. Van 
Diepeningen: “Alles draait om gewicht en aangezien 
de auto zwaarbeladen zal worden voor het afleveren 
van goederen moet er gekeken worden waar gewicht 
kan worden bespaard. Dan ontkom je bijna niet aan 
een lichtgewicht bedrijfswageninrichting zoals die 
van Bott.”
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Climate Neutral Group als regisseur duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit: houdt het vooral overzichtelijk!

Mobiliteitsmanager droomt van een mobiliteitsbutler. On-
der die noemer kwam een kleine twee jaar terug CNG met 
de whitepaper ‘Duurzame Mobiliteit in 2020’. Daarin onder 
andere de visie van 10 zogenaamde koplopers (voornamelijk 
fleetowners) op het gebied van duurzame mobiliteit en een 
‘100 dagenplan’. Want de eerste 100 dagen zijn, net als in de 
politiek, cruciaal voor een mobiliteitsmanager om zich te po-
sitioneren als een stevige leider, die dingen voor elkaar krijgt 
en laat zien dat ambities kunnen worden omgezet in daden 
met resultaat.
Wat programmamanager Mobiliteit Daniëlle de Bruin van 
CNG bij het schrijven toen opviel, is nog altijd actueel. Er 
is een overdaad aan verschillende duurzame mobiliteitsoplos-
singen, waardoor het overzicht vaak zoek is. Daarbij richt zich 
het overgrote deel van duurzame oplossingen op de leasevloot 
en blijft het woon-werkverkeer met de privéauto’s links lig-
gen. “Zonde, en niet nodig”, aldus De Bruin. Ook zijn de op-
lossingen vaak gebaseerd op systemen, zoals apps, kastjes, en 
financiële constructies. De bezwaren om deze oplossingen te 
gebruiken, zitten voornamelijk in het individu. “Ik zie op heel 
veel punten dat de oplossingen niet de bezwaren wegnemen, 
maar juist laten toenemen.”

Eigen aanpak
In de loop der jaren is er bij CNG heel wat kennis opgebouwd 
op het gebied van duurzaam ondernemen en het verduurzamen 
van mobiliteit. De ontwikkelingen staan natuurlijk ook niet 
stil, maar wat blijft is dat ieder bedrijf zijn eigen aanpak moet 
kiezen en er ook het besef moet zijn dat iedere organisatie 
in zijn ‘eigen fase’ zit. De Bruin: “Ieder bedrijf moet zijn ei-
gen stip aan de horizon bepalen; wat wil het bereiken om een 
duurzamere vorm van mobiliteit te krijgen? Wat is haalbaar 
en welke middelen ga je inzetten? Hoe monitor je vervolgens 
het hele proces? Naast regisseur van dit hele proces willen we 
bedrijven vooral activeren. Nu er zoveel verschillende partijen 
bij ons zijn aangehaakt, lukt dat steeds beter. Die chemie die 
soms ontstaat is echt heel bijzonder.”
Zo is er recentelijk uit een samenwerking met MobilityLabel 
een simulatie-tool ontstaan (MobilityAnalyst) die fleetowners 
moet helpen in het besparen van reistijd, kosten en CO2-uit-
stoot. Het systeem geeft direct inzicht in de CO2-uitstoot en 
de kosten voor woon- en werk mobiliteit. Ook geeft de tool 
suggesties om kosten en CO2 te besparen, en rekent deze op-
ties direct door voor de eigen organisatie. Volgens De Bruin 
is het als werkgever lastig om goed inzicht te krijgen in het 
woon-werkverkeer. Want de rapportages, fleet-dashboards en 
andere beschikbare systemen richten zich vaak op de lease-
vloot. Organisaties hebben weinig zicht op bijvoorbeeld hoe-
veel mensen nu precies op de fiets naar het werk komen. Of 
hoeveel kilometers de medewerkers eigenlijk rijden en wat de 
CO2-uitstoot is van het woon-werkverkeer. “In dit systeem 
zien bedrijven direct welke mobiliteitsmaatregelen het meeste 
opleveren, en welke medewerkers erdoor geraakt worden in 
reistijd en -kosten”.

Gewoon een goed leaseproduct
Inmiddels zijn de eerste bedrijven erop aangesloten en worden 
er binnen het werkgeversnetwerk U15 veel bedrijven geadvi-
seerd hoe zij hun voetafdruk van mobiliteit kunnen verkleinen. 
Ook werkt Climate Neutral Group samen met Goedopweg 
waarin we grote werkgevers uit de regio Midden-Nederland 
stimuleren om aan de slag te gaan met Mobiilty Analyst. 
Bij leasemaatschappijen staat CNG vooral bekend met hun 
CO2-compensatieprojecten. Maar met Terberg Leasing is de 
samenwerking nauwer. Hun product Greenlease en CO2-com-
pensatieprogramma’s zijn onder andere ‘Klimaatneutraal Ge-
garandeerd’. Maar ook andere leasemaatschappijen, zoals 

Business Lease, Arval, Noordlease en Riemersma bieden 
mogelijkheden om klimaatneutraal te rijden. De Bruin: “Ook 
leasemaatschappijen willen gewoon een goed leaseproduct. 
Duurzaamheid maakt daar anno 2017 vast onderdeel van uit. 
Althans, dat zou het moeten zijn.”
CNG heeft aan de wieg gestaan aan de wieg van de Green 
Deal Autodelen, om aanbieders van mobiliteit en werkgevers 
samen te laten werken aan goede deelconcepten. Ook is CNG 
actief met de competitie tussen bedrijven in zuinig rijden, The 
Dutch Eco Drivers League. Verder zijn er regelmatig, work-
shops, consultancy, het smeden van nieuwe samenwerkings-
verbanden ten behoeve van slimme, duurzame mobiliteit… bij 
CNG bruist het momenteel van de activiteiten. Waarbij ook de 
leaserijders niet wordt vergeten. Want de ‘slag naar het indi-
vidu’, zoals De Bruin het noemt, mag niet worden vergeten. 
“Medewerkers moeten achter het beleid staan, het moet voor 
hen zeker geen gedoe opleveren. Bedenk ook: een teveel aan 
maatregelen kan het hele beleid juist doodslaan. Fleetowners 
zullen uiteindelijk hun eigen keuzes en afwegingen moeten 
maken.”

CNG: “We zijn geen subsidie-
club!”
Climate Neutral Group is een zogenaamde social-ven-
ture; een bedrijf waar financieel resultaat en maat-
schappelijke impact hand in hand gaan. In 2002 is 
het opgericht om het klimaatprobleem tegen te gaan, 
onder andere door de Stichting Doen en de Triodos 
Bank. Het klimaatneutraal maken van organisaties 
of producten en diensten – is het streven van Climate 
Neutral Group. CNG is de afgelopen tien jaar uitge-
groeid tot marktleider in de Benelux. Deze positie is 
te danken aan de kennis en ervaring op het gebied van 
reductie en compensatie van CO2-uitstoot. CNG is 
actief op de thema’s Energie en Mobiliteit (rijden en 
vliegen). Daarnaast begeleidt het hele organisaties via 
inzicht-reductie-compensatie naar klimaatneutraliteit. 
De laatste tijd is deze consultancytak uitgegroeid tot 
een belangrijke tak. Zakelijkheid wordt hier met ide-
alisme gecombineerd, stelt programmanager Danielle 
de Bruin. “Verduurzamen doe je samen”.

Succesfactoren voor duurzaam 
mobiliteitsbeleid 
1.  Beperk de keuze voor leaseauto’s o.b.v. een  

CO2-norm. 
2.  Bepaal het leasetarief inclusief brandstofkosten 

o.b.v. werkelijk verbruik. 
3.  Beloon zuinige berijders en laat vervuilers betalen. 
4.  Maak het aantal gereden kilometers inzichtelijk  

en stuur op vermindering. 
5.  Maak ook privé kilometers inzichtelijk en reken  

af middels een bonus/malus systeem. 
6.  Zoek de samenwerking met de buren voor een 

proactieve carpoolapp of deelauto’s. 
7.  Stimuleer zuinig rijgedrag door training én een 

beloning. 
8.  Stel een mobiliteitsbudget op waarin ov-gebruik  

en deelauto’s bruto worden verrekend. 
9.  Maak afspraken met leasemaatschappijen over 

flexibilisering van de contracten 
10.  Werk aan een goede inbedding, “preparing the 

ground”. En het netwerk in kaart brengen. 

Tips voor een Plan van Aanpak van 100 dagen: 
1.  Maak een nulmeting van het huidige wagenpark  

en het mobiliteitsbeleid. 
2.  Inventariseer de verbetermogelijkheden en vooral 

de potentiele besparing. 
3.  Stel met de directie een CO2-reductiedoelstelling 

en budget vast. 
4.  Inventariseer het draagvlak in de organisatie bij 

zowel medewerkers als staf. 
5.  Verzamel een groep van ambassadeurs en betrek die 

bij het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe beleid. 
6.  Stel een kader op voor een nieuw mobiliteits-

reglement. 
7.  Neem die op in de aanbesteding van nieuwe 

leasecontracten en andere aanbieders van  
mobiliteitsdiensten. 

8.  Inventariseer aanbieders van mobiliteitsdiensten. 
9.  Informeer over het nieuwe beleid en stimuleer 

de medewerkers keuzes te maken uit het nieuwe 
pakket, bijvoorbeeld middels een beslisboom voor 
mobiliteit.

Verduurzaming van mobiliteit staat 

bovenaan de agenda’s van menig 

fleetowner, maar zie dat beleid maar 

eens handen en voeten geven. De 

laatste jaren ontpopt Climate Neutral 

Group (CNG) als dé onafhankelijk 

partner op dat vlak. Een CO2-

calculator, best practices (koplopers!), 

zuinigheidscompetities, consultancy, 

samenwerking… de middelen zijn divers. 

Maar wellicht belangrijker: realistische 

doelstellingen en vooral de werknemer/

leaserijder niet vergeten!

Daniëlle de Bruin
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De Wagenparkbeheerders rollen eigen fleetmanagementsysteem uit
“Er valt nog zoveel te winnen met slim wagenparkbeheer”

Eerst maar eens over de naam van het bedrijf: De 
Wagenparkbeheerders. Dekt die tegenwoordig nog wel 
de lading nu het toch vooral gaat over brede mobiliteit? 
Directeur-eigenaar Maikel van de Sande is daar stellig over. 
“Duidelijkheid. Daar houden we van. Natuurlijk gaat het 
tegenwoordig ook over mobiliteitskaarten, fietsregelingen, 
vergoedingen voor woon-werkverkeer, deelauto’s, data, 
duurzaamheid en noem maar op. Maar ons werk bestaat 
nog steeds met name uit wagenparkbeheer. Waarbij wij 
staan voor kennis en ervaring, daar hoort een gedegen en 
duidelijke naam bij. Als onze activiteiten op het gebied van 
mobiliteitsmanagement groeien, zullen we daar ook een 
passende naam bij hanteren”. 

Ook Diana van der Horst, senior consultant bij De 
Wagenparkbeheerders, kan zich prima vinden in de naam. 

Het winnen van de Europese aanbesteding 

Beheer Mobiliteit van Enexis Groep eerder dit 

jaar, zette De Wagenparkbeheerders uit 

Utrecht in mobiliteitsland helemaal op de 

kaart. Ruim 2600 leaseauto’s en 1200 

mobiliteitskaarten worden er voor Enexis 

beheerd, alles gekoppeld aan duurzaam-

heidsdoelstellingen. Zelden dat een op-

dracht in deze combinatie en omvang op 

de markt wordt gebracht. Maar de volgende 

uitdagingen dienen zich alweer aan. “Er valt 

voor bedrijven nog zoveel te winnen in slim 

wagenparkbeheer.”

Immers, het wagenpark is nog altijd de spil van een organisatie 
als het gaat om mobiliteit. En daar zitten vooral ook de 
kosten voor een bedrijf. “Om dat slimmer te regelen, waarbij 
tegenwoordig duurzaamheid een belangrijke factor is, daar 
zit de uitdaging. Daar heb je tegenwoordig tal van creatieve 
oplossingen voor. Maar het moet wel werken, dat wil zeggen 
de ene organisatie is de andere niet. Er is geen blauwdruk voor 
een goed mobiliteitsbeleid.”

Automatisering
Een van die hulpmiddelen is automatisering. Van de Sande gaf 
het al aan na het winnen van de tender van Enexis: automatisering 
speelt een cruciale rol. De mate waarin een organisatie in 
staat is alle data rondom mobiliteit slim te verwerken is een 
belangrijke factor voor het uiteindelijke succes. Van de Sande: 
“Het moet bijvoorbeeld voor leaserijders leuk en lonend zijn 
om verder te kijken dan de leaseauto. Wij hebben hierin de 
afgelopen jaren fors geïnvesteerd waarbij het beheren van 
alle vervoersmodaliteiten in één systeem het uitgangspunt is 
geweest.” Dit systeem is door De Wagenparkbeheerders verder 
uitgebouwd en Van de Sande wil het volgend jaar zelfs gaan 
vermarkten. Er is volgens hem namelijk geen enkel systeem op 
de markt die kan wat het eigen systeem doet. Het is van meet 

“Bestaande pakketten zijn 
bijna altijd door ICT-bedrijven 

ontwikkeld  voor andere toepassingen. 
Ons systeem is gebouwd voor en 
door wagenparkbeheerders en 

mobiliteitsmanagers”

af aan opgebouwd voor het beheren van leaseauto’s en nieuwe 
mobiliteitsvormen. “Bestaande pakketten zijn bijna altijd door 
ICT-bedrijven ontwikkeld voor andere toepassingen. Ons 
systeem is gebouwd voor en door wagenparkbeheerders en 
mobiliteitsmanagers. 

Tijdens het interview gaat het regelmatig over mobiliteits-
budgetten, deelauto’s, elektrisch rijden en de daaraan 
verbonden laadinfrastructuur. Een kleine greep uit de thema’s 
die actueel zijn – en mogelijk goede oplossingen voor klanten. 
Maar leiden door de waan van de dag doen ze niet bij De 
Wagenparkbeheerders. Aan hypes hebben Van de Sande 
en Van der Horst geen boodschap. Ze gaan er prat op met 
allemaal bedreven professionals te werken – er werken er 
inmiddels negen – die allemaal gepokt en gemazeld zijn in 
wagenparkbeheer. Van der Horst: “Die combinatie aan kennis 
is goud waard, want dit vak leer je alleen door te doen. Veel 
bedrijven willen flexibeler met hun wagenpark omgaan. Het 
moet duurzamer en medewerkers moeten een ruimer aanbod 
en keuzevrijheid ervaren. Omdat dit nooit een copy-paste-
kwestie is, is het belangrijk dat je met alle stakeholders praat. 
Om wat voor organisatie gaat het, wat zijn je doelstellingen, 
wat is de bedrijfscultuur en uiteindelijk: wat werkt dan wel en 
wat niet? Thema’s die zich zeker niet laat ophangen aan de 
actualiteit, hype of niet.”

De Wagenparkbeheerders 

goed voor 7000 voertuigen 

en mobiliteitskaarten
Wat betreft de achtergrond van de werknemers van De 
Wagenparkbeheerders: allen hebben zich het vak eigen 
gemaakt in verschillende functies bij onder meer lease-
maatschappijen, toeleveranciers, adviesbureaus en als 
wagenparkbeheerder bij grote ondernemingen. Oprich-
ter Maikel Van de Sande was als consultant betrokken 
bij veel leasetenders en aanbestedingen, Diana van der 
Horst heeft zo’n 17 jaar ervaring ‘in het vak’. Hun inzet: 
voortdurend nadenken over hoe het beter, sneller, slim-
mer, goedkoper of efficiënter kan voor de klant. De Wa-
genparkbeheerders beheren inmiddels een vloot van 7000 
voertuigen en mobiliteitskaarten. De groei is er voor wat 
betreft Van de Sande nog lang niet uit. 

Diana van der Horst, senior consultant bij De Wagenparkbeheerders Directeur-eigenaar Maikel van de Sande van De Wagenparkbeheerders
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Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) op de bres voor brede mobiliteit

“Jammer: private lease verworden tot goedkoop prijsproduct”

Private lease past mooi in het plaatje van 

Mobility as a Service; het haakt ook in op de 

huidige ‘stille revolutie’ in mobiliteitsland, stelt 

Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging 

Zakelijke Rijders (VZR). Maar de branche ver-

pest het momenteel dusdanig door er een 

goedkoop commodity-product van te ma-

ken. VZR op de bres (ook in Den Haag!) voor 

brede, slimme mobiliteit.

Een gat in de markt was het, toen in 2010 de Vereniging Auto 
van de Zaak, zoals VZR toen nog heette, als eerste opkwam 
voor de belangen van zakelijke (lease)rijders. In no time wa-
ren er zo’n 4000 leden, vertelt de huidige voorzitter Jan van 
Delft. En dat aantal groeide gestaag door… nu zit het tegen 
de 30.000 aan, volgend jaar moet het ledenaantal de 40.000 
aanstippen en in 2020 zelfs de 100.000. Die macht van de aan-
tallen werkt, zegt Van Delft. VZR wordt serieus genomen. In-
middels telt de vereniging ook 90 zogenaamde bedrijfsleden; 
werkgevers kunnen daarin bijvoorbeeld hun mobiliteitsrege-
ling laten toetsen om zo discussies te voorkomen en kosten te 
verminderen. Want: op een goede autoregeling, voorzien van 
het VZR Keurmerk, kan een bedrijf meer besparen dan op de 
goedkoopste leasecontracten, luidt het adagium van VZR.

Private leaseauto
Maar de core business van VZR, het behartigen van de belan-
gen van leaserijders die bijvoorbeeld te hoop lopen tegen dure 
afkoopregelingen, is anno 2017 aan het veranderen. Leaseau-
to’s maken plaats voor mobiliteitsbudgetten, dienstverbanden 
worden steeds korter of flexibeler. Het groeiende leger ZZ-
P’ers versterkt die trend nog eens. Allemaal ontwikkelingen 

waarbij een vast vier- of vijfjarig leasecontract gaat schuren. 
“Het gebruik van zakelijke leaseauto’s zal de komende jaren 
alleen maar verder afnemen”, voorspelt Van Delft dan ook.
VZR richt zich de laatste jaren dan ook steeds nadrukkelijker 
op de werknemer die met zijn eigen auto zakelijk op pad gaat. 
Precies zoals de werknemer dat doet met zijn eigen mobiele 
telefoon en laptop. De laatste tijd gebeurt dat steeds vaker via 
een private leaseauto, al dan niet bekostigd uit het mobiliteits-
budget. Op zich is private lease een prima middel, zegt Van 
Delft. “Als VZR geloven we in Mobility as a Service. Private 
lease past mooi in het plaatje van MaaS, ware het niet dat aan-
bieders het verpest hebben door er een goedkoop commodi-
ty-product van te maken.”

De nadruk van private lease ligt namelijk niet op het slim 
invullen van een mobiliteitsbehoefte, maar puur op de prijs. 
Geen slimme abonnementenstructuren eventueel in combi-
natie met ov of carsharing. Waarbij ook de private leaseau-
to flexibel kan worden ingezet. “Alle aanbieders van private 
lease hebben het alleen maar over de prijs. We hopen nog op 
partijen die wel de zakelijke mobiliteitsbehoefte van klanten 
centraal gaan stellen”, aldus Van Delft.

Proeftuin betalen naar gebruik 
fabrieksspecificaties
Ook problematisch: de magere belastingvrije 19 cent per ge-
reden kilometer die werknemers doorgaans kunnen declareren 
bij gebruik van een eigen (private lease)auto. Dat is te weinig. 
Want de werknemers draait volledig op voor de (lease)kosten 
en/of onderhoud en aanschaf. “Daarmee subsidieert de werk-
nemer de baas als het ware”. In Den Haag lobbyt VZR inmid-
dels al voor een hogere vergoeding. Maar hier hoeven werkge-
vers niet op te wachten, benadrukt Van Delft. Sowieso is VZR 
in Den Haag steeds vaker te zien. De vereniging maakt sinds 
begin dit jaar deel uit van de mobiliteitsalliantie, een coalitie 
van meerdere partijen uit de Nederlandse autowereld die een 
vuist willen maken richting de politiek voor een ‘duurzamer 
mobiliteitssysteem’. Een actieve club, weet Van Delft. Zelf 
ziet hij in een stuurgroep die om de twee, drie weken bijeen-
komt. VZR maakt zich momenteel hard voor een ‘proeftuin’ 

betalen naar gebruik. Met daarin de ‘oude’ VZR-wens een bij-
telling gebaseerd op privé gebruik. Van Delft: “De alliantie is 
een bonte verzameling van bedrijven, een soort polderoverleg 
in het anders zo versnipperde autolandschap. Dat maakt het 
alleen al bijzonder. Komt wellicht door het besef dat er nu 
wat moet gebeuren. De ontwikkelingen op zijn beloop laten, 
is voor alle partijen een slechts mogelijke scenario. Er is een 
grote transitie gaande op het gebied van zakelijke mobiliteit. 
Nu is het tijd voor actie!”

Telecom Micpoint naar Movida: impuls voor ‘total telecom’

Micpoint gaat haar corebusiness richten op 

fleetmanagement, het telematicabedrijf is 

onder andere bekend van het MyFMS platform. 

De telecomactiviteiten worden per 1 januari 

2018 verkocht aan Movida. Ed Moné, jarenlang 

directeur van Micpoint, verhuist mee.

Moné wil de zakelijke telecommarkt een stap verder te 
brengen in interactieve, hoogwaardige en innovatieve 
dienstverlening. ‘Total telecom’ wordt het ook wel genoemd. 
Dat wordt de uitdaging van Movida. Het familiebedrijf biedt, 
volgens Moné, korte expertiselijnen tussen service, sales en 
operational excellence, op het gebied van veiligheid, privacy 

Jan van Delft: als VZR geloven we in Mobility as a Service

en duurzaamheid. “Daarmee bundelen we alle energie om 
medewerkers op de weg te houden en volledig bereikbaar te 
laten zijn en blijven, tegen aanzienlijk lagere (bel)kosten.”

Movida, wat ‘beweeglijk als het leven zelf’ betekent, zorgt 
voor keuzevrijheid voor de gebruiker en strakke financiële 
rapportages en controles voor de organisatie. De mobiele 
gebruiker heeft een ruime keuze uit geautoriseerde toestellen, 
voor ieder operating systeem, te bestellen via een eigen 
webshop. Ook ontvangt hij nieuwe en vervangende toestellen 
op iedere gewenste locatie; met de juiste gegevens en 
instellingen data én ingebouwd op de juiste manier. Iedere 
beller wordt herkend dankzij de CRM-koppeling en de 
gebruiker kan rechtstreeks contact houden met de support 
operator (via telefoon, mail, app of twitter), ook in het 
buitenland. Moné: “De organisatie wordt ontzorgd van advies 
tot contract, krijgt volledig inzicht in de gebruiksgegevens en 
met een 24/7 actief beheers- en serviceteam. De klant bepaalt 
hoever we gaan; wensen, doelstellingen en kostenallocatie 
zijn voor iedere functie flexibel instelbaar en op basis van 
volledige transparantie. En toch alles op één factuur.”

Ed Moné
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Afgelopen oktober stond KCN Automotive op de Bestelau-
to Expo te Houten. KCN staat bekend om hun laadruimtebe-
schermende producten, met in het bijzonder Turbo Liner®; 
een gespoten kunststof coating. Turbo Liner® stond dan ook 
centraal op hun beursstand. Nissan Nederland had voor de ge-
legenheid een pick-up en een bestelwagen verzorgd en KCN 
had ze behandeld met dit wonderlijke goedje. De pick-up had 
een naadloos gespoten zwarte coating waarbij de vloer over-
vloeide in de wanden en wielkasten. Compleet waterdicht dus 
en beschermd tegen roest, in tegenstelling tot plastic inzet 
bedliners. Bij de behandeling van een bestelwagen, betim-
merd KCN eerst een multiplex vloer en wanden in. Daarna 
worden alle naden afgekit en uiteindelijk de Turbo Liner® in 
de laadruimte gespoten. Doordat deze coating vrijwel direct 
droog is kunnen wanden en plafond gewoon worden meege-
spoten zonder dat er druipers ontstaan. De bestelwagen kan 
dan makkelijk worden schoongemaakt omdat de coating 
waterdicht is en je indien gewenst een waterafvoer kan laten 
monteren. Perfect voor bijvoorbeeld glazenwassers en lood-
gieters of bedrijven die HACCP moeten werken. KCN geeft 
ook nog eens een autolevenslange garantie op Turbo Liner®. 
Extreem duurzaam dus! Mocht je KCN op de Bestelauto Expo 
hebben gemist, kijk dan eens op www.turboliner.nl

Chevin ziet in zijn fleetmanagementpakket FleetWave een 
opmerkelijke groei in het gebruik van brede mobiliteits-
functies, zoals planners voor poolauto’s, verhuurboekings-
functies, reisplanning en uitbestedingtools voor zakelijke 
reizen.

Paul Verkinderen, Vice President EMEA Sales voor Chevin, 
zegt zelfs een begin van een ‘grote culturele verschuiving’ te 
zien in termen van mobiliteit en transport. “Als je naar het 
traditionele model voor één-voertuig-één-gebruiker kijkt, 
komt het vrij vaak voor dat het voertuig in een parkeerplaats 
lange tijd stationair blijft, wat betekent dat het misschien niet 
de meest kosteneffectieve of efficiënte oplossing is. Het ver-
mogen om transport in een bredere context te bekijken, moe-
digt managers echter aan om met flexibelere alternatieven te 
experimenteren.”

De afgelopen 12 maanden ziet Verkinderen dat ‘zijn’ pakket 
FleetWave steeds meer gebruikt wordt dan alleen voor het be-
heer van bedrijfsvoertuigen. Het gaat steeds vaker om de mo-
biliteit van personen, smartphones en tablets worden ingezet 
om zicht te krijgen op de mobiliteitsbehoefte (en kosten daar-
van) binnen een bedrijf. “Er zijn allerlei tools in producten 
die wagenparkbeheerders helpen bij de dagelijkse reservering, 
toewijzing en het algemene beheer van mobiliteit – en we zien 
zeker situaties waarin grote hoeveelheden bruikbare, werk-
nemer gerelateerde ‘big data’ door sommige wagenparken 
voor deze doeleinden worden vastgelegd.” Als reactie op deze 
nieuwe trend zegt Chevin enkele functies binnen FleetWave te 
gaan verbeteren, zoals de elektronische sleuteldoossystemen 
voor poolsystemen van auto’s en apps om informatie van mo-
biele werknemers te verzamelen.

KCN Automotive zet duurzame 

laadruimtebescherming 

in de spotlight

Fleetsoftwarebedrijf ziet 

toename in ‘brede’ 

mobiliteitsfuncties

Had de e-bike eerst een ‘oude-mensen-imago’, tegenwoordig zijn het vooral 
jonge forenzen die een fi ets met elektrische ondersteuning aanschaffen. ‘Tot zo’n 
20 kilometer afstand gaan ze met de high speed e-bike naar het werk. Je fi etst 
wel zelf, maar komt toch niet bezweet aan op kantoor’, zegt Jan Baljeu, direc-
teur van Friesland Lease in Drachten. Friesland Lease is gespecialiseerd in de 
lease van auto’s, maar heeft daar drie jaar geleden de fi ets aan toegevoegd.

Als het gaat om woon-werkverkeer of lokaal zakelijk verkeer, motiveren werkge-
vers, vanuit het MVO beleid, hun werknemers om steeds meer de auto te laten 
staan. Een fi ets of (high speed) e-bike als alternatief voor de auto of openbaar 
vervoer scheelt tijd, ruimte en geld voor parkeren. Er zijn geen wachttijden, geen 
fi les en het past bovendien prima bij een gezondere levensstijl. Met een (high speed) 
e-bike kun je grotere afstanden overbruggen dan met een conventionele fi ets.

Daarom biedt Friesland Lease, in samenwerking met BOVAG en ENRA Verze-
keringen, u de BOVAG Leasefi ets: een groen en gewaardeerd vervoermiddel 
dat niet alleen beter is voor de gezondheid van uw personeel, maar ook nog 
eens kostenneutraal ingezet kan worden.

De BOVAG Leasefi ets wordt door middel van een full operational lease 
constructie aangeboden. Uw werknemer kan zelf een fi ets uitzoeken bij een lokaal 
BOVAG-fi etsbedrijf. Dit kan iedere fi ets of (high speed) e-bike zijn met een con-
sumentenprijs vanaf € 500,-. 

Kijk voor meer informatie op www.bovagleasefi ets.nl

Je gaat erop vooruit!
Een initiatief van BOVAG, 

Friesland Lease en 
ENRA Verzekeringen. 
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‘Care by Volvo’ programma: private lease met aanvullend gebruikersgemak
Volvo bouwt flexibiliteit in auto’s én leasecontracten

‘Zwevende leaserijders’ worden ze ook wel 

genoemd; leaserijders die binnenkort aan 

vervanging toe zijn van hun lage bijtelling 

plug-in hybride en voor de keus staan 

een ‘gewone’ auto te nemen tegen de 

volle mep bijtelling of een vol-elektrische 

tegen 4 procent bijtelling. Dat laatste blijkt 

nog lastig. Volvo komt daarom met een 

tussenoplossing, bijvoorbeeld twee jaren 

rijden met de dan spiksplinternieuwe 

leasetopper in spé, de Volvo XC40!

In de zakelijke markt heeft Volvo de laatste jaren flink 
geprofiteerd van de lage bijtelling. De V40 werd een hit, 
net als de plug-in hybride Volvo V60. In dit eerste jaar van 
de vlaktax (alle auto’s 22% bijtelling behalve vol-elektrisch) 
zijn de kaarten in leaseland opnieuw geschud. Maar bij Volvo 
importeur in Beesd blijft het aanpoten. De onlangs gelanceerde 
Volvo XC60 doet het volgens Rob de Kroon, manager 
Financial Services bij Volvo Cars Nederland, erg goed in de 
zakelijke markt. Vooral ook de XC60 plug-in hybride! “Het 
is momenteel de meest verkochte uitvoering van het model. 
De lage BPM, het grote vermogen, de mogelijkheid om 
elektrisch te rijden, het spreekt de zakelijke rijder aan”, aldus 
De Kroon. Ook de nieuwe V90 en S90 staan fier overeind 
tegenover concurrenten als de Audi A6 en Mercedes E-klasse. 

Hoewel dat executive-segment in zijn geheel de laatste jaren is 
gekrompen. Ten faveure van de SUV.
Wat die laatste betreft, heeft Volvo inmiddels een mooi 
gamma. De ‘kleinere’ XC40 komt daar begin volgend jaar 
bij, met vanafprijzen van net geen 40 mille. En daar verwacht 
De Kroon veel van, zowel zakelijk als privé. De verhouding 
zullen ongeveer fiftyfifty komen te liggen, denkt De Kroon. 
“Niet in de laatste plaats omdat we er een ijzersterk private 
leaseaanbod van gaan maken. Zo gaan we ons internationale 
Care by Volvo programma in Nederland uitrollen. Een soort 
private lease maar dan mét aanvullend gebruikersgemak. 
Volvo maakt hierin het eigendom net zo transparant als het 
bezit van een telefoon.”

Red Key, digitale sleuteltechnologie
Onderdeel van het Care by Volvo programma wordt bijvoorbeeld 
de uitrusting van de XC40 met Volvo’s zogenaamde Red Key-
technologie. Met deze digitale sleuteltechnologie kan de 
auto gemakkelijk worden gedeeld met collega’s, vrienden of 
familie. Daarbij kan zelfs een maximale snelheid worden in 

geprogrammeerd. Red Key vormt ook de basis van Volvo’s 
‘digitale conciërge’; postbezorgers kunnen daarbij pakketjes 
afleveren in de stilstaande auto. En als er een andere, ruimere 
Volvo tijdelijk nodig is, dan zit die mogelijkheid ook in het 
(private lease) contract ingebakken. Al na 13 maanden kan er 
worden ‘geswitched’ naar een andere Volvo. 
Op bovenstaande flexibele diensten wil Volvo zich 
onderscheiden. Dat geldt ook voor een bijzonder zakelijk 
leasecontract dat bij Volvo Car Lease momenteel in de 
maak is. Het is bedoeld voor de grote groep V60 plug-in 
hybriderijders die in 2013 massaal aanhaakten, aangemoedigd 
door de lage bijtelling op dergelijke auto’s. Dit ‘fiscale feest’ 
heeft in 2018 de maximale vijf jaar geduurd, dan komen dus 
enkele honderden plug-in V60’s via Volvo Car Lease terug 
en moet er gekozen worden voor een nieuwe (lease)auto. De 
Kroon heeft geïnventariseerd, op de Volvo’s die via de ‘eigen’ 
leasemaatschappij zijn ingezet heeft de importeur immers 
volledig zicht. “Grofweg zijn er twee stromingen: mensen 

die het bijtellingsvoordeel willen behouden en dus voor vol-
elektrisch gaan en mensen die na vijf jaar fiscaal voordeel 
‘gewoon’ weer voor een leuke auto gaan. Die laatste groep 
is het grootst. Maar die keuze wordt ook bepaald door het 
magere aanbod van elektrische auto’s momenteel. Over twee 
jaar ziet de markt er anders uit.”

Overbruggen
Om die twee jaar te overbruggen komt Volvo Car Lease nu met 
een ́ scherp’ 48 maandencontract met mogelijkheid tussentijds 
over te stappen naar een BEV. Dan kan er worden gereden 
in bijvoorbeeld een Volvo XC60, ‘gewone’ V60, een V90 
of een nagelnieuwe XC40. Na twee jaar kan er dan worden 
overgestapt naar een vol-elektrische Volvo. Die flexibiliteit in 
contracten ziet De Kroon als een van de belangrijkste trends 
van de laatste tijd. Na prijs staat flex op een goede tweede 
plaats. Daarom wil De Kroon ook inzetten om het delen van 
auto’s in leasecontracten vorm te geven. Hoewel op dat vlak 
nog wel uitdagingen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van 
aansprakelijkheid en verzekeringen. Maar technisch wordt die 
mogelijkheid in ieder geval volledig ondersteund. 2018 wordt 
dus een uitermate spannend jaar voor Volvo in Nederland. Dat 
geldt ook voor de launch van de nieuwe Volvo V60, wat een 
ruime estate gaat worden. De Kroon: “De eerste foto’s heb ik 
al gezien en het ziet er veelbelovend uit. Bedenk dat Volvo 
vanaf 2019 de elektrificatie van alle modellen volop doorzet. 
Dat biedt volop kansen voor bedrijven die bezig zijn met 
duurzame mobiliteit.”

“Maar die keuze wordt ook bepaald 
door het magere aanbod van 

elektrische auto’s momenteel. 
Over twee jaar ziet de markt er 

anders uit”

Rob de Kroon, manager Financial Services bij Volvo Cars Nederland
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Dealerleasing: flexibiliteit van huren met de prijzen van leasing

De constante zoektocht naar usp’s in leaseland… 

Neem de tender van Bedrijfswagenleasing.nl afgelopen zo-
mer voor de levering van 20 bedrijfswagens. Die is gewonnen 
door Van de Ven en zijn team. Vooral door af te rekenen met 
één van de grote pijnpunten van fleetowners: het betalen van 
forse eindafrekeningen door de zogenaamde ‘’inleverscha-
des’’’.  Volgens Van de Ven gebeurt het regelmatig dat er per 
bus 3.000 euro moet worden betaald vanwege schades. “Maar 
het is toch de normaalste zaak van de wereld dat er na jaren 
van inzet deukjes zitten rondom een bestelauto?’’. Dergelijke 
gebruiksschades kunnen we prima managen, in tegenstelling 
tot menig leasemaatschappij. Bij ons betaalt de klant na in-
levering van de bedrijfswagens 0 euro aan schades”, aldus 
Van de Ven. “Ook zijn we zeer flexibel wanneer het gaat om 
vroegtijdig beëindiging van leasecontracten. In deze aanbeste-
ding hebben wij afspraken kunnen maken over tussentijdige 
beëindiging van leasecontracten, indien er tussentijds enkele 
bedrijfswagens onverhoopt eerder retour zouden komen ge-
durende de afgesproken leaseperiode, hebben wij daar geen 
problemen mee.” 

Kilometers verrekenen
Nog zo’n bijzondere usp bij deze klant: de kilometers mogen 
worden verrekend tussen de bestelauto’s. De contracten zijn 
op basis van 25.000 kilometer per jaar, maar de ene bus rijdt 
misschien 21.000 kilometer en de ander 29.000. Dat mag ver-
volgens met elkaar worden verrekend. “Wat maakt het uit”, 
aldus Van de Ven. “Wij verdienen gewoon ons geld met de 
leasetarieven en niet met allerlei kleine lettertjes en aanpalen-
de zaken. Net zoals bij ons een vervangend voertuig, auto of 
bus, altijd standaard is, dus niet na 24 uur.

Flexibiliteit is mooi maar kost altijd flink meer geld, zo luidt 
althans het adagium in de leasemarkt. Ook de shortleasetarie-
ven van Dealerleasing zijn logischerwijs duurder dan een 48 
maandencontract. Maar het verschil in tarief tussen een auto 
die al vanaf één maand kan worden ingeleverd en een ‘nor-
maal’ 24-maandencontract, ligt bij Dealerleasing tussen de 10 
en 15 procent. Afhankelijk van het type auto. Het dure imago 
van shortlease is vooral perceptie, denkt Van de Ven. Hoewel 
de tarieven van grote autoverhuurders en leasemaatschappij-
en, die doorgaans ook shortlease aanbieden, wel weer een stuk 
hoger liggen. DealerLeasing hanteert dan ook niet voor niets 
een ‘’laagste prijs garantie’’

Elektrisch rijden
Wat maakt die lagere prijs bij de Brabantse bedrijven dan wel 
mogelijk? Volgens Van de Ven is zijn inkoopbeleid daar de-
bet aan. Ofwel: voertuigen, nieuw en jong gebruikt, in flinke 
aantallen in Europa durven in te kopen! Een klant moet dan 
wel kiezen uit de beschikbare voorraad, maar die wijkt door-
gaans niet of nauwelijks af van de eisen, is de ervaring van 
Van de Ven. Ook de remarketing heeft het bedrijf prima op 
orde: komt een auto onvoorzien eerder terug, Van de Ven heeft 

doorgaans binnen een week een nieuwe bestemming gevon-
den. Ook de 100 Citroëns C1 die Van de Ven in 2014 toen nog 
bpm-vrij aankocht, die hebben straks de volle vijf jaar fiscaal 
voordeel uitgediend (lage bijtelling voor berijders) en zullen 
dus terugkomen. Ook die vinden gemakkelijk een weg naar 
een gebruiker.

Daarbij zoekt Dealerleasing ook klanten op die extra zijn ge-
baat met shortlease. Dit zijn vooral bedrijven die veel project-
matig werk hebben en opzoek zijn naar een partner die wil 
meedenken in flexibiliteit en risicobeperking. Ook ZZP’ers 
gaat het bedrijf niet uit de weg, integendeel. Allemaal groepen 
die passen bij het credo van Dealerleasing: flexibiliteit van hu-
ren met de prijzen van leasing. Waarbij de klant volledig wordt 
ontzorgd, iets wat in de leasebranche bij bestelauto’s nog wel 
eens te wensen over laat. Bedrijfswagenleasing voorziet de 
bussen desgewenst compleet met bedrijfswageninrichting en 
telematicavoorzieningen. Van de Ven: “De zoektocht naar 
usp’s gaat hier onverminderd voort. We sorteren nu bijvoor-
beeld voor op elektrisch rijden van bedrijfswagens. In 2018 
zullen we laten zien dat we ook op dat vlak met vernieuwende 
producten en voorwaarden zullen komen. We houden het nog 
even onder de pet, maar verheugen ons er nu al op. Wordt ver-
volgd dus…”

De veruit meest flexibele 
leasemaatschappij van Nederland 

is klaar voor de toekomst..

Ruim 25 jaar zitten zij al in de automotive 

branche, zes jaar geleden richtte Harrold 

en Rick van de Ven het shortleasebedrijf 

Dealerleasing op en de bestelautovariant 

Bedrijfswagenleasing in het Brabantse 

Geldrop. Met 6 man begonnen, anno 2017 

werken er 60 mensen. Volgens Graydon 

zijn zij de (procentueel) snelst groeiende 

leasemaatschappij van Nederland. Het 

geheim volgens de Brabander? Durf! Op 

het gebied van inkoop, van klanten en 

vooral met verdienmodellen die, zacht 

gezegd, vrij ongebruikelijk zijn in leaseland.

De broers Harrold en Rick van de Ven
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MultiTankcard als spil in het mobiliteitsnetwerk
“2018 wordt het jaar van de partnerships”

De ontwikkelingen bij MultiTankcard (MTc) 

volgen elkaar in razend tempo op. De meer 

onafhankelijke koers, het succesvol aanboren 

van het directe kanaal, de Gaan & Staan pas 

voor de ZZP’er en MKB’er, het bedienen van 

niet alleen leaserijders… algemeen directeur 

Patrick Roozeman staat een holistische  

benadering voor, en dan geredeneerd vanuit 

de gebruiker. Op naar een allesomvattend  

platform met MTc als spin in het web!

belastingen, reiskostenvergoedingen, bijtelling… “In het re-
geerakkoord mag dan wel volop aandacht zijn voor duurzame 
mobiliteit, een onderliggende visie ontbreekt. Veel aanbeste-
dingen gebeuren ook nog op dezelfde manier met weinig aan-
dacht voor duurzaamheid”, aldus Roozeman.

Tegelijkertijd ziet Roozeman de worsteling bij werkgevers 
om meer flexibiliteit en duurzaamheid te krijgen in hun mo-
biliteitsbeleid. Veel werknemers willen immers niet meer een 
standaard leaseauto voor vijf jaar, waarmee ze alles moeten 
doen. Een dag op de fiets naar kantoor, het openbaar vervoer 
nemen daar waar het slimmer is, een dag thuiswerken, na een 
jaar een andere leaseauto uitzoeken vanwege gezinsuitbrei-
ding… “De leaseauto blijft in veel gevallen onderdeel van de 
mobiliteitsmix, maar andere vormen moeten dat ook zijn. De 
leaserijder bepaalt wat daarin het slimst is. Bovendien: als je 
geen recht hebt op een leaseauto, waarom niet een OV-pas 
aanbieden die je op hetzelfde platform als de tankcard admi-
nistreert. Met een aantal leasemaatschappijen brengen wij de 
kansen in kaart om ook medewerkers zonder leaseauto te be-
dienen vanuit een bredere mobiliteitsgedachte.”

Mobiliteitshub
Met de MTc-pas kan al langer ‘brede’ mobiliteit mee worden 
afgerekend. Alles wordt dan verzameld op één factuur. Maar 

de toekomst zou wel eens een breder mobiliteitsplatform kun-
nen zijn, waarop allerlei dienstverleners en aanbieders van 
mobiliteit samenkomen. Hier ligt een rol voor MTc, al is het 
maar omdat zoveel klanten van hun bezig zijn met duurzame 
mobiliteit in te richten. Maar zo’n platform eist een andere 
benadering van zowel de markt als de klant. Dat begint al met 
tenders die anders moeten worden uitgeschreven – niet meer 
alleen de nadruk op het afrekenen van brandstof – tot en met 
het redeneren vanuit de gebruiker zelf: welke manier van rei-
zen is voor hem of haar op dat moment slimmer? Roozeman: 
“Partnerships hebben we al met Radiuz voor het OV en met 
Yellowbrick voor parkeren. Andere partners zijn welkom, 
waarbij geldt dat iedereen iets voor elkaar kan betekenen. De 
auto staat op dit platform niet centraal, maar de werknemer. 
MTc zit dan als spin in het web op een dergelijke mobiliteits-
hub. Dat is de toekomst en als marktleider hebben we daarin 
natuurlijk ook een goede positie.”

Selfservice-gedachte
Gek genoeg ziet MTc deze brede mobiliteitsgedachte momen-
teel eerder landen bij het MKB dan bij de grote fleetowners 
die de pas afnemen via de leasemaatschappijen. Die laatste 
groep blijft de core-business van MTc, ook daar wordt nog 
volop in geïnvesteerd. Maar toen eerder dit jaar de Gaan & 
Staan pas werd uitgerold, in het zogenaamde directe kanaal, 
heeft de grote interesse Roozeman enigszins verbaasd. Terwijl 
er additionele diensten op zitten die het product duurder ma-
ken dan een simpele, ‘platte’ tankkaart. Maar aan die diensten 
blijkt dus behoefte, er wordt ook gretig gebruik van gemaakt. 
Ook wordt het volgens Roozeman gewaardeerd dat het een 
duidelijk product is tegen een vaste en heldere prijs. De self-
service-gedachte van de pas wordt zeer op prijs gesteld

GDPR: “We hebben heel wat nieuwe 
muurtjes moeten metselen”
Als de nieuwe Europese wet op de persoonsgegevens, 
de zogenaamde General Data Protection Regulation 
(GDPR) in mei volgend jaar van kracht wordt, is Multi-
Tankcard er klaar voor, zegt Patrick Roozeman. Het was 
een immense operatie die bij MTc in april dit jaar al start-
te. Alle processen waarbij privégegevens van pashouders 
worden gebruikt – en dat zijn er nogal wat – moesten te-
gen het licht worden gehouden. Klantdata mag onder de 
nieuwe wet nog wel worden gebruikt, maar het doel en 
de manier waarop moet altijd inzichtelijk zijn. Klantpor-
talen moeten worden ingericht, zodat de berijder zijn data 
kan inzien en eventueel zelfs kan beslissen dat bepaalde 
data niet gebruikt mag worden. De IT-afdeling van MTc 
is er nog altijd dagelijks mee bezig. “We hebben zelfs 
professionele hackers uitgenodigd om de systemen te tes-
ten. Alles om ervoor te zorgen dat we goed beslagen ten 
ijs komen, zoals onze klanten en partners van ons gewend 
zijn.”

Patrick Roozeman, algemeen directeur MTc.

Als redelijke nieuwkomer in de markt - Roozeman zit net iets 
meer dan een jaar bij MTc - verbaast het hem nog regelma-
tig hoe versnipperd de markt van mobiliteitsdiensten is. Er is 
nauwelijks regie, het ontbreekt bij heel wat partijen aan een 
holistische visie. Ook de overheid doet een duit in het zak-
je. Ook daar is sprake van versnipperd beleid ten aanzien van 

2018 wordt het jaar van de partnerships, voorspelt Roozeman. 
De laatste tijd is al volop gezaaid, het gesprek met alle stake-
holders is in volle gang. Want als je bredere mobiliteit beheert, 
moet je ook met andere disciplines binnen organisaties in ge-
sprek gaan. Daarbij moeten de partnerships met andere mobi-
liteitsaanbieders en ook leasemaatschappijen transparant zijn. 
Roozeman tot slot: “Met partnerships spreek je vertrouwen in 
elkaar uit voor de toekomst, je wordt niet jaarlijks afgerekend 
naar de letter van de algemene voorwaarden. Maar gezamen-
lijk kom je tot innovatie, is mijn overtuiging. Brede, duurzame 
mobiliteit vormgeven, biedt enorm veel kansen.”

Patrick Roozeman: de leaseauto 

blijft in veel gevallen onderdeel 

van de mobiliteitsmix, maar andere 

vormen moeten dat ook zijn
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De man en zijn (lease)Mini

Een kennismaking met de nieuwste lichting Mini Countryman, 
vervaardigd in ‘onze eigen’ Nederlandse fabriek in het 
Limburgse Born, laat al snel weinig heel van het ‘vooroordeel 
Mini’. Dat de Mini qua afmeting weinig van doen heeft met 
zijn illustere Britse voorganger, moge bekend zijn. Helemaal 
niet de nieuwe Countryman, zeg maar de SUV-uitvoering van 
de Mini. Vijf volwaardige zitplaatsen, een stoer (opgefrist) in- 
en exterieur vol met gadgets als Apple CarPlay en head-up 
display. En wat ‘ondergetekende man’ nog altijd het lekkerst 
vindt: het gooi & smijt-gehalte van de Mini is nog altijd hoog.

In Maastricht stelde onlangs de Mini-importeur een tweetal 
Mini-varianten voor aan de pers. Inclusief een rondleiding door 
de fabriek; ‘ons’ eigen VDL-Nedcar in Born. Met de komst 
van Mini – lees: BMW – heerst er weer volop bedrijvigheid 
in de kraakheldere fabriekshallen. Met de verkoop van de 
Mini gaat het al jaren crescendo; over het eerste halfjaar van 
2017 stegen de verkopen met 3 procent. De gehele BMW 
Group noteerde zelfs dit eerste halfjaar de beste verkoop ooit. 
Overigens rolt er sinds deze zomer ook de BMW X1 van de 
Nederlandse band.

Mosterd na de maaltijd
Opmerkelijke, vreemde eend in de bijt is de nieuwe plug-
in hybride versie van de Mini Countryman. Het was ook 
een van de twee auto’s die klaarstonden voor het journaille 
in Maastricht. Fiscaal gezien een gevalletje ‘mosterd na de 
maaltijd’. Sinds dit jaar geldt er immers geen fiscale kortingen 
meer op de (duurdere) stekkerauto’s. Maar Mini’s worden 
niet alleen geproduceerd voor Nederland. Volgens Mini is er 
in Frankrijk momenteel grote vraag naar plug-in hybrides. En 
er zijn ook klanten in Nederland die vallen voor het groene 
karakter van de auto…

Nu maakt de Mini Cooper S E Countryman ALL4, zoals 
officieel op het typeplaatje staat, zeker indruk. Het theoretische 
brandstofverbruik van 2,1 l/100km haalt natuurlijk niemand. 
Indrukwekkender is het (gecombineerde) vermogen: 224 
pk. De auto is voorzien van de basis-driecilinder (1.5 liter) 
die ook in andere Mini’s dienstdoen. Een van de betere 
driecilinders die we hebben mogen rijden. Deze krachtbron 
drijft de voorwielen aan, de elektromotor bemoeit zich met de 
achterwielen. Daarmee kan de Countryman een afstand van 
circa 40 km geheel elektrisch overbruggen. De elektrische 
topsnelheid bedraagt 125 km/u. Die eerste waarde wordt 
natuurlijk sterk bepaald door de rechtervoet van de berijder. 
Maar heel veel bezijden de ‘praktijk’ zal het niet liggen, 
blijkt uit een dag toeren. Mooi is ook dat de accu’s relatief 

snel opladen bij het remmen of het loslaten van het gaspedaal. 
‘Intelligente energiemanagementsysteem’, noemt Mini dat. 
Het prijskaartje: vanaf 40.700 euro

Elektrische toekomst
Waarom dan 10.000 euro meer betalen voor een Mini met 9 pk 
meer? Dan hebben we het over de Mini John Cooper Works 
Countryman, met dus 231 pk. Ook die stond klaar voor een 
kennismaking. Prijzen starten vanaf 51.500 euro. De 2,0-liter 
viercilinder is voorzien van aangepaste TwinPower Turbo-
technologie met een lekkere hoge turbodruk. Zeker geen 
auto’s voor watjes, kwamen we al snel achter. In sportstand 
knettert de uitlaat er zelfs vrolijk op los. Deze variant komt het 
dichts bij de oer-beleving van snelle Mini’s: de karts onder de 
auto’s. Ook al zijn het ‘maar’ 9 pk extra ten opzichte van de 
plug-in hybride, in rijbeleving voelt het verschil alsof er 100 
pk extra in zit. Het relatief hoge gewicht van de plug-in speelt 
je in de JCW ook minder parten.

Beide modellen mogen dan geen leaseknallers worden, Mini 
laat met de opgefriste lijn – de hele Countryman-range is 
opgefrist qua uiterlijk en innerlijk – weer zien dat het bij de 
tijd is. Waarbij de plug-in moet gezien worden als stap naar 
verdere elektrificatie. Dat geeft wellicht de mens weer moed: 
als de elektrische toekomst er ook maar een beetje uitziet zoals 
Mini ons voorschotelt, dan komt het misschien wel goed…

Een Mini een vrouwenauto? Zo’n 41 

procent van de berijders is momenteel 

man. Dat was een paar jaar geleden nog 

amper 30 procent. Maar het aanbod Mini’s 

is inmiddels flink uitgebreid en daarmee 

zijn nieuwe doelgroepen aangeboord. 

Waaronder de (mannelijke) leaserijder.  

En de liefhebber van rauwe pk’s.. (231)
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‘Slimmere auto’ met Transscope fleetmanagement

Transscope beheert momenteel zo’n 75.000 assets. Dus niet 
alleen auto’s, maar ook werkmaterieel, trams, boten en zelfs 
vliegtuigen. Alle gegevens die daarvan afkomen, worden naar 
onze datacenters in Nederland gestuurd, zegt directeur Henk-Jan 
Kienhuis. “Onze software zorgt ervoor dat de klant de data in een 
overzichtelijk dashboard te zien krijgt. Desgewenst kan hij die 
informatie tot op detailniveau bekijken. Onze dienstverlening 
is modulair opgebouwd, de prijs van de hardware staat vast en 
vervolgens bepaalt de klant zelf wat hij op maandbasis betaalt 
door zijn keuze voor de gewenste modules.”

De mogelijkheden van telematica voor bedrijven met 
wagenparken zijn talrijk. Zo helpt Transscope het 
snelgroeiende Cycloon Post & Fietskoeriers momenteel om de 
CO2-doelstellingen te realiseren. De koeriers moeten in 2025 
volledig CO2-neutraal werken. De 90 voertuigen waren allen 
al voorzien van het fleetmanagementsysteem van Transscope. 
Nu zet de organisatie het in om de chauffeurs op te leiden 
om de duurzaamheidsambitie verder vorm te geven. “Dat 
werkt verbluffend goed”, zegt algemeen directeur Marieke 
Snoek van Cycloon. “Het kastje in de auto dient niet om de 
bestuurders te begluren. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om 
mensen te laten zien dat sneller rijden niet de oplossingen is 
als je onder tijdsdruk staat. Het is een stuk bewustwording en 
uiteindelijk blijkt het een houvast voor onze koeriers.”

Carsharing
Of neem het populaire carsharing, ofwel zakelijk autodelen. 
Veel fleetowners (h)erkennen het probleem: de kosten van 
het wagenpark blijven groeien terwijl de auto’s overdag 
grotendeels stilstaan. Of dat het personeel graag af wil van 
alle administratieve rompslomp rondom ritregistraties en 
kilometerdeclaraties. Of dat men graag duurzamer wil 
omgaan met het wagenpark. “De integrale oplossing hiervoor 
is; corporate carsharing ofwel zakelijk autodelen”, benadrukt 

De mogelijkheden van voertuigtelematica 

en een fleetmanagementsysteem zijn talrijk. 

Van ‘simpele’ ritregistratie tot het opzetten 

van carsharing, van beveiligen tot het 

maken van onderhoudsplanningen. Bij het 

Nederlandse Transscope doen ze het al 

jaren. Een bloemlezing.

Mobiliteitsbeleid Astellas en DB Telecom winnen award

Farmaceutisch bedrijf Astellas ziet haar mobiliteitsbeleid 
bekroond met de MobiliteitsAward Haaglanden en Rijn-
land 2017, categorie werknemersaanpak grote bedrijven 
(500+). DB Telecom won de prijs in deze categorie voor 
kleinere organisaties.

De awards werden 21 november in Den Haag uitgereikt. De 
tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan die organisatie die 
zich op het gebied van slimme mobiliteit, logistiek of inno-
vativiteit onderscheiden heeft van anderen. Prijzen dus voor 
Astellas en DB Telecom voor hun mobiliteitsbeleid. Waarbij 
het beleid van Astellas vooral is afgestemd op de behoefte van 
de werknemers, zegt Barbara te Riele, manager Communica-
tions. “Denk aan uitbreiding van het fietsplan en een groen 

leasebeleid. Daarnaast hebben we een mobiliteitskaart gelan-
ceerd waarmee medewerkers ook gratis een ov-fiets kunnen 
huren.”

Bij DB Telecom wordt mobiliteit aan vitaliteit gekoppeld. Di-
recteur Kevin van der Sande: “Vitaliteit speelt een belangrijke 
rol in ons bedrijf. Dat koppelen we niet alleen aan veel spor-
ten maar ook aan de fiets om naar het werk te komen en aan 
de bakfiets om materiaal naar onze klanten te brengen. Het 
doel is om het meest vitale bedrijf van Nederland te worden. 
Bijvangst is dat ons ziekteverzuim inmiddels is gedaald tot 
onder de 0,1 %.” Ook prijzen voor de Haagse Hogeschool (ca-
tegorie Innovatief) die een samenwerking op touw heeft gezet 
rondom autonoom rijden. Winnaar in de categorie Logistiek is 

Van Dorp Installatie Techniek. Die hebben ervoor gezorgd dat 
medewerkers ’s morgens in de spits niet meer langs kantoor 
hoeven om materialen op te halen. Dat scheelt een hoop ritten. 
“Daarnaast kunnen we steeds vaker op afstand digitaal onze 
klanten bedienen, ook dat scheelt veel ritten,” aldus Paul van 
Dorp.

Kienhuis. “Want hoe meer medewerkers gebruik maken van 
één auto, hoe efficiënter uw wagenpark wordt benut, hoe meer 
u kunt besparen en u tegelijkertijd ook tegemoet kunt komen 
aan de wensen van uw personeel.”

De systemen van Transscope maken van carsharing een 
volledig geautomatiseerde oplossing. Bij de gemeente 
Haarlemmermeer kan met de bedrijfspas volledig sleutelloos 
een deelauto worden gereserveerd, geopend en gestart. Waarbij 
een sluitende ritregistratie automatisch wordt gecreëerd en er 
een goede beheerstool is. Is de reservering alleen voor een 
korte rit, dan staat er een e-bike ter beschikking. De gemeente 
heeft voor het personeel na een lange zoektocht de eerste 
sluitende carsharing oplossing gevonden bij Transscope.

Totaaloverzicht
Ook voor grotere fleetowners die met meerdere 
leasemaatschappijen werken – met allen een afzonderlijk 
bijbehorend softwarepakket – heeft Transscope een oplossing. 
Voor een paar euro extra per maand wordt de fleetowner 
aangesloten op een fleetmanagementpakket waardoor er een 
totaaloverzicht komt van iedere afzonderlijke auto en zijn 
of haar berijder(s). Niet alleen wat betreft kosten, maar ook 

of er apk nodig is, wanneer het leasecontract afloopt, of er 
meer-kilometers dreigen, een schaderapport, ect. Ook in 
te zetten om bijvoorbeeld het aantal deelauto’s te bepalen. 
“Bij een grote klant hebben we aangetoond dat van de 200 
voertuigen er 25 overbodig zijn. Puur omdat je met een goed 
fleetmanagementsysteem het deelproces veel beter kunt 
inrichten. Het systeem heeft een module poolbeheer die je 
gewoon kunt aanvinken. Het scheelt zomaar ook een FTE aan 
administratie”, aldus Kienhuis.

Afgelopen zomer heeft Transscope nog een ‘missing link’ 
ingevuld. Want inzicht in de locatie en prestatie van een (grijs) 
wagenpark was er al, maar nu wordt het gekoppeld aan het 
inzicht in de werkzaamheden van een werknemer/berijder. Dat 
betekent onder andere dat het ouderwetse, arbeidsintensieve 
werkbriefje de prullenbak in kan. Kienhuis: “Het aantal uren, 
eventuele gebruikte materialen, het moet allemaal worden 
opgemaakt uit de hanenpoten van de betreffende werknemer. 
Waarbij je er maar vanuit moet gaan dat het klopt. Wij 
hebben het hele traject, van het invoeren van de order (met 
digitaal werkbriefje) tot het factureren van declarabele uren 
en kilometers, nu gedekt. Wij bieden onze klant nu inzicht in 
reis- én werktijd.” 
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Autotaalglas blijft trouw aan core: genoeg te winnen in ruitherstel

“Wij helpen leasemaatschappijen aan een goede 

berijderstevredenheid”

Per jaar krijgt maar liefst 20 procent van de 

zakelijke (lease)rijders te maken met ruitschade 

aan hun auto. Schade die in toenemende mate 

bij een autoruitspecialist gerepareerd moet 

worden vanwege de toenemende techniek in 

de auto. Dan kan je op dat vlak maar beter 

een partner hebben die dat goed en vooral 

snel voor elkaar krijgt, stelt Bob Werensteyn, 

commercieel directeur van Autotaalglas. “Wij 

helpen leasemaatschappijen aan een goede 

berijderstevredenheid.”

Schadeketens en fastfitters die glas erbij doen, glasbedrijven 
die cosmetische schade repareren, dealerbedrijven die 
ruitreparatie proberen eigen te maken, Bob Werensteyn ziet 
het in de markt momenteel allemaal voorbijkomen. Daarbij 
hangt ‘zijn’ keten, Autotaalglas, een welhaast verfrissende 
filosofie aan: schoenmaker blijf bij je leest! Een beleid wat in 
ieder geval tot dusverre succesvol is: Autotaalglas groeit nog 
altijd gestaag door: de 54 vestigingen, allen franchisenemers, 
krijgen momenteel zelfs een nieuwe huisstijl aangemeten 
waarbij er naast de wachtruimte zelfs een stiltekamer komt. 
“Regelmatig krijgen we het verzoek van zakelijke klanten of 
ze nog even in alle rust mogen doorwerken ook al is hun auto 
klaar. Bijzonder toch?”

Ook op andere vlakken steekt de glasketen met kop en 
schouders uit boven de concurrent. Bijvoorbeeld de 
ruim honderd opvallende Mini’s die Autotaalglas inzet 

als vervangend vervoer. Het levert het bedrijf niet alleen 
marketingwaarde op, Werensteyn kan hierdoor ook flexibeler 
en sneller opereren. Naast de 100 Mini’s zijn er overigens 
ook nog 100 mobiele werkstations, een Volkswagen bus 

die, waar mogelijk, ter plekke ruiten komt repareren en/of 
vervangen. “De grootste usp van Autotaalglas is snelheid. 
De klant wil het liefst gisteren geholpen worden. En als het 
om huurauto’s gaat, ieder uur dat ze niet rijden gaat ten koste 
van de bezettingsgraad. Waar andere partijen zeker vier uur 
bezig zijn om een ruit te vervangen, kunnen wij het in twee 
uur. Waarbij de auto de deur niet uitgaat voordat die perfect 
gerepareerd is. Onze franchisenemers zitten niet te wachten 
op garantieklussen. Dat raakt ze direct in hun portemonnee”, 
aldus Werensteyn.

Schadelast verhogend
De mobiliteitsservice is ook 24/7 beschikbaar; na werktijd 
ligt ook onze kracht, benadrukt de commercieel directeur. 
“Er is geen alarmdienst die ons niet inschakelt”. Ook daarin 
bewijzen de Mini’s maar al te vaak de toegevoegde waarde. 
“Een zwangere vrouw die na een avond schouwburg erachter 
komt dat het raam is ingetikt, die krijgt van ons een warme 
Mini mee om naar huis te rijden. Wij verzorgen de rest. Dan 

kan je vervolgens niet 
meer stuk bij die klant.”

De toenemende techniek 
in de auto en alle sensoren 
die momenteel op ruiten 
zitten bevestigd, maakt 
ruitvervanging wel eens 
steeds lastigere klus. Een 
ruit, ook al omdat die 
steeds groter en dunner 
wordt, moet sneller 
worden vervangen. En 
dat kan niet altijd bij 
de mobiele stations van 
Autotaalglas. De auto 
moet vaak na vervanging 
opnieuw gekalibreerd 
worden en dat kan alleen 
op de vestigingen. Een 

uiterst precies klusje, waar alle vestigingen de laatste tijd flink 
in hebben geïnvesteerd. Niet alleen in apparatuur maar ook in 
training. Het zijn allemaal zaken die je er niet even bijdoet, 
zoals Werensteyn het zegt. “Het is echt specialistisch werk. 
En het moet goed worden uitgevoerd om de auto weer veilig 
de weg op te sturen. Het mag dan wel schadelast verhogend 
uitpakken, het moet wel gebeuren. Overigens daalt de 
schadelast in zijn geheel, auto’s worden steeds veiliger.”

Leasemaatschappij van het Jaar
Snelheid luidt ook het devies in de hele administratieve 
afwikkeling van ruitschade. Sinds dit jaar kunnen berijders 
zelf online plannen rechtstreeks in alle 54 vestigingen. 
Sterreparaties kunnen zelfs elk uur van de dag gedurende 
de openingstijden binnenrijden, dus zonder afspraak. 
Autotaalglas heeft al vroeg in haar bestaan geïnvesteerd in 
elektronische koppelingen met de systemen van verzekeraars 
en leasemaatschappijen. “Er gaat hier geen papieren 
factuur meer de deur uit”, aldus Werensteyn. Maar wellicht 
belangrijker in het hele verhaal is dat Autotaalglas feitelijk 
een verlengstuk is van de dienstverlening van verzekeraars 
en leasemaatschappijen. Sterker nog, de partijen rondom 
een leasemaatschappij bepalen in hoge mate de tevredenheid 
van leaserijders en wagenparkbeheerders. Werensteyn: 
“Leasemaatschappijen roepen dat ook, zoals bij de jaarlijkse 
verkiezing Leasemaatschappij van het Jaar. Zij zijn mede 
afhankelijk van de kwaliteit van hun dienstverleners. En 
tijdens calamiteiten, zoals een kapotte ruit, kom je erachter 
wat die dienstverlening precies inhoudt. Daarin hebben we 
jaren geïnvesteerd, opereren als een echt collectief waarbij 
we de berijders niets als nummer wegzetten. Een dergelijke 
dienstverlening, met alle hoogwaardige technische kennis 
erbij, doe je er niet even bij. Daarin zijn we redelijk uniek en 
dat gaat ons goed af.”

Menig zakelijke rijder ruilt zijn Audi A6 of BMW 5-serie graag in voor een dag met de Mini, weet Bob Werensteyn uit ervaring

“De grootste usp van Autotaalglas  
is snelheid. De klant wil het liefst 

gisteren geholpen worden”
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BMW start met datadienst CarData in Nederland

‘Zwevende’ 
leaserijder
vertoont 

uitstelgedrag

Het eerder aangekondigde CarData van BMW, 

waarbij voertuigdata ook gedeeld kan worden 

met derde partijen zoals fleetmanagers, wordt 

nu in Nederland geïntroduceerd, meldt BMW 

op 10 november. Zowel automobilisten als 

‘servicepartijen’ moeten profiteren.

Afgelopen juni meldde BMW al het vrijgeven van haar 
(voertuig)data, waarbij automobilisten de controle houden over 

de gegevens en zelf bepalen hoe zij die data delen, bijvoorbeeld 
aan servicepartijen zoals verzekeringsmaatschappijen, garages 
en fleetmanagers van bedrijven. Volgens BMW zijn zij de 
eerste fabrikant die een dergelijke service introduceert. Het 
systeem voldoet aan de General Data Protection Regulation 
(GDPR), die in 2018 ingaat. Transparantie is gegarandeerd 
en klanten kunnen op elk gewenst moment een rapportage 
opvragen via het ConnectedDrive-portaal.

“Rijders genieten snel en eenvoudig van nieuwe, 
geavanceerde en gepersonaliseerde services. De gegevens 
zijn goed beveiligd. Rijders bepalen zelf wat ze met hun 

verzamelde data doen”, zegt Peter Schwarzenbauer, lid van 
de Raad van Bestuur BMW AG. BMW rijders kunnen zich 
registreren bij het ConnectedDrive-portaal waarbij ze kunnen 
kiezen uit een trits van apps en services variërend in prijs 
van 1 euro per maand tot 300 euro per 36 maanden. Derde 
partijen kunnen zich eveneens registreren bij CarData. Na 
goedkeuring (van de berijder) kan men toegang krijgen tot de 
telematicagegevens uit de BMW-voertuigen. Daarop kunnen 
services worden aangeboden, eventueel op maat gesneden. 
Service-partijen betalen alleen voor de beschikbaarstelling 
van die telematicagegevens, benadrukt BMW.

Frank van Klink, directeur van XLLease, 
neemt het op voor de ‘zwevende kiezer’ 
in mobiliteit: een grote groep leaserijders 
die de keus voor een nieuwe leaseauto wil 
uitstellen om straks te gaan voor een elek-
trisch variant. “De markt wil een soort tus-
senfase leasen.”

Van Klink wijdde een blog over de ‘zwevende 
leaserijder’. Hij liet zich inspireren door 
het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van de 
Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) dat 
onlangs verscheen. Hij ziet daarin veel 
overeenkomsten met de bevindingen van zijn 
eigen leasemaatschappij XLLease. Daar zien 
ze ook het uitstelgedrag van leaserijders. “We 
ontvangen vragen van klanten die informeren 
of er bijvoorbeeld al een volledig elektrische 
gezinsauto is. Zelf denk ik dat die er binnen 
twee jaar is. Vervolgens wil de markt, in 
reactie op die verwachting, bijvoorbeeld heel 
graag twéé jaar leasen. Je ziet dus dat de 
markt in een soort tussenfase wil leasen, om 
na die twee jaar de mogelijkheid te hebben 
én te houden om in een elektrische auto te 
stappen.”

Keuzestress
Het levert de leaserijder zelfs keuzestress op, 
stelt Van Klink in zijn blog. Helemaal voor de 
berekenaars die op kortere termijn toe zijn aan 
een nieuwe leaseauto. Zal dat meer bijtelling 
betekenen dan bij de huidige auto? “Dan gaat 
bij meer dan 80% van alle zakelijke berijders 
de alarmbellen rinkelen”, aldus Van Klink. De 
groep die het nog niet weet, neemt het meest 
toe, blijkt ook uit het VZR-onderzoek. Circa 
de helft heeft nu nog geen idee waarvoor zij 
kiest bij vervanging. Van Klink: “Daarom 
rept het mobiliteitsonderzoek ook van 
regelrechte keuzestress. De hamvraag is: Wie 
overtuigt de grote groep ‘zwevende kiezers’ 
in mobiliteit?”

Bekijk de blogs van Frank van Klink op 
www.trendsinAutoleasing.nl
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Europcar is zowel in Nederland als in Europa de grootste 
autoverhuurder; de naamsbekendheid is groot. Maar veel 
mensen in Nederland associëren het bedrijf toch vooral met 
(vakantie)auto’s in het buitenland. Terwijl Europcar juist groot 
is in de zakelijke markt en over een uitgebreide vloot van onder 
andere bestelbussen en zelfs vrachtwagens beschikt. Met dit 
‘vooroordeel’ wil de nieuwe commercieel directeur Marc 
Beers korte metten maken. Te beginnen dus met de bestelauto. 
Met een van de grootste rentalvloot van Nederland, voertuigen 
die bovendien veelal om de zes maanden worden vervangen, 
maakt van Europcar een van de grootste autokopers van 
Nederland. Zakelijke verhuur maakt de hoofdmoot uit van 
de landelijke keten met 40 eigen vestigingen. Maar omvang 
zegt natuurlijk niet alles over de kwaliteit van het product, 
moet Beers toegeven. Hoewel ook menig leasemaatschappij 
dankbaar gebruik maakt van de omvang van Europcar. 
Vervangend vervoer, voorloopauto’s, projectauto’s… het 
wordt door, goed selecteerde, leasebedrijven vaak ingekocht 
bij Europcar. “Leasemaatschappijen hebben immers geen 
landelijke dekking met 40 vestigingen. Laat staan dat ze in het 
weekend zijn geopend of over een met haal- en brengservice 
beschikken”, aldus Beers.

Lange termijn partnerships
Nu flexibele mobiliteit helemaal top of mind is bij bedrijven, 
liggen er kansen voor de autoverhuurders. Want geen 
markt die zo dynamisch is als de autoverhuurmarkt waar 
niets belangrijker is als bezettingsgraad. Dat betekent: snel 
kunnen schakelen, de processen optimaal op orde hebben. 
“We leveren een noodproduct, een auto voor twee dagen, 
een bestelwagen voor een week, een koelauto voor de 
kerstperiode. Alles is precies afgestemd op de behoefte van 
de klant. Nooit onduidelijkheid over wat er moet gebeuren 
mocht een calamiteit zich voordoen. We streven dan ook altijd 
naar lange termijn partnerships; zakelijke klanten waarmee 
we vaste afspraken maken en die er al snel achter komen dat 
we uiteindelijk over de gehele linie goedkoper zijn dan al die 
prijsvechters die hun operatie doorgaans niet op orde hebben. 
Huren kan in veel gevallen zo veel slimmer en goedkoper.”
Zakelijke relaties krijgen van Europcar toegang tot een 

online bedrijfsaccount waarmee 24/7 reserveringen kunnen 
worden gemaakt en er altijd inzage is in onder andere 
managementinformatie en facturen. Ook kan er ‘op rekening’ 
worden gereden, voertuigen kunnen zelf online worden 
afgemeld. Is er voor langere tijd een bestelbus nodig? 
Ook hiervoor heeft Europcar een passende oplossing: met 
Lang Huren heeft de klant geen vast contract en kan de 
bus worden ingeleverd wanneer hij dat wil. De bus is altijd 
nieuw, onderhoudskosten zijn voor Europcar. In dergelijke 
diensten ziet Beers momenteel volop groeikansen. Want er 
is door de aantrekkende economie grote vraag naar flexibele 
inzet van bestelauto’s. Bedrijven investeren niet snel zelf in 
een eigen vloot. Huren houdt het park flexibel. “En als je 
dan een partner hebt die als een geoliede machine achter je 
staat, waarbij bijvoorbeeld de bestelbus op het werk of bij de 
werknemer wordt afgeleverd, dan ben je spekkoper”, aldus 

De huurauto verzekert fleetowners 

van de broodnodige schil van flexibel 

vervoer. Helemaal nu de economie flink 

aantrekt maar bedrijven nog huiverig 

zijn te investeren in ‘vaste’ voertuigen. ’s 

Lands grootste autoverhuurder Europcar 

spint daar garen bij, helemaal als het 

om bestelauto’s gaat. Een product 

dat nog wel eens wordt vergeten, zegt 

commercieel directeur Marc Beers. Terwijl 

met de ‘flexibele bestelbus’ juist zo veel 

winst te behalen valt. 

“We leveren een noodproduct, 
een auto voor twee dagen, een 

bestelwagen voor een week, een 
koelauto voor de kerstperiode. 
Alles is precies afgestemd op de 

behoefte van de klant”

Marc Beers, commercieel directeur van Europcar

Nederlanders positief over 
flexibel mobiliteitsbudget

Europcar heeft onderzoek laten doen naar het flexibel 
mobiliteitsbudget, naar aanleiding van het regeerak-
koord waar volop aandacht is voor mobiliteit als dienst, 
ofwel mobility as a service (MaaS). Ruim de helft van de 
Nederlanders (56 procent) is hier positief over. Een even 
grote groep verwacht dat deze nieuwe arbeidsvoorwaar-
de in populariteit zal groeien.
“Mensen willen zo efficiënt en comfortabel mogelijk van A 
naar B en daarbij soepel overstappen tussen verschillende 
vervoersmiddelen. Welk vervoersmiddel dat is, wordt steeds 
minder van belang.” Aldus de omschrijving in het jongste re-
geerakkoord. Dit sluit aan bij een ontwikkeling in opkomst: 
het mobiliteitsbudget. Dit is een vast bedrag dat werkgevers 
ter beschikking stellen aan werknemers om flexibel te be-
steden aan woon-werkverkeer. Met zo’n mobiliteitsbudget 
kunnen werknemers bijvoorbeeld kiezen voor de fiets, het 
openbaar vervoer, de auto, of een combinatie hiervan. Het 
bedrag dat zij overhouden mogen ze vaak houden.  
Uit onderzoek van autoverhuurder Europcar blijkt nu dat 
veel Nederlanders (56%) hier positief tegenover staan. Een 
even grote groep verwacht dat deze nieuwe arbeidsvoorwaar-

de in populariteit zal groeien. Vier op de vijf Nederlanders 
maakt voor het werk weleens gebruik van een auto, zowel 
voor woon-werkverkeer als voor zakelijk autogebruik tijdens 
werktijd. Bij 16% van de Nederlandse huishoudens staat 
een zakelijke leaseauto voor de deur, waarvan het grootste 
gedeelte een langlopend leasecontract betreft (meer dan 24 
maanden). Leaseauto’s worden voor bijna een kwart van de 
tijd privé gebruikt (23%). Een op de 3 mensen maakt op het 
werk weleens gebruik van een flexibele oplossing, zoals een 
huurauto (17%), poolauto (17%) en/of een deelauto (11%).
Regelmatig thuiswerken is ook zo’n oplossing, goed voor 
het milieu, de verkeersdrukte en voor de portemonnee. Eu-
ropcar heeft ook hier onderzoek naar gedaan. In 2016 is de 
Wet Flexibel Werken in werking getreden, waarmee alle 
werknemers het recht hebben om thuis te werken. Uit het 
onderzoek van Europcar blijkt dat driekwart van de Neder-
landers zegt niet méér te zijn gaan thuiswerken sinds de 
nieuwe wet. 64% verwacht ook in de toekomst niet méér 
vanuit huis te gaan werken. 68% van de Nederlanders ver-
wacht nog net zo vaak, of zelfs vaker te moeten gaan reizen 
voor het werk. Het onderzoek is in opdracht van Europcar 
uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Kien On-
derzoek onder 1.338 Nederlanders van 18 jaar en ouder met 
een geldig rijbewijs.   

Beers. Overigens kunnen er ook vrachtauto’s worden gehuurd 
bij Europcar. In te zetten voor tijdelijk vervangend vervoer of 
bij overcapaciteit. 

Elektrische bestelauto’s
Ook kent het park van Europcar elektrische auto’s en plug-
in hybrides. Geschikt voor zakelijke rijders die hun lage 
bijtelling willen behouden. Ook nieuwe e-rijders kloppen aan. 
Vaak om kennis te maken met elektrisch rijden, zegt Beers. 
“De vraag is niet groot, maar wel de vragen over de techniek 
en gebruik van de auto’s. Operationeel zijn ze moeilijker in 
te zetten, zijn ook duurder in huurtarief, maar op het moment 
dat de vraag toeneemt, kunnen we snel schakelen en de vloot 
snel uitbreiden. Dat geldt ook voor elektrische bestelauto’s die 
bijvoorbeeld specifiek voor stadsdistributie worden ingezet 
door een sterk groeiend aantal e-commerce bedrijven. Ook hier 
houden we de vinger aan de pols; mocht de vraag zich sterk 
ontwikkelen, dan kunnen we ook hierin snel opschakelen!”

Europcar groeit in ‘flexibele bestelauto’s’
“Huren kan in veel gevallen zo veel slimmer en goedkoper”
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Autoreset is de grootste deelautobeheerder van Nederland. 
In Amsterdam beheert het bijvoorbeeld het deelautoproject 
van Hyundai, Ioniq Car Sharing. ’s Avonds worden de 
auto’s verplaatst naar strategische locaties, worden er 
schadechecks gedaan en zorgt het ervoor dat de elektrische 
auto’s minimaal voor de helft zijn opgeladen. Ook voor andere 
deelautoprojecten, zoals Greenwheels, wordt het bedrijf 
ingezet. “Het draait bij dergelijke bedrijven natuurlijk om 
bezettingsgraad. Onze dienst helpt hen daarbij”, aldus Jasper 
den Haan, directeur van Autoreset.

Maar het zijn niet alleen de groeiende deelconcepten waar 
Autoreset achter zit, haal- en brengservices zijn bij heel wat 
automotive partijen populair. (Lease)auto’s afleveren, auto’s 
en vrachtwagens transporteren, chauffeursdiensten (via 
De Nieuwe Koetsiers) en hikers… met een pool van 3.000 
chauffeurs en meer dan 250.000 opdrachten per jaar is het 
bedrijf marktleider op dit vlak. Geheim hierachter: de ‘vitale 
oudere’ – Autoreset werkt met veel senioren -  en een state-of-
the-art automatiseringssysteem. Dit laatste is de ruggengraat 
van het bedrijf, benadrukt commercieel manager René 
Bijster. “Die regierol kunnen we op ons nemen dankzij de 
automatisering. Waarbij we sommige diensten ook tegen een 
vaste prijs kunnen aanbieden. Klanten kunnen in het systeem 
zelf aangeven welke verplaatsingen er moeten worden gedaan. 
Onze chauffeurs zijn tevens op het systeem aangesloten, 
beschikken ook allemaal over een smartphone waarmee ze, 
via een eigen app, niet alleen in de agenda kunnen aangeven 
wanneer ze willen werken, maar ook hun eigen urenregistratie 
kunnen bijhouden. En natuurlijk weten we precies waar 
de chauffeurs zich bevinden en weten ook meteen als een 
opdracht succesvol is afgerond. Of als die is vertraagd.”

Nieuwe leaseauto’s afleveren met een ‘dedi-

cated’ pool van mensen met verstand van 

specifieke auto’s. Enkele leasemaatschappij-

en doen het al, niets zo belangrijk het ‘feest-

je van de berijder’ compleet te maken. Het 

wordt mogelijk gemaakt door Autoreset, dé 
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“Zie ons als de spil in de almaar verdere flexi-

bilisering van mobiliteit.”

Autoreset: regisseur van flexibele mobiliteit
“Zie ons als de spil in de almaar verdere flexibilisering van mobiliteit”

Regisseur van kleine banen
Dat systeem maakt het ook mogelijk kleinere opdrachten 
gemakkelijk uit te voeren. Een autobedrijf dat bijvoorbeeld 
3 uur per dag een chauffeur nodig heeft. Naast regisseur van 
flexibele mobiliteit is Autoreset ook regisseur van kleine 
banen, zegt Den Haan. Waarbij de banen vaak verschillende 
Cao’s doorkruisen. “Met een goede automatisering is dat 
allemaal mogelijk”. 

Een populaire dienst bij leasemaatschappij is momenteel 
de ‘dedicated’ afleverservice. De laatste tijd is er veel om 
te doen: leaserijders zouden de techniek, en vooral ook alle 
veiligheidssnufjes op de auto, niet goed uitgelegd krijgen. 
Daardoor worden dergelijke systemen, als adaptive cruise 
control en lane assist, niet goed gebruikt. Met alle gevolgen 
van dien. Voor enkele leasemaatschappijen werkt het bedrijf 
met een vaste ploeg mensen, allen herkenbaar als medewerker 
van de leasemaatschappij, die de tijd nemen de auto goed uit 
te leggen. Ook voor Tesla’s wordt dat bijvoorbeeld gedaan, 
Autoreset heeft speciale vlogs gemaakt om haar mensen te 
trainen in het geven van uitleg. “Met zo’n vaste ploeg kan je 
ook maatwerk leveren voor de klant. Zo kan je ook denken  
aan een dienst waarbij we volgens protocol auto’s gaan 
controleren bij inname, compleet met foto’s en al. We zijn geen 
schade-experts, dat laten we graag over aan de professionele 
inname-experts. Maar het kan op voorhand duidelijkheid 
geven. En bij huurauto’s kan zo’n check volstaan om de auto 
opnieuw in te zetten”, aldus Bijster.

“Uiteindelijk brengen we efficiency, 
tegen vaste prijzen”

Autoreset van Oudstanding Groep
nu onderdeel van Consolid

Uitzendorganisatie Oudstanding Groep, waar Autoreset 
onderdeel van uitmaakt, is afgelopen oktober overgeno-
men door Consolid, een groot gespecialiseerde uitzend- 
en detacheringsbureau in vervoer en veiligheid. Met de 
overname van Oudstanding Groep versterkt het haar 
positie in het automotive-segment en komen kennis en 
slimme technologie in handen op het gebied van com-
binatiebanen en serviceconcepten die het bedrijf nu nog 
niet uitvoert. De uitzendorganisatie ziet ook een nieuwe 
groep ervaren flexmedewerkers erbij komen. Autoreset 
en moederbedrijf Oudstanding richt zich vooral op de zo-
genaamde ‘ervaren generaties’, doorgaans tussen de 45 
en 75 jaar oud. “Het is een groep die in de komende jaren 
groter en belangrijker wordt op de arbeidsmarkt”, aldus 
Dennis Mortier, DGA van Consolid. Oudstanding Groep 
telt circa 45 medewerkers en is gevestigd in Amsterdam. 
Met de overname groeit Consolid naar zo’n 220 mede-
werkers. Wekelijks werken er ongeveer 7.000 mensen 
voor opdrachtgevers van de groep. Het managementteam 
van Oudstanding Groep zal doorgaan op de ingeslagen 
weg. Het management blijft in handen van de huidige di-
recteur Jasper den Haan.

Bandenwissels
Autoreset wordt ook regelmatig ingezet door fleetowners, 
bedrijven hebben door de aantrekkende economie bijvoorbeeld 
weer meer behoefte aan huurauto’s. Logistiek is dat altijd een 
flinke operatie, maar niet voor Autoreset. Momenteel draait er 
ook een pilot waarbij de (lease)auto voor een kleine beurt wordt 
opgehaald en binnen 2 uur weer terugbracht. Een dergelijke 
service is ook populair bij bandenwissels, niet iedere leaserijder 
heeft tijd en zin hier zelf een halve dag voor op te offeren. Of de 
opdracht nu komt van een onderhoudsketen, leasemaatschappij 
of de werkgever zelf, voor Autoreset maakt dat eigenlijk niet 
uit. Den Haan: “Uiteindelijk brengen we efficiency, tegen vaste 
prijzen. Lagere prijzen ook dan wanneer ritten moeten worden 
gedaan door de secretaresse of monteur.”

Chauffeursdiensten 

worden aangeboden 

via De Nieuwe 

Koetsiers

De elektrische deelauto’s van Hyundai worden beheerd door Autoreset
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persoon hierom vraagt. Klomphaar: “In grote lijnen komt het 
erop neer dat klantdata best mag worden gebruikt, maar het 
doel en de manier waarop moet altijd inzichtelijk zijn. Dat gaat 
zo ver dat bijvoorbeeld duidelijk moet zijn wie van de interne 
medewerkers van bijvoorbeeld een leasemaatschappij welke 
data mag inzien. Of misschien wil een berijder zijn data alleen 
maar delen met een ROB-manager binnen het leasebedrijf. 
Ook dat moet gefaciliteerd worden.”

Ambitieniveau
SuperOffice heeft, volgens Klomphaar, het voortouw in 
CRM-land genomen om als de wet straks per mei 2018 wordt 
ingevoerd, met een GDPR-compliant update te komen. Het 
is momenteel een belangrijke usp, zou een trigger kunnen 
vormen hun volledige customer journey onder de loep te 
nemen. Waarbij Klomphaar stelt dat er op dat vlak weinig 
concurrentie is voor SuperOffice. “Het ambitieniveau van de 
klant vormt eigenlijk onze grootste concurrent. Bedrijven die 
denken dat ze het hele klantbeheer vanuit hun eigen backoffice 
aankunnen en er daarom geen CRM-pakket nodig is. Maar 
inmiddels doen we zoveel meer dan alleen CRM. Als de 
ambities stijgen, komen we uiteindelijk vanzelf weer in beeld.”

Misschien zou je het wel willen: iedere private leaseklant 
twee uur te woord staan tijdens het afwikkelen van een 
contract. Of helpen bij het koppelen van de iPhone met de 
auto. “Met een wagenparkbeheerder met een vloot van 60 
auto’s ga je gerust om de tafel zitten om in een persoonlijk 
gesprek verschillende zaken door te nemen. Heb je een 
private leasevloot, waarbij iedere berijder dus klant is, kan 
dat natuurlijk niet. Tegelijkertijd wil je ook die klant tevreden 
houden, je wilt hem niet verliezen. Hoe ga je daarmee om? Om 
al die verschillende kanalen optimaal te bedienen is bij menig 
leasemaatschappijen of dealerholding een flinke worsteling.”

Bert Klomphaar heeft ‘zijn’ SuperOffice zien uitgroeien tot 
het meest toonaangevende CRM-pakket in de autobranche. 
Al in een vroeg stadium is het pakket gekoppeld aan 
backofficesystemen en dealer managementsystemen. Nu 
omvat het pakket al het gereedschap om de customer journey 
van een klant volledig te digitaliseren. Tot en met een digitale 
handtekeningen op het contract aan toe. Want een flinke private 
leasevloot manage je alleen effectief als er zoveel mogelijk 
wordt geautomatiseerd. Daar is vriend en vijand inmiddels 
wel van overtuigd. Ook al vanwege de smalle marges in 
private leaseland. SuperOffice heeft hier een mooie oplossing 
voor. Klomphaar: “Auto’s worden op het webportaal van 
lease- of autobedrijf geconfigureerd, bij ons uit het systeem 
komt het contract compleet met digitale handtekening. Ook 
in de communicatie kan je veel opvangen; we hebben in 
SuperOffice bijvoorbeeld een chatfunctie. Ook is er een FAQ-
lijst waarop bijvoorbeeld wordt uitgelegd hoe je een iPhone 
kunt koppelen.”

Marketing automation, klant- en contract-

beheer, klachtenmanagement … een goed 

CRM-pakket ondersteunt tegenwoordig de 

hele customer journey van een klant. Eigen-

lijk onmisbaar voor leasemaatschappijen die 

bijvoorbeeld willen groeien in private lease, 

stelt Bert Klomphaar van ALL-CRM, leveran-

cier van SuperOffice. Zonder efficiencyslag 

blijft private lease een magere business.

SuperOffice straks eerste CRM-pakket GDPR-compliant
“Het ambitieniveau van de klant is onze grootste concurrent”

Hete hangijzer
Maar belangrijker is misschien wel dat SuperOffice custom 
made kan worden gemaakt. Zo heeft het een oplossing 
speciaal voor lease-intermediairs, de zogenaamde brokers. 
Die maken bijvoorbeeld gebruik van een standaard dataset 
die wordt aangeboden vanuit het hostingcenter in Amsterdam. 
Ook ondersteund All-CRM al enige tijd het klantcontactcenter 
De Beelen Groep, het grootste Athlon Service Center met 
vestigingen in Rotterdam, Almere en Lissebroek. “Van daaruit 
worden ca. 35.000 voertuigen beheert. Alle aanvragen die 
binnenkomen, of dat nu via een dms, online plansysteem, 
telefoon of mail gebeurt, alles wordt automatisch verwerkt in 
onze module SuperOffice customer service.”
Maar het hete hangijzer in de branche is momenteel misschien 
wel de nieuwe, Europese privacyregels GDPR. Een operatie 
ingrijpender dan het millenniumverhaal van weleer, stelt 
Klomphaar. Leasemaatschappijen die nu nog oud-bestuurders 
in het bestand hebben compleet met kopie-paspoort en al, 
moeten maatregelen nemen. Tevens moet straks de natuurlijke 
persoon inzage hebben op welke wijze en met welk doel de 
gegevens zijn vastgelegd. Ook moeten de gegevens in een 
leesbaar formaat kunnen worden overlegd als de natuurlijke 

Wittebrug Lease ziet de mobiliteitsbehoeften van haar 
klanten en prospects sterk veranderen en heeft gekozen 
voor een nieuwe benadering van mobiliteit. “Bij Witte-
brug Lease staat niet de auto voorop, maar het totaal aan 
vervoersmogelijkheden”, zegt commercieel manager Arno 
van Hattem.

“De dienstverlening van een leasemaatschappij gaat veel ver-
der dan alleen het leveren van een leaseauto. Wij zien mobili-
teit als een service. Wij bieden dan ook geen standaardpakket 
maar maatwerk: flexibel en afgestemd op de behoefte van de 
klant. De mobiliteit die wij bieden kan bestaan uit een lease-
auto, huurauto, deelauto, openbaar vervoer en/of een fiets en 
dat zowel zakelijk als privé (ikrij.nl)”
De basis voor deze nieuwe dienstverlening vormt de Witte-
brug Mobiliteitspas waaraan diverse modaliteiten gekoppeld 
kunnen worden, zoals tanken, parkeren en ov chipkaart. “Onze 
mobiliteitsadviseurs inventariseren met elke klant welke mo-
biliteitswensen er zijn en koppelen die aan de diensten op de 
mobiliteitspas. Een voorbeeld van een flexibele oplossing is: 
af en toe een auto, de rest van het jaar een scooter of e-bike in 
combinatie met openbaar vervoer. Wij denken in mobiliteit, 
niet alleen in auto’s. ”
De elektrische auto zal hierin op korte termijn een steeds 
grotere rol spelen. Bij Wittebrug Lease is veel kennis over 

Maatwerk in mobiliteit

Maar het hete hangijzer in de 
branche is momenteel misschien 

wel de nieuwe, Europese 
privacyregels GDPR. 

Een operatie ingrijpender dan 
het millenniumverhaal van 

weleer

elektrische auto’s. “Ook hier-
bij informeren wij onze klan-
ten met betrekking tot kosten, 
actieradius, laadcapaciteit en 
laadinfrastructuur. Wij advi-
seren welke elektrische auto’s 
het beste passen bij de gestel-
de eisen van de klant.” Witte-
brug Lease staat voor eerlijk, 
aandacht, betrokken, flexibel, 
tevreden, klantvriendelijk en 
persoonlijk. “Onze welge-
meende aandacht en betrok-
kenheid leidt tot flexibiliteit, 
meedenken en altijd naar de 
best mogelijke oplossing zoe-
ken. Wij lopen voor elke klant 
net een stapje harder.”
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Noordlease neemt 

Leasevisie over

Het Groningse Noordlease heeft 

Leasevisie uit Heerhugowaard 

overgenomen. In de toekomst zullen 

beide ondernemingen worden 

geïntegreerd, waarbij de diverse 

vestigingen behouden blijven.

Noordlease werd eerder dit jaar verkocht 
aan het Japanse Hitachi Capital dat een 
Europees netwerk van mobiliteitsleveranciers 
wil opzetten. Leasevisie, met een vestiging 
in Heerhugowaard en Rotterdam gaat daar 
nu onderdeel van uitmaken. Gezamenlijk 
hebben de bedrijven een wagenpark van 
ongeveer 17.000 voertuigen. De directie 
van Noordlease Holding die de leiding heeft 
over Leasevisie en Noordlease bestaat uit: 
Gert Veenstra, CEO (chief executive officer), 
Peter Visser, CCO (chief commercial officer), 
Mark Feddes, COO (chief operational officer) 
en Robert Nienhuis, CIO (chief integration 
officer).

blijven werken. De auto wordt ‘connected’ 
gemaakt middels het insteken van de speciale 
Parkd-dongle in de OBD-poort van de auto. 
Maar wanneer een auto al telematica bevat of 
op een andere wijze ‘connected’ is, kan Parkd 
dat signaal gebruiken om parkeersessies au-
tomatisch te starten en te stoppen. Dat scheelt 
in kosten en het versnelt de implementatie bij 
grotere wagenparken.

In 2016 werden er 330 duizend parkeerboetes 
uitgeschreven waarop bij 60.000 bezwaren 
kwamen waarvan er ruim 52.000 werden toe-
gewezen. Volop gedoe en ergernis alom, al-
dus Versteegen. “Alle parkeersessies verlopen 
vanaf nu automatisch. Geen stapels met losse 
declaraties, maar een enkele maandfactuur. 
En geen parkeerboetes meer! De administra-
tieve last die hiermee bespaard wordt is echt 
fors.”

Tech-startup Parkd, de parkeerapp die parkeer-

sessies volledig automatisch laat starten en 

stoppen, heeft 6 december op de Fleet Europe 

Summit 2017 in Portugal de prestigieuze Smart 

Mobilty Award gewonnen. De app belooft een 

einde aan parkeerboetes.

De nieuwe app moet een uitkomst zijn voor onder fleetowners, 
leasemaatschappijen en verhuurders. Die kunnen een extra 
service bieden aan hun klanten, omdat ze parkeren kunnen 

integreren in hun dienstverlening. “Ideaal voor bijvoorbeeld 
zakelijke rijders,” zegt Chief Marketing Officer Martijn Ver-
steegen, ex-marketing directeur van LeasePlan Nederland. 
“Ook diverse Car Sharing-bedrijven hebben zich al gemeld. 
Want daar was het betalen van parkeergelden tot nu toe altijd 
een uitdaging. Maar als de parkeersessies automatisch starten 
en stoppen, is dat opgelost.” Parkd heeft deze functionaliteit 
internationaal gepatenteerd.

Connected
Het starten en stoppen van parkeersessies gebeurt op basis 
van GPS in de auto. Zelfs zonder smartphone kan de service 

Mobiliteit, 
goed 
geregeld!

UW PARTNER IN MOBILITEIT
Mobiliteit op maat van één dag tot één jaar

Shortlease, een flexibel contract én toch beheersbare 
kosten

Vervangend vervoer als voorloopauto, bij schade en 
onderhoud

Landelijk dekkend netwerk met bijna 40 vestigingen

WWW.INQAR.NL

Parkd wint Smart Mobility Award

Martijn Versteegen (l), CMO van Parkd met de 

oprichters Olivier de Clercq en Nelson Dheedene
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Deelplatform MyWheels heeft een nieuwe dienst in de 
markt gezet: MyWheels Open. Hierbij is er geen fysieke 
sleuteloverdracht meer nodig, een bottleneck voor veel 
autodelers. Telematicabedrijf Micpoint levert de techniek.
 
De MyWheels-auto’s kunnen met de techniek van Micpoint 
aan boord, waarmee ze zijn aangesloten aan het MyFMS 
platform, via de smartphone worden gereserveerd, geopend 
en afgerekend. Een fysieke sleuteloverdracht is daarom niet 
meer nodig en de auto is in principe constant beschikbaar. 
Daarmee wordt een auto tot 75 procent vaker verhuurd, 
rekende MyWheels uit. De boordcomputer die Micpoint in de 
auto bouwt, wordt geleverd tegen een vast maandbedrag (29 

mindmobility.nl

MIND is dé tool die je wagenpark slimmer maakt. Het 
geeft je volledig en realtime inzicht in je vloot. Van 
brandstofverbruik tot locatie. Van storingen tot onderhoud. 
Met MIND bespaar je als fleetowner onder andere tot 14% 
op verbruik. Ontdek wat MIND voor jouw wagenpark kan 
betekenen op mindmobility.nl

Besparen op mobiliteitskosten

ChangeMyCar is Tinder 
voor leaseauto’s

Micpoint levert  ‘delen zonder sleutel’ aan MyWheels

Iedere maand een leaseauto uitzoeken passend bij het mo-
ment en levenssituatie. Dat biedt startup ChangeMyCar, 
dat onder de vleugels van Athlon is ontwikkeld. Leaseau-
to’s kunnen via een app uit een vast aanbod worden be-
steld en het contract kan zonder kosten worden opgezegd.

Volgens de startup zijn de eerste drie klanten inmiddels aan-
gesloten. Het gaat nog om kleine aantallen waarvan leasecon-
tracten nu uitlopen. ChangeMyCar koopt leaseauto’s in en biedt 
deze digitaal aan via een app. Medewerkers swipen hierin door 
het aanbod auto’s en kunnen kiezen uit verschillende model-
len die passen binnen het leasebudget van hun 
werkgever. “Eerder koos je als medewerker 
een auto met een leasecontract van vijf jaar. 
En veranderde je van baan, dan betaalde je 
een afkoopsom voor het contract of je moest 
de auto meenemen. In vijf jaar kan er van al-
les veranderen. Je gaat verhuizen, er zijn ver-
anderingen in je gezin of je wisselt van baan. 
Het is dan ook logisch dat je daar je leaseauto 
op kunt aanpassen”, aldus Paul Bouwmeester, 
co-founder van ChangeMyCar.
Volgens Bouwmeester is er een mismatch 
tussen een leasecontractperiode en de loop-
baan van een medewerker. Deze overcomple-
te auto’s leiden volgens hem tot extra kosten 
en gedoe voor werkgever en voor medewer-
kers. “Dat is niet langer houdbaar. Het feit dat 
je met één druk op de knop binnen een dag 
van auto kan wisselen en het contract gemak-
kelijk kunt opzeggen, maakt ChangeMyCar 
anders dan reguliere leasecontracten.”

Telematica
Kilometerstanden worden door middel van 
telematica rechtstreeks uit de auto gehaald 
en daar wordt maandelijks voor betaald. 
Hercalculaties vinden dus niet plaats. Overigens 
worden alleen de kilometers doorgegeven, het 
kastje in de auto registreert niet wie er waar 
rijdt. “Daar wilden we van wegblijven. De 
kilometerstanden kunnen we ook gebruiken 
om onderhoud efficiënter te plannen”, aldus 
Bouwemeester. Overigens worden ook 
alle gegevens ten behoeve van de bijtelling 
nauwkeurig geadministreerd waardoor het 
geheel fiscus-proof wordt. Volgens Marchel 
Koops, algemeen directeur van Athlon, geeft 
het initiatief, een nieuwe dimensie aan leasen. 
“Om als bedrijf voorop te blijven lopen moet 
je voortdurend vernieuwen. Daarom hebben 
we een team de opdracht gegeven een nieuw 
product te ontwikkelen waar klanten echt op 
zitten te wachten.” ChangeMyCar lijkt op het 
product van ALD Automotive, ALD Choice. 
Ook daar is het mogelijk om 

flexibel te kiezen 
uit een pool van 
auto’s. Inmiddels 
zijn daar 12 grote 
fleetowners op 
aangesloten en 
binnenkort wordt 
het ook mogelijk 
om auto’s tussen 
de bedrijven 
onderling te 
switchen. Zie het 
artikel elders in 
dit nummer.

euro). De eerste drie maanden zijn gratis. Het systeem levert 
ook een kilometerregistratie.

Een deel van het geheim van de nieuwe toepassing zit in de 
zogenaamde reader, meestal achter de voorruit geplaatst van 
een deelauto. Het leest het pasje (of toegangspas van een 
bedrijf) van de gebruiker waarna de auto wordt ontgrendeld. 
Ook kan de smartphone worden gebruikt en straks zelfs 
de tankcard. En dat alles tegen lagere investeringen, zegt 
Moné. “Het blijkt vaak funest voor een deelconcept als er 
moet worden gewerkt met verschillende pasjes en/of apps. 
De techniek moet betrouwbaar, laagdrempelig en vooral 
betaalbaar zijn.”
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Richard Hammond als hoofdrolspeler in de ‘actiefilm’ van LeasePlan die binnen een maand 3 miljoen keer is bekeken op YouTube. 
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LeasePlan start wereldwijde campagne ‘Any car, Anytime, Anywhere’

Onder het motto ‘What’s next’ startte LeasePlan 

in oktober een uitgebreide campagne over 

(toekomstige) nieuwe mobiliteitsconcepten. 

CEO Tex Gunning liet er geen misverstand 

over bestaan: LeasePlan is helemaal 

toegerust op de mobiliteitsuitdagingen van 

nu en de toekomst.

LeasePlan trapte de campagne half oktober af met een 
spectaculaire, drie minuten durende ‘actiefilm’. Starring: 
voormalig Top Gear presentator Ricard Hammond. Hij belicht 
de nieuwste mobiliteitstechnologieën en -trends, evenals de 
rol die LeasePlan wil spelen in het mobiliteitsdomein van 
de toekomst. Concrete daden werden er ook meteen gezet. 
LeasePlan kondigt aan oprichtingspartner te worden van het 
EV100-initiatief, een coalitie van corporate bedrijven die 
toegezegd hebben de overgang naar een volledig elektrisch 

wagenpark te maken. Zelf gaat de leasemaatschappij in 2021 
over op volledig elektrische auto’s voor de eigen medewerkers. 
Volgens LeasePlan CEO Tex Gunning hebben de EV100 
bedrijven samen een aanzienlijke impact; meer dan de helft 
van de auto’s die nu op de weg rijden zijn eigendom van 
bedrijven. “Samen met een aantal van de grootste bedrijven ter 
wereld kunnen we nu werken aan het versnellen en faciliteren 
van de overstap naar elektrische mobiliteit.”

Onderdeel van LeasePlans duurzaamheidsstrategie is het 
LeasePlan Electric Vehicle Experience Centre dat niet alleen 
voorlichting geeft over het verlagen van CO2-emissies maar 
ook faciliteert door een ‘aantrekkelijk aanbod’ van elektrische 
en/of zuinige voertuigen. Ook hier weer concrete daden: voor 
het snelgroeiende MKB-segment komt LeasePlan nu met 
een zogenaamd ‘Click & Drive’ ev-aanbod. Voor corporate 
klanten komt er een compleet aanbod van elektrische auto’s – 
het eerste product in zijn soort. Aldus LeasePlan.

Digitale wereld
De CEO laat er tijdens een internationale, virtuele persmeeting 
geen misverstand over bestaan. “Als LeasePlan leveren we al 
50 jaar ‘auto’s als een dienst’. We zijn helemaal toegerust 
op de mobiliteitsuitdagingen van nu en de toekomst. Of 
het nu om deelauto’s gaat, de beweging van individueel 
autobezit naar de ‘auto als dienst’, verduurzaming, volledig 
elektrische en autonome voertuigen. LeasePlan wil daarin 
een voortrekkersrol spelen.” Volgens Gunning onderstreept 
de campagne ook “ons commitment om het nieuwste van 
het nieuwste in mobiliteit aan onze klanten te leveren, op 
een kosteneffectieve en duurzame manier zonder gedoe. 
Uiteindelijk streven wij het ambitieuze doel na een volledig 
flexibele ‘Een Auto, Altijd en Overal’-service te leveren. Voor 
ons is dit de toekomst van mobiliteit.”

Onderdeel van de nieuwe strategie is ook de samenwerking 
met TomTom dat LeasePlan eind oktober sloot. Volgens de 
overeenkomst zullen klanten van LeasePlan de mogelijkheid 
krijgen om gebruik te maken van de cloud-gebaseerde 
fleetmanagement en connected car-oplossingen van TomTom 

Telematics, inclusief het fleetmanagementsysteem Webfleet. 
Het moet zakelijke fleet- en mobiliteitsmanagers ondersteunen 
bij het verbeteren van prestaties door het realtime verstrekken 
van cruciale wagenparkgegevens. Ook kunnen klanten terecht 
bij TomTom’s serviceplatform voor het optimaliseren van 
voertuigonderhoud en contractbeheer.

Volgens Gunning brengt de samenwerking LeasePlan 
naar ‘een digitale wereld’, nodig om de nieuwe strategie te 
verwezenlijken. “Vanaf nu zullen we in staat zijn om onze 
klanten te voorzien van realtime gegevens op het gebied van 
belangrijke wagenparkbeheermetingen, zoals de eisen van 
periodiek wagenonderhoud en kooldioxide-emissies. Dit is 
voor ons de toekomst van mobiliteit.”

Tex Gunning, CEO van LeasePlan Corporation
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Vakgarage Professional 
ook voor (private) lease

Leaserijders van 
a.s.r. verzekeringen

besparen 75.000 euro

ABAX breidt 
dienstverlening verder uit

Ruim 120 vestigingen van de merkonafhankelij-

ke garageketen Vakgarage voert het label Vak-

garage Professional, de mobiliteitspartner voor 

zakelijke rijders, zzp’ers, mkb’ers, wagenparkbe-

heerders, fleetowners en leasemaatschappijen. 

Zij bieden zelf ook diverse leaseconstructies aan, 

waaronder private lease.

Het totale netwerk van Vakgarages telt 280 garages. Aan de 
franchisenemers die willen toetreden tot het Professional 
netwerk worden hoge eisen gesteld. Ze moeten bijvoorbeeld 
beschikken over een prettige wachtruimte, met gratis wifi en 
koffie, waar de klant kan werken. Ook moet er vervangend 
vervoer en een haal- en brengservice zijn.

Daarnaast zijn er strikte eisen voor wat betreft werkplaatse-
quipment en opleidingsniveau van de monteurs. Vishal Durga-
ram, Voorzitter Stichting Vakgarage: “De Vakgarage-klanten 
kunnen rekenen op toegankelijke bedrijven met een sterke 
binding met de regio waarin zij actief zijn. Zij begrijpen als 
geen ander dat de bedrijfswagens van een mkb’er niet te lang 
stil mogen staan en zorgen daarom voor snelle mobiliteitsop-
lossingen.”

De Vakgarage Professional-vestigingen repareren en onder-
houden elk voertuig ongeacht leeftijd of bouwjaar. Onder-
houd wordt uitgevoerd conform de door de fabrikant voor-
geschreven richtlijnen en er wordt alleen gebruik gemaakt 
van onderdelen en onderhoudsmiddelen die voldoen aan de 
fabrieksspecificaties. Hierdoor behouden alle voertuigen de 
fabrieksgarantie. Tevens kunnen via ROB-Net aanvragen ge-
daan worden bij nagenoeg alle leasemaatschappijen. “Omdat 
wij als merkonafhankelijke garageformule lagere uurlonen 
hanteren en de onderdelen via andere kanalen inkopen, is ook 
de zakelijke klant bij Vakgarage vaak voordeliger uit dan bij 
een dealerbedrijf”, aldus Durgaram.

De afgelopen 12 maanden hebben de leaserij-

ders van a.s.r. verzekeringen via deelname aan 

MobilityConcern (voorheen Prodrive Learning) 

indrukwekkende resultaten behaald: 82 procent 

van de leaserijders is veiliger gaan rijden en het 

aantal beïnvloedbare schades is met 37% is af-

genomen.

MobilityConcern is een innovatief online programma dat 
medewerkers motiveert om duurzaam en veilig te reizen. Het 
programma is ontwikkeld op basis van de Organizational Be-
havior Management (OBM) methode. De essentie van deze 
methode ligt op het meten van het gewenste gedrag en het stu-
ren doormiddel van het toepassen van positieve consequenties. 
Medewerkers ontvangen maandelijks een update over hun ei-
gen prestaties en over de prestaties van de gehele organisatie. 

Daarnaast kunnen medewerkers deelnemen aan challenges, 
serious games en e-learnings over veilig en zuinig autorijden 
en duurzame mobiliteit. Het doel van MobilityConcern is om 
de CO2 uitstoot per kilometer te verlagen en de veiligheid op 
de weg te verhogen. 

Dit afgelopen jaar hebben de leaserijders van a.s.r. meer in-
zicht gekregen in hun rijgedrag via MobilityConcern. Dit heeft 
ertoe geleid dat 82% van de leaserijders veiliger is gaan rijden 
en het aantal beïnvloedbare schades met 37% is afgenomen. 
Het resultaat is een besparing van wel €75.000. Gemiddeld 
is het brandstofverbruik en de daaraan gerelateerde CO2 uit-
stoot met 4% gedaald, wat gelijk staat aan een besparing van 
€50.000. Tot slot hebben 19% van de deelnemers prijsbewus-
ter getankt. Door dit succesvolle jaar hebben de leaserijders 
van a.s.r. in totaal €125.000 bespaard. Een indrukwekkende 
prestatie!

Voor meer informatie over MobilityConcern, bezoek de web-
site wwww.businessconcern.nl

Op het gebied van ritregistratiesystemen is ABAX 

in korte tijd uitgegroeid tot de op twee na groot-

ste speler in Europa. Het Noorse bedrijf, afgelo-

pen zomer overgenomen door Investcorp, is na 

de recente toetreding tot de Poolse en de Chi-

nese markt actief in acht landen. In Nederland 

is ABAX in het derde kwartaal van dit jaar geko-

men met het nieuwe platform Worker.

ABAX Worker geeft ondernemers de mogelijkheid om ge-
heel papierloos hun dagelijkse werkzaamheden te managen. 
Via de cloud-based oplossing worden gemakkelijk nieuwe 
klanten toegevoegd, projecten opgezet en taken toebedeeld. 
Werknemers krijgen via een applicatie op een smartphone 
eenvoudig toegang tot up-to-date informatie, zoals roosters of 
opdrachten. Bovendien worden belangrijke documentatie over 
een project en de vereiste HSE-voorschriften direct via de app 
aangeboden. Doordat de applicatie met GPS is verbonden, ziet 
een planner de locatie van een werknemer en kan hij bij spoed-
gevallen snel een opdracht versturen naar de dichtstbijzijnde 
monteur. Maar het werkt ook andersom: een werknemer kan 
via de app ook storingsberichten en foto’s versturen. Tenslot-
te heeft een ondernemer door de automatische ‘time tracker’ 
direct en in real-time zicht op het aantal uren dat een bepaalde 
opdracht kost. 

Onlangs meldde het Noorse bedrijf zich als een van de eer-
ste strategische partners aangesloten te hebben bij Caruso, het 
nieuwe open en veilige dataplatform voor de aftermarket in de 
automotive branche. Deze marktplaats verbindt werkplaatsen, 
fabrikanten van onderdelen, leasing- en fleetmanagementsys-
temen, verzekeraars en andere belanghebbenden en geeft toe-
gang tot een platform met B2B-data en service-aanbieders. 
Met meer dan 200.000 voertuigen in het eigen wereldwijde 
netwerk kan ABAX nu binnen het eigen portfolio MKB-be-
drijven dezelfde voordelen bieden als de grote wagenpark-
beheerders. ABAX zal binnen de samenwerking zowel leve-
rancier als afnemer zijn van de data. ABAX levert enerzijds 
belangrijke voertuigdata aan het platform en verbetert ander-
zijds haar producten en diensten met de beschikbare informa-
tie. “Het is een partnership waarvan wij verwachten dat het 
de huidige verdienmodellen en standaarden in de automotive 
aftermarket zal herdefiniëren”, zegt Bjørn Erik Helgeland, 
COO, ABAX Group.

In juni werd ABAX overgenomen door Investcorp, een partij 
in alternatieve beleggingsproducten. Groei luidt het devies, nu 
telematica steeds belangrijker wordt in de automotive indus-
trie. Martijn Zewald, CEO bij ABAX Nederland, denkt met de 
overname de dienstverlening verder te verbeteren en te wer-
ken aan de ontwikkeling van nieuwe, slimme telematica-op-
lossingen. “ABAX is nu al geruime tijd actief in Nederland en 
het aantal tevreden klanten stijgt ook in onze regio.”

Vishal Durgaram, Voorzitter Stichting Vakgarage
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ROI fleet & mobility maakt duurzame ambities bedrijven concreet
“Ons vak is nog nooit zo leuk geweest”

Minst vervuilende kilometer
De directeur ziet het als zijn taak om bijvoorbeeld duurzaam-
heidsdoelstellingen van organisaties concreet te maken. De 
laatste tijd kondigt het een na de andere bedrijf aan binnen 
een paar jaar al dan niet geheel CO2-vrij te willen gaan rij-
den. Mooie doelstellingen, die in veel gevallen zeker haalbaar 
zijn. Maar daar moeten wel concrete maatregelen aan te pas 
komen. Waarbij geldt: maatregelen die voor bedrijf A gelden, 
werken niet voor bedrijf B. Dan komen de specialisten van 
ROI fleet & mobility om de hoek kijken. “Werkgevers verge-
ten daarbij wel eens dat de minst vervuilende kilometer er een 
is die niet is gemaakt! In het vermijden van kilometers wordt 
veelal in autoregeling met geen woord gerept. Sterker nog, je 
wordt vaak aangemoedigd kilometers te maken omdat je an-
ders je leaseauto wel eens kwijt kan raken.”

Ander ‘verbazingwekkend’ gegeven in leaseregelingen: het 
gemis aan regels omtrent privékilometers. Soms is er wel een 
beperking opgenomen, bijvoorbeeld 10.000 km per jaar, maar 
er wordt niet of nauwelijks op gecontroleerd. De vreemde si-
tuatie doet zich dan voor dat een werknemer die in de pro-
vincie ver van zijn werkgever in de Randstad woont – en dus 
goedkopere woonlasten heeft – de werkgever duizenden eu-
ro’s meer kost dan de werknemer die vlakbij zijn werk woont. 
“Daarmee wordt in feite gestimuleerd om verder van je werk 
te gaan wonen. Willen we dat eigenlijk wel?” Of het voorbeeld 
dat Van Daalen laatst van een klant te horen kreeg: de werk-
nemer die in het weekend van Deventer naar Dordrecht rijdt 
om iets op te halen wat hij op Markplaats voor 25 euro heeft 

In de zoektocht naar mobiliteitsoplossingen 

die passen bij de veranderende trends en 

de wensen van de werknemers - oplossingen 

die daarnaast ook duurzaamheid, flexibiliteit 

en kosten ‘in het vizier’ hebben - kloppen 

steeds meer bedrijven aan bij onafhankelij-

ke specialisten op dit vlak. Zoals bij ROI fleet 

& mobility. Directeur Jaap van Daalen ziet 

zijn vak almaar leuker worden…

Een maand lang kennismaken met de elektrische smart for 
four electrive drive? ROI fleet & mobility biedt het deze maan-
den (tot en met februari) kosteloos en exclusief aan voor klan-
ten. De aanvragen stromen binnen, meldt Van Daalen. De actie 
is opgezet in samenwerking met Stern Auto, smart en deelplat-
form WeGo. Nog zo’n samenwerking: met Climate Neutral 
Groep (zie artikel elders in dit nummer) biedt ROI zijn klanten 
aan klimaatneutraal te rijden. De CO2 wordt gecompenseerd 
middels het investeren in energieprojecten in het buitenland. 
En de samenwerking met Radiuz, inmiddels al weer anderhalf 
jaar geleden zomer tot stand gekomen, levert klanten een mo-
biliteitspas op waarmee zij door de gecombineerde dienstver-
lening meer keuzevrijheid kunnen bieden aan werknemers en 
het werkgevers extra middelen geeft voor kostenverlaging en 
een lage CO2-uitstoot.

In totaal beheert ROI ruim 10.000 leaseauto’s voor haar klan-
ten, waaronder een groeiend aantal elektrische auto’s. En in-
middels zijn daar een kleine duizend mobiliteitspassen, e-bi-
kes en deelauto’s aan toegevoegd. Van Daalen ziet in de snel 
veranderende mobiliteitswereld nieuwe vormen van mobiliteit 
volop in de belangstelling staan bij werkgevers. “De inzet van 
leaseauto’s is al lang niet meer voldoende om de mobiliteit 
van medewerkers naar tevredenheid in te vullen. Bovendien 
leiden leaseauto’s ook niet altijd tot de laagst mogelijke kos-
ten. Een meer duurzame vorm van mobiliteit is in de meeste 
gevallen mogelijk. Dat besef is nu volop aan het doordringen 
in de markt. En dat maakt het voor ons als regisseur leuk”, 
aldus Van Daalen.

gekocht. “Een reisafstand van ongeveer 280 kilometer, met 
een kilometerprijs van 0,38 euro een kostenpost van 106,40 
euro voor de werkgever. Voor iets van 25 euro? Moeten we 
dat nu willen?”

Eyeopener
De impact van ‘de niet-gemaakte kilometer’ wil nog wel eens 
een eyeopener zijn voor bedrijven. Maar het kan natuurlijk een 
bewuste keuze zijn de werknemer alle vrijheid te geven. Om 
verduurzaming door te voeren, staan er anno nu talloze ande-
re mogelijkheden open. Dat maakt ‘deze tijd’ zo mooi, bena-
drukt Van Daalen. Waarbij flexibiliteit het woord is. Mensen 
willen vaak meer keuze in vormen van vervoer, die moeten 
dan ook door de werkgever worden aangeboden én aange-
moedigd. Dat laatste kan door het voordeel van een bepaalde 
keuze (één dag met de fiets naar het werk?) deels terug te laten 
vloeien naar de leaserijder. Meet ook de effecten van de ge-
nomen maatregel en maak die inzichtelijk, is het advies van 
Van Daalen. “Verleidt de leaserijder tot andere keuzes, maak 
duidelijk waarom en maak het effect van die keuze inzichte-
lijk. Dat kan bijvoorbeeld door een vaste hoeveelheid privé- en 
woon-werkkilometers ter beschikking te stellen en die te ver-
werken in een (mobiliteits)budget. Maak je minder kilometers 
dan krijg je geld toe. Maak je er meer, dan moet je die betalen. 
Niet verbieden dus, maar verleiden.”

Een dergelijk aanpak is wel complex, geeft Van Daalen toe. 
Kilometers moeten bijvoorbeeld worden geregistreerd. Daar 
zijn tal van slimme oplossingen voor, privacy-proof boven-
dien. Maar het aaneenrijgen van al die oplossingen en tech-

niek is eerder weggelegd voor specialisten. “Mobiliteit is voor 
veruit de meeste bedrijven een ondersteuning van de activitei-
ten. Laat daar dan ook de specialisten zorg voor dragen. Er is 
tegenwoordig veel mogelijk, duurzamer beleid kan echt han-
den en voeten krijgen. Leuk uiteindelijk ook voor de berijder, 
die tegenwoordig ook het nodige verwacht van zijn of haar 
werkgever.”

“De impact van ‘de niet-gemaakte 
kilometer’ wil nog wel eens een 
eyeopener zijn voor bedrijven”
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Min./max. gecombineerd verbruik: 4,5-6,8 l/100 km, resp. 21,7-14,7 km/l, CO2-uitstoot resp. 118-155 g/km. Consumentenprijs vanaf € 55.680 
incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, 
full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr). Wijzigingen voorbehouden.

NEW XF SPORTBRAKE

Geïnspireerd door het prachtige design van de XF sedan heeft 
de nieuwe XF Sportbrake alles wat u verwacht van een 
zakenauto. Met een indrukwekkend grote bagageruimte en 
uitzonderlijk veel beenruimte past de XF Sportbrake perfect bij 
een actieve lifestyle. Ook qua e�  ciency is hij toonaangevend, 
met krachtige en zuinige Ingenium benzine- en dieselmotoren, 
met CO2-emissies vanaf 118 g/km. Combineer dat met Jaguar 
Care en u constateert direct dat de XF Sportbrake werkelijk alles 
biedt om uw professionele leven nog aangenamer te maken. 
De XF Sportbrake is beschikbaar vanaf € 55.680.

jaguar.nl

RUIMTE ACHTER
RIJPLEZIER VOOR

NEW XF SPORTBRAKE VANAF € 849 
PER MAAND

STANDAARD
3 jaar garantie & assistance

STANDAARD
3 jaar onderhoud 

FULL OPERATIONAL LEASE
vanaf € 849 per maand 

P01530_JGNL_XFSB_265x365_Management in Fleet & Lease_RZ.indd   1 07.11.17   09:22
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Deelauto’s:
weg met het verschil tussen zakelijk en particulier!

De meest succesvolle zakelijke deelauto-

initiatieven blijken de projecten te zijn die 

geen onderscheid maken tussen zakelijke, 

woon-werk of privékilometers. Maar dan 

moet de fiscus, verzekeraar en HR wel 

meewerken.  Op het symposium Autodelen 

begin november werden enkele resultaten 

bekend gemaakt. 

Het symposium Autodelen werd georganiseerd door Natuur & 
Milieu en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Op 
het podium stond onder andere Marc Greatz, directeur stichting 
Brabant Elektrisch. Meerdere, groeiende deelautoprojecten 
hebben ze onder hun hoede (30 locaties in 8 steden, 2.500 
gebruikers), waarbij het uitgangspunt is: de deelauto’s mogen 
worden gebruikt voor zowel zakelijke, woon-werk als privé 
kilometers. De administratie van al die kilometers wordt 
bijgehouden door het platform Goodmoovs. En dat is cruciaal 
voor onder andere de fiscus. “Het reserveringssysteem houdt 
precies bij hoeveel privékilometers er in een jaar eventueel in 
aanmerking komen voor bijtelling. Dat wordt dan verrekend 
met de vergoeding van de werkgever. Een systeem dat de 
goedkeuring heeft van de belastingdienst.”

ABN AMRO
Ook de deelauto’s bij ABN AMRO kunnen gebruikt worden 
voor woon-werkverkeer of privéritten. De bank maakt sinds 
mei gebruik van de elektrische deelauto’s van Amber. In 
oktober meldde de bank al de proef te willen uitbreiden. En 

ook Patrick van Duijnhoven, directeur Commercial Clients bij 
ABN, stak tijdens het symposium de loftrompet over Amber. 
Vooral dat het deelbedrijf mobiliteit garandeert. “We hebben 
nu 5 deelauto’s in Eindhoven voor onze 40 adviseurs. Vorig 
jaar stonden er dagelijks 60 leaseauto’s die 80% van de tijd 
stilstonden. Het bevalt ons zo goed dat we nu ‘corporate’ 
gaan. We rollen het systeem landelijk uit, te beginnen in 
Amsterdam.” Of daarbij mensen hun leaseauto’s moeten 
gaan inleveren, wilde de zaal weten? Een van de zaken die 
Van Duijnhoven opviel was het animo van leaserijders om 
aan de proef mee te doen. Veel mensen staken vrijwillig hun 
vinger op. “Het scheelt ook dat we de hele discussie over 
de proef hebben uitbesteed aan Amber. Hun zogenaamde 
ambassadeursprogramma heeft geleid dat de grootste 
tegenstanders nu lachend in een elektrische BMW i3 stappen. 
Het programma groeit nu exponentieel als vanzelf.”
De deelauto’s van ABN en die van Brabant Elektrisch zijn 
allemaal elektrische deelauto’s. Menig partij vroeg zich 
tijdens het symposium af of de nadruk op elektrisch het animo 
van delen wel ten goede komt. De elektrische deelauto is 
immers duurder, moeilijker in gebruik wat de bezettingsgraad 
allemaal niet ten goede komt. En dus ook niet de business 
case. Maar doorgaans zijn het de MVO-doelstellingen die de 
inzet van EV bepaalt. En zoals de voorzitter Stuurgroep Green 
Deal Autodelen en directeur van Natuur en Milieu, Marjolein 
Demmers, aangaf: 0,2 procent van het Nederlands wagenpark 
is elektrisch terwijl van alle deelauto’s 4 procent elektrisch is. 
“En bijna alle elektrische auto’s zijn zakelijk, dus als die nu 
eens allemaal gedeeld zouden kunnen worden?”

Deelauto’s van Amber bij ABN AMRO. De proef in Eindhoven gaat 

nu landelijk

‘Oude’ laadinfrastructuur
Dat laatste viel in de smaak bij Maarten van Biezen, onder 
andere bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Hij 
pleit zelfs voor een ‘nationaal akkoord’ bij leasemaatschappij 
waarbij alle elektrische auto’s mogen worden gedeeld. Maar 
ondertussen zien ze bij deelplatform MyWheels en bij het 
deelinitiatief Green Business Club in Den Haag heel andere 
problemen; dat is de gebrekkige, ‘oude’ laadinfrastructuur. In 
Den Haag moeten de deelauto’s vaak te lang aan de paal omdat 
het vermogen veel te laag is. “De standaard moet worden: 
in 20 minuten 80 procent laden. Anders krijg je de business 
case niet rond”, luidt het advies van MyWheels. Wat vooral 
de zakelijke deelauto in de weg staat, zijn ‘randzaken’ als de 
bereidwilligheid van HR om de deelauto serieus te nemen, de 
verzekeraars die met goede producten moeten komen en de 
(uniforme) afspraken met de belastingdienst. Overigens werd 
er die dag weinig woorden vuilgemaakt aan de ambitie ooit 
opgesteld door Grean Deal Autodelen: 100.000 deelauto’s in 
2018. Momenteel staat de teller op nog geen 31.000. “Maar de 
potentie blijft enorm”, aldus Demmers.

Op het symposium werd tevens de Nationale Deelauto Award 
uitgereikt. Dit jaar ging het naar de gemeente Uden.

Mobility Service Nederland richt apart EV-label op
Leasemaatschappij Mobility Service 
Nederland (MSN) start een nieuw online 
label gericht op het leasen van elektrische 
auto’s: Mobility Service Electric (MSE). 
Elektrische auto’s kunnen met elkaar 
worden vergeleken op actieradius, 
laadtijd, levertijd en leasetarief.
Volgens algemeen directeur Paul Harms 
van MSN is het moment van doorbraak 
van elektrische auto’s aangebroken. Vooral 
nu elektrische auto’s goedkoper worden, 
de actieradius toeneemt, er een goede 
laadinfrastructuur is en de auto’s fiscaal 
worden gestimuleerd. Bij MSE draait 
het niet alleen om de auto’s, benadrukt 
de leasemaatschappij. De organisatie 

MSN wil met de oprichting van een elektrisch leaselabel een 

voortrekkersrol spelen in leaseland wat betreft elektrische 

mobiliteit

positioneert zich als expert op het gebied van elektrische 
mobiliteit. Op de website is er een keuzehulp waarbij, door 
het beantwoorden van enkele vragen, de meest geschikte 
elektrische auto’s worden weergegeven. En ze kunnen naar 
hartenlust met elkaar worden vergeleken. “Doordat alle 
medewerkers van MSN in een auto met stekker rijden, zijn zij 
allen ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander wat er 
komt kijken bij elektrisch rijden en kunnen klanten hierdoor 
optimaal adviseren”, aldus Harms. Begin dit jaar startte het 
leasebedrijf een nieuw label op het gebied van financial lease. 
Het heet een eerste, volledig digitaal leaseproduct te zijn.



44 | Fleet & Lease

Grootste Aziatische automerk in Nederland

Kia steeds meer ‘top of mind’ in zakelijke markt

Al jaren staat Kia in de top-10 van best verkopende autofabrikanten in Nederland. Succesfac-

toren zijn de ongeëvenaarde kwaliteit, het eigentijds design en een uitstekende verhouding 

tussen prijs en prestatie. Die mix valt in de smaak bij zowel de particuliere als de zakelijke rijder 

in Nederland. Als puur naar de particuliere markt wordt gekeken behoort Kia tot de top 3 van 

best verkochte merken. Ook op de zakelijke markt zijn er forse stappen gemaakt, maar juist 

daar valt zeker wat te winnen. Met nieuwe modellen zoals de Stonic en de Stinger, maar ook 

met vorig jaar geïntroduceerde Niro en alom gewaardeerde Optima Sportswagon is de tijd 

er rijp voor.

Kia streeft ernaar om in 2020 tot de vijf best verkochte au-
tomerken van ons land te behoren. Daarvoor is het merk een 
waar offensief begonnen op de zakelijke markt. Dat wordt dui-
delijk als we Gian Russchen, manager Fleetsales & Leasing, 
beluisteren. “We zijn overall al wel het best verkochte Aziati-
sche merk in Nederland. Maar vooral in het zakelijke segment 
zien we volop mogelijkheden om te verder groeien. Kia is hier 
nog niet bij iedereen ‘top of mind’.” Volgens Russchen is Kia 
er zeker klaar voor om ook daar grote stappen te gaan zetten. 
“Sinds begin dit jaar is er een eind gekomen aan de markt-
verstoring door de bijtellingsregels. Dat heeft ons jonge merk 
nieuwe kansen gegeven op de zakelijke markt.” De term ‘jong 
merk’ klinkt wat vreemd in de oren gezien de opzienbarende 
verkoopresultaten, maar Kia is toch echt pas sinds 1993 actief 
in ons land. Met sterke punten als een fraai en kenmerkend 
design, hoge kwaliteit en innovatieve technologie wil het Ko-
reaanse merk nu nog meer harten gaan veroveren in het zake-
lijke segment. Hoe ambitieus het merk is, laat het nieuwe top-
model zien: de Stinger; de snelste en meest dynamische Kia 
ooit. Met deze prachtige Gran Turismo gaat Kia rechtstreeks 
de concurrentie aan met gerenommeerde premiummerken. 
Toch wil Kia vooral een volumemerk blijven. “De Kia Stin-
ger is een duidelijk statement met betrekking tot de kwaliteit, 
sportiviteit en innovatiekracht van Kia”, aldus Russchen. 

Zakelijke markt veroveren
Kia bouwt hard aan een steeds betere positie in de zakelij-
ke markt. En hiervoor zijn alle ingrediënten aanwezig, aldus 
Russchen: “We staan er goed voor, met een jong modellen-
gamma met aantrekkelijke modellen. Neem de gloednieuwe 
Stonic, een rijk uitgeruste, dynamische, compacte crossover 
in het snelgroeiende B SUV-segment. Als de eerste tekenen 
niet bedriegen gaat dit model een dominante positie in dit 
segment veroveren. In het C SUV-segment  hadden we al een 
sterke aanbieding met de bekende Sportage en vorig jaar geïn-
troduceerde Niro.” De Niro is een zuinige crossover hybride, 
met  een trekgewicht van 1.300 kilo en standaard een zestraps 
automatische transmissie met dubbele koppeling. Net als de 
Sportage valt de Niro erg in de smaak; samen hebben de twee 
compacte SUV’s van het Koreaanse merk een marktaandeel 
van 13 procent in hun segment. Eerder werd ook het topmodel 
Optima vernieuwd en de Optima Sportswagon aan het gamma 
toegevoegd. Daarmee heeft Kia nu ook in het voor de zakelij-
ke markt zo belangrijke D-segment een volwaardig en compe-
titief modellengamma. Daarnaast levert het merk nog steeds 
een auto met een lage bijtelling: de volledig elektrische Soul 
EV, die in de categorie van 4 procent bijtelling valt.

“Begin dit jaar hebben we eveneens de nieuwe Rio gelan-

ceerd, ons model in het B-segment”, vertelt Russchen. “Door-
dat auto’s in het B-segment steeds groter worden, zijn ze ook 
voor zakelijke berijders een interessante optie.” Een andere 
nieuwkomer is de nieuwe generatie van de compacte Picanto, 
die net als zijn voorganger veel via private leaseconstructies 
ingezet wordt. 

Merk onder de aandacht brengen
Hoewel Russchen ervan overtuigd is dat Kia de zakelijke klant 
veel te bieden heeft, beseft hij ook dat er nog wel wat moet 
gebeuren om het merk verder onder de aandacht te brengen 
bij zowel zakelijke berijders als wagenparkbeheerders. Een 
vrije merkkeuze heeft volgens hem voor leasemaatschappij-
en en wagenparkbeheerders voordelen, omdat de productmix 
daardoor verbetert. Op die manier hoeven na afloop van de 
leasecontracten geen enorme aantallen van een bepaald merk 
of model te worden verkocht, met alle gevolgen voor de rest-
waardes van dien. “Juist omdat de restwaardes van de Kia-mo-
dellen goed zijn, kiezen steeds meer leasemaatschappijen voor 
ons”, aldus Russchen. “Daar komt nog bij dat we nog steeds 
als enige automerk 7 jaar garantie bieden op elke nieuwe Kia, 
met een lage TCO tot gevolg. In combinatie met de hoge rest-
waardes levert dat zeer interessante leasetarieven op.”

Business Editions
De Nederlandse Kia-importeur speelt ook op andere manieren 
in op wensen van zakelijke klanten, bijvoorbeeld met Busi-
ness Edition-uitvoeringen die specifiek op deze groep zijn 
toegesneden. Russchen: “Uiteraard ondersteunen we ook onze 
dealers bij het bedienen van de zakelijke markt. Ons team met 
accountmanagers is uitgebreid en we hebben een specifiek 
trainingsprogramma voor dealers ontwikkeld. Maar het begint 
allemaal met het product en op dat vlak staan we er bijzonder 
goed voor.”

Gian Russchen, manager Fleetsales & Leasing
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Enexis Groep start met autoloze dinsdagen

Fleet Profile met whitepaper over GDPR
“Strikt genomen wordt er niets gewijzigd, 

maar de aanscherping zit in vormvoorschriften”

Netbeheerder Enexis wil in 2020 op het gebied 

van mobiliteit 50% minder CO2-uitstoot. Te 

realiseren op een kostenneutrale wijze. Om 

te onderzoeken welke maatregelen het 

best werken introduceert het drie autoloze 

dinsdagen.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (in 

het Engels afgekort tot GDPR, General 

Data Protection Regulation) in werking. In 

de mobiliteitsbranche een heet hangijzer; 

elders in dit nummer van Fleet & Lease zal 

het regelmatig terugkomen. Volgens één 

bron is de GDPR-operatie zelfs ingrijpender 

dan het millenniumverhaal van weleer. 

Dataspecialist Fleet Profile (onderdeel van 

Computer Profile) heeft er een whitepaper 

over geschreven.

Van tankpas naar laadpaal
Overigens zet ook Enexis vanaf dit jaar stevig in op elektrisch 
rijden. Daarvoor werd dit jaar de nieuwe autoregeling ‘van 
tankpas naar laadpaal’ binnen Enexis Groep van kracht. 
Nieuwe auto’s mogen maximaal 100 gram CO2/km uitstoten 
en zodra er meer zuinige auto’s op de markt beschikbaar 
komen zal deze norm naar beneden bijgesteld worden. Op 
deze manier wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Vanaf 
1 januari 2017 zijn er tot nu toe 226 nieuwe auto’s besteld. 
Daarvan is 25% deels of volledig elektrisch. Het totale nieuw 
bestelde wagenpark heeft een gemiddelde CO2 uitstoot van 67 
CO2 gram/km en is daarmee een halvering ten opzichte van 
het huidige wagenpark.

Ook wordt ingezet op het voorkomen van reisbewegingen. 
Er wordt geïnvesteerd in OV-kaarten, vergaderlocaties op 
gunstige plekken en er komt een uitgebreide (elektrische) 
fietsregeling met fietsreparatiemogelijkheden op locatie. Om 
gedragsverandering bij de medewerkers te realiseren worden 
diverse campagnes georganiseerd, worden medewerkers via 
hun managers gemotiveerd en wordt er via een persoonlijke 
CO2-footprint inzicht gegeven in gemaakte keuzes.

Het zijn enigszins geruststellende woorden die Rob Groenen, 
managing partner van Fleet Profile, spreekt over de nieuwe 
wetgeving. Hij kan het weten, als databasemarketingorganisatie 
heeft Fleet Profile volop te maken met de nieuwe Europese 
wetgeving. Fleet Profile is in 2013 voortgekomen uit Computer 
Profile, de organisatie die al ruim 25 jaar succesvol is met B2B 
database marketing binnen de ICT-markt. Turning data into 
business, luidt de pay off. De geruststelling zit hem in het feit 
dat er strikt genomen niets wijzigt. “Maar de aanscherping zit 
in de vormvoorschriften. En die zijn pittig”, aldus Groenen.

Alle automotive partijen die met (klant)data werken, krijgen 
met de regels te maken. Dat zijn er nogal wat. Naast GDPR 
is er overigens nog andere relevante wetgeving op komst: dat 
is de RPEC, de herziening van de eerdere E-privacy Richtlijn. 
In deze richtlijn zijn de regels vastgelegd over hoe iemand 
data als communicatiekanaal kan gebruiken, zoals een adres, 
en ook sommige technische aspecten van analytics. RPEC zal 

de voorwaarde stellen dat de eindgebruiker zijn voorafgaande 
toestemming dient te geven voordat zijn e-mailadres 
gebruikt kan worden voor direct marketing (natuurlijke en 
rechtspersonen). 

In de whitepaper die nu is opgesteld beschrijft Fleet Profile 
de verwachte impact van de GDPR met betrekking tot het 
verwerken van persoonsgegevens, en de impact van RPEC op 
het gebruik van data voor communicatiedoeleinden.

Enkele conclusies
Net als vandaag moet er een onderscheid worden gemaakt 
tussen het verwerken van persoonsgegevens en het gebruik 
van gegevens voor elektronische communicatiediensten ten 
aanzien van direct marketing-communicaties.

Het verwerken van data van natuurlijke personen (personen 
van vlees en bloed) wordt gereguleerd in de GDPR (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Deze heeft alleen 
betrekking op natuurlijke personen. Rechtspersonen zoals 
gedefinieerd in het recht van de Lidstaten worden uitgezonderd. 
Voor het verwerken van gegevens van rechtspersonen is geen 
toestemming nodig, aangezien er geen wettelijke grond is 
voor het verwerken van gegevens van rechtspersonen. Voor 
het verwerken van persoonsgegevens van natuurlijke personen 

is een wettelijke grond nodig. Bedenk echter dat toestemming 
één van de wettelijke gronden is, maar de meest lastige om te 
‘bewijzen’. 

De Europese Unie begon in Januari 2017 met de herziening 
van de E-Privacy Richtlijn naar de RPEC. Dit betekent dat 
deze Verordening toepasselijk zal zijn in alle lidstaten van 
de EU, en  tevens toepasselijk zal zijn voor natuurlijke en 
rechtspersonen. 

Zoals ook onder de Richtlijn, zal de Verordening de voorwaarde 
stellen dat de eindgebruiker zijn voorafgaande toestemming 
dient te geven voordat zijn e-mailadres gebruikt kan worden 
voor direct marketing (natuurlijke en rechtspersonen).  Strikt 
genomen wordt er niets gewijzigd, maar de aanscherping zit in 
vormvoorschriften. De toestemming voor e-mail bijvoorbeeld 
is de toestemming zoals deze in de GDPR is gedefinieerd, 
en die eerder in deze white paper werd beschreven. Deze 
toestemming zal dan niet van toepassing zijn op ongevraagd 
bellen (het gaat hier dan immers om ongevraagd), maar dit 
laatste is niet van toepassing op het bellen van telefoonnummers 
waar een rechtspersoon de eindgebruiker van is.

De GDPR en het huidige voorstel RPEC laten dus toe dat 
een Verwerkingsverantwoordelijke die zijn gerechtvaardigd 
belang nastreeft (of een derde partij, direct marketing, onder 
GDPR) en die de toestemming van de eindgebruiker van het 
e-mail adres heeft (RPEC), nog steeds direct marketing kan 
doen, tot op het moment dat de eindgebruiker zich uitschrijft. 
Het is nog niet zeker of de RPEC op hetzelfde moment in 
werking zal treden als de GDPR op 25 mei 2018, hoewel dit het 
leven een stuk makkelijker zou maken, met een Verordening 
voor het verwerken van persoonsgegevens en een Verordening 
voor het gebruik van data voor direct marketing.
De whitepaper is op te vragen bij Fleet Profile of download het 
op www.trendsinAutoleasing.nl

Het ene na het andere energiebedrijf komt met mooie 
doelstellingen om de uitstoot van hun wagenpark fors te 
verminderen. Stedin en Essent doen het vooral door in 
te zetten op elektrische voertuigen. Enexis scherpt haar 
mobiliteitsbeleid nu aan en introduceert onder andere 
autoloze dagen. Drie dinsdagen mag er niet gereden worden 
bij de netbeheerder; de eerste was op 31 oktober. Er zijn de 
nodige uitzonderingen op de regel; de bedrijfsbussen ingezet 
voor reguliere werkzaamheden gingen gewoon op pad. 
Ondanks deze uitzondering was er een daling van 72% van 
het autogebruik, zegt Eneis. Een groot gedeelte (40%) heeft 

thuisgewerkt, ongeveer 20% heeft met het openbaar vervoer 
gereisd en 15% heeft besloten om de fiets te pakken. Om toch 
met elkaar in contact te blijven is er massaal gebruik gemaakt 
van Skype (ruim 19.000 minuten) en de telefoon (ruim 10.000 
minuten). Problemen ontstonden er ook: het hogere percentage 
thuiswerkers leidde in de ochtend tot een trage verbinding met 
het bedrijfsnetwerk. Hierdoor moest een aantal medewerkers 
van de klantenservice alsnog naar kantoor komen. De oorzaak 
van de trage verbinding wordt onderzocht om deze problemen 
in de toekomst te voorkomen, aldus Enexis.



GROOTSTE NETWERK IN DE BENELUX

PARKEREN BIJ Q-PARK

HOGE KORTING OP BRANDSTOFFEN & CARWASH

EENVOUDIG BTW TERUGVORDEREN

VEILIG EN MAKKELIJK AFREKENEN

24/7 ONLINE BEHEER EN OVERZICHT

MOBILITEIT
DE TOTAL CARD BIEDT MEER
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